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Abstrakt

 
Cílem tohoto textu je přinést souhrn poznatků o vlivu dědičnosti na vznik 
kardiovaskulárních onemocnění. Je určen široké veřejnosti, ale i těm, kteří se do větší 
hloubky zajímají o medicínu, civilizační choroby a faktory, které tato onemocnění 
způsobují. Choroby srdce a cév jsou nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtnosti 
v zemích tzv. západní civilizace. Dědičnost je jedním z tzv. rizikových faktorů, které 
ovlivňují pravděpodobnost jejich vzniku.
Čerpáno je z literatury psané našimi předními odborníky, kteří se těmito onemocněními 
zabývají, ale i z odborných časopisů pro lékaře. Nezbytností jsou zahraniční zdroje, a to 
především databáze OMIM na stránkách amerického Národního centra pro 
biotechnologické informace, která je katalogem lidských genů a genetických 
onemocnění.
 
Klíčová slova: kardiovaskulární, ateroskleróza, hypertenze, lipidémie, trombofilie, 

myokard
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Abstract

 
The main purpose of this text is to conclude the known facts about the influence of 
heredity over cardiovascular diseases. It is targeted at the general public, but also at 
those who take a deeper interest in medicine, civilization diseases and their causes. The 
diseases of heart and vessels are the most common cause of sickness and death in the 
countries of so-called Western civilization. Heredity is one of the major risk factors that 
affect the probability of such diseases' outbreak.
The sources of information for this work were studies by our experts which deal with 
these diseases, and also special medical doctors' magazines. Some international sources 
are also essential, most notably the OMIM database run by U.S. National Center for 
Biotechnology Information, which serves as a catalogue of human genes and genetic 
diseases.
 
 
Key words: cardiovascular, atherosclerosis, hypertension, lipidemia, 
thrombophilia, cardiac muscle
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1.  Úvod

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou dle Světové zdravotnické organizace (WHO)

nejčastější příčinou morbidity a mortality v tzv. západní civilizaci. V Evropě na ně 

ročně zemřou více než 4 milióny osob a Česká republika se řadí na jedno z předních 

míst v úmrtnosti na tyto choroby.

Mezi KVO, neboli srdečně cévní choroby, řadíme arteriální hypertenzi, aterosklerózu, 

ischemickou chorobu srdeční, různé kardiomyopatie a vrozené vývojové srdeční vady, 

cerebrovaskulární onemocnění, ischemickou chorobu dolních končetin, aneurysma 

velkých tepen, vaskulitidy, chronickou žilní insuficienci a hlubokou žilní trombózu ať 

už s nebo bez plicní embolie.

Zdaleka nejčastější příčinou KVO v ČR, stejně jako v ostatních hospodářsky 

rozvinutých zemích světa je ateroskleróza. Ta se pozvolna, zpravidla bezpříznakově, 

vyvíjí po mnoho let a první symptomy se obvykle projevují až v pokročilých stadiích 

onemocnění (Býma a kol. 2004). 

Masový výskyt aterosklerotických KVO je úzce spjat s životním stylem a s rizikovými 

faktory, které lze ovlivnit (kouření, hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, 

obezita, špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu). Odstranění nebo alespoň 

modifikace těchto faktorů má jednoznačný příznivý vliv na snížení kardiovaskulární 

nemocnosti a úmrtnosti jak u jedinců, kteří jsou asymptomatičtí (primární prevence), tak

u jedinců, kteří jsou již manifestním onemocněním postiženi (sekundární prevence).

Svou úlohu však hrají i genetické dispozice k onemocnění a výše jejich vlivu je stále 

předmětem zkoumání. Dědičný vliv na KVO není jednoduché dokázat, ale lidská 

genomika je jednou z nejrychleji se vyvíjecích oblastí vědy vůbec a popis sekvence 

většiny lidského genomu dává donedávna netušené možnosti studia genetických 

vlastností lidského jedince.  

Cílem této práce je popis nejnovějších poznatků o dědičnosti KVO. Genetické dispozice

jsou uváděny jako jeden z rizikových faktorů vzniku chorob srdce a cév, více pozornosti

jim však většinou věnováno není. Záměrem je shrnout současné znalosti o vlivu 

genetiky na vznik těchto onemocnění a přiblížit je nejen odborné veřejnosti.
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2.  Etiologie kardiovaskulárního onemocnění

Etiologie těchto onemocnění je multifaktoriální, což znamená, že na jejich vzniku a 

progresi se podílí několik faktorů (vrozené a získané). Většina onemocnění srdečně 

cévního systému, s výjimkou vrozených vad, se vyskytuje spíše v dospělém věku. Po 

50. roce života počet případů oběhových onemocnění narůstá. Častěji jsou postiženi 

muži. Ženy jsou totiž v produktivním věku chráněny ženskými pohlavními hormony 

(estrogeny), po menopauze se ovšem riziko žen progresivně zvyšuje a tento ochranný 

efekt mizí. 

KVO řadíme mezi civilizační choroby, které jsou důsledkem moderního městského 

životního stylu. Vzhledem k tomu, že je však vědecky prokázáno, že se tyto nemoci 

vyskytovaly již před několika tisíci lety, vedou se diskuze o tom, zda KVO nejsou spíše 

přirozenou součástí lidského stárnutí, než přímé souvislosti se současnými rizikovými 

faktory jako kouření, konzumace tučných jídel a nedostatek tělesného pohybu.1

2.1  Prevalence

V Evropě na tyto choroby ročně zemřou více než 4 milióny osob (podíl KVO na 

celkovém počtu úmrtí je u mužů 43 %, u žen 55 %). Zhruba polovina úmrtí na KVO je 

v evropských zemích způsobena ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a přibližně 

v jedné třetině případů je příčinou cévní mozková příhoda (CMP).

KVO jsou v evropských zemích nejčastější příčinou úmrtí u osob mladších 65 let. 

Nejnižší úmrtnost na KVO je v zemích kolem Středozemního moře (Francie, Itálie, 

Španělsko, Portugalsko, bývalá Jugoslávie a Řecko), nejvyšší úmrtnost v zemích 

bývalého východního bloku, zejména země bývalého Sovětského svazu. Např. úmrtnost

na ischemickou chorobu srdeční (ICHS) pro muže ve věku 35–74 let žijících na 

Ukrajině je desetkrát vyšší než ve Francii a pro ženy dokonce 19krát vyšší.

1  http://www.denik.cz/aktuality/kardiovaskularni-nemoci-trapi-lidstvo-uz-nejmene-4000-let-
20130311.html
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V ČR jsou KVO, stejně jako ve světě, nejčastější příčinou úmrtí obyvatelstva do 65 let.2 

Dle Českého statistického úřadu v ČR v roce 2011 zemřelo celkem 106 848 osob, z toho

52 725 na nemoci oběhové soustavy. Na celkové úmrtnosti se KVO podílela 49,3 %. 

2.2  Incidence

V ČR i ve světě jsou KVO nejčastější příčinou mortality a morbidity obyvatel.  

Společným jmenovatelem mnoha z nich je ateroskleróza. Největší podíl na úmrtnosti 

má ischemická choroba srdeční, která je z více jak 70 % příčinou chronického srdečního

selhání (Widimský, 2009) a ročně na ní v Evropě připadne asi polovina úmrtí z KVO.

V ČR je roční mortalita na KVO se zhruba 600 úmrtími na 100 000 obyvatel stále 

významně vyšší než v zemích západní Evropy. Na tyto choroby u nás připadá více než 

50 % úmrtí, tedy více než na všechny ostatní choroby dohromady. 

Z důvodu KVO je v ČR hospitalizováno více než 50 % nemocných a toto číslo se stále 

zvyšuje. Nárůst hospitalizací z kardiovaskulárních důvodů činí za posledních 10 let 25 

%.3

I u nás, stejně jako ve světě, jsou hlavním kardiovaskulárním problémem onemocnění 

aterosklerotické etiologie, zejména ICHS, ischemické cévní mozkové příhody a 

ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) a jejich komplikace (Býma, Hradec, 

2009). Nejčastější příčinou smrti a invalidity mužů v produktivním věku je srdeční 

infarkt. Hypertenze, která postihuje asi 30 % dospělé populace, je nejčastějším 

chronickým KVO. Významný podíl na incidenci KVO mají u nás i případy žilní 

trombózy, kterých je ročně klinicky diagnostikováno asi 15 000–25 000, a které jsou 

způsobeny především nádorovými onemocněními, vlivem hormonů (hormonální 

antikoncepce, hormonální substituce), či genetickými vlivy. Incidenci žilních trombóz 

značně omezilo rutinní zavedení profylaxe pooperačního tromboembolismu heparinem, 

2 Postgraduální medicína 5/ 2006 dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina-
priloha/epidemiologie-kardiovaskularnich-onemocneni-172591 

3      http://www.kardio-cz.cz
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která je od počátku 90. let používána ve všech chirurgických oborech (Kvasnička, 

2003).

2.3  Rizikové faktory a okolnosti disponující ke vzniku kardiovaskulárního 
onemocnění

Obecně lze rizikové faktory kardiovaskulárních chorob rozdělit do 2 skupin: 

 faktory ovlivnitelné – kouření, hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus, 

obezita, špatné stravovací návyky, nedostatek pohybu 

 faktory neovlivnitelné – věk, mužské pohlaví, genetická (rodinná) zátěž

Velká většina srdečně cévních onemocnění je způsobena ovlivnitelnými rizikovými 

faktory a prevence je zaměřena na omezení výskytu těchto faktorů, k čemuž je nezbytná

spolupráce pacienta. Určitou roli zde hrají společné rodinné návyky (stravování, 

celková životospráva).

Pohlaví, věk či dědičné znaky ovlivnit nelze. Větší pravděpodobnost onemocnění srdce 

mají děti rodičů s KVO. Efekt genetických variant může rovněž záviset na příslušnosti 

k etnické skupině. Genetické dispozice k onemocnění a výše jejich vlivu je však stále 

předmětem zkoumána obrovský rozvoj poznatků o dědičné podstatě nemocí a 

dynamičnost rozvoje lékařské genetiky jistě přispěje k objasnění míry dědičnosti KVO.
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3.  Kardiovaskulární onemocnění z historického hlediska

Archeologické výzkumy dokazují, že choroby srdce a cév provází lidstvo už dlouhá 

tisíciletí. Známky kornatění tepen lze pozorovat i na mumiích staroegyptských faraonů.4

To, že lidé měli sklerotické tepny už nejméně před 4000 lety, prokázala dosud největší 

studie provedená na mumiích se zaměřením na zdravotní stav.5

Změn na cévách postižených aterosklerózou si zřejmě poprvé začal všímat italský 

renesanční génius Leonardo da Vinci. V roce 1761 popsal italský lékař Giovanni 

Battista Morgagni ve svém stěžejním díle „O sídlech a příčinách nemocí“ zvápenatění 

věnčitých tepen na srdci. Podrobnějšího studia se však onemocnění dočkalo až v 19. 

století.6

V roce 1806 vyšla kniha J. N. Corvisarta Essaisur les maladies et les lésions organiques 

du coeur et des gros vaisseaux (Úvahy o chorobách a organických poruchách srdce a 

velkých cév), která byla základním spisem v té době vznikající kardiologie jako oboru a

obsahovala systematický popis nemoci srdce a cév, způsob jejich diagnostiky a terapie. 

Corvisart vycházel ze srovnání klinických a patologicko-anatomických nálezů a při 

vysvětlování etiologie kardiovaskulárních nemocí si již všímal určitých sociálních 

faktorů při jejich vzniku (Niklíček, Štein, 1985).

Patologii aterosklerózy a kauzální vztah mezi aterosklerózou a vývojem trombu pak 

v roce 1854 definoval vídeňský anatom profesor Karel Rokitanský (1804–1878), 

původem Čech. Na základě mnohočetných pitevních rozborů uvedl důkazy o tom, že 

lokální tvorba fibrinových depozit a sekrece trombogenních působků do krevního oběhu

je vyvolána zánětem v arteriální stěně a že intramurální fibrin vyvolává progresi 

ateromu. Zveřejnil také jako první hypotézu o tom, že k embolizaci do plic dochází 

z krevní sraženiny v žilním systému končetin. Důkaz o tom přinesl později německý 

4  http://www.kardiochirurgie.cz/novinky/historie-nemocneho-srdce-207

5  http://www.denik.cz/aktuality/kardiovaskularni-nemoci-trapi-lidstvo-uz-nejmene-4000-let-
20130311.html

6  http://www.kardiochirurgie.cz/novinky/historie-nemocneho-srdce-207
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patolog profesor Rudolf Wirchov (1821–1902), který v roce 1856 popsal ucelenou 

koncepci vzniku cévní trombózy.  Ten také poprvé pro trombotický vmetek použil slovo

embolus (Kvasnička, 2003).

V roce 1922 G. F. Lang vydělil hypertenzní nemoc jako kvalitativně samostatnou 

jednotku.

S tezí o provokujících momentech aterosklerózy přišel v roce 1928 K. Weber na VI. 

sjezdu československých přírodozpytců, lékařů a inženýrů. Jeho názory o 

predisponujících faktorech vzniku aterosklerózy v mnohém o 20 let předcházely  

Framinghamskou studii (viz. níže) a její závěry o tzv. rizikových faktorech nejčastějších

kardiovaskulárních nemocí (Niklíček, Štein, 1985).  

V ČR se o vznik kardiologie zasloužil profesor Václav Libenský (1877–1938), jehož 

zásluhou vznikla v roce 1929 Československá kardiologická společnost. Aktivním 

výzkumem na poli hypertenze, aterosklerózy, koronární nemoci a porušení regulace 

krevního oběhu se od 1951 zabýval Ústav pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK), který

vytvořil základnu k propojení klinické a experimentální činnosti. Na ÚCHOK později 

navázala Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). 
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4.  Druhy kardiovaskulárních onemocnění a vliv dědičnosti na jejich 
vznik a výskyt

4.1  Arteriální hypertenze

Arteriální hypertenze (AH) je označením pro opakované zvýšení krevního tlaku na 

hodnoty 140/ 90 mmHg a vyšší naměřené minimálně při dvou různých návštěvách (tab. 

4.1). Jde o významné onemocnění, které je považováno za jeden z hlavních rizikových 

faktorů mozkové mrtvice, infarktu myokardu a selhání ledvin, a které se tak významně 

podílí na zvýšené nemocnosti a úmrtnosti obyvatelstva. AH je vůbec nejčastějším 

chronickým KVO – postihuje kolem 30 % dospělé populace (Widimský jr., J. a kol., 

2010). 

Z hlediska příčin dělíme hypertenzi do 2 skupin:

Hypertenze primární neboli esenciální (základní)

 samostatná (primární) choroba

 příčina vzniku není jasná

 podílí se na ní celá skupina tzv. civilizačních faktorů (dědičné dispozice, stres, 

káva, alkohol, kouření, vysoký obsah tuků v potravě, nadváha, vyšší věk, 

nedostatek pohybu)

 touto formou AH trpí asi 95 % hypertoniků

Hypertenze sekundární

 je následkem jiného onemocnění (ledviny, mozek, slinivka, žlázy s vnitřní 

sekrecí, aorta a ostatní velké cévy, nádorová onemocnění)

 patří sem i tzv. těhotenská hypertenze 

 touto formou AH trpí asi 5 % hypertoniků

Hypertenze probíhá většinou bez příznaků nebo způsobuje při masivním vzestupu tlaku 

často nespecifické potíže jako bolesti hlavy, závratě, epistaxi (krvácení z nosu) nebo 
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únavu. Při masivně zvýšeném tlaku můžeme pozorovat námahovou dušnost (dyspnoe), 

anginu pectoris, nevolnost, poruchy vidění. Pokud není hypertenze stanovena 

kontrolním měřením, projeví se často až při vzniku pozdních příznaků (komplikací). 

Tab. 4.1 Klasifikace krevního tlaku

Normotenze STK DTK
optimální TK < 120 a < 80 mmHg
normální TK 120–129 a 80–84 mmHg
vyšší normální TK 130–139 nebo 85–89 mmHg
Hypertenze
stupeň 1 (mírná) 140 – 159 nebo 90 – 99 mmHg
stupeň 2 (středně závažná) 160 – 179 nebo 100 – 109 mmHg
stupeň 3 (závažná) ≥ 180 nebo ≥ 110 mmHg
izolovaná systolická ≥ 140 a < 90 mmHg

STK – systolický krevní tlak, DTK – diastolický krevní tlak
Převzato z odborného časopisu (zdroj: Postgraduální medicína 8/2009)

Prevalence AH v ČR ve věku 25–64 let se pohybuje kolem 40 %, přičemž její výskyt se 

zvyšuje s věkem. Je to odhad ze screeningového měření krevního tlaku ve vzorku 

obecné populace.7

V databázi OMIM8 je esenciální AH vedena pod číslem 145500. Jedná se o 

onemocnění, které je charakterizováno fenotypem, vztah k chorobě má více genů, 

některé z nich mají známou molekulární charakteristiku, jiné nikoli. Na jejím vzniku se 

podílí geny rozmístěné na chromozomech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 17 a 20. Esenciální 

AH je podmíněna „predisponujícími“ geny, které riziko vývinu AH pouze zvyšují a ta 

může vzniknout jen spolupůsobením genetické dispozice a daného vnějšího činitele.

Studie (Ravogli et al. 1990) srovnávala krevní tlak u 15. normotenzních jedinců, jejichž 

oba rodiče měli hypertenzi, 15. normotenzních jedinců s jedním hypertenzním rodičem 

a 15. normotenzních jedinců, u nichž ani jeden z rodičů neměl hypertenzi. Skupiny byly

vytvořeny z jedinců stejného pohlaví, věku i tělesné hmotnosti. Měření byla prováděna 

7  Nová doporučení ČSH pro diagnostiku a léčbu AH 2012, dostupné na:     
http://www.hypertension.cz/sqlcache/doporuceni-csh-pro-diag-a-lecbu.pdf

8  Online Mendelian Inheritance in Man dostupné na: www.omim.org
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v místnosti za přítomnosti různých stresorů i během delšího odpočinku, a monitorování 

krevního tlaku bylo prováděno po dobu 24 hodin. Naměřený krevní tlak byl vyšší ve 

skupině jedinců s hypertenzními rodiči, než ve skupině jedinců, jejichž rodiče 

hypertenzí netrpěli. 

Genetické studie ukázaly, že normální úroveň krevního tlaku je podmíněna mnoha geny 

malého účinku, jejichž efekty jsou navíc modifikovány faktory prostředí. Podobně je 

podmíněná i esenciální hypertenze. Relativně vzácně se u člověka vyskytují formy 

hypertenze podmíněné změnou (mutací) jednoho genu velkého účinku, tedy monogenně. 

Příkladem “monogenní hypertenze“ je familiární hyperaldosteronismus, kdy ke zvýšení 

krevního tlaku vede nadprodukce aldosteronu, způsobená mutací genu pro jeho syntézu.

U takovéto monogenní formy hypertenze mají všichni postižení jedinci výše zmíněnou 

mutaci, a protože tak existuje dobře definovaný vztah mezi abnormálním genem a 

hypertenzí, označuje se pak takový gen jako “nezbytný“ pro vývin choroby. Pro většinu 

nemocí (včetně esenciální hypertenze) však není takovýto přímý vztah mezi genotypem a

fenotypem zřejmý. Zkoumá-li se pak účinek určitých genů na regulaci krevního tlaku, 

obvykle se zjistí, že ne všichni jedinci s vysokým krevním tlakem nesou “hypertenzní“ 

alelu (variantu) daného genu a naopak, že ne všichni kontrolní jedinci s normálním 

krevním tlakem nesou “normotenzní“ alelu.9

4.2  Ateroskleróza

Ateroskleróza je chronické progresivní onemocnění cévní stěny, při kterém se do intimy

arterií ukládají lipidy a další komponenty krve a fibrózní tkáně. Stojí v pozadí většiny 

kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí a představuje jeden z nejvýznamnějších 

zdravotních problémů západní civilizace.

Ateroskleróza je sice považována za celkové onemocnění, aterosklerotické léze se však 

vyskytují na specifických místech velkých a středně velkých arteriích. Nejčastěji 

9  Časopis Vesmír, 1995/9,  dostupné na:http://www.vesmir.cz/clanek/genetika-esencialni-hypertenze
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postiženými tepnami jsou koronární arterie, hrudní aorta, arteria poplitea, vnitřní 

karotické arterie a tepny Willisova okruhu (Češka, 2005). 

Z patologicko-anatomického hlediska jsou rozlišovány tři základní formy aterosklerózy:

 časné léze, tukové proužky

 fibrózní a ateromové pláty

 stadium komplikací, tzv. komplikované léze

Tukové proužky jsou nejčastější a pravděpodobně u všech přítomnou formou 

aterosklerózy. Nacházíme je v intimě velkých cév, ale významně neovlivňují průtok 

krve. Nejsou zcela stabilním a definitivním poškozením cévní stěny, během života se 

mohou dále vyvíjet v další aterosklerotické léze, může však dojít i k jejich regresi. 

Fibrózní pláty (ateromy) jsou větší, obvykle ostře ohraničená ložiska ve stěně cév, 

tužší, někdy až chrupavčité konzistence. Již dochází k ztluštění cévní stěny a vyklenutí 

do lumina, proto jsou příčinou částečné nebo úplné obstrukce lumina cévy. Hlubší 

vrstvy fibrózního plátu mohou podléhat nekróze a následně kalcifikovat.

Komplikované léze vznikají z fibrózních plátů masivní kalcifikací a především pak 

těžkými degenerativními změnami (ulcerace, ruptura), které se pak stávají místem 

vzniku trombu. Trombóza je pak příčinou náhlého cévního uzávěru.

V současné době je toto rozdělení nahrazováno podrobnější klasifikací American Heart 

Association do 6 typů. Typy I-III jsou nazývány jako nekurzorové léze, typy IV-VI jako 

léze vyvinuté (tab. 4.2.2), (Češka, 2005).

Pro rozvoj aterosklerózy jsou jedním z nejvýznamnějších faktorů zvýšené koncentrace 

lipidů a lipoproteinů v plazmě, tzv. dyslipidémie (tab. 4.2.1). Jedná se o metabolická 

onemocnění, kdy ke zvýšení hladin lipidů a lipoproteinů dochází v důsledku jejich 

zvýšené syntézy nebo sníženého odbourávání a často se kombinují se snížením 

koncentrace HDL cholesterolu. Podle příčiny klasifikujeme dyslipidémie na primární a 

sekundární. Primární jsou geneticky podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů a 
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tvoří větší část dyslipidémií, sekundární jsou pak důsledkem jiného onemocnění, které 

narušuje lipidový a lipoproteinový metabolismus (diabetes mellitus, hypotyreóza, 

choroby jater, obezita).

Z hlediska dědičných dispozic jsou důležité primární dyslipidémie (OMIM 143890), 

mezi které patří familiární hypercholesterolémie a familiární hypertriacylglycerolémie.

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autozomálně dominantně přenášené 

onemocnění, které je charakterizováno těžkou hypercholesterolémií (se zvýšením LDL) 

a s normální hladinou triglyceridů. Příčinou vzniku FH je genetická porucha v tvorbě 

nebo funkci LDL-receptorů, familiárně defektní apolipoprotein B-100 nebo mutace 

genu pro PCSK-9. 

Gen pro LDL-receptor je lokalizován na krátkém raménku 19. chromozomu a postižení 

jedinci buď netvoří žádné LDL-receptory, nebo je tvoří normálně, ale receptory nejsou 

transportovány na povrch buňky a nemohou se tak funkčně uplatnit. Další možnou 

poruchou je porucha vazby LDL-receptoru na lipoproteinovou částici a konečně může 

váznout internalizace (zavzetí komplexu receptor-lipoprotein do buňky). 

V homozygotní formě je FH velmi vzácná a je těžkým postižením už v útlém věku. 

Ischemická choroba srdeční (ICHS) se manifestuje velmi brzy a většina postižených 

umírá na akutní infarkt myokardu do 20 let (výjimkou není AIM ani ve věku do 10 let). 

V heterozygotní podobě pak jde o onemocnění poměrně časté (frekvence v naší 

populaci je 1:500), které se projeví infarktem myokardu či jinou manifestací 

aterosklerózy ve třetím decenniu či v desetiletích pozdějších. Tato forma nemusí mít po 

dlouhá léta žádné zjevné příznaky choroby.

Při familiárním defektu apolipoproteinu B-100 (FDB) dochází k bodové mutaci a 

záměně jediné aminokyseliny v poloze 3500 v obrovské molekule apo 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 jak v homozygotní, tak heterozygotní 

formě.
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Třetí možnou variantou vzniku FH je mutace genu PSCK-9 (proprotein invertase 

subtilisin/ kexin typ 9), kdy zvýšená aktivita PCSK-9 zvyšuje koncentraci cholesterolu 

blokací recyklace LDL-receptorů a díky tomu se snižuje počet LDL receptorů na 

povrchu buňky a vychytávání LDL z plazmy. Snížení počtu LDL-receptorů pak vede ke 

snížení vychytávání cholesterolu a zvýšení jeho sérové koncentrace.10

Přesná diagnostika FH je postavena na metodách molekulární biologie a genetiky, 

obvykle v centrech specializovaných na DNA diagnostiku, avšak při počtu možných 

mutací je někdy více než obtížná a ekonomicky náročná. V praxi k diagnóze FH postačí 

nález izolované hypercholesterolémie a lipidových kritérií.

Geneticky podmíněná je i familiární hypertriacylglycerolémie (FHT), která postihuje 

asi 0,2–0,3 % populace. Projevuje se zvýšením VLDL (lipoproteiny o velmi nízké 

hustotě obsahující triacylglycerol), pravděpodobně na podkladě jejich zvýšené tvorby. 

Současně nacházíme sníženou hladinu HDL-cholesterolu. Triacylglyceroly jsou 

v laboratorním nálezu mírně zvýšeny, koncentrace cholesterolu je v normě a nemocným

hrozí nebezpečí IM.  

Tab. 4.2.1  Cílové a optimální hodnoty krevních lipidů pro obecnou populaci podle 

doporučení České společnosti pro aterosklerózu 2007

Obecná populace
Celkový cholesterol (mml/l) <5,0
LDL (mml/l) <3,0
HDL (mml/l)
muži
ženy

>1,0
>1,2                                                            

Triglyceridy (mml/l) <1,7
Převzato z odborného časopisu (zdroj: Postgraduální medicína 7/ 2009)

Ateroskleróza byla předmětem jedné z největších epidemiologických studií, a to 

Framinghamské studie (FHS)11. V roce 1948, kdy byla zahájena, hledala jedinou 

10  Postgraduální medicína, příloha č. 4, 2012

11  FraminghamHeart Study, dostupné na: www.framinghamheartstudy.org
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etiologii aterosklerózy, která by ve většině případů měla být dostačující k vyvolání 

patologie. Následující výzkumy však prokázaly, že etiologie aterosklerózy je 

multifaktoriální. 

Z populačních a rodinných studií bylo odhadnuto, že genetické faktory se na hladině 

plazmatických lipidů podílejí přibližně z 50 % a 50 % podílu na vývoji hyperlipidémie 

mají faktory negenetické. Nicméně najdeme jedince, kde je podíl genetických faktorů 

mnohem větší a naopak.

Příčinnou souvislost s aterosklerózou mají především geny pro enzymy metabolismu 

cholesterolu a lipidů. Současné znalosti nám dovolují odhadnout, že na genetické 

determinaci hladin plazmatických lipidů se podílí asi 25 genů. Některé genetické 

varianty mohou být spojeny s hyperlipoproteinémií u mužů, ale už ne u žen či naopak. 

Efekt genetických variant může rovněž záviset na příslušnosti k etnické skupině, tělesné

hmotnosti či věku.

Tab. 4.2.2  Klasifikace aterosklerotických lézí

Nomenklatura a histologie Typy lézí Hlavní
mechanismy

růstu

Předčasný
nástup

Klinická
korelace

Typ I (iniciální): izolovaně pěnové 
buňky z makrofágů

I

akumulace
tuků

první dekáda
klinicky

něméTyp II (tukové proužky):intracelulární 
akumulace lipidů

II

Typ III (přechodné): změny typické pro
typ II, malá extracelulární depozita tuků

III
třetí dekáda

Typ IV (aterom):změny typické pro typ 
II, extracelulární lipidové jádro

IV

klinicky
němé nebo
manifestní

Typ V (fibroaterom): lipidové jádro a 
pojivová vrstva, nebo vícenásobná 
lipidová jádra a pojivové vrstvy, nebo 
převážně kalcifikace, nebo převážně 
pojivo

V nárůst hladké
svaloviny a
kolagenu

čtvrtá
dekáda

Typ VI (komplikované): defekt 
povrchu,  hematom-hemoragie, trombus

VI trombóza,
hematom

Převzato z literatury (zdroj: Češka, 2009)

Včasné odhalení osob, které jsou za určitých podmínek geneticky predisponovány ke 

zvýšené hladině plazmatických lipidů, může v budoucnu výrazně snížit prevalenci 

tohoto rizikového faktoru aterosklerózy a aterosklerózy vůbec. Komplikacemi 
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aterosklerózy jsou pak další kardiovaskulární onemocnění jako akutní infarkt 

myokardu, cévní mozkové příhody, ischemická choroba dolních končetin.

 

4.3  Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je jednou z klinických forem aterosklerózy. Je to 

onemocnění, při kterém se aterosklerotické pláty ukládají v koronárním řečišti, kde jsou

příčinou sníženého průtoku krve v srdečním svalu. Myokard tak trpí nedokrevností – 

ischemií. Klinickým projevem tohoto nepoměru mezi dodávkou a poptávkou kyslíku je 

bolest na hrudi – angina pectoris (AP). Finálním stadiem je infarkt myokardu (IM). 

ICHS je u nás nejčastější příčinou chronického srdečního selhání (více než 70 %) 

(Widimský, 2009) a nejčastější příčinou úmrtí na KVO. Nejvíce jsou ICHS ohroženi 

muži středního věku, ale u žen není menším problémem než u mužů. U většiny 

nemocných se projevuje klinickými příznaky, ale asi u třetiny postižených probíhá 

alespoň v určitém stadiu němě a prvním projevem může být až náhlá smrt.

Angina pectoris (AP) je středně těžké srdeční onemocnění, kdy vlivem zmenšeného 

přísunu kyslíku k myokardu nedochází k jeho správnému stahování, což vede 

k neschopnosti pumpování krve do celého lidského těla. Projevuje se jako pálivá nebo 

svíravá bolest za hrudní kostí, která se velmi často šíří do levého ramene a čtvrtého a 

pátého prstu levé ruky. U některých jedinců se může šířit do krku a do dolní čelisti, 

méně pacientů ji lokalizuje do oblasti pod mečovitým výběžkem hrudní kosti. 

Nejčastější příčinou je, jak bylo již výše uvedeno, ateroskleróza. Rozlišujeme tři 

základní modifikace:

 chronická stabilní angina pectoris

 nestabilní angina pectoris

 vazospastická angina pectoris

Chronická stabilní angina pectoris je přechodnou ischémií myokardu klinicky 

manifestující bolestí za hrudní kostí. Je pro ni typická relativní pravidelnost záchvatů a 
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jejich výskyt je spojen většinou se stejným druhem spouštěcího faktoru. Záchvat má 

podobný průběh trvající několik minut a často ustoupí, jakmile dojde k odstranění 

příčiny anebo po požití léčby (nitroglycerin pod jazyk).

Nestabilní AP je vážnější formou ICHS, která má zhoršující se průběh. Dochází 

k nárůstu četnosti záchvatů, době trvání či vzniku i v klidových podmínkách. Při 

nestabilní AP je ischemie myokardu vyvolána zatím ještě neúplnou okluzí koronární 

tepny destičkovým trombem nebo mikrotromboemboly v distálních partiích 

koronárního řečiště. Projevem akutního koronárního syndromu zde může být jen náhlá 

dušnost, což je časté u diabetiků (Kvasnička, 2003).

Vazospastická AP je způsobována stažením koronární tepny a je vzácnou formou AP. 

Framinghamská studie, která byla zahájena v roce 1948 a sledovala 1980 mužů a 2421 

žen ve věku 28–62 let, již po šesti letech prokázala významnou závislost incidence 

ICHS na pohlaví, věku, na hladině cholesterolu a na hodnotě systolického a 

diastolického krevního tlaku. Po pečlivém monitorování identifikovala i další rizikové 

faktory, které podstatně ovlivňují vznik ICHS, a jsou jimi kouření, hypertrofie levé 

komory, hladina cholesterolu v LDL cholesterolu, hladina triglyceridů, zvýšený tělesný 

hmotnostní index (Body Mass Index, BMI), onemocnění diabetes mellitus, spotřeba 

alkoholu, ale i užívání antihypertenziv, prodělané aterosklerotické onemocnění 

v anamnéze a u žen menopauza. Tato studie prokázala i významný vliv pozitivní 

rodinné anamnézy, resp. výskytu kardiovaskulárních onemocnění u blízkých příbuzných

v jejich mladém věku na vznik ICHS.

Finálním stadiem ICHS je infarkt myokardu (IM). Při akutním infarktu myokardu je 

ischemické poškození myokardu vedoucí k angině pectoris vyvoláno již úplnou 

trombotickou okluzí a spasmem některé věnčité tepny. K trombotizaci zde dochází 

v místě ruptury nebo eroze povrchu aterosklerotického plátu (Beneš a kol., 2003). IM je 

nejčastější příčinou vzniku kardiogenního šoku, což je multiorgánové poškození 
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struktur a funkce orgánů v důsledku nízkého minutového srdečního výdeje a tím 

vzniklého sníženého prokrvení tkání a poruchy mikrocirkulace (Widimský, 2009). Toto 

onemocnění je stále spojeno s vysokou mortalitou, na kterou má ale velký vliv zvolený 

způsob a strategie léčby, technické vybavení pracoviště, kam je nemocný přijat a na 

erudici jeho personálu. Dle statistik se akutní koronární syndromy v ČR podílejí na 

úmrtnosti z více jak 50 % a pro srovnání na špičkové kardiologické klinice IKEM Praha

jednoroční mortalita činí „ pouze“ 4,1 % (Kvasnička, 2003). Zhruba jen jedna třetina 

srdečních infarktů proběhne nerozpoznána.

Studie Interheart, která proběhla v 52 zemích světa, prokázala, že za 90–92 % prvních 

infarktů myokardu je zodpovědných 9 rizikových faktorů. Jsou to kouření, hypertenze, 

diabetes mellitus, porucha metabolismu lipidů, břišní typ obezity, nedostatek fyzické 

aktivity, psychosociální faktory, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny a nadměrná 

konzumace alkoholu.12 Genetické dispozice zde uvedeny nebyly, ale pravděpodobnost, 

že děti rodičů, kteří prodělali IM, budou v budoucnu trpět stejným problémem, je 

značná. Do velké míry to však mohou ovlivnit svou životosprávou.

4.4  Srdeční onemocnění

Srdeční onemocnění je souhrnný termín pro množství rozličných chorob, které postihují

srdce.

4.4.1  Srdeční selhání

Pojem srdeční selhání je označením pro stav, kdy srdce není schopno přečerpávat krev 

v souladu s metabolickými potřebami organismu. Srdeční selhání lze dělit na akutní a 

chronické, kdy akutní lze definovat jako rychlý vznik známek a symptomů vyžadující 

urgentní léčbu u dosud (relativně) zdravého srdce a chronické je označením pro řadu 

symptomů, které jsou způsobeny narušením práce srdce, např. u kardiomyopatií a 

12http://www.wikiskripta.eu/index.php/Rizikove_faktory_kardiovaskulnich_onemocneni
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chlopenních vad nebo po překonání a stabilizaci stavu, který vedl k akutnímu selhání a 

u něhož i poté přetrvává porucha čerpací funkce. 

Akutní srdeční selhání (ASS) může být projevem řady kardiovaskulárních 

onemocnění, může však být způsobeno i nekardiálním onemocněním, jindy se mohou 

příčiny kombinovat. Akutní srdeční selhání může být exacerbací již dříve existujícího 

chronického srdečního selhání. K dalším příčinám ASS patří akutní koronární syndromy

(infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris), hypertenze, poruchy srdečního rytmu, 

náhle vzniklá chlopenní nedomykavost, myokarditida, srdeční tamponáda (tj. útlak 

srdce tekutinou v osrdečníku např. při jeho zánětu nebo poranění), disekce aorty 

(částečná prasklina stěny aorty), kardiomyopatie po porodu a plicní embolie (budou 

rozebrány později).

Chronické srdeční selhání je klinický syndrom s vážnou prognózou. Pětiletá mortalita 

chronického srdečního selhání podle Framinghanské studie13 činí 25% u mužů a 40% u 

žen. U nemocných ve stadiích funkční skupiny NYHA III a zejména NYHA IV14 bývá 

mortalita ještě vyšší a může činit 20-50% během jednoho roku. Tato mortalita je vyšší 

než u karcinomu prsu a je obdobná jako u karcinomu prostaty.

(Widimský, 2009, str. 11)

Chronické srdeční selhání ale také významně zhoršuje kvalitu života. Vede 

k opakovaným hospitalizacím, jejichž počet se v posledních dvaceti letech ve většině 

zemí strmě zvyšuje, což souvisí s prodlužováním lidského života i se zlepšenou 

prognózou ischemické choroby srdeční důsledkem pokroků ve farmakologické i 

invazivní léčbě této nemoci.

13FraminghamHeart Study (epidemiologická studie aterosklerózy)

14New York HeartAssociation(hodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení, tj. 
podle schopnosti nemocného snášet fyzickou zátěž)
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Tab. 4.4.1  Funkční klasifikace podle klasifikace NYHA  (New York Heart 

Association), modifikace z roku 1994

NYHA Definice Činnost pVO2 
(orientačně)

NYHA I Bez omezení činnosti. Každodenní 
námaha nepůsobí pocit vyčerpání, 
palpitace nebo anginu pectoris.

Nemocní zvládnou běžnou tělesnou 
aktivitu včetně rychlé chůze či běhu 
tempem 8 km/ hod.

20 ml/ kg/ 
min

NYHA II Menší omezení tělesné činnosti. 
Každodenní námaha vyčerpává, 
způsobuje dušnost, palpitace nebo 
anginu pectoris.

Nemocní zvládnou lehkou tělesnou 
aktivitu, ale běžná zátěž již vyvolá 
únavu či dušnost.

16-20 ml/ 
kg/ min

NYHA III Značné omezení tělesné činnosti. 
Již nevelká námaha vede 
k vyčerpání, dušnosti, palpitacím 
nebo angiózním bolestem. V klidu 
bez obtíží.

Nemocní jsou dušní či unavení při 
základních činnostech, jako je 
oblékání, mytí apod.

10-16 ml/ 
kg/ min

NYHA IV Obtíže při jakékoli tělesné činnosti 
invalidizují. Dušnost, palpitace nebo
angina pectoris se objevují již 
v klidu.

Nemocní mají klidové obtíže a nejsou
schopni samostatného života.

10 ml/ kg/ 
min

Převzato z literatury (zdroj: Widimský, 2009)

Nejčastější příčinou chronického srdečního selhání je u nás ischemická choroba srdeční 

(více než 70%), následují hypertenze, zejména špatně léčená, dilatační kardiomyopatie, 

chlopenní vady a diabetes mellitus. Mezi vzácnější příčiny patří specifická onemocnění 

myokardu (zánětlivá, endokrinní, metabolická, toxická), perikarditidy a nejrůznější 

onemocnění srdečního svalu.

Framinghanská studie sledovala 1497 osob o průměrném věku 57 let a jejich 2214 

potomků o průměrném věku 44 let. Dle ní je srdeční selhání u rodičů rizikovým 

faktorem poruchy funkce levé komory a srdečního selhání u potomků. V porovnání s 

potomky zdravých rodičů měli ti účastníci studie, v jejichž rodinách alespoň jeden rodič

trpěl selháním srdce, častěji zvětšenou levou komoru (27% vs. 17%) a dysfunkci levé 

komory (5,7% vs. 3,1%). Desetiletá incidence srdečního selhání u nich byla také vyšší 

(2,7% vs. 1,6%).
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4.4.2  Kardiomyopatie

Kardiomyopatie jsou skupinou onemocnění srdečního svalu, které vedou k poruše 

funkce srdce. Jedná se o značně nesourodou skupinu nemocí, které se od sebe liší 

příčinou, projevy i léčbou. Společnými rysy jsou porucha čerpací funkce srdce a (v 

různé míře) výskyt srdečních arytmií, které mohou vést až k náhlému úmrtí.

Podle tvarových a funkčních změn na srdci a klinických projevů rozeznáváme:

 dilatační kardiomyopatie 

 hypertrofická kardiomyopatie 

 restriktivní kardiomyopatie

 arytmogenní dysplázie pravé komory

 ostatní neklasifikovatelné typy  

Z hlediska příčin dělíme kardiomyopatie na:

 primární kardiomyopatie – jedná se o dědičné onemocnění nebo proběhlou 

infekci, u části není příčina přesně známa

 sekundární kardiomyopatie – je následkem jiného onemocnění srdce 

(myokarditida, chlopenní vady, hypertenze)

Dilatační kardiomyopatie (DCM) je poměrně častým srdečním onemocněním. Jedná 

se o stav, kdy dochází k dilataci srdečních oddílů, zejména levé srdeční komory, ve 

spojení s poruchou čerpací funkce – komora se méně stahuje a vypudí do oběhu méně 

krve. Její prevalence v populaci se odhaduje na 1:2500. Příčiny onemocnění jsou různé. 

Svou roli zde hraje jak genetická podmíněnost, tak i jiné faktory, např. virové. Přibližně 

25–30 % případů této choroby je familiárních a je tedy možné očekávat silnou účast 

genetických faktorů. DCM může v příslušných rodinách vykazovat dědičnost nejen 

autozomálně dominantní, ale i autozomálně recesivní a dokonce i X-vázanou či 
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mitochondriální dědičnost. DCM se vyskytují rovněž u jiných geneticky podmíněných 

chorob, jako jsou svalové dystrofie či dědičné metabolické poruchy.

Vědci se podrobně zabývali i genetickým pozadím u nefamiliárních případů DCM, 

neboť i zde se předpokládá účast genetických faktorů (Starke et al., 2010). V rámci této 

studie, kde vyšetřovali genotyp u 664 osob s DCM a 1874 zdravých osob, se nakonec 

podařilo vytipovat jednonukleotidový polymorfismus v genu na prvním chromozomu, 

který se statisticky významně často vyskytoval u osob s DCM. Tento gen (HSPB7) 

kóduje specifický protein, který se mimo jiné zřejmě uplatňuje při vývoji srdeční tkáně 

(OMIM 610692). Souvislost tohoto proteinu se srdeční tkání byla již nějakou dobu 

známa, ale doposud nebyla popsána souvislost s DCM.15

V databázi OMIM najdeme DCM pod č. 147950. Na vzniku DCM se podílí geny, které 

kódují některé speciální proteiny kardiomyocytu. Některé z identifikovaných genů je již

možné v rámci diagnostiky molekulárně geneticky vyšetřovat.

Při hypertrofické kardiomyopatii (HCM) dochází ke zbytnění (hypertrofii) stěn srdce 

a porušeno je zejména plnění málo poddajné levé komory. HCM je nejčastějším 

dědičným kardiovaskulárním onemocněním, jeho výskyt se odhaduje na 1:5000 a bývá 

příčinou náhlé smrti mladých lidí, často špičkových sportovců. Je chorobou 

s autozomálně dominantní formou dědičnosti, neúplnou penetrancí a výraznou 

fenotypovou a genotypovou heterogenitou. V populaci se HCM vyskytuje většinou 

v rámci postižených rodin, kdy všichni nemocní jsou nositelé shodné mutace. 

Z porovnání genotypu a fenotypu HCM je patrné, že jednotlivé mutace se nápadně 

odlišují v některých základních vlastnostech jako je míra hypertrofie levé komory, 

penetrance či incidence náhlé srdeční smrti, která bývá často prvním příznakem 

onemocnění (Veselka, 2006). V databázi OMIM je HCM vedena pod č. 160760 a je 

způsobena mutací v genu MYH7 na chromosomu 14q12.

15  http://www.gate2biotech.cz/kardiomyopatie-geneticke-priciny-zavazne-srdecni-choroby/
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Restriktivní kardiomyopatie je velmi vzácné onemocnění s velmi vážnou prognózou. 

Je charakterizováno výraznou rigiditou stěn myokardu, která brání plnění srdečních 

komor a později i vypuzovací funkci. K rigiditě stěn dochází v důsledku ukládání 

abnormálních bílkovin mezi svalové snopce. Příčinou může být amyloidóza 

(patologickou bílkovinou je amyloid, který se ukládá v mezibuněčném prostoru). Toto 

onemocnění může být geneticky podmíněné, s familiárním výskytem, s autozomálně 

dominantním přenosem a vysokou penetrancí (Veselka, 2006).

Arytmogenní dysplázie pravé komory je zvláštní typ onemocnění, při kterém je 

svalovina především pravé komory (může být i levé) nahrazována tukovou a vazivovou 

tkání. Projeví se především závažnými arytmiemi (často náhlým úmrtím). Opět zde hrají

roli genetické faktory a familiární výskyt onemocnění.

4.4.3  Myokarditida

Myokarditida je zánět srdeční svaloviny, který může vést k srdečnímu selhání a rychlé 

smrti. Příčiny jsou infekční, nejčastěji virové, imunopatologické, toxické či idiopatické, 

u geneticky predisponovaných jedinců může přecházet ve stadium dilatační 

kardiomyopatie. Nejčastěji postiženou skupinou jsou mladí muži, kde zhoršující vliv na 

průběh nemoci mají testosterony.16

4.4.4  Onemocnění perikardu

Nejčastějším onemocněním perikardu (osrdečníku) je srdeční tamponáda a zánětlivá 

perikarditida.

16  Zdravotnické noviny dostupné na: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/myokarditidy-
321302
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Srdeční tamponáda je akutní, život ohrožující stav, který bez urgentní léčby vede 

k selhání srdce jako pumpy, a tedy ke smrti pacienta. Dochází při ní k hromadění 

tekutiny v perikardiálním vaku a vzrůstá intraperikardiální tlak. Srdce tak není schopné 

se řádně při diastole dilatovat a vázne jeho diastolické plnění. Následkem je hypotenze, 

snížení srdečního výdeje, tkáňová hypoperfúze a rozvoj šokového stavu. Srdce může 

být utlačováno výpotkem v důsledku infekce, nádorového onemocnění, autoimunitního 

onemocnění včetně postperikardiotomického syndromu nebo krví či krevním koagulem 

díky IM spojenému s rupturou stěny levé komory, rupturou ascendentní aorty, 

komplikacím po kardiochirurgickém výkonu či traumatu srdce. Příčinou srdeční 

tamponády mohou být bodná zranění.

Perikarditida je zánětlivé onemocnění perikardu, které probíhá buď jako akutní zánět 

s tvorbou výpotku, ze kterého se může následně vyvinout srdeční tamponáda nebo jako 

chronický zánět s fibrózou osrdečníku. Perikarditidy bývají i součástí systémových 

chorob. Příčiny bývají především virové, ale mohou být i bakteriální, houbové nebo 

z jiné infekce. Mohou být výsledkem vaskulitidy, IM, nádorů, traumat a radiace.17

4.4.5  Vrozené vývojové vady srdce

Vrozené vývojové vady srdce (VSV) jsou tvarové změny, které vznikají poruchou 

složitého vývoje srdce v prenatálním období a patří mezi nejčastější vrozené vývojové 

vady (VVV). Obecně tvoří VVV oběhové soustavy více než 40 % všech registrovaných 

VVV v ČR (Hájek a kol., 2000). Prevalence VSV při narození činí asi 6/ 100 živě 

narozených dětí, do dospělosti přežívá asi 77–80 % dětí, do budoucna lze předpokládat 

až 85 % přežívání. Některé VSV jsou zjištěny a klinicky se projeví až v dospělosti 

(Popelová, 2003). 

Etiologie VSV je heterogenní. Podílejí se na ní chromozomální aberace, mendelovsky 

dědičné choroby, teratogeny a vlivy multifaktoriální. Jejich incidence je 8:1000. 

Rizikovými faktory srdečních vad jsou kromě kongenitálních srdečních vad rodičů 

17  www.wikiskripta.org
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virózy v I. trimestru těhotenství, jiné choroby matky, teratogenní vlivy, fetální rizikové 

faktory (arytmie, chromozomové aberace a jiné abnormality plodu), (Hájek a kol., 

2000).

VSV jsou velmi obtížně diagnostikovatelné vyšetřujícími gynekology a většinou se 

zjistí díky jiné vadě komplexním vyšetřením plodu na specializovaném pracovišti. Pak 

se rozhoduje, zda je VSV slučitelná se životem a za jakých podmínek, tj. zda ji lze 

úspěšně a bez následků operovat (defekty přepážek, stenózy poloměsíčitých chlopní 

neovlivňující vývoj komor), zda je slučitelná se životem po komplikovaných operacích 

(společná komora, trikuspidální atrézie), zda je prenatálně léčitelná (poruchy rytmu), či 

zda je s životem neslučitelná (hypoplastické levé srdce), (Hájek a kol. 2000).

Mezi nejčastější VSV patří defekty septa síní či komor, koarktace aorty, Fallotova 

tetralogie, aortální stenóza či insuficience, bikuspidální aortální chlopeň, stenóza 

plicnice, Ebsteinova anomálie, transpozice velkých cév a otevřená Botallova dučej. 

Mezi kritické VVV srdce, které vyžadují urgentní řešení pak transpozice velkých cév, 

Fallotova tetralogie, koarktace aorty a hypoplastické levé srdce. 

Defekty septa síní a komor jsou způsobeny poruchou síňové nebo komorové přepážky,

na základě které dochází k mísení okysličené a odkysličené krve. K jejich objevení 

může dojít v dětství, ale i později dle velikosti a závažnosti defektu. Defekt septa síní je 

nejčastější srdeční vada odhalená v dospělém věku, komorový defekt naopak nejčastější

vadou v novorozeneckém a dětském věku. Bohužel jsou někdy tyto defekty provázeny 

dalšími srdečními vadami nebo bývají součástí genetických syndromů (Downův 

syndrom). 

Koarktace aorty je vrozené zúžení aorty, které se může projevit již v časném 

kojeneckém věku a vždy se řeší operativně.

Fallotova tetralogie je kombinací čtyř anomálií, a to defektu komorového septa, špatné

pozice aorty (nasedá nad defektem septa), stenózy plicnice a hypertrofie pravé komory. 

Neléčená Fallotova tetralogie je predispozicí ke vzniku ischemické cévní mozkové 

příhody, mozkového abscesu, bakteriální endokarditidy a městnavého srdečního selhání.

U kojenců jde o život ohrožující stav.  
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Aortální stenózou rozumíme zúžení aorty, které představuje překážku v odtoku krve 

z levé komory, způsobuje hypertrofii levé komory a následně ischémii.

Aortální insuficience je nedomykavost aortální chlopně, další z aortálních vad. Častěji 

než vrozená bývá získaná, zejm. po revmatické horečce, prodělané syfilitidě nebo při 

Marfanově syndromu. 

Bikuspidální aortální chlopeň se vyskytuje až u 2 % populace a je nejčastější VSV a 

zároveň nejčastěji operovanou aortální vadou v dospělosti v průmyslově rozvinutých 

zemích. Jedná se o stav, kdy má aortální chlopeň jen dva cípy. Zlatým standardem léčby

závažné aortální stenózy je chirurgická náhrada aortální chlopně.18

Stenóza plicnice bývá součástí VSV, např. Fallotovy tetralogie. Jedná se o zúžení 

plicnice, která vede k hypertrofii pravé komory a následné pravostranné srdeční 

nedostatečnosti.

Ebsteinova anomálie je VSV, pro níž je charakteristická změna polohy trikuspidální 

chlopně, následkem je pak nedostatečná funkce chlopně a defekt síňové přepážky. Léčí 

se vždy chirurgicky, u těžkého poškození je prognóza špatná.

Transpozice velkých cév je další z VSV, při které je systémový a plicní krevní oběh 

rozdělen na dva paralelní oběhy. Aorta odstupuje z anatomicky pravé komory, plicnice 

z anatomicky levé komory a může se přidružovat i další srdeční vada. Záchranou života 

v tomto případě je časný chirurgický zákrok.

Otevřená Botallova dučej je VSV, která je způsobena neuzavřením Botallovy dučeje 

(spojnice mezi plicnicí a aortou) během prvních 24 hodin po porodu. Defekt může být 

různě závažný a podle toho se projevuje od asymptomatičnosti a náhodně zjištěného 

šelestu až po těžké srdeční selhání. 

Hypoplastické levé srdce je s životem neslučitelná VSV. Jedná se o situaci, kdy nejsou 

plně vyvinuty struktury levého srdce, levá komora je malá a nefunkční a není schopna 

zajišťovat srdeční výdej. Jediným možným řešením je zde transplantace srdce, pokud je 

přítomna i dysfunkce pravé komory, nedomykavost trojcípé chlopně, či hypoplázie 

aorty, je vada inoperabilní. 

18  Postgraduální medicína, příloha č. 1, 2012
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VSV mají svou genetickou příčinu a vznikají na základě určitým způsobem narušené 

genetické informace, ale na rozdíl od dědičných chorob se zde uplatňuje mnohem více 

příčin, než samotná genetika. Jsou polygenně dědičné, na jejich vzniku se podílí nejen 

větší počet genů, ale i faktory zevního prostředí. Dokonce se dá říci, že VSV s příčinou 

pouze genetickou je menšina. Část VSV je asociována k nekardiálním postižením 

(Downův syndrom – nadpočetný 21. chromozóm, Edwardsův syndrom – nadpočetný 

18. chromozóm, Patau syndrom – nadpočetný 13. chromozóm). Četnost výskytu se 

zvyšuje s věkem matky (Popelová, 2003).

4.5  Cerebrovaskulární onemocnění

Cerebrovaskulární onemocnění je skupina onemocnění CNS vznikajících na podkladě 

poruch mozkových cév s následným špatným prokrvením mozku, ischemií nebo 

s krvácením do mozkové tkáně. Nejčastější příčinou je ateroskleróza spojená s arteriální

hypertenzí, trombóza, embolie a některé vrozené vady mozkových cév, aneurysmata a 

výdutě. Postižení určitého okrsku mozkové tkáně se nazývá cévní mozková příhoda 

(CMP). Její projevy jsou od dočasných poruch hybnosti a řeči až po bezvědomí, 

ochrnutí (asi polovina nemocných je odkázána na péči různých sociálních ústavů nebo 

rodiny) a smrt.

CMP jsou po srdečních a nádorových chorobách třetí nejčastější příčinou smrti. V ČR je

roční výskyt CMP asi 400 případů na 100 000 obyvatel, tedy asi 40 000 ročně. Mortalitu

pak odhadujeme na více než třetinu z počtu onemocnění (Kvasnička, 2003). 

Podle vyvolávající příčiny můžeme CMP dělit na následující typy:

 mozkové mrtvice (ikty)

 tranzitorní ischemická ataka (TIA)

 trombózy mozkových žil

Ikty jsou spojeny s akutním poškozením mozku a následnou poruchou hybnosti na 

kontralaterální straně těla (parézou). Jsou způsobeny buď krvácením z mozkové tepny –
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tzv. hemoragický iktus (asi 15 % iktů) nebo trombotickým uzávěrem některé mozkové 

tepny nebo tepénky, který se zde vytvořil v místě ruptury aterosklerotického plátu či 

embolem – tzv. ischemický iktus (asi 85 % iktů). K embolizaci může docházet z trombů

vytvořených v srdci, v aortě nebo v karotidách, při porušeném srdečním septu dokonce i

z žil dolních končetin. Sklony k ischemickým iktům spojujeme s genetickými 

dispozicemi souvisejícími s vrozenými trombofiliemi. Důležitou úlohu zde hrají 

leidenská mutace F V, mutace protrombinu, hyperhomocysteinemie, deficit 

antitrombinu, proteinu C a proteinu S a další (viz. níže). Geneticky podmíněné 

trombofilie se podle několika pozorování mohou podílet i na vzniku tzv. 

novorozeneckých iktů nebo ischemických iktů u dětí.  CMP se v tomto věku projeví 

většinou jen epileptickými záškuby, trvalá plegie je vzácností. Znamená to však, že 

v etiologii ischemického iktu se geneticky podmíněné trombofilie mohou uplatnit i 

v případě, kdy arteriální systém není ještě postižen aterosklerózou. U nemocných dětí 

s iktem je třeba také pátrat po revmatických srdečních vadách nebo průchodném 

foramen ovale, protože se může jednat o kardiogenní embolizaci (Kvasnička, 2003).  

Tranzitorní ischemická ataka je přechodná ischemie mozku, nedochází k trvalé 

poruše hybnosti. Projevuje se silnou bolestí hlavy bez zjevné příčiny, zmateností, 

závratěmi, ztrátou koordinace, obtížnou řečí, zhoršeným chápáním toho, co říkají druzí, 

necitlivostí či ochabnutím svalů obličeje nebo končetin na jedné straně a je vyvolána 

přechodným krátkodobým přerušením krevního zásobení mozku. Většinou je předzvěstí

ischemického iktu, ke kterému může dojít v poměrně krátké době po TIA – asi do šesti 

měsíců u 10 % nemocných (Feigin, 2007; Kvasnička, 2003). 

Trombózy mozkových žil mají jiný původ a symptomatologii než předešlé CMP. 

Provází je silné bolesti hlavy, porucha vědomí či soustředění či dokonce náhlé oslepnutí.

Na rozdíl od ischemického iktu tito nemocní většinou nemají parézu, ale při závažných 

septických trombózách žilních splavů mohou mít i smrtelný průběh. Dispozice k ní mají

zejména osoby s geneticky podmíněnou žilní trombofilií, jako je leidenská mutace F V, 

mutace protrombinu aj., nebo nemocní s antifosfolipidovým syndromem (viz. níže). 
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Vysoce riziková jsou užívaná kontraceptiva a HRT s estrogeny v kombinaci s 

uvedenými trombofiliemi (Kvasnička, 2003).   

4.6  Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin je závažné onemocnění vznikající na podkladu 

aterosklerózy, event. jiného patologického procesu postihujícího tepny dolních končetin 

nebo tepny pánevní. V ČR ji trpí asi 3–6 % obyvatel ve věku 60 let.19 Chronickou formu

dělíme do čtyř stádií, z nichž v prvním pacient nepociťuje žádné příznaky, ve druhém se

objevují klaudikace (bolesti při chůzi), ve třetím pacient trpí klidovými ischemickými 

bolestmi a čtvrté stádium je již fáze s trofickými změnami (defekty kůže, nekróza, 

gangréna), které při nekróze nebo gangréně končí až v 50 % vysokou amputací 

končetiny (Tošenovský, Zálešák, 2007). 

Jelikož tato choroba vzniká nejčastěji na podkladě aterosklerózy, jsou i rizikové faktory 

a sklon k tomuto onemocnění v podstatě totožné. Patří sem hypertenze, zvýšená hladina 

cholesterolu v krvi a porucha metabolismu tuků a cukrů, kouření, obezita, vyšší věk a 

další. Ischemická choroba dolních končetin se často vyskytuje jako přidružená 

komplikace diabetu.

4.7  Aneurysma velkých tepen

Aneurysma je patologická výduť ve stěně tepny, která se klene ven. Je to relativně častá 

abnormalita – někdy během života vznikne mozkové aneurysma průměrně u 2–5 % 

dospělých lidí, ale praskne pouze u dvou z 10 000 zdravých lidí starších 55 let (Feigin, 

2007). Větší riziko vzniku a případného prasknutí výdutě mají pacienti s polycystickým 

onemocněním ledvin, rodinným výskytem subarachnoidálního krvácení a dalšími 

rizikovými faktory jako jsou hypertenze, ateroskleróza, zánětlivé onemocnění cévní 

stěny a kouření. Postižení břišní aorty nebo mozkové tepny je nejzávažnějším typem 

tohoto onemocnění a jejich ruptura končí asi v 90 % i přes vyspělou lékařskou péči 

19  http://www.wikiskripta.eu/index.php/Chronicka_ischemicka_choroba_dolnich_koncetin
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smrtí. Pro genetickou spojitost ovlivnění pevnosti stěny aorty a fatálnosti těchto příhod 

je genetickému výzkumu v této oblasti věnována velká pozornost. Mezi genetické 

predispozice pro vznik aneurysma aorty patří některé syndromy s abnormalitou 

pojivové tkáně – Marfanův syndrom, Ehler-Dahnlosův syndrom nebo Turnerův 

syndrom, který je monozomií chromozomu X.

Specifický případ představuje disekce aorty, kdy dojde k narušení cévní stěny, krev si 

následně „najde cestu“ ve stěně cévy, kterou rozštěpí a vedle normálního kanálu cévy 

vzniká nepravý kanál, který se vytvořil v původní stěně cévy. Takovýto kanál si může 

najít opět cestu zpátky do původního cévního kanálu nebo se může provalit mimo stěnu 

cévy a způsobit tak masivní krvácení. Disekce aorty je vždy akutní příhodou, léčba musí

být velmi rychlá a zahrnuje kombinaci farmakologické a chirurgické léčby. Disekce, 

stejně jako aneurysma hrudní aorty, se mohou vyskytovat v rámci několika genetických 

syndromů (OMIM 607086), ovšem významným rizikovým faktorem obou diagnóz je i 

nespecifické genetické pozadí (týkající se například hladké svaloviny, která tvoří 

významnou součást cévní stěny), jehož vliv můžeme dobře pozorovat při opakovaném 

výskytu těchto diagnóz v rámci jedné rodiny.20

4.8  Vaskulitidy

Vaskulitida je zánětlivé onemocnění cév, zejména tepen, nejčastěji v rámci 

autoimunitního, systémového či revmatického onemocnění. Důsledkem bývá oslabení 

stěny cévy s rupturou a krvácením, které může vést k ischemizaci oblasti části orgánu, 

nebo trombóza. Příčinou vzniku může být i přechod zánětu z okolí (flegmóna, 

tuberkulóza) nebo septický embolus při centrální pyémii. Na rozvoji nemoci se opět 

podílí mnoho faktorů, ale obvykle se nevyskytuje u více členů jedné rodiny. Souvislost 

s genetikou můžeme hledat spíše v oblasti týkající se lipidového spektra a aterosklerózy.

20  http://www.gate2biotech.cz/geny-ovlivnujici-choroby-hrudni-aorty/
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4.9  Chronická žilní insuficience

Chronická žilní insuficience neboli žilní nedostatečnost je označením pro stav, kdy žíly 

dolních končetin nejsou schopny plnit správně svou funkci – odvádět krev z dolních 

končetin. Dochází k porušení jednoho nebo více klíčových anatomicko-fyziologických 

mechanismů návratu žilní krve z dolní končetiny. Nedostatečně fungující svalová 

pumpa nebo nedostatečně funkční chlopně v některém ze systému žil způsobují zpětný 

tok krve přes chlopeň, a tím dochází k venózní hypertenzi. Další příčinou žilní 

hypertenze je obstrukce žil a výsledkem je znovu porucha drenáže krve a její městnání 

v dolní končetině. Jednou z příčin vysokého tlaku v povrchových žilách je vrozený 

defekt žilní stěny, chlopně nebo kombinace více vrozených vad žil dolních končetin. 

Primární varixy vznikají pravděpodobně rovněž na základě genetické predispozice 

k postižení žilní stěny. 

Existuje mnoho typů kongenitální insuficience hlubokých žil dolních končetin, ale 

všechny postihují malou část nemocných s chronickou žilní nedostatečností. Naprostá 

většina pacientů je postižena sekundárními změnami, které jsou následkem trombózy 

hlubokých žil. Hovoříme o posttrombotickém syndromu. Poškození stěny žíly a zničení 

chlopně může tak přímo či nepřímo způsobit trombus (Tošenovský, Zálešák, 2007).

4.10  Hluboká žilní trombóza s plicní embolizací a záněty povrchových žil

Hluboká žilní trombóza je vznik krevních sraženin (trombů) v hlubokém žilním řečišti 

vedoucí k částečné nebo úplné obstrukci žilního toku, přičemž se může stav 

komplikovat následným uvolněním trombu a jeho embolizací vedoucí k obstrukci 

plicních tepen. Plicní embolie a hluboká žilní trombóza jsou součástí jediného 

onemocnění – tromboembolické nemoci. Termín nemoc vyjadřuje, že může jít o trvalou 

dispozici ke vzniku trombózy (např. u vrozených hyperkoagulačních stavů – 

trombofilií) a záleží na vlivu dalších faktorů, které mohou vznik trombózy v průběhu 

života navodit.
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Klinicky lze členit tromboembolickou nemoc (TEN) na dvě nozologické jednotky: 

 flebotrombóza

 plicní embolie

Flebotrombóza (FT) je onemocnění postihující některou z částí hlubokého žilního 

systému (nejčastěji jde o žíly dolních končetin a pánevního řečiště), jehož podkladem je

kompletní nebo částečný uzávěr žíly trombem. Trombóza je intravitální, patologické 

srážení krve, v případě flebotrombózy lokalizované uvnitř žil. Tromby se tvoří většinou 

v hlubokých lýtkových žilách a následně se šíří do proximálních úseků, ze kterých je 

pro jejich větší kalibr vyšší pravděpodobnost embolizace. K rozvoji plicní embolizace 

dochází až u 50% nemocných s hlubokou žilní trombózou, přičemž velká část případů 

probíhá asymptomaticky.

Plicní embolie (PE) vzniká na podkladě odloučení trombu z žilního řečiště, s následnou

obstrukcí plicních tepen. Naprostá většina embolů pochází z žilního řečiště dolních 

končetin a pánevního řečiště, pouze přibližně 10 % z dalšího povodí dolní duté žíly. V 

některých případech, opět asi 10 %, není zdroj objasněn. Někdy proto, že jde o 

atypickou lokalizaci, jindy pravděpodobně dojde k embolizaci celého trombu z periferní

žíly a zdroj již nelze zjistit (Karetová, Bultas, 2009). 

Flebotrombóza může, ale nemusí, vést k plicní embolii, naopak plicní embolie může mít

i jiné příčiny než flebotrombózu. Závažný je údaj, že TEN je třetí nejčastější příčinou 

úmrtí. 

V širším slova smyslu se tromboembolické příhody mohou týkat i tepenného řečiště, 

kdy zdrojem trombů, resp. embolů, je levá část srdce, případně aorta nebo jiná část 

tepenného řečiště (např. aneurysma popliteální arterie) a embolizace vede ke vzniku 

ischemických syndromů podle lokalizace uzávěru tepny. Velmi vzácně se setkáváme s 

embolizací danou primárně trombózou v žilním řečišti s embolizací do velkého oběhu 

cestou průchodného foramen ovale, která se svými projevy neliší od tepenných 

embolizací podle příslušné lokalizace (Karetová, Bultas, 2009). 
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Pokud se během života objeví trombóza opakovaně, případně komplikovaná plicní 

embolizací, je na místě definitivně mluvit o TEN.

Flebotrombózu je nutno odlišovat od povrchové tromboflebitidy, která postihuje 

povrchové (epifasciální) žíly a jde o onemocnění často primárně zánětlivé, s možnou 

trombózou jako druhotnou komplikací.

Flebotrombóza nese riziko vzniku závažných komplikací. V akutní fázi jde o plicní 

embolii, následně o vznik potrombotického syndromu. Obě tyto komplikace mohou 

způsobit invalidizaci nemocného (plicní embolie dokonce úmrtí).

Trombóza je multifaktoriální proces, což znamená, že vzniká při součinnosti několika 

faktorů. Základní situace vedoucí ke vzniku trombózy formuloval již v roce 1856 

profesor Rudolf Virchow, proto hovoříme o tzv. Virchowě triádě, kterou tvoří: 

 stáza krevního toku

 poškození endotelu

 hyperkoagulační stav

K rizikovým faktorům vzniku TEN patří chirurgický výkon, předchozí trombóza či 

plicní embolie, věk nad 40 let, těhotenství, podávání hormonů, pohlaví (vyšší riziko je u

žen), žilní nedostatečnost, imobilita, obezita, onemocnění srdce a plic, maligní 

onemocnění a trombofilní stavy. Genetickou dispozicí ke vzniku trombózy jsou 

trombofilní stavy (Karetová, Bultas, 2009; Kessler, 2002).

4.10.1  Trombofilie

Trombofilie je stav, kdy je v cévním systému – arteriálním, žilním nebo mikrocirkulaci -

zvýšená dispozice k tvorbě trombů, ke které však ještě nedošlo. Někdy trombofilie také 

označujeme jako hyperkoagulační stav. Původně se trombofilií nazývaly jen stavy 

spojené s hyperkoagulací v žilním systému. Dnes už víme, že trombofilie jsou i dědičné 

s jasně definovanými změnami v lidském genomu (Kvasnička, 2003). Výskyt vrozené 

trombofilie je cca 40/ 100 000 nemocných, tj. asi 5x vyšší než u hemofilie (Widimský 
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a kol., 2011).

Aby nedošlo k neúčelné aktivaci koagulačního systému, je proces krevního srážení 

regulován, většinou zpětně vazebně, tzv. inhibitory koagulace (obr. 4.10.1). K nim patří 

plazmatické proteiny (antitrombin, protein C, protein S, protein annexin V) a inhibitory 

na povrchu endotelu (inhibitor cesty tkáňového faktoru a trombomodulin). Inhibitory 

koagulace řídí celý proces krevního srážení tak, aby proběhl jen v místě poranění cévy a

dál se již nešířil a deficit těchto inhibitorů je spojen s trombofilií (Kvasnička, 2003).  

Obr. 4.10.1  Koagulační kaskáda

(zdroj: http://www.cmp-manual.wbs.cz/8101-Koagulacni-kaskada.html)

Právě dědičné změny ve sledu stavebních aminokyselin jsou původcem dědičné 

trombofilie. Geneticky je u některých jedinců podmíněna zvýšená produkce 
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koagulačních faktorů a inhibitorů fibrinolýzy (protrombinu, faktoru VIII, IX, XI, 

fibrinogenu a inhibitoru aktivátoru plazminogenu nebo naopak nedostatek některého 

z přirozených inhibitorů koagulace či porucha jeho funkce. Příčinou trombofilie může 

být i dysfunkce nebo nedostatek některého koagulačního faktoru, selhání aktivace 

fibrinolýzy, metabolické poruchy nebo autoimunita (Kvasnička, 2003).

4.10.1.1  Zvýšená produkce koagulačních faktorů a inhibitorů fibrinolýzy

Právě zvýšená produkce koagulačních faktorů a inhibitorů fibrinolýzy je u některých 

jedinců podmíněna geneticky.

Zvýšení protrombinu (F II) je spojeno s jednobodovou mutací protrombinového genu, 

která u postižených jedinců vyvolá zvýšení produkce protrombinu. V normální populaci

má prevalenci asi 2,3 %, u mladých osob kolem 7 % a u osob s pozitivní rodinnou 

anamnézou TEN až 18 %. Mutace protrombinu zvyšuje riziko žilní trombózy 2,8x, 

heterozygotní nositelé mají zhruba trojnásobně větší riziko trombózy než jedinci bez 

mutace (Widimský a kol., 2011). Gen F II se nachází na jedenáctém chromozomu, 

OMIM 188050.

Riziko TEN stoupá i se zvýšenou hladinou F VIII (Widimský a kol., 2011). Určitou 

souvislost zde nalézáme s krevní skupinou jedince, kdy jedinci s krevní skupinou 0 mají

méně F VIII než ostatní. Gen pro syntézu osmého koagulačního faktoru je na 

chromozomu X. Tento typ trombofilie je poměrně častý, vyskytuje se asi u 11 % 

populace a u 25 % nemocných se žilní trombózou. U těchto osob je šestkrát větší riziko 

vzniku žilní trombózy než u lidí s normální hladinou F VIII. Poměrně často se vyskytují

i recidivy po ukončené antikoagulační léčbě. Svou roli na incidenci zde hraje i 

prodělaný zánět (Kvasnička, 2003). (Chybějící F VIII způsobuje hemofilii typu A). 

Zvýšení F IX (Christmasův faktor) naopak zánětem způsobeno není. Předpokládá se 

zde opět vliv genetické mutace vyvolávající poruchu translace, gen pro F IX je na 

chromozomu X. Zajímavé je zde však zjištění, že nález vyšší hladiny F IX u žen, které 

užívají hormonální antikoncepci, je naopak spojen s nižším výskytem žilních trombóz. 
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Nelze zde tedy vyloučit zatím neznámý projektivní fenomén estrogenů (Kvasnička, 

2003). (Deficit F IX způsobuje hemofilii B).

Translační poruchu je možné předpokládat i při zvýšení F XI, jehož výskyt v populaci 

se odhaduje na 10 % (Widimský a kol., 2011). Není však známo, zda je tento typ 

trombofilie vyvolán dědičnou mutací, či zda je spojen se zvýšenou tvorbou F XI ve 

stáří, kdy se výskyt žilních trombóz rapidně zvyšuje (Kvasnička, 2003). Gen pro 

syntézu tohoto faktoru se nachází na čtvrtém chromozomu. (Deficit F XI je příčinou 

vzácné hemofilie C).

Zvýšení hladiny fibrinogenu (F I) je zjištěno u osob s polymorfismem G 455-A genu 

pro beta-řetězec fibrinogenu. Je zde vysoké riziko jak žilní, tak tepenné trombózy, opět 

může být spjata s věkem, či zánětem. Tato forma trombofilie může být rezistentní vůči 

fibrinolýze. F I se skládá ze tří podjednotek, z nichž každá je kódována jedním genem.

Primární zvýšení hladiny inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI-1) je nalézáno u 

jedinců s polymorfismem genu pro PAI-1, a to 4G/4G. Předpokládá se, že tento 

polymorfismus je spjat s vyšší incidencí tepenných trombóz (Kvasnička, 2003). 

Zvýšení koagulačních faktorů nebo inhibitorů fibrinolýzy (zejména PAI) může být 

způsobeno i druhotně, a to těhotenstvím, kdy ke zvýšené hladině koagulačních faktorů 

dochází díky estrogenům, nebo díky zánětu, což bývá nejčastější. Zánětlivá reakce, 

která vede k trombotizaci, je buď infekčního, nebo neinfekčního původu. 

Infekci vyvolávají různé viry nebo bakterie a jedná se vlastně o fyziologický proces 

imunitního systému, který lokalizuje infekci a brání její diseminaci.          

K neinfekční zánětlivé reakci pak dochází vlivem traumatu, kdy je potřebná k zahájení 

reparativního procesu k hojení rány (stavy po operacích).

Přítomnost vrozeně aktivnějších srážlivých faktorů ale neznamená, že každý jejich 

nositel bude postižen trombózou. K tomu je potřeba dalších – získaných trombofilních 

faktorů (věk nad 40 let, obezita, kouření, alkohol, ateroskleróza a jiné KVO, chirurgické

operace, úrazy, imobilita, léčba hormony, těhotenství, šestinedělí, onkologická 

onemocnění), které, jak již bylo řečeno, pokud se setkají, mohou vést k trombóze u 
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kohokoliv. U pacientů s dědičně získanou trombofilií ale stačí k vyvolání trombózy 

menší zevní ovlivnění. S tím by měla počítat preventivní opatření při léčebných 

výkonech a známých trombofilních stavech. Heterozygoti mají zvýšené riziko vzniku 

tromboembolie, homozygoti jsou zatíženi mnohem vyšším rizikem oproti běžné 

populaci.21         

  

4.10.1.2  Nedostatek některého z přirozených inhibitorů koagulace nebo porucha jeho
funkce

Další příčinou vzniku trombofilie je nedostatek některého z přirozených inhibitorů 

koagulace nebo porucha jeho funkce. 

Deficit antitrombinu (AT, dříve antitrombinu III) je hlavním rizikovým faktorem pro 

vznik žilní tromboembolické nemoci (TEN). AT inaktivuje trombin a některé další 

koagulační faktory, a má tedy antikoagulační účinek. Vrozený deficit se vyskytuje 

v rodinách s projevem trombóz u dětí a mladých osob (přes 70 % nositelů defektu má 

první projevy trombózy do 30 let, vzácně do 10 let věku), dědičnost je autozomálně 

dominantní. Prevalence deficitu AT u zdravé populace je 0,2–0,5 %, u nemocných 

s TEN je okolo 1 %, ale představuje až 4x větší riziko trombózy než F V Leiden   

(Widimský a kol., 2011). Tento typ trombofilie se nevyskytuje často, ale při případné 

trombóze je zodpovědný za její závažnější průběh. Významný je hlavně u žen, které 

užívají antikoncepci nebo hormonální substituci, tedy estrogeny, které samy o sobě 

hladinu antitrombinu snižují. Gen pro antitrombin je lokalizován na 1. chromozomu 

(OMIM 613118). Druhotně je deficit AT pozorován při dysfunkci jater, ledvin, či jeho 

spotřebováním při intravaskulární koagulaci, u nemocných s polytraumaty, při sepsi 

nebo u těhotenských gestóz (Kvasnička, 2003).

Dědičný je také deficit inhibitoru koagulace proteinu C (PC), který je způsoben 

mutacemi genu tohoto proteinu. Jedná se o autozomálně dominantní dědičnost, opět 

21  http://www.gennet.cz/trombofilie.html
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bývá provázen výskytem trombóz u dětí a mladých osob. Prevalence deficitu PC je u 

zdravé populace 2 % (Widimský a kol., 2011). Riziko žilní trombózy u osob 

s nedostatkem PC je asi desetkrát vyšší než u osob s jeho normální hladinou. Gen pro 

tento deficit je lokalizován na 2. chromozomu a existují desítky mutací tohoto genu 

(OMIM 176860). Druhotně k němu dochází u septických stavů. Aktivita PC je závislá 

na vitamínu K a proto se při zahájení léčby antagonisty vitaminu K (warfarin) může 

projevit tzv. prokoagulační stav, kdy paradoxně hrozí riziko žilní trombózy. Z těchto 

důvodů je doporučováno zahájit antikoagulační léčbu warfarinem vždy spolu 

s heparinem, který není tak citlivý na nedostatek vitaminu K. (Warfarin blokuje syntézu 

vitamin K-dependetních koagulačních faktorů), (Kessler, 2002; Kvasniška, 2003).      

1–5 % nemocných s žilní trombózou je postiženo deficitem dalšího inhibitoru 

koagulace, a to proteinu S (PS), (Kvasnička, 2003). Dědičnost je autozomálně 

dominantní, lokace na 3. chromozomu, číslo OMIM 612336. Heterozygot s deficitem 

PS má 5–10krát vyšší tendenci k žilní trombotizaci. PS způsobuje degradaci aktivního F

V a F VIII. V těhotenství, patrně vlivem estrogenů, dochází k deficitu PS fyziologicky 

(Kvasnička, 2003).

Trombofilii způsobuje i nedostatek inhibitoru cesty tkáňového faktoru (TFPI), který 

se uvolňuje téměř hned po zahájení koagulace. Vrozený deficit tohoto inhibitoru však 

zatím popsán nebyl. Byly zjištěny dva polymorfismy genu pro TFPI, ale ani u jedné z 

těchto mutací nebylo nalezeno snížení TFPI.

Dominantní postavení v přirozené antitrombotické aktivitě cévní stěny má trombodulin, 

který slouží jako kofaktor trombinu. Mutace genu pro trombodulin způsobují další 

z dědičných dispozic pro vznik žilní trombózy.

Do skupiny trombofilií, které způsobuje rezistence některého z aktivních koagulačních 

faktorů vůči inhibičnímu účinku inhibitorů koagulace nebo dysfunkce receptoru pro 

inhibitory koagulace na povrchu endotelu, patří APC rezistence a dysfunkce receptoru 

pro protein C (EPCR).
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APC rezistence je získaná nebo vrozená. Jedná se o žilní trombofilii vyvolanou 

rezistencí F V vůči vlivu aktivovaného proteinu C, proto APC rezistence. Vrozená 

forma je nejčastější dědičnou poruchou spojenou se vznikem trombózy (Kvasnička, 

2003). U 90–95 % jde o jednobodovou mutaci genu pro koagulační faktor F V a 

vyskytuje se ve dvou variantách: Leidenská mutace (objevena na univerzitě v Leidenu) 

a Cambridžská mutace. Mutace F V Leiden je bodovou mutací genu pro F 

V lokalizovaném na 1. chromozómu. Vzniká záměnou quaninu za adenin v 

nukleotidové poloze 1391, čímž dochází k substituci aminokyseliny argininu za 

glutaminv kodonu 506 řetězce F V. Důsledkem je rezistence F V vůči aktivovanému 

proteinu C, který je potřebný pro degradaci F V a F VIII. Tím dochází k regulaci 

hemokoagulace, protože protein C ztrácí funkci přirozeného inhibitoru koagulační 

kaskády. Leidenská mutace je dominantně dědičná, je stará asi 20–30 tisíc let a 

nevyskytuje se u africké a asijské populace. V Evropě má prevalenci 3–7 % u zdravých,

20–25 % u jedinců s TEN a okolo 50 % u pacientů s trombofilií. Riziko trombóz u 

heterozygotů je asi 7x vyšší, u homozygotů 80x u žen užívajících hormonální 

antikoncepci až 35x. U osob s heterozygotní formou dochází k trombózám často jen 

tehdy, když se tento defekt kombinuje s dalšími protrombotickými riziky (pooperační 

stav, imobilizace, užívání estrogenní hormonální antikoncepce, obezita), (Widimský a 

kol., 2011). V databázi OMIM najdeme Liedenskou mutaci pod číslem 227400.

Faktor FV Cambridge je rovněž jednobodová mutace s menší prediktivní hodnotou.

K selhání inhibitorů koagulace vede i mutace genu endoteliálního receptoru pro 

protein C (EPCR), která vyvolává jeho dysfunkci. Tento receptor se vyskytuje zejména 

na endotelu velkých cév. Jeho úlohou je lokalizovat PC, aby zde mohl být aktivován 

komplexem trombin-trombodulin. Mutace genu EPCR způsobí, že tento receptor neváže

PC, a proto je s ní spojena i trombofilie v žilním systému. 

4.10.1.3  Dysfunkce nebo nedostatek některého koagulačního faktoru

Porucha funkce fibrinogenu (F 1) může být způsobena mutacemi ve třech genech, 

které dohromady tvoří molekulu fibrinogenu. Zatím bylo nalezeno 260 různých druhů 

vrozené dysfibrinogemie a u 100 z nich byla zjištěna mutace DNA, přepisu m RNA 
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nebo syntézy bílkoviny. Z nich je asi 55 % asymptomatických, 25 % vyvolává krvácení 

a u 20 % byl naopak zjištěn sklon k trombotizaci (Kvasnička, 2003). 

Nestabilitu fibrinové sraženiny může způsobit i dysfunkce F XIII (Laki-Lorandův 

faktor), který je stabilizován fibrinem. Deficit F XIII může vést ke krvácení. Určité typy

polymorfismu F XIII naopak mohou vyvolat trombofilii nebo mohou souviset 

s nestabilitou žilního trombu a jeho snadnou embolizací.

Riziko trombózy může zvýšit i deficit F XII (Hagemanův faktor), který je kódován 

genem F 12 na pátém chromozómu. Jedná se o vzácnou genetickou poruchu s četností 

výskytu asi 1:1 000 000 (u Asiatů je méně častá). F XII je důležitý pro aktivaci 

trombolýzy a jeho nedostatek tedy vede k jejímu potlačení. Tato porucha však nepůsobí 

nadměrné krvácení, protože aktivní F XII nemá rozhodující vliv na tvorbu trombinu 

(Kvasnička, 2003; Widimský a kol., 2011).  

4.10.1.4  Selhání aktivace fibrinolýzy

Kongenitální poruchy fibrinolytického systému (deficit plazminogenu nebo porucha 

jeho funkce, či deficit tkáňového aktivátoru plazminogenu) jsou ojedinělé a bez většího 

klinického dopadu.

4.10.1.5  Žilní trombofilie při metabolických poruchách

Z metabolických poruch je se žilní, ale i s arteriální trombofilií spojena 

hyperhomocystenemie nebo zvýšení koncentrace lipoproteinu.

Mutací genu pro cystathion beta-syntázu nebo reduktázu metylen tetrahydrofolátu 

(MTHFR) je způsobena hyperhomocystenemie. Homocystein je aminokyselina, která 

vzniká při normálním metabolismu u lidí a jiných savců z aminokyseliny methionin. Při

mutaci MTHFR se záměnou cytosinu tyminem narůstá hladina homocysteinu až o 25 %

a způsobuje hyperhomocystenemii, která se v homozygotní formě vyskytuje až u 8–10 
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% kavkazské populace. Riziko trombózy narůstá u nositelek této mutace zejména 

v šestinedělí (Kvasnička, 2003). 

Zvýšení koncentrace lipoproteinu (a) je především spojeno s protifibrinolytickým a 

proaterogenním vlivem. Lipoprotein (a) se skládá z bílkoviny apolipoproteinu (a) a 

z lipoproteinu o nízké hustotě LDL, který nese cholesterol. Infibice fibrinolýzy souvisí 

s inhibicí vazby plazminogenu ke svému receptoru na povrchu endotelu. Při zvýšené 

koncentraci lipoproteinu (a) dochází k vytěsnění plazminogenu apolipoproteinem (a), 

který má podobné složení jako plazminogen a tím je způsoben protifibrinolytický efekt 

(Kvasnička, 2003).

4.10.1.6  Autoimunitní trombofilie 

Navozený hyperkoagulační stav mohou v organismu způsobit i autoprotilátky. 

Příkladem toho je antifosfolipidový syndrom, který patří k nejčastějším získaným 

trombofilním stavům. Je charakterizován cévními okluzemi anebo těhotenskou 

morbiditou za přítomnosti antofosfolipidových protilátek (Widimský a kol., 2011). 

Nejvíce klinicky manifestuje hlubokou žilní trombózou na dolních končetinách a 

ischemickou cévní mozkovou příhodou (Kvasnička, 2003).

42



5.  Diskuse

Etiologie kardiovaskulárních onemocnění je multifaktoriální, což znamená, že vznik 

těchto onemocnění je podmíněn faktory genetickými i negenetickými, kdy každý sám o 

sobě má jen malý účinek. 

Budeme-li hovořit o genetických faktorech, musíme zmínit, že nositelem genetické 

informace v organismu je DNA, ve které jsou do chromozómů lineárně umístěny geny 

(Nussbaum a kol. 2004). Dle nejnovějších odhadů jich má člověk kolem 25 000. 

Příčinou dědičných chorob nebo chorob s genetickou dispozicí jsou geny, které nesou 

pozměněnou (mutovanou) genetickou informaci, která neplní správně svou funkci a tím 

pádem vede k rozvoji určité choroby, která se pak může přenášet z generace na 

generaci. 

V případě KVO se jedná většinou o dědičnost autozomálně dominantní a polygenní, 

tzn., že na jejich vzniku se podílí více genů. Patří sem i arteriální hypertenze a 

ischemická choroba srdeční, což jsou onemocnění s velmi vysokou populační frekvencí.

Pravděpodobnost jejich výskytu dnes můžeme přímo zjišťovat a o jejich významu 

v jednotlivých rodinách informuje posouzení rodinné anamnézy – historie výskytu 

onemocnění u příbuzných. S vyšším počtem postižených blízkých příbuzných stoupá 

riziko postižení. 

Umíme zjistit některé dědičné vlohy pro vysoké hladiny cholesterolu, což je důležitý 

ukazatel vzniku aterosklerózy. Záchyt vrozených poruch metabolismu lipidů se provádí 

laboratorním vyšetřením lipidového spektra při preventivních prohlídkách u osob 

starších 18. let. Specializovanými vyšetřeními v indikacích jsou vyšetření metodami 

molekulární biologie (např. vyšetření defektu v genu pro LDL-receptor nebo v genu pro

apolipoprotein B-100).22

Nejčastějším dědičným KVO je hypertrofická kardiomyopatie, která je opět 

onemocněním s autozomálně dominantní dědičností. Zvláštním typem KVO 

v souvislosti s dědičností je dilatační kardiomyopatie, která se může vyskytovat jak 

22  Postgraduální medicína, příloha č. 4, 2012
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v autozomálně dominantní či autozomálně recesivní formě, tak dokonce ve formě X-

vázané a lze ji též již molekulárně geneticky vyšetřovat.  

Velkého pokroku dostál i genetický screening dědičných trombofilních stavů, který je 

významnou součástí prenatální diagnostiky. Význam zjištění těchto onemocnění je při 

užívání hormonální antikoncepce a těhotenství. Bylo zjištěno, že Leidenskou mutací trpí

každá dvanáctá žena (Kvasnička, 2003). Trombofilie jsou rizikovým faktorem vzniku 

žilní trombózy a plicní embolie při operaci, či dlouhém cestování, kdy dochází ke stázi 

krevního oběhu. Genetické testování se však většinou indikuje pouze pacientům, kteří 

mají dispozici k tomuto onemocnění v rodinné anamnéze.

Vrozené srdeční vady, které jsou rovněž multifaktoriální a polygenně dědičné, se 

v populaci vyskytují naopak poměrně vzácně, byť patří mezi nejčastější vrozené 

vývojové vady. K jejich zjištění se provádí pravidelný ultrazvukový screening na konci 

1. trimestru a v období mezi 19. a 22. týdnem těhotenství, kdy se lze vyjádřit 

k případným abnormalitám tvaru a funkce srdce plodu.  

Na vzniku KVO se z hlediska dědičnosti podílí celá řada menších odchylek. Každý 

člověk si nese unikátní genetickou informaci, která určuje jeho případnou dispozici 

k těmto onemocněním. Testování má zatím omezený praktický význam a ekonomicky je

velmi náročné, ale včasné odhalení osob, které jsou za určitých podmínek geneticky ke 

vzniku KVO predisponovány, může v budoucnu výrazně snížit prevalenci těchto 

onemocnění.
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6.  Závěr

Celá řada lidských znaků a vlastností je do velké míry ovlivňována genetikou. Geny 

ovlivňují naši výšku, inteligenci, ale i sklony k různým chorobám. Vliv špatné genetické

informace je pro některé choroby zcela rozhodující. Dědičné dispozice jsou ve vztahu i 

s kardiovaskulárními onemocněními. Cílem této práce bylo tyto dědičné vlohy popsat a 

shrnout nejnovější poznatky o jejich vlivu na vznik těchto onemocnění. Tato oblast je 

stále předmětem zkoumání, ale souvislost mezi dědičností a vznikem KVO je 

prokázána. Genetická dispozice je však jen jedním z mnoha rizikových faktorů vzniku 

KVO. K jejich rozvoji a progresi přispívá celá řada dalších faktorů, jejichž odstranění 

nebo eliminace má jednoznačný vliv na snížení kardiovaskulární morbidity a mortality.
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závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

Jsem si vědom/a, že pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny dané práce lze pouze na své náklady a že úhrada 

nákladů za kopírování, resp. tisk jedné strany formátu A4 černobíle byla stanovena na 5 Kč.  

 

 

V Praze dne …............………………… 

 

Jméno a příjmení žadatele  

Adresa trvalého bydliště 

 

 

 

 

__________________________________  

                   podpis žadatele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 2        
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce  

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 

závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 

nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.   

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 

jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 

odstavci tohoto prohlášení. 

 

Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 

1. 

 

    

 

 

2. 

 

    

 

3. 

 

    

 

4. 

 

    

 

5. 

 

    

 

6. 

 

    

 

7. 

 

    

 

8. 

 

    

 

9. 

 

    

 

10. 

    

 

 

 

 


