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 Bojíte se, ţe se Vám můţe něco stát? Máte třeba obavy z letu 

letadlem? Je dvakrát pravděpodobnější, ţe vyhrajete první pořadí ve sportce, 

neţ ţe se stanete obětí letecké havárie. Kdyţ usednete do dopravního letadla, 

je pravděpodobnost 1:16 000 000, ţe let vinou havárie nepřeţijete. Ale 

pravděpodobnost, ţe někdy dostanete rakovinu, je 1:3. Pravděpodobnost, ţe 

někdy zemřete na srdečně cévní onemocnění, je 1:2. Jistě bude tato 

pravděpodobnost různá podle Vašeho věku, a také třeba podle toho, jaký máte 

ţivotní styl, ale v kaţdém případě je dobré si ujasnit, co vlastně představuje 

skutečné nebezpečí. 

 

Ústav preventivního lékařství LFMU v Brně, projekt č. 9139, 2004 
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ABSTRAKT 

 

    V letech 2005-2007  bylo v rámci projektu „Zdravé město“ vyšetřeno celkem 

1028 obyvatel města Kroměříţ. S pouţitím údajů, které tak byly získány, byly 

vyhodnoceny některé epidemiologické charakteristiky občanů tohoto regionu a 

získány důleţité poznatky přímo realizovatelné v preventivní klinické praxi. Jsou to 

tyto:        

 1. Projekt „Zdravé město“ není pilotní studie. Kontaktní centra navštěvují 

především občané, kteří tím dávají průchod aktivnímu zájmu o své zdraví.  V této 

populaci převaţují ţeny a starší občané. Řada z nich má porušené zdraví a incidence 

kardiovaskulárních faktorů značně převyšuje „normální“ populaci. Ukázalo se, ţe 

37% z vyšetřených má nadváhu a 13% je obézních. 16% občanů mělo hypertenzi 

převyšující 140/90 mm Hg. 57% trpělo poruchou metabolismu lipidů a u 14% byla 

zachycena hyperglykémie. 

2. Následně byl sledován vztah BMI indexu k vyšetřovaným rizikovým 

markerům (systolickému a diastolickému tlaku, sérovým koncentracím celkového 

cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu, triacylglycerolů a glukosy). Byly 

prokázány známé významné vztahy mezi stupněm nadváhy a hodnotami krevního 

tlaku a koncentrací triacylglycerolů na jedné straně a naopak statisticky 

bezvýznamné vztahy mezi koncentrací celkového cholesterolu a jeho frakcí ke stupni 

nadváhy na straně druhé.  

3. Sledování vztahů mezi koncentrací celkového cholesterolu a jeho frakcí na 

epidemiologické úrovni přispělo ke způsobu jak nejefektivněji (a to i 

z ekonomického hlediska) a hlavně správněji diagnostikovat izolovanou 

hypercholesterolémii v primární prevenci.  Ukázalo se, ţe doposud stále platné cílové 

hodnoty lipidových markerů (jak byly navrţeny odbornými společnostmi v roce 

1999) nemají oporu v jejich skutečných vztazích na úrovni populace. Součástí práce 

je i návrh aktuálních a správnějších hodnot. 
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ABSTRACT 

 

 1028 inhabitants of the town Kroměříţ were investigated in the project 

“Healthy Town” in the years 2005, 2006 and 2007. Using acquired data, some 

epidemiological characteristics of region's inhabitants were evaluated and important 

experiences were put into preventive clinical practice. The experiences are following: 

1. The project “Healthy Town” is not a pilot study. Contact centers are 

attended by citizens who pay attention to active interest of their health. In this 

population women and senior citizens dominate, many of them have health problems 

and the incidence of cardiovascular factors considerably exceeds “the average 

population”. The study has shown that 37% of them are overweight and 13% are 

obese. 16% of inhabitants have hypertension of over 140/90 mm Hg. 57% suffer 

from lipid metabolism failure and 14% suffer from hyperglycemia. 

2. Then we observed a relationship between BMI index and investigated high 

risk markers (systolic and diastolic pressure, serum concentration of total cholesterol, 

LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides and glucose). We have proved a 

significant relation between the degree of overweight and values of blood pressure 

and concentration of triglycerides, and on the other hand we have discovered a 

statistically insignificant relation between total cholesterol concentration and its 

fractions and the degree of overweight. 

3.  Monitoring of relationship between concentration of total cholesterol and 

his fractions on the epidemiological level contributed to way, how the most 

effectively (from the point of view economy) and more correctly diagnose isolated 

hypercholesterolemia in primary prevention. It has been shown that constantly valid 

target values of lipids (suggested by expert companies in 1999) are not based on their 

real relationship in the population level. A proposition of current and more correct 

values is also included in my work. 
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1. ÚVOD 

 

 Mezinárodní projekt Zdravých měst trvá jiţ cca 20 let. Počátkem 

osmdesátých let jej iniciovala Světová zdravotnická organizace (WHO). 

V současnosti je do něj zapojeno asi 1300 měst z 30 zemí. V České republice je mezi 

účastníky projektu 31 měst, v nichţ ţije více jak milion obyvatel, tedy více neţ 10% 

obyvatel. Jedním z účastníků projektu je od roku 1996 i město Kroměříţ. 

 Základním cílem projektu je zvýšení úrovně zdraví obyvatel ţijících ve 

městech, tedy v oblastech, která jsou nejvíce postihována negativními 

environmentálními vlivy. Města a jejich samosprávy vyvíjejí v oblasti péče o zdraví 

jisté aktivity, která jsou do určité míry dotovaná ze strany WHO. Těţiště těchto 

ozdravných aktivit měst leţí spíše v oblasti sociální, směřující k vytváření zdravého 

ţivotního prostředí a podmínek pro zdravý ţivotní styl a způsob ţivota. Její nedílnou 

součástí je ale i podpora hygienické péče a v neposlední řadě také zdravotní výchova 

městských obyvatel. Proto jednou ročně vstupuje město Kroměříţ aktivně i do 

léčebně preventivní péče, která se děje ve „Dnech zdraví“. Během nich zájemci z řad 

obyvatel města mohou přicházet do předem zveřejňovaných kontaktních míst, kde 

podstupují určité základní klinické vyšetřovací výkony a jsou jim následně odebrány 

tělní tekutiny (konkrétně krev a moč), jeţ jsou podrobeny určitým biochemickým 

vyšetřením. Součástí návštěvy můţe být i konzultační pohovor s některými 

odbornými lékaři. Ze strany městské samosprávy jsou léčebně preventivní aktivity 

chápány jako sluţba občanům a také jako příleţitost provést jakousi zdravotní sondu, 

a postihnout tak stav zdraví občanů a v neposlední řadě vyuţít moţnosti jej 

monitorovat v delších časových intervalech. Proto byla vypracována tato práce. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 ATEROSKLERÓZA 

 

 Ateroskleróza a její rizikové faktory představují jeden z nejvýznamnějších 

zdravotních problémů západní civilizace. Pohled na aterosklerózu, na kterou se po 

dlouhá léta pohlíţelo jako na mechanický děj charakterizovaný prostým hromaděním 

tuků (posléze s inkrustací kalciem), se v posledních letech významně změnil. 

V současné době je ateroskleróza vnímána jako imunitně zánětlivý (reparativní?) 

proces, který je odpovědí na poškození intimy (1). I kdyţ se zdá, ţe tento pohled je 

uţ podle dat citací zcela nový, nemůţeme upřít prioritu v podobných přístupech 

k problematice aterogeneze dokonce uţ prvním, kteří se touto problematikou 

zabývali. Rokitanský jiţ v roce 1855 doplnil původní představu aterogeneze-depozit 

fibrinu se sekundární akumulací lipidů ve stěně cévní, účastí „subklinických trombů“ 

v mechanismu progrese onemocnění. Virchow potom v roce 1856 povaţoval za 

hlavní mechanismus aterogeneze akumulaci lipidů. I on však předpokládal, ţe 

prvním impulzem k rozvoji aterosklerózy je poranění endotelu s následnou 

zánětlivou odpovědí (2). 

 Zdá se, ţe podle výsledků výzkumných prací i některých studií představuje 

zánět i potenciální patofyziologický mechanismus pro rozvoj akutního koronárního 

syndromu (3). Ten je samozřejmě vţdy důsledkem vazokonstrikce a trombózy 

v místě aterosklerotické léze. Zvýšené hodnoty cirkulujících markerů zánětu, CRP, 

sérového amyloidu A, interleukinu 6 a dalších nejen ţe provázejí akutní koronární 

syndrom, ale dokonce jejich hladiny korelují s hospitalizační a vůbec krátkodobou 

prognózou. 

 Zánět je spojen samozřejmě nejen s akutním koronárním syndromem, ale 

projevuje se během celé doby aterogeneze. Proto nepřekvapí snaha o vyuţití 

zánětlivých markerů pro odhad rizika konkrétního nemocného (4). Pozitivní korelace 

byly dosud prokázány pro cytokiny jako interleukin 6, tumor necrosis factor alfa, 

adhezivní molekuly ICAM-1, P a E selectin a konečně i reaktanty akutní fáze, CRP, 

fibrinogen a amyloid A. Nové pohledy na roli zánětu v patobiologii aterosklerózy 
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mohou ukázat i nové cesty s přímým klinickým dopadem. V současné době můţeme 

markery zánětu pouţít ke stratifikaci rizika. Probíhající studie nám dají odpověď, zda 

s jejich pomocí můţeme monitorovat léčbu. Konečně v budoucnosti uvidíme, zda 

celá tato nově otevřená problematika nepřinese i nové léčebné postupy (5). 

 

2.2 HYPERLIPOPROTEINÉMIE, DYSLIPIDÉMIE A JEJICH 

KLASIFIKACE 

 

Termíny hyperlipoproteinémie (HLP) a dyslipoproteinémie (DLP) se často 

pouţívají jako synonyma. Komplikovanost a komplexnost metabolické odchylky 

v lipidovém spektru vystihuje většinou přesněji termín dyslipoproteinémie, který 

vyjadřuje, ţe u nemocného nejde o pouhé zvýšení jedné nebo více hodnot, ale spíše o 

nerovnováhu poměrů v celém spektru. 

HPL představují skupinu metabolických onemocnění hromadného výskytu, 

která jsou charakterizována zvýšenou hladinou lipidů a lipoproteinů v plazmě. Jsou 

důsledkem zvýšené syntézy nebo sníţeného katabolismu lipoproteinových částic, 

které transportují tuky (cholesterol, triacylglyceroly, fosfolipidy, mastné kyseliny) 

v plazmě. 

HPL jsou buď primární, geneticky podmíněné, kterých je většina, nebo 

sekundární, které jsou průvodním znakem jiného základního onemocnění. Při studiu 

poruch tukového metabolismu je stále více patrné, ţe dělení HLP a DLP na primární 

a sekundární je příliš zjednodušené a špatně vystihuje mechanismus vzniku 

odchylky. Obě mají multifaktoriální etiologii a na manifestaci většiny z nich se podílí 

jednak genetika (obvykle polygenní dědičnost) v kombinaci s faktory zevního 

prostředí (ţivotní styl, dieta a nedostatečná fyzická aktivita), někdy pak dokonce 

ještě navíc s významným vlivem dalšího onemocnění (hypotyreóza) (6). HLP jsou 

rizikovými faktory řady onemocnění, z nichţ nejzávaţnější a někdy fatální jsou 

povaţovány předčasná ateroskleróza (v nejrůznější podobě, především však 

koronární, manifestující se různými formami ICHS, ateroskleróza periferních tepen 

projevující se klinicky jako ICHS dolních končetin a aterosklerotické poškození 

karotid) a akutní hemoragická nekrotizující pankreatitida. Záludnost spočívá v tom, 
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ţe probíhají po celé roky bez příznaků, které by pacienta varovaly a přivedly do 

ordinace lékaře. 

 

2.2.1KLASIFIKACE HYPERLIPOPROTEINÉMIÍ 

  

 2.2.1.1 Fredricksonova klasifikace 

 

 Prvním moderním přístupem v klasifikaci poruch lipoproteinového 

metabolismu byla Fredricksonova klasifikace HLP zaloţená na elektroforéze 

lipoproteinů na papíře. Rozdělovala HLP do pěti, posléze šesti typů, označovaných 

typ I-V (resp. typ II se rozdělil na IIa a IIb). Od Fredricksonovy klasifikace se 

v současnosti ustupuje, protoţe lipoproteinový typ je pouze aktuálním obrazem stavu 

lipidového a lipoproteinového metabolismu. 

1. Typ I je typický nálezem prstence chylomikronů po nočním uchování plazmy 

v chladničce při teplotě 4 stupňů Celsia. Plazma pod prstencem je čirá. 

Nacházíme výrazně zvýšenou především hladinu triacylglycerolů. 

2. Typ IIa je charakterizována zvýšením LDL v plazmě, v elektroforéze 

nacházíme zvýšení beta lipoproteinů. Je typickým vyjádřením familiární 

hypercholesterolémie. 

3. Typ IIb je charakteristický zvýšením cholesterolu i triacylglycerolů. Jsou 

zvýšeny hladiny LDL i VLDL. Je obvyklým vyjádřením familiární 

kombinované hyperlipidémie s vysokou koncentrací apo B. 

4. Typ III je charakterizován výskytem neobvyklé frakce VLDL, tzv. pomalé 

prebeta frakce. 

5. Typ IV je charakteristický zvýšením hladiny triacylglycerolů při normálním 

nebo jen mírně zvýšeném cholesterolu. 

6.  Typ V je provázen enormním zvýšením VLDL a chylomikronů, dramaticky 

zvýšen je celkový cholesterol i triacylglyceroly (oba parametry zvýšeny nad 
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10 mmol/l) (7). 

 

 

Obr. č. 1: Vzhled séra u hyperlipoproteinémií 

 

Tab. č. 1: Klasifikace dyslipidémií: Fredericksonova (WHO) klasifikace 

 

 

 

 2.2.1.2 Genetická klasifikace HLP 

 

 Převáţná většina metabolických poruch lipidů má genetický podklad. 

Porucha je většinou podmíněna polygenně a na její manifestaci se významně podílí i 

zevní prostředí. V kaţdém případě je třeba připomenout velmi častou mylnou 
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představu o rovnítku mezi obezitou a HLP. Zvýšené mnoţství podkoţního tuku 

můţe, ale i nemusí být provázeno zvýšenými koncentracemi lipidů a lipoproteinů 

v plazmě (8). 

 

2.2.1.3 Klasifikace podle EAS 

 

HPL je moţné rozdělovat podle řady kritérií. Nejuţívanějším rozdělením 

v současnosti je klasifikace podle Evropské společnosti pro aterosklerózu. Ta dělí 

HLP do tří skupin: 

1. izolovaná hypercholesterolémie 

2. kombinované (smíšené) hyperlipidémie 

3. hypertriacylglycerolémie 

Toto rozdělení je jednoduché a praktické, zanedbává však do značné míry 

etiopatogenezi onemocnění. 

 

2.2.2 PRIMÁRNÍ HYPERLIPOPROTEINÉMIE 

 

Moderní klasifikace HLP se snaţí respektovat etiopatogenezi poruchy, je 

zaloţena na rozpoznání základních genetických defektů. 

 

2.2.2.1 Familiární hypercholesterolémie 

 

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autozomálně dominantně 

přenášeným onemocněním, které bylo popsáno jiţ v roce 1937. Jeho příčina byla 

objasněna aţ po 40 letech jako porucha LDL receptoru. Příčinou FH jsou různé 

mutanty postihující gen pro LDL receptor, který je lokalizován na krátkém raménku 
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19. chromozómu. Postiţení jedinci buď netvoří ţádné LDL receptory, nebo je tvoří 

normálně, receptory však nejsou transportovány na povrch buňky a nemohou se 

funkčně uplatnit. Další moţnou poruchou je porucha vazby LDL receptoru na 

lipoproteinovou částici a konečně můţe váznout internalizace (přenesení komplexu 

receptor-lipoprotein do buňky). Důsledkem poruchy LDL receptoru je zvýšení 

plazmatické koncentrace LDL cholesterolu v plazmě. 

FH se vyskytuje ve dvou formách, homozygotní (ve frekvenci 1 : 1 000 000), 

nebo heterozygotní, která je podstatně častější a vyskytuje se ve frekvenci 1 : 500. 

Udávané frekvence platí pro evropskou a severoamerickou populaci. V některých 

zemích, kde se uplatnil „founder effect“, neboli efekt zakladatele rodu, jako např. 

v Libanonu nebo u bělošské menšiny v Jiţní Africe, je výskyt FH výrazně vyšší (9). 

Typickým laboratorním nálezem při FH je izolované zvýšení hladiny cholesterolu 

v plazmě při normální nebo jen hraničně zvýšené koncentraci triacylglycerolů. 

V elektroforéze lipoproteinů nacházíme významnou hyperbetalipoproteinémii, které 

odpovídá zvýšená koncentrace LDL-cholesterolu a současně i zvýšení hladiny 

apolipoproteinu B. Homozygoti jsou těţce postiţeni jiţ od dětství. ICHS se u nich 

manifestuje v útlém dětství a většina z nich umírá na AIM do 20 let. Klinicky 

zjevným projevem homozygotní formy FH je přítomnost šlachových i koţních 

xantomů. Heterozygotní forma nemusí mít po dlouhá léta ţádné zjevné příznaky 

choroby. Nejzávaţnějším projevem FH je akcelerovaná ateroskleróza, která se 

projevuje zejména ICHS jiţ ve věku 30-50 let. Postiţeny jsou nejen koronární tepny, 

ale i tepny dolních končetin a karotidy (10). 

Léčba nemocných s FH je velmi obtíţná, u řady nemocných se nedaří 

dosáhnout cílových hodnot cholesterolu a LDL-cholesterolu. Pacienti reagují na 

dietní opatření poklesem hladiny cholesterolu o max. 5%, coţ je při průměrných 

koncentracích cholesterolu okolo 10 mmol/l u heterozygotů zcela nedostatečné. 

Většina z nich je proto kandidátem farmakoterapie včetně vysokého procenta 

pacientů v dětském věku (11). 
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2.2.2.2 Familiární defekt apo B-100 

 

Prakticky zrcadlovým obrazem FH je familiární defekt apo B-100 (FDB). Je 

způsoben bodovou mutací a záměnou jediné aminokyseliny v poloze 3500 

v obrovské molekule apolipoproteinu B-100. Tato jediná záměna vede 

k neschopnosti vázat LDL částici na LDL receptor. Důsledkem je hromadění LDL 

v plazmě s následnou zvýšenou koncentrací celkového, ale především LDL-

cholesterolu. Onemocnění bylo popsáno v heterozygotní formě, pro kterou je 

charakteristický nález dvou subpopulací LDL v plazmě, normální, která se normálně 

váţe na LDL receptor, a defektní, se změněným apolipoproteinem B-100. 

Diagnostika FDB je postavena na metodách molekulární biologie, obvykle za vyuţití 

PCR v centrech specializovaných na DNA diagnostiku (12). 

 

2.2.2.3 Polygenní hypercholesterolémie 

 

Koncentraci cholesterolu v plazmě ovlivňuje celá řada genů v interakci 

s podmínkami zevního prostředí. Kombinace nepříznivých genetických i zevních 

faktorů vede obvykle k mírné hypercholesterolémii do 8 mmol/l. Polygenní 

hypercholesterolémie má různé klinické projevy a je spojena s vyšším výskytem 

ischemické choroby srdeční. 

 

2.2.2.4 Familiární kombinovaná hyperlipidémie 

 

Nejčastější geneticky determinovanou poruchou metabolismu lipidů a 

lipoproteinů představuje familiární kombinovaná hyperlipidémie (FKH). Vyskytuje 

se ve frekvenci 1:50-1:100. Je definována jako dědičná choroba, projevující se 

zvýšenou hladinou cholesterolu a/nebo triacylglycerolů. U různých členů rodiny 

můţeme prokázat odlišné lipoproteinové fenotypy. Obvyklým nálezem je zvýšení 

koncentrace LDL a VLDL v plazmě. Za zcela charakteristickou abnormalitu je 
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povaţováno významné zvýšení hladiny apolipoproteinu B. Z typů podle 

Fredricksona najdeme mezi nemocnými s FKH typy IIa, IIb, IV a V. 

Příčinou FKH je především abnormálně vysoká syntéza apolipoproteinu B 

v játrech, provázená zvýšenou produkcí VLDL. Důsledkem je vznik tzv. „malých 

denzních“, velmi aterogenních částic LDL. Z klinického hlediska je podstatné, ţe 

FKH je velmi častou příčinou ICHS. Nejméně 10% nemocných, kteří prodělají 

akutní infarkt myokardu ve věku do 60 let, jsou pacienti s touto HLP. Toto 

onemocnění je častější příčinou ICHS neţ FH nebo hyperlipoproteinémie typu IV 

(13). 

K léčbě se nabízí, samozřejmě především po terapii dietní, léčba 

farmakologická (fibráty, vastatiny, kyselina nikotinová, event. vastatiny a fibráty 

v kombinaci). 

 

2.2.2.5 Familiární dysbetalipoproteinémie (hyperlipoproteinémie typ III) 

 

 HLP typ III je vrozenou poruchou metabolismu lipoproteinů, která je 

charakterizována vysokou hladinou cholesterolu i triacylglycerolů v plazmě. 

Typickým nálezem je přítomnost patologického lipoproteinu, tzv. β-VLDL, 

v plazmě. Podkladem pro toto onemocnění je defekt genu pro lipoprotein E (14). 

Apolipoprotein E je zodpovědný za receptory zprostředkovanou clearance 

lipoproteinových částic bohatých na triacylglyceroly. Apolipoprotein je polymorfním 

proteinem, který se vyskytuje ve třech hlavních izoformách, které jsou prokazatelné 

izoelektrickou fokusací. Nejčastější variantou je apolipoprotein E3 (asi 70-85%), 

následován apo E4 (12-18%). Obě tyto izoformy jsou dobrými ligandy pro jaterní 

lipoproteinové receptory. Apo E2 varianta, která se vyskytuje ve 3-12%, má výrazně 

niţší afinitu k receptorům pro lipoproteinové částice v játrech. K manifestaci HLP 

typu III můţe vést přítomnost další metabolické poruchy, např. FH nebo hypotyreózy 

(15). 

 HLP typu III můţe být děděna dominantně i recesivně v závislosti na 

genetické mutaci apolipoproteinu E. Současně s fenotypem apo E hrají při 

manifestaci roli i funkční vlastnosti apo E a jeho interakce s lipolytickými enzymy. 
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Nejzávaţnější klinickou komplikací HLP typu III je předčasná ateroskleróza, která 

postihuje spíše tepny periferní, nevyhýbá se však ani koronárnímu řečišti. Nemocní 

s tímto typem HLP mohou být postiţeni prakticky všemi typy xantomatózy (16).  

 

 2.2.2.6 Familiární hyperlipoproteinémie typ I 

 

Na příkladu HLP typu I si můţeme dokumentovat výše zmíněnou 

nedostatečnost Fredricksonovy klasifikace HLP. Pod pojmem HLP typu I můţeme 

popsat nejméně 3 rozdílné metabolické poruchy se stejným fenotypickým obrazem: 

1. deficit lipoproteinové lipasy 

2. deficit apo C-II (kofaktoru nutného k aktivaci lipoproteinové lipasy) 

3. přítomnost inhibitoru lipoproteinové lipasy (17). 

Všechny výše zmíněné metabolické poruchy se projevují 

hyperchylomikronémií. Sérum odebrané na lačno je vţdy chylózní a po 24 

hodinovém stání v lednici při teplotě 4 stupňů Celsia se vytvoří na povrchu séra silná 

chylomikronová vrstva, tvořící 20-50% výšky sloupce. V klinickém obraze dominuje 

v nálezu abdominálních kolik, u vysokého procenta nemocných lze prokázat 

pankreatitidu. Významným projevem můţe být hepatomegalie a splenomegalie. 

V terapii je základním léčebným postupem dieta s maximálním omezením 

všech tuků, ţivočišných i rostlinných. Medikamentózní léčba selhává, navíc je třeba 

zdůraznit, ţe fibráty neznámým mechanismem inhibují reziduální aktivitu 

lipoproteinové lipasy. Fibráty jsou proto u tohoto vzácného onemocnění 

kontraindikovány. 

 

2.2.2.7 Familiární hypertriacylglycerolémie 

 

Familiární hypertriacylglycerolémie je autozomálně dominantně přenášené 

onemocnění, které se v populaci vyskytuje v poměrně vysokém procentu (postihuje 
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asi 0,2-0,3% populace). V laboratorním nálezu dominuje mírná 

hypertriacylglycerolémie, obvykle do 6 mmol/l, při normální koncentraci 

cholesterolu. Zvýšení koncentrace VLDL v plazmě je provázeno sníţením hladiny 

HDL. Při klasifikaci podle Fredricksona prokazujeme HLP typu IV. 

V rodinách probandů s familiární hypertriacylglycerolémií je 2krát vyšší 

úmrtnost na AIM neţ v normolipidemické populaci. Rovněţ výskyt aterosklerózy 

dolních končetin, manifestující se ICHDK, je u nemocných s familiární 

hypertriacylglycerolémií vyšší a odhaduje se na 5%. Mezi nemocnými i v jejich 

rodinách lze odhalit vysoké procento nemocných s poruchou glukosové tolerance, ve 

vyšším věku pak s manifestním diabetes mellitus II.typu. 

Při terapii je nutná především dietní léčba a komplexní úprava ţivotosprávy. 

Kromě omezení tuků je nezbytná i restrikce sacharidů, nutný je zákaz alkoholu. Po 

normalizaci hmotnosti a při respektování zásad ţivotosprávy velká část nemocných 

dosáhne cílových hodnot lipidů a lipoproteinů v plazmě. V oblasti medikamentózní 

terapie je lékem volby fibrát, alternativou niacin (18). 

 

2.2.2.8 Familiární hyperlipoproteinémie typ V 

 

Familiární HLP typ V je poměrně vzácné onemocnění (odhadovaný výskyt 

v populaci je 1:5000), které je charakterizováno výraznou hypercholesterolémií a 

především těţkou hypertriacylglycerolémií. HPL typ V se klinicky manifestuje 

koţními projevy a závaţnějšími atakami akutních pankreatitid, které mohou vyústit 

aţ do chronické insufuciencie zevně sekretorické funkce pankreatu. U nemocných se 

často setkáváme s diabetes mellitus 2.typu, hepatomegálií na podkladě jaterní 

steatózy, a obezitou. 

Při terapii je třeba vycházet ze skutečnosti, ţe tito pacienti patří mezi nejméně 

ukázněné nemocné, velká část z nich je obézní, jsou pravidelnými konzumenty 

alkoholu. Dietní opatření, redukce váhy a respektování ţivotosprávy patří k  

podmínkám, bez jejichţ splnění není obvykle ani razantní léčba hypolipidemiky 

úspěšná. Z hypolipidemik volíme na prvním místě fibráty, vastatiny ve vysoké dávce, 

nejčastěji však kombinaci vastatin + fibrát (19). 
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2.2.3 SEKUNDÁRNÍ HYPERLIPOPROTEINÉMIE 

 

Sekundární hyperlipoproteinémie jsou důsledkem základního onemocnění, 

které alteruje metabolismus lipidů a lipoproteinů. Vedou k izolovanému zvýšení 

cholesterolu a triacylglycerolů současně. Sekundární hyperlipoproteinémie vedou ke 

stejným komplikacím jako hyperlipoproteinémie primární. Mohou se projevit 

akcelerovanou aterosklerózou i akutní pankreatitidou a mohou být provázeny i 

dalšími příznaky. Sekundární příčina musí být vyloučena při zahájení sledování 

nemocného s hyperlipoproteinémií proto, ţe řadu primárních příčin lze ovlivnit a 

hyperlipoproteinémii tak kauzálně odstranit. Mezi nejčastější příčiny této sekundární 

hyperlipoproteinémie patří hypotyreóza, nefrotický syndrom, chronická renální 

insuficience, a také primární biliární cirhóza. Kupříkladu tyroxin zvyšuje biosyntézu 

LDL receptorů v játrech a hypotyreóza se tedy manifestuje především akumulací 

LDL částic v plazmě. Při nefrotickém syndromu hraje klíčovou roli koncentrace 

albuminu v plazmě. Hypoalbuminémie pravděpodobně vede ke zvýšení syntézy 

lipoproteinů v játrech. Důkazem pro tuto domněnku je to, ţe infúze albuminu vede 

krátkodobě ke zlepšení parametrů tukového metabolismu (20).  

 

 

2.3 HYPERLIPOPROTEINÉMIE A DYSLIPIDÉMIE JAKO RIZIKOVÝ 

FAKTOR KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ. DŮKAZY ZE 

STUDIÍ. 

 

2.3.1 EPIDEMIOLOGICKÉ STUDIE 

 

2.3.1.1 Framinghamská studie 

 

29. září 1948 byl zařazen první pacient do souboru pro Framinghamskou 

studii (The Framingham Heart Study, FHS), na které se posléze podílelo přes 10 tisíc 
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obyvatel města Framingham v americkém státě Massachusetts, a jejíţ výsledky 

znamenaly skutečný průlom do názorů na otázky související s kardiovaskulárními 

chorobami a jejich rizikovými faktory.   „Léčba hypertenze je při dnešních 

znalostech sama o sobě obtíţným, téměř beznadějným úkolem. Hypertenze můţe být 

důleţitým kompenzačním procesem, který by neměl být potlačován, i kdybychom si 

byli jisti, ţe známe účinnou léčbu.“ Takový názor měl P. D. White, zakladatel 

Americké kardiologické společnosti, v r. 1931. Názor, který v témţe roce v British 

Medical Journal publikoval dr. Hay na druhé straně Atlantiku, byl podobný: 

„Největším nebezpečím pro člověka s vysokým krevním tlakem je stanovení 

diagnózy, protoţe pak se vţdycky najde nějaký blázen, který se bude pokoušet krevní 

tlak sníţit.“ Hypertenze byla v té době chápána jako kompenzační nebo esenciální   

(s úkolem protlačit krev sklerotickými cévami k orgánům), proteinurie byla jen o 

málo víc neţ triviální ortostatický jev, tělesné cvičení bylo nebezpečím pro kardiaky 

a hypertrofie levé komory byla adaptivním, kompenzačním fenoménem. Letální 

důsledky srdečního selhání a fibrilace síní byly podceňovány a představy o 

rizikových faktorech byly jen vágní. Za takové situace byl přínos FHS větší, neţ 

kterékoli jiné klinické studie v kardiologii. Především umoţnila formulovat koncepci 

rizikových faktorů, a kvantitativně stanovit význam takových faktorů, jako je 

kouření, hypertenze, dyslipoproteinémie, fyzická nečinnost a obezita pro různé 

kardiovaskulární choroby nebo „příhody“ – náhlou srdeční smrt, akutní infarkt 

myokardu, mrtvici a městnavé srdeční selhání.  

Původní kohortu tvořilo 5209 muţů a ţen ve věku 30-62 let, u nichţ se dosud 

nevyvinulo kardiovaskulární onemocnění. Po důkladné vstupní prohlídce byli 

účastníci vyšetřováni kaţdé dva roky. V posledních 25 letech bylo také vyšetřeno 

více neţ 5 tisíc dětí účastníků studie. To mimo jiné dovoluje hodnotit i relativní podíl 

faktorů dědičnosti a prostředí.  

Pracovní hypotéza studie byla formulována velmi prozíravě: Abychom 

porozuměli srdečním chorobám, musíme identifikovat a kvantifikovat konstituční 

(dědičné) faktory, dále zevní faktory, umoţňující uplatnění dědičných a posléze 

zjistit, jak dlouho musí trvat interakce vnitřních a zevních faktorů, aby vznikla 

choroba (21).  

Ke klíčovým poznatkům FHS patří:  
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1960 – zvýšení rizika ICHS v důsledku kouření; 1961 – zvýšení rizika ICHS úměrně 

koncentraci, cholesterolu, výšce krevního tlaku a odchylkám EKG; 1967 – sníţení 

rizika srdečních chorob fyzickým cvičením a jeho zvýšení při obezitě; 1971 – 

progresivní průběh městnavého srdečního selhání; 1974 – celková představa o 

diabetu a jeho komplikacích, a souvislost se vznikem KVCH; 1976 – zvýšení rizika 

ICHS v menopauze; 1987 – přímá souvislost vysokých plazmatických hladin 

cholesterolu s rizikem smrti u mladých muţů; 1990 – homocystein jako moţný 

rizikový faktor ICHS; 1996 – vývoj hypertenze k srdečnímu selhání; 1998 – nový 

způsob predikce 10letého rizika vzniku ICHS.  

 

Graf č. 1: Framinghamská studie – Cholesterol a riziko ICHS (Podle: Castelli WP. 

Am J Med. 1984;76:4-12) 

 

2.3.1.2 Studie MRFIT 

 

 The Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) je aţ do současnosti 

nejrozsáhlejší epidemiologickou studií, která se zabývala vztahem cholesterol-ICHS. 

Ve studii bylo sledováno 356 222 muţů ve věku 35 – 57 let s negativní anamnézou 

hospitalizovaných pro infarkt myokardu. Tito muţi byli rozděleni podle věkových 

skupin, podle koncentrací cholesterolu, bylo přihlíţeno i k současné anamnéze a 

kouření cigaret. Po 6 letech byl pak v jednotlivých quintilech cholesterolu zjišťován 

výskyt ICHS.  Ve srovnání se skupinou s nejniţším cholesterolem byl ve quintilech 

2-5 zjištěn nárůst ICHS o 29%, 73%, 121% a 242%. 
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 Výsledek MRFIT studie je moţné shrnout takto: v průběhu celého rozloţení 

hladin cholesterolu je moţno pozorovat velmi silnou, kontinuální a vystupňovanou 

vazbu ICHS-cholesterol. 

 

Graf č. 2: Studie MRFIT – 6leté sledování 

 MRFIT přináší jeden významný rozdíl proti některým dalším odborným 

studiím. Israeli Prospective Study nebo tzv. Pooling Project demonstrují obdobnou 

závislost výskytu ICHS na hladině cholesterolu. Předpokládají však, ţe výskyt ICHS 

u osob s koncentrací do 5,2 mmol/l je v podstatě konstantní a zvyšuje se aţ nad touto 

hranicí. Podle MRFIT lze prokázat postupné zvyšování výskytu ICHS jiţ od 

cholesterolémie 3,9 mmol/l. 

 Podobně jako novější analýzy Framinghamské studie i studie MRFIT 

prokazuje nepřímou úměrnost hladiny HDL-cholesterolu a výskytu i úmrtnosti na 

ICHS (22). 
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Graf č. 3: Studie MRFIT – HDL a ICHS 

 

 2.3.1.3 Studie sedmi zemí 

  

Studie sedmi zemí, organizovaná a vedená profesorem Keysem, měla za cíl 

zjistit podíl diety na rozvoji ICHS v různých částech světa (USA, Finsko, Řecko, 

Jugoslávie, Japonsko, Itálie a Nizozemí). Celkem 16 skupin muţů středního věku 

bylo sledováno v intervalu 5 a 10 let. Studie jasně demonstrovala závislost výskytu 

ICHS na spotřebě nasycených tuků, která také odpovídá úmrtnosti na ICHS podle 

údajů WHO. Současně byla potvrzena závaţnost cholesterolu jako nejdůleţitějšího 

predikátu ICHS. Z výsledků studie dokonce vyplývá, ţe ostatní rizikové faktory jako 

hypertenze nebo kouření ztrácejí částečně svoji potenciální rizikovost u osob 

s nízkou hladinou cholesterolu (23). 
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Graf č. 4: Studie sedmi zemí (Podle: Verschuren WM et al. JAMA 

1995;274(2):131-136) 

 

2.3.1.4 HDL-cholesterol jako rizikový faktor - evidence z epidemiologických 

studií 

 

To, ţe HDL-cholesterol, resp. jeho nízká koncentrace, představuje 

samostatný, nezávislý rizikový faktor koronární aterosklerózy, je známo poměrně 

dlouho. Jako první práci potvrzující hypotézu o rizikovosti HDL-cholesterolu 

můţeme uvést studii jiţ z počátku 50. let. Klasický průkaz negativního vlivu nízkých 

hladin HDL-cholesterolu nalezneme ve výsledcích Framinghamské studie. Víme, ţe 

za 26 let sledování osob mělo 35% nemocných s ICHS celkový cholesterol pod 

„cílovou hodnotou“ 5,2 mmol/l!, odsud také pochází data o tom, ţe muţi (ve věku 

50-70 let, s negativní anamnézou kardiovaskulárních onemocnění) měli vysoké 

riziko ICHS navzdory zcela normální koncentraci LDL-cholesterolu (pod 2,6 

mmol/l), pokud byl jejich HDL-cholesterol patologicky nízký (24). 
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Graf č. 4: Framinghamská studie – HDL-C vs LDL-C jako prediktory rizika    

ICHS (muţi 50-70 let) 

 

2.3.2 INTERVENČNÍ STUDIE 

 

Představa, ţe HLP představuje jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů 

pro ICHS, je vcelku obecně akceptována. Na druhé straně je třeba odpovědět na 

otázku, zda lze léčbou hyperlipoproteinémií sníţit morbiditu a mortalitu na ICHS, 

příznivě ovlivnit zdravotní stav populace a dokonce sníţit celkovou mortalitu. 

Na tuto otázku přinesly odpověď intervenční studie. 

 

2.3.2.1 Angiografická studie 

2.3.2.1.1 První angiografická studie 

Od 80. let do současnosti byla publikována celá řada intervenčních studií, ve 

kterých byla úspěšnost hypolipidemické léčby dokumentována opakovaným 

angiografickým vyšetřením ať na koronárním řečišti, karotidách nebo na dalších 

velkých tepnách. V současné době se pozornost obrací na neinvazivní ultrazvukové 

vyšetřování a především na měření změn šířky intimy – medie. 

Mezi nejčastěji citované angiografické studie patří práce Blankenhornovy, 

LCAS I a její extenze LCAS II. Skupina 186 nekuřáků po provedeném koronárním 
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bypassu byla rozdělena na skupinu placebovou a léčenou aktivně niacinem a 

cholestyraminem. Po 2 a 4 letech bylo pozorováno zpomalení progrese 

aterosklerotických lézí v aktivně léčené skupině, ve které byla pozorována u 16,2% 

regrese jiţ vyvinutých aterosklerotických změn. I v placebové skupině bylo moţno 

zaznamenat vznik nových lézí pouze u těch pacientů, kteří nesníţili přísun tuku 

v dietě. 

V Lifestyle Heart Trial bylo nefarmakologicky intervenováno 96 osob 

s koronární aterosklerózou. V léčebné skupině se sníţil průměr stenózy. Navíc došlo 

ke klinickému zlepšení obtíţí u anginy pectoris. 

 

2.3.2.1.2 Studie s vastatiny 

Zatímco první studie zabývající se moţností zpomalení progrese nebo regrese 

aterosklerózy na koronárním i periferním řečišti vyuţívaly kromě změn ţivotního 

stylu především léčby pryskyřicí a niacinem v monoterapii i kombinaci, v posledních 

letech dominuje v této oblasti celá řada studií, které vyuţívají nejnovější skupiny 

hypolipidemik, vastatinů. Prakticky pro všechny dostupné vastatiny jiţ existuje 

alespoň jedna studie s touto problematikou. 

Lovastatin: vůbec první studií, která sledovala vliv inhibitoru HMG-CoA 

reduktázy na vývoj aterosklerotických lézí za pomoci angiografie, byla studie 

MARS. Léčba celkem 270 nemocných 80 mg lovastatinu či placebem trvala 26 

měsíců. Během studie došlo k poklesu cholesterolu o 32%, LDL o 38% a HDL-C se 

zvýšil o 8,5%. Přes tyto významné změny nebyly pozorovány při porovnání 

angiografických výsledků statisticky významné diference mezi oběma skupinami. Při 

analýze stenóz nad 50% bylo prokázáno zmenšení lézí v aktivně léčené skupině. 

Autoři tedy uzavřeli, ţe léčba vysokou dávkou lovastatinu zpomalila progresi více 

vyvinutých lézí. 

V kanadské studii (CCAIT) byli nemocní léčeni průměrnou dávkou 36 mg 

lovastatinu. Změny cholesterolu, resp. LDL-C byly -21% a -29%, HDL-C se zvýšil o 

7%. Progrese bez současné regrese byla pozorována u 33% nemocných lovastatinové 

skupiny ve srovnání s 50% skupiny placebové (25). 

Simvastatin: 404 nemocných bylo randomizováno ve dvojitě slepé studii 
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MAAS. Uţívali simvastatin 20 mg denně nebo placebo. Příznivé změny tuků 

(TC,LDL-C,HDL-C:-23%,-31%,+9%) byly provázeny odpovídající změnou 

angiografických parametrů. Progrese byla popsána u 23% vs. 32%, regrese se u 

aktivně léčených pacientů vyskytovala častěji v 18,6% vs. 12% u placebové skupiny. 

Pravastatin: studie REGRESS byla dosud největší angiografickou studií 

(n=885). Nemocní, léčení 40 mg pravastatinu, dosáhli poklesu LDL-C o 29% ve 

srovnání s placebem. Byla prokázána pomalejší progrese i častější regrese 

aterosklerotických lézí. Navíc se na konci studie podařilo prokázat sníţení rizika 

kardiovaskulární příhody o 41%. Klinický benefit z léčby byl pozorovatelný jiţ po 6 

měsících léčby. Největších angiografických studií s pravastatinem se účastnilo 

celkem 1891 nemocných. Metaanalýza těchto 4 největších angiografických 

pravastatinových studií navíc prokázala i 62% sníţení rizika infarktu myokardu a 

především sníţení celkové mortality o 46% u léčených ve srovnání s placebem (26). 

 

2.3.2.1.3 Studie s fibráty 

Zatímco studií s vastatiny lze nalézt dostatek, pokud jde o fibráty, písemnictví 

je poněkud skromnější. 

Fenofibrát: první pozitivní studií v tomto směru je fenofibrátová studie 

Hahmannova. Na malém souboru nemocných, u kterých došlo k poklesu TC o 19%, 

TG o 30% a k vzestupu HDL-C o 19%, jsou popisovány příznivé změny 

angiografické. Vzhledem k omezenému počtu nemocných však z této studie nelze 

vyvozovat zásadní závěry a je třeba vyčkat provedení a výsledků studií rozsáhlejších. 

Vlastně jediná studie zabývající se efektem hypolipidemické léčby na 

koronární aterosklerózu u diabetiků je studie DAIS. Celkem 418 muţů a ţen 

s diabetem 2.typu bylo randomizováno do dvou skupin, kterým bylo po dobu tří let 

podáváno 200mg mikronizovaného fenofibrátu denně nebo placebo. Nemocní měli 

mírnou, typickou diabetickou dyslipidémii (TC 5,6 mmol/l, TG 2,5 mmol/l, LDL-C 

3,4 mmol/l, HDL-C 1,0 mmol/l), diabetes 2. typu byl dobře kompenzován. 

Koronarografie na počátku a na konci studie prokázaly zpomalení progrese 

aterosklerózy. Profit byl dokumentován statisticky významným sníţením nárůstu 

stenózy o 42%, tak menším poklesem „minimum lumen diameter“ ve fenofibrátové 
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skupině ve srovnání s placebem. Změny lipidů byly menší, neţ obvykle po terapii 

mikronizovaným fenofibrátem(TC se sníţil o 10%, HDL-C stoupl o 6% a TG 

poklesly po léčbě o 29%). Toto menší ovlivnění lipidogramu je pravděpodobně 

vysvětlené jen mírně zvýšenými hladinami lipidů na počátku léčby (27). 

 

Graf č. 5: Studie DAIS – došlo k 23% redukci všech klinických příhod 

(Podle: Richard Češka a kol., 2005;104) 

 

2.3.2.1.4 Extrakorporální aferéza 

Výše uvedené studie přinášejí přesvědčivé důkazy pro moţnost regrese léčby 

aterosklerózy po léčbě hypolipidemiky. Existují však i další, nefarmakologické a 

přitom poměrně agresivní moţnosti léčby, které se uplatňují při léčbě vybraných 

pacientů s familiární hypercholesterolémií. Jedním z těchto postupů je 

extrakorporální LDL-aferéza. Při tomto postupu léčby jsou navíc, kromě LDL částic 

z plazmy odstraňovány i další, potenciálně aterogenní sloţky, např. lipoprotein (a), 

nebo je sniţována koncentrace fibrinogenu. 

V této oblasti byly publikovány dvě významné koronarografické studie. 

V obou byl prokázán větší koronarografický benefit u skupin nemocných léčených 

současně pomocí aferézy s hypolipidemikem. Tento benefit byl dán do souvislosti 

především s dosaţením niţších koncentrací LDL-C u nemocných léčených aferézou 

ve srovnání se skupinou léčenou pouze hypolipidemikem. Zajímavým nálezem je 

rovněţ skutečnost, ţe obě studie zpochybnily profit ze sníţení koncentrace Lp(a). 
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2.3.2.2 Ultrazvukové studie 

 

Zatímco angiografie je vyšetřením invazivním, vyuţití neinvazivní metody, 

jakou je vyšetřování cév ultrazvukem, přináší celou řadu výhod. Opakované 

vyšetření nemocné nezatěţuje, ani potenciálně je neohroţuje komplikacemi. Navíc 

především moderní přístroje umoţňují sledovat i velmi diskrétní změny cévní stěny, 

zatímco arteriografie vypovídá o cévní stěně jen nepřímo, posouzením změn lumina. 

K ultrasonografickým studiím bylo vyuţíváno především femorálních karotických 

arterií. Ve studii REGRESS byl prokázán významný efekt léčby na tloušťku intimy-

medie. Současně byl prokázán velmi významný vliv léčby na regresi 

aterosklerotických lézí na společné femorální arterii u skupiny 255 nemocných. 

 

2.3.3 VLIV TERAPIE NA VÝSKYT ICHS, MORBIDITU, MORTALITU 

 

2.3.3.1 Dietní opatření 

  

Studie, zabývající se migrujícími Japonci z Japonska přes Hawai do San 

Francisca, prokázala postupné zvyšování cholesterolémie, současně se zvyšující se 

incidencí ICHS. 

 Cílem Leidenské studie v Holandsku bylo zhotovení koronárních angiogramů 

u nemocných s ICHS s odstupem 2 let po dietní léčbě. Dieta byla vegetariánská, 

s poměrem polyenových mastných kyselin k nasyceným 2:1 s radikálním omezením 

cholesterolu do 100 mg denně. U 46% nemocných nedošlo během léčby k vytvoření 

nových lézí nebo jiným známkám progrese onemocnění, během léčby se významně 

sníţil poměr celkového cholesterolu k HDL-cholesterolu. Ze studie dokonce 

vyplývá, ţe sníţený přísun cholesterolu potravou je přínosem i pro osoby s normální 

hladinou plazmatického cholesterolu a nejen pro nemocné s HLP. 
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2.3.3.2 Cholestyraminová studie LRC-CPPT 

 

Cholestyraminová studie, publikovaná v roce 1984, srovnávala výsledky 

sedmiletého podávání cholestyraminu v dávce 24 g denně skupině 1906 muţů 

s hyperlipoproteinémií ve věku 35-59 let s podáváním placeba srovnatelné skupině 

1900 muţů. V aktivně léčené skupině došlo k poklesu celkového cholesterolu i LDL-

cholesterolu, ale především ke sníţení výskytu všech forem ICHS v průměru o 20%. 

V léčené skupině došlo i ke sníţení celkové mortality o 7%, tento pokles však 

nebyl statisticky významný. Výsledky dosaţené v této studii znamenaly výrazný 

převrat v pohledu na farmakoterapii hyperlipoproteinénií i na terapii těchto poruch 

vůbec. Z výsledků bylo vytvořeno často citované pravidlo: Sníţení cholesterolu o 1% 

vede ke sníţení výskytu ICHS o 2%. 

 

Graf č. 6: Studie LRC-CPPT 

 

2.3.3.3 Helsinská studie 

 

Tato pětiletá studie měla ověřit účinek podávání gemfibrozilu v dávce 1200 

mg denně na hladiny lipidů a na výskyt ICHS u 4081 muţů ve věku 40-55 let. 

Kritériem zařazení do studie byl non-HDL-cholesterol nad 5,2 mmol/l. Polovina 

nemocných uţívala gemfibrozil, polovina placebo. Aktivní léčba vedla ke zvýšení 
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HDL cholesterolu o více neţ 10%, celkový cholesterol se sníţil o 11%. Hladina 

triglyceridů poklesla o 43%. Příznivé změny lipidového spektra byly provázeny 

sníţením výskytu ICHS o 34% (28). 

Podobně jako ve studii cholestyraminové, ani v Helsinské studii nedošlo ke 

statisticky významnému poklesu celkové mortality. Její výsledky jsou však přesto 

hodnoceny velmi vysoce. Značný význam je kromě sníţení celkového cholesterolu 

věnován vzestupu HDL-cholesterolu a ani pokles triacylglycerolů ve vztahu k ICHS 

není ponecháván bez povšimnutí. Častou námitkou proti studiím je to, ţe nevedly ke 

sníţení mortality. Cílem těchto studií nebylo sníţení celkové mortality, ale průkaz 

efektivnosti hypolipidemické léčby na výskyt ICHS. Podle tohoto cíle byly pak 

koncipovány. Většina koronárních příhod není fatálních, a tedy jejich sníţení nemusí 

být v relativně menších souborech nemocných provázeno sníţením celkové 

mortality. 

 

Graf č. 7:  Helsinki Heart Studi- vliv léčby na vstupní hladiny triacylglycerolů 

a HDL cholesterolu (Podle: Manninen et al, Circulation, 1992) 

 

2.3.3.4 Studie BIP 

 

Studie BIP byla největším zklamáním ze studií s fibráty. Přesto, kdyţ se 

podíváme na výsledky nemocných s vyššími hladinami triacylglycerolů, vidíme, ţe 

léčba benzafibrátem významně sníţila kardiovaskulární riziko (29). 
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Graf č. 8: BIP Study: vliv léčby na vstupní hladiny triacylglycerolů (Podle: 

BIP Study Group,Circulation, 2000) 

 

2.3.3.5 Stockholmská studie 

 

Stockholmská studie prokázala kromě poklesu úmrtí na ICHS i pokles 

celkové mortality. Jednalo se o studii sekundární prevence ICHS. Skupina 555 

zařazených osob prodělala infarkt myokardu ne déle neţ 3 měsíce před vstupem do 

studie. Po dobu 5 let byli nemocní rozděleni na kontrolní skupinu a skupinu aktivně 

léčenou kombinací clofibrátu a kyseliny nikotinové. V léčené skupině došlo 

k poklesu cholesterolu i triacylglycerolů. Velmi významný byl pokles úmrtí na ICHS, 

jejichţ počet se sníţil o 36%. Celkový počet úmrtí v léčené skupině byl rovněţ 

významně niţší, o 26%. 

 

2.3.4 INTERVENČNÍ STUDIE A KAŢDODENNÍ PRAXE 

 

Co si můţe lékař odnést z výsledků intervenčních studií do své kaţdodenní 

praxe? Asi tím nejdůleţitějším je získané přesvědčení, ţe pro nemocné dělá to 

nejlepší, co bylo skutečně prokázáno. Je třeba akceptovat fakt, ţe výsledky studií 

nelze jednoduše přenášet na konkrétního jedince. Ani nejlepší výsledek z rozsáhlé 

studie nemusí platit u našeho pacienta. Důleţité je, abychom si uvědomili rozdíl 

v kaţdodenní péči a v péči o nemocné zařazené do studie. Je rozdílný přístup jak 
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lékaře, tak pacienta. V kontrolované studii jsou předepsány povinné návštěvy, stejně 

jako standardní soubor vyšetření. Jejich frekvence je výrazně vyšší, neţ jaká je 

v běţném rutinním provozu našich ambulancí či klinik. Pacienti zařazení do studie 

jsou vysoce motivováni. I oni musí vracet krabičky od spotřebovaných léků a jsou 

dotazováni, proč nevzali ten který den předepsanou dávku. Naproti tomu jsou některá 

čísla týkající se spolupráce nemocných v běţné praxi překvapivá a alarmující. Platí 

však nejen pro hypolipidemika, ale rovněţ třeba pro antihypertenziva. Podle 

některých autorů uţívá po půl roce aţ roce předepsané léky méně neţ 50% pacientů. 

Na tomto místě je třeba uvést, ţe compliance pacientů je horší při uţívání niacinu a 

pryskyřic, fibráty a vastatiny uţívají nemocní přece jen pravidelněji. Preferovány 

jsou léky podávané v jedné denní dávce. 

Dnes tedy existuje dostatek důkazů, ţe z účinné léčby HLP profitují naši 

nemocní. Platí to, ţe léčba je především indikována v sekundární prevenci, jsou však 

přesvědčivé důkazy pro léčbu v prevenci primární, především u vysoce rizikových 

osob (30). 

 

2.3.5 NORMÁLNÍ A CÍLOVÉ HODNOTY KONCENTRACE 

LIPIDOVÝCH SLOŢEK V SÉRU 

   

V dobách excitovaného zájmu o cholesterolové sloţky séra bylo nutné hledat 

jejich normy,  které by umoţnily interpretaci aktuálně stanovovaných hodnot. 

Ukázalo se však, ţe běţné a oblíbené statistické metody, jak ohraničit a stanovit 

statistickou normu, v těchto případech selhávají. Jednak variační šíře těchto znaků na 

obě strany statistického průměru byla neúnosně široká, a jednak, a to hlavně, byly 

distribuční křivky těchto znaků deformovány protaţením k vyšším hodnotám. Tím se 

hranice mezi normou a patologií stávala neostrou a klinicky nejistou. Je to přímý 

důsledek celé řady vlivů genetických, endogenních i exogenních, které na 

cholesterolové sloţky séra působí a ovlivňují jejich koncentrace.   

    V rozporu s tím však byly potřeby rutinní klinické praxe umocněné vysokou 

prevalencí těchto metabolických poruch a jejich závaţnými zdravotními důsledky. Ty 

vyţadovaly vytyčení jednoznačných, pevných a obecně sdílených rozhraní mezi 
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normou a patologií. Podařilo se to aţ koncepcí cílových hodnot. V podstatě jsou tyto 

hodnoty kompilací statisticky vyhodnocených údajů získaných od různých 

demografických frakcí zdravých probandů a epidemiologických a klinických 

poznatků. Konkrétně incidencí a prevalencí aterogenních důsledků 

hypercholesterolémie při různém stupni zmnoţení cholesterolových sloţek séra, tj. 

celkového cholesterolu, jeho LDL-frakce, resp. sníţení HDL-frakce. Cílové hodnoty 

jsou tak obecně definovány koncentracemi cholesterolových sloţek, které jsou 

bezpečné a jichţ je nutné a účelné v terapii dosahovat, neboť při nich a pod nimi se 

incidence aterogenních komplikací cholesterolémie neliší od statistického pozadí. 

    Cílové hodnoty se staly předmětem jak diagnostického, tak zejména 

terapeutického zájmu. Osvědčily se a jsou v současnosti obecně akceptovány s 

určitými odchylkami, a po diskuzích a výhradách na úrovni různých zemí i různých 

odborných společností. Nestabilita těchto názorů, a potaţmo velikosti cílových 

hodnot, je klasickým příkladem toho, jak je obtíţné vztyčovat metafyzická rozhraní 

v dialektickém kontinuu objektivní reality, tj. v tomto případě v oblasti 

fyziologických a klinických jevů.  

V tuzemsku byly cílové hodnoty lipidových sloţek vypracovány odbornými 

Společnostmi kardiologickou a lipidologickou v roce 1999. Oficiálně jsou stále 

validní a jsou stále akceptovány ze strany VZP pro posuzování účelnosti léčebné 

péče u osob v nízkém riziku aterogeneze . Jsou to tyto (33): 

                              celkový cholesterol                    <6.0 mmol/l 

                              LDL-cholesterol                         <4.5 mmol/l 

                              HDL-cholesterol                         >1.0 mmol/l 

                              triacylglyceroly                           < 2.5 mmol/l 

Mezitím však pokrok klinické medicíny a zejména preventivní kardiologie 

přinesl změnu názorů na to, kde vztyčovat hranice rizika mezi normou a patologií 

v oblasti aterogeneze, a dospěla k přesvědčení, ţe tyto dosavadní hranice byly 

nastaveny příliš vysoko. Převaţující názory je posouvají k významně niţším 

hodnotám. U osob v primární prevenci a v nízkém riziku aterogeneze jsou to tyto: 
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                                 celkový cholesterol                < 5.0 mmol/l 

                                 LDL-cholesterol                     <3.0 mmol 

                                 HDL-cholesterol                    >1.0 mmol/l 

           triacylglyceroly                        <2.0 mmol/l 

Aktuální hodnoty lipidových sloţek u pacientů v primární prevenci je nutno 

klinicky posuzovat s ohledem na celkové kardiovaskulární riziko a posunovat tyto 

meze podle potřeby níţe k hodnotám uznávaným jako platné pro sekundární prevenci 

(tj. koncentrace LDL kolem 2.0 mmol/l). 

 

2.4 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ ZÁKLADNÍCH LIPIDOVÝCH 

PARAMETRŮ 

 

 Vzhledem k tomu, ţe po dlouhá léta bylo běţně dostupné pouze vyšetření 

celkového cholesterolu a triacylglycerolů, stalo se zvykem charakterizovat jak 

výsledky biochemického vyšetření, tak chorobné stavy podle těchto parametrů. 

 Dnes víme, ţe etiopatogenezi choroby a klinický stav lépe charakterizují 

lipoproteiny. Pouhé stanovení celkového cholesterolu a triacylglycerolů neříká vůbec 

nic o jejich vzájemném zastoupení v jednotlivých lipoproteinech. Stanovením 

celkového cholesterolu můţeme zjistit jen jeho sumární koncentraci, tj. součet 

volného a esterifikovaného cholesterolu. Po precipitaci nebo i přímou metodou 

můţeme stanovit cholesterol ve frakci HDL. V poslední době se stanovuje 

koncentrace HDL přímou metodou. Principem je modifikace cholesterolesterasy a 

cholesteroloxidasy etylenglykolem. Přímo nebo nepřímo, tj. výpočtem (s určitou 

limitací) Friedewaldovy β-kvantifikace, lze určovat jeho koncentraci ve frakci LDL.  

 V současné době převládá v klinických laboratořích stanovení lipidů 

výhradně enzymaticko-kolorimetrickými metodami. Principem většiny metod je 

konverze stanovovaného analytu na ketolátku za současného uvolnění peroxidu 

vodíku příslušnými enzymy. Uvolněný peroxid vodíku je opět kvantifikován 
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barevnou reakcí s fenolem a 4-aminofenazonem za přítomnosti peroxidasy. Barevný 

produkt je měřen spektrofotometricky. 

 Elektroforéza lipoproteinů nám zviditelní frakce odpovídající zhruba 

základním lipoproteinovým třídám, je však třeba mít na paměti omezení. Jako taková 

se poţadovala zejména pro typizaci hyperlipoproteinémií podle Fredricksona, resp. 

nomenklatury Světové zdravotnické organizace. Dnes se od této klasifikace ustupuje, 

protoţe je pouhým obrazem aktuálního stavu metabolismu bez ohledu na chorobnou 

jednotku, která je v pozadí.  

 Elektroforéza má poměrně vysokou výpovědní hodnotu tam, kde ve 

skutečnosti selhávají její separační schopnosti, např. u choroby široké β-

lipoproteinové frakce, u chylomikronémie, nebo tam, kde podává negativní 

informaci, tj. při chybění nebo výrazném oslabení některých frakcí. Vysokou 

výpovědní hodnotu má také pro detekci aterogenního lipoproteinu (a). 

 Můţe se s úspěchem provádět na celé řadě nosičů: papír, acetátcelulóza, agar, 

agaróza, polyakrylamid. Z nich dnes převaţuje agaróza. Mohou se pouţívat různé 

metodické modifikace, při interpretaci je nutno respektovat rozdíly v migračních 

parametrech lipoproteinů. 

 Rozdělení při elektroforéze můţe být ovlivněno řadou heterogenních faktorů, 

např. přítomností paraproteinů a zbarvení frakcí můţe být ovlivněno tím, ţe lipofilní 

barviva (např. olejová červeň nebo sudanová čerň) pouţívaná k barvení 

elektroforeogramů mají vyšší afinitu k triacylglycerolům. Je vhodné vědět, ţe i při 

denzitometrickém hodnocení a číselném vyjádření podílu jednotlivých frakcí 

elektroforeogramu je třeba elektroforézu povaţovat za kvalitativní nebo nejvýše 

semikvantitativní metodu. Navíc je přece jen hůře standardizovatelná neţ ostatní 

metody, takţe bývá obtíţné srovnávat výsledky z různých pracovišť (31). 

Imunochemická stanovení, jakkoliv jsou citlivá a specifická, detekují pouze 

apoproteinové části lipoproteinů a dosud přetrvávají nesnáze s jejich standardizací. 

Jejich analýza je v zásadě moţná metodami imunologickými a neimunologickými.  

K imunologickým metodám patří radiální imunodifuze (RID), raketová 

imunoelektroforéza (EIA) podle Laurella, imunoprecipitační metody (nefelometrie a 

turbidimetrie), radioimunoanalýza (RIA) a enzymoimunoanalýza (ELISA). 
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Mezi neimunologické metody patří izolace lipoproteinů (ultracentrifugace, 

selektivní precipitace a následná dissoluce), jejich delipidace, rozdělení různými 

elektroforetickými metodami, barvení a denzitometrické stanovení. Tyto metody 

nedávají přesné kvantitativní údaje a jsou vhodné spíše ke sledování polymorfismů 

apolipoproteinů a pro průkaz jejich posttranslační modifikace. 

Mezi nejmodernější metody patří molekulárně biologické metody s analýzou 

polymorfismů apolipoproteinů na úrovni genu. I kdyţ tyto metody patří prozatím 

mezi výzkumné, některé z nich se jiţ začínají uplatňovat při klinicko-biochemickém 

vyšetřování rizikových nemocných (varianty apo E u Alzheimerovy choroby, 

primární dys-β-lipoproteinémie) (32). 

Mezi výzkumné a referenční metody patří ultracentrifugace, která je 

referenční metodou pro izolaci lipoproteinových tříd, ve kterých je pak moţné 

provést přesnou chemickou analýzu lipidové i proteinové sloţky. Vyšetření se 

provádí sekvenčně v izopyknickém prostředí, nebo jednokrokově v hustotním 

gradientu. 

Racionální přístup k indikaci vyšetření lipového metabolismu spočívá 

v postupu od jednodušších vyšetření ke sloţitějším. K základním vyšetřením, 

z jejichţ výsledků se rozhodujeme o dalších indikacích, patří stanovení 

triacylglycerolů, celkového cholesterolu a HDL-cholesterolu. Následuje 

elektroforéza, která můţe odhalit některé patologické lipoproteiny, např. lipoprotein 

(a), a napomoci k fenotypizaci. Ve speciálních případech bývá potřebné stanovovat 

jednotlivé apoproteiny. 

Některé laboratoře preferují analýzu lipidových a lipoproteinových parametrů 

v séru, jiné v plazmě (EDTA). Plazmatické vzorky vykazují vyšší stabilitu 

lipoproteinů během skladování a umoţňují vyuţít buffy coat (obsahujícího 

leukocyty) k následné DNA analýze. Správná laboratorní praxe je určena přesností, 

správností a reprodukovatelností analýz. Dodrţení uvedených charakteristik je pro 

vyšetřování lipidů a lipoproteinů zvláště důleţité. Standardizace analytických metod 

musí zaručit nejen vzájemnou srovnatelnost jednotlivých laboratoří v reálném čase, 

ale i srovnatelnost během relativně dlouhého časového období. 
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3. CÍL PRÁCE 

 

  Důvodem zařazení města Kroměříţe do projektu „Zdravé město“ těsně 

souvisí s činností metabolické ambulance Kroměříţské nemocnice a.s., zejména 

s jejími aktivitami v oblasti primární prevence, „in concreto“ v oblasti diagnózy a 

terapie kardiovaskulárních rizikových faktorů. Konkrétním cílem práce bylo 

vyhodnotit jejich incidenci v místní subpopulaci, ověřit si jejich vzájemné souvislosti 

a v neposlední řadě nalézt způsob, jak jejich poruchy a míru rizika optimálně 

diagnostikovat, tj. nalézt optimální kombinaci klinických hledisek s účelností se 

zohledněním ekonomických faktorů.  
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4. METODICKÁ ČÁST 

 

Biochemické vyšetření séra bylo prováděno  biochemickou  laboratoří 

akceptovanou ZP, vedenou kvalifikovaným analytikem a garantovanou 

kvalifikovaným lékařem. Krevní sérum bylo získáno během max. dvou hodin 

běţným způsobem. V získaném vzorku séra byla stanovována koncentrace glukosy, 

celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolů. 

 

4.1 KREVNÍ TLAK, BMI 

Krevní tlak (mm Hg) byl vyhodnocován pomocí tonometrů měřících výšku 

rtuťového sloupce. Vţité jednotky je moţné převést do SI soustavy (kPa) 

vynásobením faktorem 0,13. 

    BMI (kg/m2) byl vyhodnocován jako podíl váhy (kg) a čtverce výšky (m).  

     

4.2 GLUKOSA 

 

Stanovení glukosy v séru enzymaticky referenční metodou s hexokinasou 

soupravou firmy Roche na analyzátoru Cobas Integra 800. 

Princip: Hexokinasa katalyzuje fosforylaci glukosy pomocí ATP na glukoso-6-fosfát 

a ADP. V následné reakci se druhý enzym glukoso-6-fosfátdehydrogenasa 

uţívá ke katalýze oxidace glukoso-6-fosfátu pomocí NADP+ za vzniku 

NADPH. Koncentrace vytvořeného NADPH je přímosměrná koncentraci 

glukosy. Stanovuje se měřením nárůstu absorbance při 340 nm. 

Znaky analytické metody: 

 Analytická citlivost (LLOD) – 0,03mmol/l 
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Reagencie: 

 TRIS – 100 mmol/l 

 ATP – 1,7 mmol/l 

 Hořečnaté ionty – 4 mmol/l 

 NADP – 1 mmol/l 

 HEPES – 30 mmol/l 

 Kvasinky  - ≥130 µkat/l 

 G6PDH ≥250 µkat/l 

 pH – 7,8 

Doporučené referenční meze: 3,9-5,6 mmol/l 

 

4.3 CELKOVÝ CHOLESTEROL 

 

Stanovení celkového cholesterolu enzymaticky kolorimetrickým testem 

v séru soupravou CHOLL firmy Roche na analyzátoru Cobas Integra 800. 

Princip: Estery cholesterolu jsou působením cholesterolesterasy (CE) rozštěpeny na 

cholesterol a mastné kyseliny. Cholesterol je oxidován kyslíkem za 

přítomnosti cholesteroloxidasy (CHOD) na cholesten-4en-3on a peroxid 

vodíku. V přítomnosti peroxidasy (POD) vzniklý peroxid vodíku umoţňuje 

oxidativní kopulaci fenolu a 4-aminoantipyrinu (4-AAP) za vzniku 

červeného barviva. Intenzita zabarvení je úměrná koncentraci cholesterolu a 

stanovuje se měřením nárůstu absorbance při 520 nm. 

Znaky analytické metody:  

Mez stanovitelnosti – do 18,1 mmol/l 

Analytická citlivost – 8x10
-2 

ΔA/min na 1 mmol/l koncentrace celkového 

cholesterolu 
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Mez detekce – 0,009 mmol/l 

Reagencie: 

Fosforečnan – 70 mmol/l pH 6,8 

Cholan sodný – 13 mmol/l 

Fenol – 97 mmol/l 

4-aminoantipyrin – 1,7 mmol/l 

CE - ≥ 8µkat/l 

CHOD - ≥ 5µkat/l 

POD - ≥ 50µkat/l 

Doporučené referenční meze: 3,8-5,5 mmol/l 

 

4.4 HDL CHOLESTEROL 

 

Stanovení cholesterolu HDL enzymaticky kolorimetrickým testem v séru 

soupravou HDL-C firmy Roche na analyzátoru Cobas Integra 800. 

Princip: Za přítomnosti dextransulfátu a síranu hořečnatého se vytváří ve vodě 

rozpustné komplexy LDL, VLDL a chylomiker, které jsou rezistentní na 

účinky enzymů modifikovaných polyethylenglykolem (PEG). Koncentrace 

cholesterolu v HDL částicích je stanovena cholesterolesterasou a 

cholesteroloxidasou vázaných na PEG amino skupinami (cca 40%), estery 

cholesterolu jsou kvantitativně štěpeny na volný cholesterol a mastné 

kyseliny cholesterolesterasou. Za přítomnosti kyslíku je pak cholesterol 

oxidován cholesteroloxidasou na Δ4-cholestenon a peroxid vodíku. Tato 

přímá metoda je zatíţena celkovou analytickou chybou ve výši 13% (NCEP 

1995). Intenzita vznikající chinoniminové barvy je přímo úměrná 

koncentraci HDL cholesterolu a je určována jako nárůst absorbance při 

583nm. 
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Znaky analytické metody:  

Horní mez stanovitelnosti – 3,12 mmol/l 

Mez detekce – 0,04 mmol/l 

Limitace – interference – kritérium výtěţnost ±10% výchozí hodnoty 

Variabilita – interindividuální (ţeny mají hodnoty vyšší, HDL se zvyšuje 

pravidelným pohybem, sniţuje u kuřáků) 

intraindividuální (s věkem zpravidla HDL klesá) 

Reagencie: 

Činidlo R1:  3-morfolino-proansulfonová kyselina (MOPS) – 19,1 mmol/l pH 7,0 

Dextransulfát – 0,001 mmol/l 

Heptahydrát síranu hořečnatého – 8,1 mmol/l 

N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-3,5-dimethoxyanilin sodný (HSDA) – 

0,958 mmol/l 

AOD (rekombinantní) - >50 µkat/l 

POD (křenová) - >167 µkat/l 

Činidlo R2: Piperazin-1,4-bis(2-ethan)sulfonová kyselina – 9,9 mmol/l 

CE (mikrobiální) - >3,3 µkat/l 

CHOD (mikrobiální) - > 127 µkat/l 

4-aminoantipyrin – 2,46 mmol/l 

POD (křenová) - > 334 µkat/l 

Doporučené referenční meze: 1,0-2,1 mmol/l 
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 4.5 LDL CHOLESTEROL 

 

Stanovení cholesterolu LDL enzymaticky kolorimetrickým testem v séru 

soupravou firmy Roche na analyzátoru Cobas Integra 800. 

Princip: Automatizovaná metoda pro přímé stanovení LDL cholesterolu vyuţívající 

selektivní micelární solubilizaci LDL cholesterolu neiontovými detergenty a 

interakce sacharidové sloţky a lipoproteinů (VLDL a chylomiker). Je-li 

přítomen při enzymatické reakci stanovení cholesterolu detergent, relativní 

reaktivita cholesterolu jednotlivých částic klesá v pořadí od nejvyšší: HDL > 

chylomikra > VLDL > LDL. V přítomnosti hořečnatých iontů sacharidová 

sloţka zřetelně sniţuje enzymatickou reakci stanovení cholesterolu u VLDL 

částic a chylomiker. Kombinací sacharidové sloţky a detergentu je tedy 

moţné selektivně stanovit LDL cholesterol v séru. V přítomnosti kyslíku je 

cholesterol oxidován cholesteroloxidasou na Δ4-cholestenon a peroxid 

vodíku. Peroxid vodíku za přítomnosti peroxidasy slouţí k oxidativní 

kopulaci 4-aminoantipyrinu a HSDA za barevného produktu. Nárůst 

absorbance se měří při 583 nm. Tato přímá metoda je zatíţena celkovou CV 

< 4%, bias < 4% proti referenční metodě a < 12% celkovou analytickou 

chybou (NCEP 1995). 

Znaky analytické metody:  

 Mez stanovitelnosti – do 14,2 mmol/l 

Mez detekce 0,10 mmol/l 

Analytická citlivost 0,10 mmol/l 

Variabilita – interindividuální (tendence k vyššímu cholesterolu je dána 

věkem, muţským pohlavím a zejména geneticky 

intraindividuální (ovlivňován dlouhodobou dietou) 

Reagencie: 

Činidlo R1:  MOPS – 20,1 mmol/l pH 6,5 
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HSDA – 0,958 mmol/l 

AOD (rekombinantní) - ≥ 50 µkat/l 

POD (křenová) - ≥ 167 µkat/l 

Činidlo R2:  POD (křenová) - ≥ 334 µkat/l pH 6,8 

MOPS – 20,1 mmol/l 

Heptahydrát síranu hořečnatého – 8,1 mmol/l 

CE (mikrobiální) ≥ 3,3 µkat/l 

CHOD (mikrobiální) ≥ 33 µkat/l 

4-aminoantipyrin – 2,46 mmol/l 

Doporučené referenční meze: 2,6-3,8 mmol/l 

 

4.6 TRIACYLGLYCEROLY 

 

Stanovení koncentrace triacylglycerolů v séru soupravou firmy Roche na 

analyzátoru Cobas Integra 800. 

Princip: Triacylglyceroly jsou hydrolyzovány lipoproteinovou lipasou (LPL) na 

glycerol a mastné kyseliny. Glycerol je pak fosforylován na glycerol-3-

fosfát pomocí ATP reakcí katalyzovanou glycerolkinasou (GK). Oxidace 

glycerol-3-fosfátu je usnadněna glycerolfosfátoxidasou (GPO) a produktem 

je dihydroxyaceton a peroxid vodíku. V přítomnosti peroxidasy (POD) 

probíhá oxidativní kopulace s  4-chlorofenazonem a 4-aminofenazonem se 

vznikem červené chinoniminové barvy, která je měřena při 512 nm. Nárůst 

v absorbanci je přímo úměrný koncentraci triacylglycerolů ve vzorku. 

Znaky analytické metody:  

Horní mez stanovitelnosti – 10 mmol/l 

Mez detekce – 0,04 mmol/l 
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Analytická citlivost – 0,12ΔA per mmol/l TAG 

Reagencie: 

R (mono reagencie v nádobkách A a B – kapalná) 

Aktivní ingredience: 

PIPES – 50 mmol/l 

LPL - >83µkat/l 

GK - >3 µkat/l 

GPO - >41 µkat/l 

POD - >1,6 µkat/l 

ATP – 1,4 mmol/l 

Mg – 40 mmol/l 

4-aminofenazon – 0,13 mmol/l 

4-chlorofenazon – 4,2 mmol/l 

Cholát sodný – 0,2 mmol/l 

pH – 6,8 

Doporučené referenční meze: 0,8-2,3 mmol/l 

 

4.7 VYŠETŘOVANÉ OSOBY 

    

V letech 2005-2007 navštívilo kontaktní místa a bylo v nich vyšetřeno celkem 

1028 občanů města Kroměříţ a přilehlých obcí. Akci předcházela a provázela 

osvětová fáze, zejména s ohledem na potřebu provádět jejich vyšetření po 

předchozím několikahodinovém lačnění.  Občané podstoupili vstupní pohovor 

s lékařem hygienické sluţby, cíleně zaměřený na optimalizací ţivotního stylu, byli 

změřeni, zváţeni, zjištěn jejich krevní tlak.  Následně podstoupili odběr krve 
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k biochemickému vyšetření. Další den bylo moţné, a někteří občané této moţnosti 

opravdu vyuţili, konzultovat výsledky biochemického vyšetření s lékařem 

hygienické sluţby a získat jeho doporučení k dalšímu chování.  
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

V následující kapitole jsou uvedeny výsledky monitorování zkoumané 

populace muţů a ţen města Kroměříţe a přilehlých obcí. 

Tab. č. 2: Celkové epidemiologické charakteristiky populace vyšetřené v rámci 

projektů „Zdravé město“ 

charakteristika Muži Ženy Σ 

Počet 282 746 1028 

Věk (let) 54,4±16,3 52,3±15,7 52,8±15,9 

BMI 26,3±3,3 25,2±4,1 25,5±3,9 

TK1 137±16 130±18 132±18 

TK2 85±7,8 81±8,4 82±8,4 

Glukosa 5,61±1,1 5,22±0,75 5,33±0,89 

CCH 5,77±0,97 6,0±1,00 5,93±1,00 

HDL 1,37±0,33 1,65±0,38 1,57±0,39 

LDL 3,51±0,78 3,55±0,82 3,54±0,81 

TG 1,63±1,06 1,36±0,81 1,50±0,94 

 

BMI-body mass index; TK1-systolický tlak; TK2 diastolický tlak; CCH-celkový 

cholesterol; HDL-high density lipoprotein; LDL-low density lipoprotein; TG-

triacylglyceroly  

   Z tabulky 2. je patrná skladba občanů, kteří aktivně vstupují do „Dnů zdraví“. 

Převáţně jsou to ţeny a lidé v preseniu, kteří aktivně projevili starost o své zdraví, 

navštívili kontaktní centra a dali průchod touze poznat svůj zdravotní stav.  Jejich 
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celkové epidemiologické charakteristiky jsou odlišné od „normální“ populace a 

posunuty směrem k patologii. 

 

Tab. č. 3: Tříděné epidemiologické charakteristiky populace vyšetřené v rámci 

projektů „Zdravé město“ 

Parametr:  N: % 

Věk              53 +/- 16 let 1028 100 

Pohlaví muţi 

ţeny 

282 

746 

27 

73 

Tělesná hmotnost *BMI (kg/m2)] < 25 

25 – 30 

> 30 

510 

382 

136 

50 

37 

13 

Krevní tlak [mm Hg] > 140/90 167 16 

Hyperlipémie 

 izolovaná 

hypercholesterolémie 

 

CCH > 6.0, TG < 2.5 

(LDL >4,5; TG<2,5) 

586 

346 

88 

57 

34 

8,5 

    

 izolovaná 

hypertriacylglycerolémie 

 kombinovaná porucha 

CCH < 6.0, TG > 2.5 

 

CCH > 6.0, TG > 2.5 

55 

 

188 

5 

 

18 

Hyperglykémie > 6.0 146 14 

 

V tab. č. 3 je patrné, ţe občané města Kroměříţ v ţádném případě nekypí zdravím: 

-37% z nich má nadváhu, 13% jsou obézní. Je to podstatně vyšší, asi o 10%, 

incidence této poruchy oproti běţné populaci. 
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-16% vyšetřených byla nalezena hypertenze přesahující 140/90 mm Hg. 

-57% vyšetřených občanů trpí poruchou metabolismu lipidů. Tato porucha byla 

definována koncentracemi celkového cholesterolu převyšujícími hodnotu 6 mmol/l a 

triacyglycerolů vyšší neţ 2.5 mmol/l (viz. kapitola 2.3.5). U 34% takto vybraných 

hyperlipidemiků byla prokázána izolovaná hypercholesterolémie přesahující 

koncentraci celkového cholesterolu 6 mmol/l při normální koncentraci 

triacylglycerolů.  Byla-li však izolovaná hypercholesterolémie definována 

koncentrací LDL cholesterolu vyšší neţ 4.5 mmol/l, coţ je také cílová hodnota 

doposud platná pro primární prevenci, byla prevalence takto definované poruchy 

podstatně niţší. Tento rozpor bude objasněn v dalším textu. 

-5% vyšetřených občanů trpělo izolovanou hypertriacylglycerolémií definovanou 

koncentrací celkového cholesterolu pod 6 mmol/l a koncentrací triacylglycerolů 

přesahující 2.5 mmol/l. Ohraničení této selektivní poruchy vůči kombinovaným 

poruchám je neostré. Ukazuje se, ţe značná část izolovaných 

hypertriacylglycerolémií existuje pouze přechodně a dříve či později přechází do 

kombinovaných poruch. 

- konečně u 18% vyšetřených byla diagnostikována kombinovaná porucha. 

-u 14% vyšetřených byla zachycena hyperglykemie přesahující hodnotu 6 mmol/l. 

Tento nález je však třeba posuzovat opatrně. Jde o to, ţe toto vyšetření můţe být 

modifikováno selháními prelaboratorní fáze, kterou nebylo moţné ze strany 

laboratoře kontrolovat. Konkrétně mám na mysli to, zda odběr krve byl prováděn 

vskutku nalačno, a také to, zda časový interval mezi odběrem krve a získáním séra 

byl dostatečně rychlý. Je všeobecně známo, ţe v odebrané plné krvi koncentrace 

glukosy klesá rychlostí asi 6-10% za hodinu. 

 

Tab. č. 4: Vztahy mezi tělesnou hmotností kvantifikovanou jako BMI a 

biochemickými charakteristikami obyvatel města Kroměříţ vyšetřených v rámci akce 

Zdravé město (N=1028) 

X Y a b r p 

BMI CCH 3.9249 0.0789 0.3103 N.S. 
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BMI LDL 1.929 0.0632 0.307 N.S. 

BMI GLU 3.6753 0.0649 0.2875 N.S. 

BMI TK1 82.56 1.949 0.4183 < 0.05 

BMI TK2 61.033 0.836 0.3902 < 0.05 

BMI TG -1.5631 0.125 0.4646 < 0.001 

 

Nadváha a obezita jsou povaţovány za primární rizikové faktory, jeţ jsou 

v kauzální souvislosti spojeny s celou řadou klinických patologií a biochemických 

abnormalit. Uvedli jsme proto do vztahů velikost BMI a biochemické a klinické 

znaky, které jsme u občanů Kroměříţe hodnotili. Výsledky kvantifikuje tabulka 4. 

Jak z ní vyplývá, nebyla prokázána významná souvislost mezi koncentracemi 

celkového a LDL cholesterolu a BMI. To je skutečnost známá z epidemiologických i 

experimentálních studií. Souvisí s tím, ţe hlavní podíl cholesterolových zásob 

v organismu, je to minimálně 80%, je endogenního původu a je syntetizován „de 

novo“ do značné míry nezávisle na mnoţství cholesterolu přiváděného potravou.  

Totální experimentální výlukou cholesterolu z  potravy, a to bylo prokázáno 

dlouhodobou výţivou dobrovolníků bezcholesterolovou dietou (šlo o vysoce 

syntetickou potravu vyvíjenou pro kosmický výzkum), se sníţila koncentrace 

sérového cholesterolu maximálně o cca 20%. 

Nepodařilo se nám potvrdit pozitivní korelaci mezi velikostí BMI a 

koncentrací sérové glukosy. Tento nález je v protikladu s výsledky 

epidemiologických studií, které pozitivní souvislost obou veličin naopak opakovaně 

prokázaly. Svědčí pro ni také klinické zkušenosti. Je známo, ţe diabetem II.typu trpí 

obézní osoby daleko častěji a redukcí váhy je moţné potřebu exogenního inzulinu 

výrazně sníţit a kompenzaci diabetu zlepšit.  Je to patrně tím, ţe organizační 

uspořádání dnů zdraví nám nedalo moţnost kontrolovat preanalytickou  fázi 

stanovení koncentrace glukosy. Jak jsem uvedla výše, jde především o to, zda 

vyšetřované osoby podstoupily odběr krve skutečně po několikahodinovém lačnění a 

zda transport odebrané krve ke stanovení koncentrace glukózy byl vskutku promptní. 
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y = 1,949x + 82,569

R = 0,4183
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Graf č. 9: Vztah mezi tělesnou hmotností kvantifikovanou jako BMI a systolickým 

tlakem (TK1) 

 

y = 0,836x + 61,033

R = 0,3902
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Graf č. 10: Vztah mezi tělesnou hmotností kvantifikovanou jako BMI a diastolickým 

tlakem (TK2) 
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Naproti tomu byl prokázán významný pozitivní vztah mezi stupněm nadváhy 

a hodnotami systolického a diastolického tlaku ( viz. graf č. 9+10).  Tuto skutečnost 

prokázala řada epidemiologických a klinických studií a tyto znalosti jsou vyuţívány i 

terapeuticky.  Redukcí váhy je moţné u hypertoniků potřebu hypotenziv výrazně 

sníţit a někdy dokonce hypertenzi normalizovat.   

 

 Graf č. 11: Vztah mezi tělesnou hmotností kvantifikovanou jako BMI a 

koncentrací triacylglycerolů v séru 

 Graf č. 11 znázorňuje stejné trendy ve vztahu mezi hodnotami BMI a 

koncentrací triacylglycerolů. Jsou také všeobecně známy a terapeuticky vyuţívány. 

Imperativní redukce váhy by měla být základním reţimovým opatřením v terapii 

poruch metabolismu lipidů se zvýšenou triacylglycerolovou sloţkou. 

 

Stanoveným cílem práce byla spolehlivá a účelná diagnostika izolované 

hypercholesterolémie srovnáním stanovení jednak celkového cholesterolu a jednak 

jeho sloţek. Pouţili jsme oficiálních cílových hodnot (33) ohraničujících riziko 

populace v primární prevenci bez přídatných rizikových faktorů, a to koncentracemi 

celkového cholesterolu niţšími neţ 6,0 mmol/l, popřípadě koncentracemi jeho  LDL 

frakce nepřekračujícími hodnotu 4,5 mmol/l. 
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    V prvním případě tj. při stanovení koncentrace celkového cholesterolu byla 

zjištěna prevalence izolované hypercholesterolémie 34%, bylo-li pouţito stanovení 

LDL frakce, tato prevalence byla významně niţší, cca 8,5%. Analytické 

nesrovnalosti byly námi vyloučeny a náleţitý průběh analytických postupů byl 

systematicky a denně kontrolován.  

    Příčiny tohoto nesouladu totiţ statistické. Graf č. 12 znázorňuje vztah mezi 

hodnotami celkového cholesterolu a jeho LDL frakce ve vyšetřené populaci občanů 

města Kroměříţ. Je patrné, ţe existuje jistá souvislost obou hodnot na populační 

úrovni ve statistickém smyslu, v individuálních případech můţe samozřejmě 

docházet k závaţným nesouladům. Plyne to ze známé skutečnosti, ţe jako celkový 

cholesterol je stanovována směs sloţek, jejichţ aterogenní aktivita je dokonce 

protichůdná. Problém spočívá v chybném vzájemném nastavení obou oficiálních 

cílových hodnot lipidových sloţek (33). V grafu jsou označeny červenými liniemi a 

teoreticky by se měly protínat na regresní přímce. Naproti tomu cílové hodnoty 

neoficiální (zelené linie), avšak v současnosti běţně s rizikem postihu ze strany 

revizních lékařů zdravotních pojišťoven pouţívané, zohledňují vztahy lipidových 

sloţek znamenitě. 

 

Graf č. 12: Vztah mezi koncentrací celkového cholesterolu (CCH) a LDL 

cholesterolu v séru
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6. ZÁVĚR 

 

Ze skutečností, zjištěných v této práci, vyplývají tři důleţité výstupy pro analytickou a 

klinickou praxi. 

 

1. Stanovení celkového cholesterolu je pouţitelné pouze jako primární screening.   Pro 

validní diferenciální diagnostiku izolované hypercholesterolémie a terapeutické potřeby je 

hodnota koncentrace celkového cholesterolu nepouţitelná. 

2. Naopak pro diagnostické a terapeutické potřeby je nutné vyšetřování frakcí 

cholesterolu, tj. pouze HDL a LDL. Stanovení celkového cholesterolu navíc je v těchto 

případech nepřínosné a provádět jej je plýtváním léčebné péče. 

3. Oficiální cílové hodnoty lipidových sloţek by měly být (cestou spolupráce 

příslušných odborných společností a ZP) změněny. Jednak jsou nastaveny příliš vysoko a 

jednak, a to zejména, jejich vztah neodráţí souvislosti obou lipidových sloţek na populační 

úrovni. 
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8. SEZNAM ZKRATEK 

 

AIM  -  akutní infarkt myokardu 

DLP  -  dyslipoproteinémie 

FDB  -  familiární defekt apo-B 100 

FH  -  familiární hypercholesterolémie 

FKH  -  familiární kombinovaná hyperlipidémie 

HDL  -  high density lipoprotein 

HLP  -  hyperlipoproteinémie 

ICHDK  -  ischemická choroba dolních končetin 

ICHS  -  ischemická choroba srdeční 

LDL -  low density lipoprotein 

TG  -  triacylglyceroly 

VLDL  -  very low density lipoprotein 

WHO  -  Mezinárodní zdravotnická organizace 

ZP  -  zdravotní pojišťovny 

 


