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ABSTRAKT (CZ) 

Úvod: Délka života je dána kombinací genotypu (cca 25 %) a vlivů prostředí, včetně 

životního stylu (cca 75 %), nicméně silnější vliv dědičnosti je na základě řady 

populačních studií předpokládán u dlouhověkých jedinců. Mezi nejvíce studované 

tzv.“kandidátní geny dlouhověkosti“ patří gen epsilon pro apolipoprotein E (APOE). 

Vzhledem k prokázané asociaci polymorfismu APOE s celou řadou onemocnění 

(hypercholesterolémie, kardiovaskulárních onemocnění a Alzheimerova choroba), jsme se 

snažili zhodnotit vztah polymorfismu APOE a funkční zdatnosti seniorů.  

Metodika: Celkem bylo v naší pilotní studii vyšetřeno 128 jedinců (93 žen, 35 mužů) 

starších 80 let, průměrného věku 88,6 ± 5,3 let.  Provedeno:  

A) podrobné vyšetření funkční zdatnosti (ADL, MMSE, škála deprese dle Yeassavage, 

MNA, 6-MWT) - na základě tohoto komplexního vyšetření byli pacienti rozděleni do 

5 funkčních kategorií podle W. Spirdusové, vystihující objektivně míru soběstačnosti. 

B) laboratorní vyšetření  

C) vyšetření polymorfismu genu APOE restrikční analýzou DNA, izolované z periferních 

leukocytů 

Výsledky: V naší pilotní studii jsme prokázali statisticky významný vztah (p=0,0248) 

mezi alelou E4 a funkční nezdatností ve stáří, podle výsledků logistické regrese mají 

nositelé alely E4 (tedy E2/E4, E3/E4 a E4/E4) 13x vyšší riziko funkční nezdatnosti, než 

osoby s genotypem E2/E3. Při porovnání jednotlivých negativních prediktorů stařecké 

křehkosti s genotypem E3/E4 se nám ovšem statickou významnost prokázat nepodařilo 

(s výjimkou ADL a 6-MWT). 

Závěr: Riziko funkční nezdatnosti je spojeno s věkem, přítomností malnutrice, manifestní 

depresí a také s přítomností alely APOE4. Výsledky této pilotní studie mají ale omezenou 

platnost, zejména z důvodu omezené velikosti souboru. 

Projekt podpořen grantem IGA MZČR 9411-3. 

Klíčová slova: apolipoprotein E, polymorfismus, funkční zdatnost, frailty 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

ABSTRACT (EN) 

Background: The life expectancy is defined by a combination of genotype (25%) and 

environmental influences, including lifestyle (75%). Nevertheless a stronger genetic 

influence is expressed in long-living individuals. Epsilon gene for apolipoprotein E 

(APOE) belongs among the most studied so called “candidate genes of longevity“. The 

association of APOE polymorfism  is proved in relation to many diseases 

(hypercholesterolaemia, cardiovascular disease, Alzheimer disease), thus we tried to 

evaluate the relation of APOE polymorfism and senior fitness. 

Methods: In our pilot study we completely examined a total number of 128 patients 

(93 women, 35 men), all of them older than 80 years, average age 88.6 ±5.3 years. 

Examinations: A) detailed examination of functional fitness (ADL, MMSE, Yeasavage´s 

depression scale , MNA, 6-MWT). Based on this complex examination,  patients have 

been sorted to 5 functional categories according to Spirdus, these categories objectively 

express the level of self – sufficiency. 

B) laboratory examinations  

C) examintaion of APOE gene polymorphism using DNA restriction analysis, DNA 

isolated from peripheral leucocytes 

Results: Our pilot study proved statisticaly significant relation (p = 0,0248) between 

allele E4  and functional fitness in senior age. According to the results of logistic 

regression, the  carriers of allele E4 (i.e. E2/E4, E3/E4 and E4/E4) have 13x higher risk 

of functional unfitness than individuals with genotype E2/E3. The comparison 

of individual geriatric frailty predictors to E3/E4 genotype proved no statisticaly 

significant correlation (except in ADL and 6-MWT). 

Conclusion: The risk of  functional unfitness is associated with age, presence 

of malnutrition, depression and also with the presence of E4 allele. The results of our pilot 

study have limited validity regarding to limited size of the data file. 

The project was supported by grant IGA of Ministry of Health of Czech Republic number 

9411- 3. 

Keywords: apolipoprotein E, gene polymorfism, functional fitness, frailty 
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I. ÚVOD 

I.1. Genetická determinace délky života 

Stáří (senium) je označení posledních etap ontogenetického vývoje člověka. Jedná se 

o projev a důsledek involučních změn probíhajících různou rychlostí a s výraznou 

interindividuální variabilitou (1). Na charakteru stáří se podílí řada faktorů, např. zdravotní 

stav, životní styl, vlivy sociálně ekonomické a psychické.  

Rychlost stárnutí a délka života jsou řízeny dvěma hlavními mechanismy:  

 genetickou složkou – zajišťuje druhově specifickou způsobilost uskutečňovat 

základní biologické procesy, které jsou nezbytné pro život a reprodukci, tvoří 

asi 25% 

 složkami vnějšího prostředí, které působí na genetickou výbavu jedince, 

představuje 75% 

 Silnější vliv dědičnosti se předpokládá v rodinách s kumulací jedinců, kteří se dožili 

velmi vysokého věku. Vypovídá o tom existence rodin, ve kterých více pokrevných 

příbuzných žije o 20 a více let déle, než je naděje dožití dané populace, zkušenost, že 

v určitých rodinách trvá mladistvý vzhled podstatně déle než v ostatních, stejně jako 

poznatek, že sourozenci stoletých mají 4x větší pravděpodobnost, že se dožijí věku > 90 let 

v porovnání se sourozenci kontrolní skupiny (2).  Dlouhověcí jedinci bývají i ve vysokém 

věku zdravější, kardiovaskulární a cerebrovaskulární choroby, diabetes mellitus, onkologická 

onemocnění, Alzheimerova choroba a jiné „choroby stáří“ se u nich vyskytují méně často 

a teprve ve vyšším věku než v běžné populaci. Obdobně je tomu s rozvojem klíčově důležité 

geriatrické křehkosti (frailty) a funkčních deficitů. 

Studie na úrovni molekulární genetiky dávají do souvislosti s dlouhověkostí produkty 

několika genů. Různé alely těchto genů (populační polymorfismy i vzácné mutace) se liší 

v tom, jak se jejich produkty podílejí na potlačení nežádoucích reakcí, nebo naopak souvisejí 

s výskytem chorobných stavů a s rozvojem funkční deteriorace, „stařeckého chátrání“. 

Ovšem i geneticky je dlouhověkost komplexní polygenní povahy (2, 3), případ 

monogenní dědičnosti dlouhověkosti není znám a interpretace významu jednotlivých genů 

vyžaduje značnou opatrnost. 
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I.2. Apolipoprotein E 

I.2.1.Apolipoprotein E – struktura, genetická determinace 

Jedním z velmi sledovaných „kandidátních genů dlouhověkosti“ je gen pro 

apolipoprotein E – APOE. 

Apolipoprotein E (apo E) je strukturální protein. Přibližně ¾ jeho plazmatické 

koncentrace jsou syntetizovány buňkami jaterního parenchymu a inkorporovány 

do lipoproteinových částic, konkrétně VLDL (very low density lipoproteins), chylomikronů 

a HDL (high – density lipoproteins).  

Zbývající ¼ apolipoproteinu E je minoritně syntetizována v plicích, nadledvinách, 

ledvinách, ováriích, slezině, svalových buňkách a makrofázích. ApoE je rovněž tvořen 

v mozku, kde jsou jeho primárními producenty astrocyty a mikroglie, zatímco neurony 

primárně vytvářejí receptory pro apoE. ApoE v mozku má  vliv na neuronální reparaci, růst 

dendritů a synaptickou plasticitu. 

Apolipoprotein E je složený z 299 aminokyselin. Gen, kodujicí apolipoprotein E je 

lokalizován na dlouhém raménku 19. chromozomu (19q13.2), obsahuje 3597 nukleotidů, 

skládá se ze čtyř exonů a třech intronů. Byly identifikovány celkem tři alely genu APOE - 2, 

3, 4, kódující 3 izoformy apolipoproteinu E – E2, E3, E4.  

ApoE je bohatý na arginin, který tvoří až 10 % jeho aminokyselin, přičemž jednotlivé 

izoformy ApoE se od sebe liší právě rozdílným zastoupením argininu, resp. E2 se liší od E3 

záměnou Arg za Cys na pozici 158, E4 od E3 záměnou Arg za Cys na pozici 112.  

Procentuální zastoupení jednotlivých alel se významně liší mezi různými populacemi 

a etniky, nicméně ve všech sledovaných populacích byla nejčastější alela 3, následovaná 

většinou alelou 4, nejméně častá je obvykle alela 2 (4, 5, 6). V Evropě a u bílé americké 

populace se vyskytují alely průměrně v poměru  2 – 8 %, 3 – 78 % a 4 – 14 %, nicméně 

i v rámci Evropy jsou patrné poměrně výrazné rozdíly. Česká republika se se svými 15,7 % 

(15,5 -15,9 %) pohybuje ve výskytu alely 4 lehce nad celoevropským průměrem, který činí 

13,6 %. (7) Mezi některými africkými kmeny dosahuje frekvence alely 4 až 40 % (8), 

naopak ve většině asijských zemí se frekvence alely 4 pohybuje okolo 8 % (9, 10). 

 

 

 



 8 

I.2.2. Apolipoprotein E a kardiovaskulární onemocnění 

V lipoproteinových částicích působí apoE zejména jako ligand pro interakci s  receptory 

ve tkáních  - apo E samotný jako receptor pro remnantní chylomikrony, apo E spolu 

s apo B 100 jako receptor pro LDL (low density lipoprotein). (11, 12) 

Rozdíly v působení jednotlivých izoforem apoE na metabolismus lipidů, jsou odrazem 

funkce apoE jako ligandu pro receptory, resp. rozdílné vazebné aktivity jednotlivých izoforem 

apoE. 

Izoforma apoE2 má ve srovnání s izoformou apoE3  cholesterol snižující účinky. 

Vykazuje méně než 2% normální vazebné kapacity ve srovnání s izoformou apoE3, což vede 

ke zpomalenému vychytávání apoE2 nesoucích částic z cirkulace, vázne rovněž přeměna 

VLDL na IDL. Důsledkem je snížená tvorba LDL, reaktivní zvýšení počtu hepatálních LDL 

receptorů a zvýšené vychytávání LDL částic.  Tento mechanismus vede ke snížení hladin 

zejména LDL cholesterolu.  

Izoforma apoE4 je naopak spojena s vyššími hladinami plazmatického cholesterolu, 

ve srovnání s izoformou apoE3 má vyšší vazebnou afinitu k receptorům, účinnější 

vychytávání apoE4 z cirkulace vede v konečném důsledku ke snížení počtu LDL receptorů 

na hepatocytech a tím i zvýšení cholesterolémie (13, 14) 

Přestože je izoforma apoE2 z hlediska metabolismu plazmatického cholesterolu 

považována za výhodnou, apoE2 v homozygotní konstituci ( 2/ 2) může predisponovat ke 

vzniku hyperlipoproteinémie typu III (familiární dysbetalipoprotenémie). Nicméně přestože 

90 % pacientů s familiární dysbetalipoproteinémií má genotyp apoE2/E2, pouze 

10 % nositelů tohoto genotypu onemocní hyperlipidémií (15), pro manifestaci onemocnění 

jsou většinou nutné další faktory, jako je obezita, hypotyreóza, diabetes mellitus a další (16) 

Kromě ovlivnění lipidového metabolismu apoE rovněž ovlivňuje aterosklerotický 

proces pomocí inhibice agregace trombocytů, což se děje pomocí vazby apoE k HDL (high 

density lipoprotein) za vzniku HDL-E. (17)  

Vzhledem k přímé účasti apoE na příjmu a distribuci plazmatických lipidů je zřejmé, že 

má rovněž vliv na patogenezi kardiovaskulárních onemocnění, resp. existuje přímá úměra 

mezi mírou ovlivnění cholesterolémie, aterogenezí a manifestací kardiovaskulárních 

onemocnění. Lze tedy říci, že alela E4 je riziková pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění, 

alela E2 je v tomto smyslu protektivní. 
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I.2.3. Apolipoprotein E a Alzheimerova choroba 

Alzheimerova choroba (AD) patří mezi, na věku závislá, neurodegenerativní 

onemocnění se specifickým obrazem neuropatologických změn. Je současně nejčastější 

příčinou demence vůbec, část demencí je také způsobena kombinací alzheimerovských 

neuropatologických změn a cerebrovaskulární patologie (smíšené demence). 

Alzheimerova choroba je arbitrálně dělena na formu s časným začátkem (FAD), 

s manifestací choroby před 65. rokem (představuje pouze 1-3% všech případů AD) a formu 

s pozdním začátkem – tzv. idiopatická forma AD, jejíž příznaky se objevují u osob po 

65. roce věku. 

FAD je způsobena mutací genů pro prekurzorový protein amyloidu (APP), presenilin 1 

(PS1) nebo presenilin 2 (PS2). Gen pro APP je lokalizován na 21. chromozomu (21q21), gen 

pro PS1 na chromozomu 14 (14q24) a gen pro PS2 na chromozomu 1 (1q41). Onemocnění 

způsobené mutací v některém z těchto genů má obvykle rychlý průběh.(18) 

Ovšem i převažující idiopatická forma AD vykazuje pravděpodobně významnou 

genetickou komponentu, nicméně přestože bylo v této souvislosti testováno více než 

300 genů, asociace byla prokázána pouze u genu pro APOE (19,20), resp s vyšším výskytem 

Alzheimerovy choroby je asociována „riziková“ alela E4.  (21, 22) 

Apolipoprotein E je ligandem pro neuronální lipoproteinové receptory, na kterých 

kompetuje o vazbu s reelinem, proteinem, který se velmi významně podílí na časných fázích 

vývoje mozku. Tyto receptory pro vazbu nízkodenzitních lipoproteinů kontrolují především 

synaptickou funkci a mají zásadní význam pro procesy učení, paměti a chování, které úzce 

souvisí s AD (23). 

Odds ratio AD činí 3,2 pro heterozygoty E3/4 a dokonce 14,9 pro homozygoty E4/4 

v porovnání s homozygoty E3/3. I když alela E4 zvyšuje riziko incidence v každém věku, je 

největší souvislost mezi incidencí AD s alelou E4 u jedinců mladších 70 let. (24) 

Alela E4 není pouze ukazatelem prevalence a věku manifestace AD, ale také její 

závažnosti a progrese. Pitevní nálezy pacientů s AD potvrzují nález většího množství 

senilních plak a neurofibrilárních pletení u nositelů E4, rovněž magnetická rezonance 

potvrdila korelaci mezi APOE polymorfismem a objemovými změnami mozkové tkáně - 

nositelé E4 mají tendenci ke zmenšení objemu hippocampu a k hippocampální asymetrii (25). 

Posmrtně prokázané asociace mezi E4 a neuropatologií charakteristickou pro AD 

(extracelulární ukládání bílkoviny beta amyloidu ve formě senilních plak, degenerace 

intraneuronálního tau proteinu se vznikem uzlíků-tangles), stejně jako MRI změny u žijících 

pacientů byly zjištěny i u dosud asymptomatických jedinců (26).  
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Význam variant APOE pro rozvoj AD s pozdním začátkem rozhodujícím způsobem 

podporují studie provedené na monozygotních a dizygotních dvojčatech (27, 28). Pro úplnost 

je třeba dodat, že alela E4 je rovněž asociována s mírným kognitivním deficitem (mild 

cognitive impairment, MCI), tvořícím jakými mezistupeň mezi fyziologickým úbytkem 

kognitivních funkcí ve stáří a AD. Pacienti s MCI jsou zvýšeně ohroženi rozvojem AD. (29) 

 

I.2.4. Apolipoprotein E a dlouhověkost 

Výzkumnou otázkou současnosti je souvislost APOE s délkou života (včetně 

dlouhověkosti) a s funkční zdatností ve stáří.  

Existují práce, které prokázaly progresivnější zhoršení čichu ve stáří u nositelů alely E4 

(30), jiné prokázaly souvislost mezi alelou E4 a zvýšenou incidencí věkem podmíněné 

makulární degenerace (31) Další studie prokázaly přítomnost alely E4 u žen s časnější 

menopauzou (32) Můžeme se tedy domnívat, že alela E4 skutečně souvisí a předčasným 

stárnutím a mortalitou, nezávisle na kardiovaskulární a neurovaskulární morbiditě podmíněné 

hyperlipoproteinemií a aterosklérózou. Jiné studie (33) ovšem naznačují, že výsledný efekt 

alely E4 na mortalitu klesá se vzrůstajícím věkem a ve 100 letech činí odds ratio 1,0. 
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II. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

Pozitivní korelace mezi alelou APOE4, hypercholesterolémií a vyšší kardiovaskulární 

morbiditou a mortalitou, stejně jako vyšší výskyt alely APOE4 u jedinců s idiopatickou 

formou Alzheimerovy choroby byly dokumentovány v obrovském množství prací a publikací. 

Objevují se ale i menší studie, které poukazují na možnou korelaci alely APOE4 s jinými 

chorobami stáří. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, která spolu svojí patogenezou 

nesouvisí, lze očekávat skutečně komplexnější působení APOE, který je jistě právem 

považován za jeden z kandidátních genů dlouhověkosti. 

 

 Hlavním cílem naší práce bylo posoudit vztah genotypu APOE  

k celkovému funkčnímu stavu seniorů. Dílčími úkoly pak bylo posoudit 

vztah genotypu APOE k jednotlivým negativním prediktorům stařecké 

křehkosti, resp. 

 souvislost genotypu APOE (resp. alely E4) s přítomností nesoběstačnosti 

dle ADL  (Activities of Daily Living) 

 souvislost genotypu APOE (resp. alely E4) s hypomobilitou 

 souvislost genotypu APOE (resp. alely E4) s malnutricí 

 souvislost genotypu APOE (resp. alely E4) s depresivní poruchou 

 souvislost genotypu APOE (resp. alely E4) s kognitivním deficitem 

 

Vzhledem ke známým výsledkům studií jsme předpokládali:  

 obecně nižší výskyt alely APOE4 ve vyšších věkových kategoriích  

 obecně horší zdatnost a funkční stav seniorů – nositelů alely APOE4 

 pozitivní korelaci mezi alelou APOE4 a jednotlivými negativními 

prediktory stařecké křehkosti (nesoběstačnost dle ADL, hypomobilita, 

malnutrice, deprese, kognitivní deficit) 
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III. MATERIÁL A METODIKA 

 

III.1. Soubor pacientů 

V průběhu naší studie bylo vyšetřeno celkem 128 pacientů (93 žen, 35 mužů) starších 

80 let, průměrného věku 88,6 ± 5,3 let. Jednalo se o pacienty hospitalizované v letech 2006 - 

2009 na 3. interní klinice VFN a 1.LF UK, dále pacienty, dlouhodobě pobývající v Domě 

s pečovatelskou službou (Šlejnická, Praha 6) a v neposlední řadě zdatné seniory, kteří se 

přihlásili na inzerát .  

 

III.2. Spektrum provedených vyšetření 

Vyšetření sestávalo z vyšetření funkční zdatnosti, laboratorního vyšetření, stanovení 

polymorfismu genu pro apolipoprotein E (APOE) 

III.2.1. Vyšetření funkční zdatnosti 

 Barthel Index (ADL – Activities of Daily Living) (34) – jako „nezávislý“ 

jedinec byl hodnocen ten, který dosáhl ohodnocení 100-110 bodů 

(max. 110), zohledněna sporadická inkontinence moči a stolice 

 orientační hodnocení mobility - soubor vyšetření, která nám měla 

poskytnout rámcovou představu o mobilitě pacienta, hybnosti kloubů, 

stabilitě a přítomnosti extrapyramidové symptomatologie před 

šestiminutovým testem chůzí (6-MWT), tyto údaje nebyly dále statisticky 

zpracovávány 

 hodnocení svalové síly podle Jandy (35) - semikvantitavní 5 stupňové 

hodnocení svalové síly m. quadriceps femoris a svalů pletence pánevního 

působením síly vyšetřujícího na  bérec vyšetřovaného. 

 6 minutový test chůzí - 6-MWT  

(norma v závislosti na věku [800 - (5,4 x věk]) (36) 

 výživa pacientů hodnocena prostřednictvím MNA (Mini Nutritional 

Assesment), zahrnující mimo jiné údaje o BMI a hmotnostním úbytku za 

posledních 6 měsíců (max. 30 bodů, 17 - 23,5 bodů = riziko malnutrice, 

<17 bodů = malnutrice) 
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 kognitivní funkce hodnoceny prostřednictvím MMSE (Mini - Mental State 

Examination), jako přítomnost syndromu demence hodnoceno dosažení 

≤ 24 bodů 

 hodnocení depresivní poruchy depresivní škálou dle Yeassavage (0 –

 5 bodů = norma, 6 - 10 = mírná deprese, 11 = manifestní deprese 

Komplexním zhodnocením všech výše uvedených klinických vyšetření byli pacienti 

rozdělení do kategorií dle funkčního hodnocení W.Spirdusové, které je dle našeho mínění 

velmi výstižné z pohledu hodnocení soběstačnosti a funkční zdatnosti seniorů, popř. míry 

závislosti na pomoci společnosti. (37) 

Rozděluje seniory celkem do 6 skupin 

 A) elitní senioři -  jsou až do vysokého věku schopni extrémních výkonů 

 B) fit senioři – s velmi dobrou tělesnou a duševní kondicí, provozují 

pravidelné sportovní aktivity, ovládají i AADL (Advanced Activities od 

Daily Living) 

 C) independent senioři - za standardních podmínek nemají problém se 

soběstačností, zvládají IADL (Instrumental Activities of Daily Living), 

postrádají ale funkční rezervy 

 D) frail senioři - trvale balancují na hranici soběstačnosti, mají potíže 

s IADL a alespoň v některých činnostech trvale vyžadují pomoc okolí 

 E) dependent senioři – mají závažný stupeň disability a funkční deficit, 

vyžadují trvalou péči rodiny či sociálních služeb  

 F) totally dependent  senioři - upoutaní na lůžko či s těžkým mentálním 

deficitem, nezvládají základní sebeobsluhu 

V naší studii byli pacienti zařazeni celkem do 5 kategorií, do kategorie „elitní“ nebyl 

zařazen žádný pacient. 

III.2.2. Laboratorní vyšetření: celková bílkovina, albumin, krevní obraz, TC, LDL, 

HDL, TAG 

III.2.3. Genetické vyšetření: po předchozím podepsání informovaného souhlasu 

vyšetření polymorfismu APOE restrikční analýzou DNA izolované z periferních leukocytů 
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III.3. Statistická metoda 

Statistické zpracování dat bylo provedeno ve spolupráci s RNDr. V. Lánskou, CSc. 

z Odboru lékařské statistiky Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze  

Vztah mezi alelou APOE a jednotlivými negativními prediktory geriatrické křehkosti 

byl testován χ2-testem. Pro potvrzení alely APOE4 jako nezávislého predikátoru byla použita 

logistická regrese. Za statisticky významné bylo považováno p ≤ 0,05. 

 

IV. VÝSLEDKY 

Na základě výše uvedeného komplexního souboru vyšetření byli pacienti rozděleni 

do jednotlivých funkčních kategorií, rozdělení bylo téměř rovnoměrné.  

25 jedinců odpovídalo funkční skupině „fit“ , 23 osob funkční skupině „independent“ , 

30 respondentů bylo zařazeno do skupiny „frail“ , 29 pacientů bylo zařazeno 

do skupiny„dependent“ a 21 pacientů funkčně odpovídalo skupině  „totally dependent“. 

Ve vyšetřované skupině se vyskytly z celkově možných 6 genotypů (E2/E2, E2/E3, 

E3/E4, E3/E3, E3/E4, E4/E4) pouze 3 genotypy – v největším počtu homozygoti E3/E3 

(67,19 %), dále heterozygoti E3/E4 (19,53 %) a heterozygoti E2/E3 (13,28 %) - v korelaci 

s největším procentem zastoupení alely E3 v populaci obecně 

 

 

Tab.1: Absolutní zastoupení jednotlivých genotypů 

 

funkční 

kategorie 

fit independent frail dependent totally 

dependent 

E2/E3 4 6 1 2 4 

E3/E3 16 16 24 19 11 

E3/E4 5 1 5 8 6 

počet jed. 25 23 30 29 21 
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Tab. 2: Procentuální zastoupení genotypů v jednotlivých funkčních kategoriích 

 

% fit independent frail dependent totally 

dependent 

E2/E3 23,5 35,3 5,9 11,8 23,5 

E3/E3 18,6 18,6 27,9 22,1 12,8 

E3/E4 20,0 4,0 20,0 32,0 24,0 

 

 

Graf.1  Procentuální zastoupení genotypů v jednotlivých funkčních kategoriích 

 

 

Vzhledem k tomu, že otázka byla směrovaná na souvislost funkční zdatnosti a genotypu 

APOE, rozdělili jsme si vyšetřované osoby na „funkčně zdatné“ (fit + independent) a 

„nezdatné“ (dependent + totally dependent; byla sem rovněž přiřazena skupina frail, pro trvalé 

balancování na hranici soběstačnosti). V tomto případě je zřejmý statisticky významný nárůst 

genotypu E3/E4 u funkčně méně zdatných jedinců (p = 0,0248) – tabulka 3. 
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Tab. 3: Procent. zastoupení genotypů v jednotlivých funkčních kategorích 

 fit + independent frail + depend. + tot depend 

E2/E3 58,8 % 41,2 % 

E3/E3 37,2 % 62,8 % 

E3/E4 24,0 % 76,0 % 

 p= 0,0248 

 

 

Graf. 2: Procent. zastoupení genotypů ve jednotlivých funkčních kategorích 

 

Na základě výše uvedených skutečností, jsme se pokusili srovnat rovněž jednotlivé 

negativní prediktory stařecké křehkosti s genotypem APOE (tabulka 4) V tomto případě jsme 

ale neprokázali statistickou významnost mezi genotypem E3/E4 a jednotlivými negativními 

prediktory stařecké křehkosti (s výjimkou ADL a 6- MWT). 
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Tab.  4: Vztah jednotlivých negativních prediktorů křehkosti a genotypu APOE 

rizikový faktor p 

Mini -Mental State Examination (< 24) 0,456 n.s. 

Mini Nutrinional Assesment (< 17) 0,398 n.s. 

hmotnostní úbytek (  2kg / 6měs) 0,846 n.s. 

deprese (škála dle Yeasavage  6) 0,228 n.s. 

nesoběstačnost dle ADL (<100) 0,040 

6- MWT [<800 – (5,4 x věk)] 0,037 

 

Nicméně výsledky logistické regrese ukazují, že každý rok navíc zvyšuje riziko 

„funkční nezdatnosti“ o 9 %, dále že osoby s depresivní poruchou (  6 dle Yeassavage) mají 

riziko zhoršení funkční zdatnosti 3x větší, než osoby bez depresivního onemocnění. Ještě více 

rizikým faktorem pro vznik křehkosti a zhoršení funční zdatnosti  je přítomnost malnutrice - 

jedinci s MNA < 17 mají riziko zhoršení funkční zdatnosti 14x větší než jedinci s MNA  17. 

Přítomnost extrapyramidové symptomatologie zvyšuje riziko „ funkční nezdatnosti“ dokonce 

23x. Osoby s genotypem APOE3/APOE3 se statisticky významně neliší od jedinců 

s genotypem APOE2/APOE3, ale nositelé alely APOE4( tedy APOE2/APOE4, 

APOE3/APOE4, APOE4/APOE4), mají riziko funkční nezdatnosti 13x vyšší než osoby 

s genotypem APOE2/APOE3. 
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Tabulka 5: Mnohorozměrný model vztahu mezi zdatností  a genem pomocí logistické 

regrese 

faktor OR 95% CI p 

věk (o rok více) 1,09 0,98-1,21 0,059 

škála deprese  

(dle Yasavage 6) 

3,12 1,11-8,76 0,014 

extrapyramidová 

symptomatologie 

23,0 2,35-226 0,002 

Mini Nutritional 

Assesment <17 

14,2 1,51-134 0,009 

apo E3 

 

8,87 0,98-79,9  

apo E4 

 

13,3 1,21-145 0,050 
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V. DISKUZE 

 Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou našeho výzkumu byli senioři starší 80 let, 

domnívali jsme se, že v této věkové kategorii bude procento nositelů alely E4 již výrazně 

nižší, než je průměr v České republice (15,7 %). V naší studii byly zaznamenány z možných 

6 genotypů (E2/E2, E2/E3, E3/E4, E3/E3, E3/E4, E4/E4) pouze 3 genotypy – v největším 

počtu homozygoti E3/E3 (67,19 %), dále heterozygoti E3/E4 (19,53 %) a heterozygoti E2/E3 

(13,28 %). Z pohledu procentuálního zastoupení jednotlivých alel bylo tedy 83,59 % 

zastoupeno alelou E3, 9,76 % alelou E4 a 6,64 % alelou E2. Výskyt alely E4 je tedy skutečně 

nižší, než je průměr v České republice, nicméně tento pokles můžeme konstatovat pouze 

v trendu, nebyl statisticky významný, což jistě můžeme příčíst na vrub velmi malému souboru 

pacientů.  

 

Otázkou na počátku naší práce bylo, kterou klasifikaci pro hodnocení funkční zdatnosti 

si vybereme. Hodnocení geriatrické křehkosti podle L. Friedové jsme zamítli pro jeho 

jednostrannost, tato klasifikace vůbec nezohledňuje například kognitivní deficit, změny nálad 

nebo komorbidity.  Nechali jsme se proto částečně inspirovat velmi podrobným Frailty 

Indexem (38, 39) a rozhodli jsme se pro komplexní vyšetření pacienta prostřednictvím 

několika vyšetřovacích metod a dotazníků, dotazníková metoda u pacientů s kognitivním 

deficitem samozřejmě probíhala ve spolupráci s ošetřujícím personálem nebo rodinou.  

 

Jako první byla hodnocena soběstačnost, resp. nesoběstačnost v běžných denních 

aktivitách (ADL), jako hranice soběstačnosti bylo stanoveno dosažení 100 bodů z celkových 

110 (zohledněna sporadická inkontinence moči a stolice). Ve skupině „fit“ a „independent“ 

byli všichni vyšetřovaní dle hodnocení ADL soběstační, ve skupině „frail“ bylo jako 

nesoběstačných v ADL hodnoceno 16 jedinců (z celkových 30), 12 z nich mělo genotyp 

E3/E3, 4 pak E3/E4.  Ve skupině 29 jedinců hodnocených jako „dependent“ a 21 jedinců 

hodnocených jako „totally dependent“ byli dle ADL nesoběstační samozřejmě všichni. 

Ve skupině „dependent“ bylo 19 osob s genotypem E3/E3, 8 vyšetřovaných s genotypem 

E3/E4 a pouze 2 pacienti s genotypem E2/E3. V kategorii „totally dependent“ pak 11 nositelů 

genotypu E3/E3, 6 nositelů genotypu E3/E4 a 4 jedinci s genotypem E2/E3.   

Bylo prokázáno, že nesoběstačnost dle ADL tedy souvisí statisticky významně 

s přítomností alely E4 (p=0,040) 
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Posouzení hybnosti jsme rovněž pojali komplexně, nejprve byla hodnocena hybnost 

v kloubech (aktivní i pasivní), přítomnost extrapyramidové symptomatologie (zejména 

freezing) a zhodnocení svalové síly podle Jandy (35) Všechna uvedená vyšetření byla vesměs 

informativní před 6-minutovým testem chůzí; sloužila k tomu, aby nám odhalila případné 

pacientovy limitace a rizika, která by mohla v průběhu 6-MWT nastat. Vzhledem k tomu, že 

se jedná (zejména vyšetření svalové síly) o vyšetření semikvantitativní, subjektivně 

hodnocená, nebyla dále statisticky zpracovávaná. 

Původně jsme zvažovali vyšetření svalové síly prostřednictvím hodnocení síly stisku 

ruky – tzv hand-grip. Existuje celá řada prací, dle kterých se jedná o jeden 

z nezvýznamnějších krátkodobých i dlouhodobých prediktorů deteriorace, pádů i mortality, 

síla stisku ruky dokonce koreluje více se stavem organismu než s pohybovou aktivitou (40, 

41, 42). Nicméně my jsme v průběhu hodnocení narazili na přístrojovou limitaci tohoto 

vyšetření, prvních 14 pacientů z  20 vyšetřovaných si stěžovalo na problém s uchopením 

přístroje, zejména pro deformity a artrotické změny rukou ve stáří. Nutno podotknout, že 

2 pacienti z těchto 14 byli hodnoceni podle ostatních testů jako „independent“, 1 dokonce 

jako „fit“ senior, 4 jako „frail“. Nabyli jsme proto dojmu, že by hodnocení svalové síly 

přístrojem hand-grip, který jsme měli zapůjčený, mohl zkreslovat hodnocení a proto jsme 

přistoupili k semikvantitativnímu stanovení svalové síly podle Jandy – hodnocení svalové síly 

m. quadriceps femoris a svalů pletence pánevního, které mají vysokou výpovědní hodnotu 

k posouzení schopnosti chůze a tedy sebeobsluhy. 

 

Po orientačním vyšetření hybnosti tedy bylo přistoupeno k 6-minutovému testu chůzí, 

zde byla jako hranice stanovena vzdálenost [800-(5,4x věk)]. Ve skupinách „independent“ 

a „fit“ opět všichni jedinci ušli vzdálenost delší než [800-(5,4x věk)]. Ve skupině „frail“ ušlo 

vzdálenost kratší než [800-(5,4x věk)] celkem 16 jedinců (z celkového počtu ve skupině 30), 

12 z nich mělo genotyp E3/E3 a 4 genotyp E3/E4, žádný z nich neměl genotyp E2/E2. 

Ve skupině „dependent“ ušlo vzdálenost kratší než [800-(5,4x věk)] 24 osob (z celkových 29), 

16 mělo genotyp E3/E3 a 7 genotyp E3/E4, pouze 1 genotyp E2/E3. Ve skupině „totally 

dependent“ ušli všichni jedinci vzdálenost kratší než [800-(5,4x věk)], tzn. všech 

21 vyšetřovaných osob (pozn. většina pacientů tento test vlastně nepodstoupila, jednalo se 

ležící pacienty, odkázané plně na péči okolí). 11 z nich mělo genotyp E3/E3, 6 osob 

disponovalo genotypem E3/E4 a 4 genotypem E2/E3.  I v této hodnocené veličině byla 

prokázána statisticky významná souvislost mezi přítomností rizikové alely E4 a funkční 

nezdatností hodnocenou podle 6-minutového testu chůzí ( p=0,037) 
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Dalším hodnoceným parametrem byl stav výživy jedince prostřednictvím 

standardizovaného testu Mini Nutritional Assesment (MNA), resp. hodnotili jsme přítomnost 

malnutrice (dosažení < 17 bodů v MNA) v jednotlivých funkčních kategoriích.  

Ve skupině „fit“ a „independent“ žádný z vyšetřovaných jedinců nedosáhl hranice 

malnutrice (<17 bodů v MNA), nicméně ani zde nebyl stav výživy úplně uspokojivý. 

V kategorii „fit“ dosáhlo 10 jedinců (z celkových 25) bodového ohodnocení 17 - 23,5 bodů – 

tedy riziko malnutrice, ve skupině „independent“ pak dokonce 14 jedinců z celkových 23. 

Méně než 17 bodů dosáhlo ve kategorii „frail“ 5 jedinců (z celkových 30), 4 jedinci 

vykazovali genotyp E3/E3, 1 pacient pak genotyp E3/E4. V kategorii „dependent“ bylo 

malnutričních 17 pacientů (z 29), 10 z nich mělo genotyp E3/E3, 5 vykazovalo genotyp E3/E4 

a 2 genotyp E2/E3. 

V kategorii „totally dependent“ splňovalo kritéria malnutrice dle MNA 16 pacientů 

(z celkových 21), 9 z nich mělo genotyp E3/E3, 4 genotyp E2/E3 a 3 pacienti měli genotyp 

E3/E4. 

V tomto případě nebyla prokázána statisticky významná souvislost mezi alelou E4 a 

malnutricí hodnocenou dle MNA. V průběhu hodnocení přítomnosti malnutrice nás mile 

překvapilo „relativně nízké procento“ malnutričních jedinců ve skupině „dependent“ a 

zejména „totally dependent“, které zřejmě svědčí pro dobrou péči pečujících, ať už rodiny 

nebo ošetřujícího personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Inspirováni klasifikací L. Friedové jsme se pokusili zhodnotit ještě pokles hmotnosti, 

respondenti a jejich pečovatelé byli dotazování na pokles hmotnosti v posledních 6 měsících 

(hranice > 2 kg), resp. v posledním roce (> 4 kg).  Tento hmotnostní pokles byl zaznamenán 

u 7 jedinců z kategorie „totally dependent“, 6 osob v kategorii „dependent“, 3 osob 

hodnocených jako „frail“ a dokonce 1 osoby v kategorii „independent“. Ani v tomto případě 

se nám ale nepodařilo prokázat statisticky významnou souvislost alely E4 s hmotnostním 

úbytkem. 

Nicméně výsledky logistické regrese ukázaly, že přítomnost malnutrice je skutečně 

výrazným rizikovým faktorem pro vznik křehkosti a zhoršení funkční zdatnosti, jedinci 

s MNA < 17 mají riziko zhoršení funkční zdatnosti 14x větší než jedinci s MNA 17, opět 

v souladu s celou řadou populačních studií (43, 44). 

Součástí naší studie byla i biochemická analýza lipidového spektra a biochemických 

markerů malnutrice. Nicméně interpretace lipidového spektra se posléze ukázala býti 

nerealizovatelnou, vzhledem k tomu, že někteří pacienti již byli léčeni hypolipidemiky, ať už 
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v rámci primární či sekundární prevence. Stejně tak od hodnocení biochemických markerů 

malnutrice jsme ustoupili. Vzhledem k tomu, že mnoho geriatrických pacientů trpí chronicky 

hypohydratací způsobenou oslabeným pocitem žízně, byly u většiny pacientů hodnoty jistě 

falešně nadhodnoceny. 

Obecně hodnocení izolovaných biochemických výsledků u tak složité populace, jakou 

senioři s četnými komorbiditami jistě jsou, je velmi ošidné. 

 

Následovalo hodnocení kognitivních funkcí prostřednictvím Folsteinova testu (MMSE) 

Někteří naši pacienti již měli dokumentovaný syndrom demence, nicméně jen u velmi malého 

procenta z nich byla demence stran etiologie blíže dovyšetřena. V našem souboru 

128 pacientů dosáhlo v MMSE ≤  20 bodů (středně těžká demence) 48 pacientů, MMSE ≤ 10 

bodů pak 9 pacientů. Pouze u 18 z nich byla dokumentovaná etiologie demence, ve 

14 případech se jednalo o vaskulární multiinfarktovou demenci, ve 2 případech 

o Alzheimerovu demenci, 2 pacienti měli diagnózu Binswangerovy nemoci. Počet pacientů 

s Alzheimerovou demencí bychom očekávali, vzhledem k tomu, že se jedná o nejčastější typ 

demence, ve více případech, nicméně nebyla blíže dokumentována.  

Hranicí „přítomnosti demence“ jsme stanovili dosažení ohodnocení 24 bodů 

ve Folsteinově testu, tedy již stupně „mírné demence“. Ve skupinách „fit“ a „independent“ 

dosáhli všichni jedinci hodnoty vyšší, v kategorii „frail“ dosáhlo MMSE ≤ 24 celkem 

12 osob, 10 z nich mělo genotyp E3/E3, 1 genotyp E2/E3 a 1 E3/E4.  V kategorii „dependent“ 

a „totally dependent“ již bylo procento pacientů se syndromem demence vyšší, resp. hodnoty 

MMSE ≤ 24 měli všichni v uvedených skupinách – tedy 29 osob v kategorii „dependent“ 

a 21 jedinců v kategorii „totally dependent“. V kategorii „dependent“ bylo 19 jedinců 

s genotypem E3/E3, 8 s genotypem E3/E4 a 2 s genotypem E2/E3. Ve skupině „totaly 

dependent“ pak 11 nositelů genotypu E3/E3, 6 osob vykazovalo genotyp E3/E4 a 4 osoby 

E2/E3.   

I přes veškeré výsledky populačních studií se nám v naší studii souvislost mezi 

přítomností demence a alelou E4 prokázat nepodařilo. Domnívám se, že toto je způsobeno 

velmi malým souborem pacientů, resp. chybou malých čísel.  

 

Jako poslední byla hodnocena souvislost alely E4 s přítomností manifestní deprese. Toto 

vyšetření by alespoň rámcově jistě nemělo být opomíjeno, zejména protože těžký depresivní 

stav může být velmi snadno zaměněn za syndrom demence, únik diagnostice a léčbě může 

pacienta poškodit. Deprese byla jedinou hodnocenou veličinou (resp. dosažení ≥ 6 bodů 
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v hodnocení deprese dle Yessavage), která se vyskytla ve všech funkčních kategoriích dle 

Spirdusové, i když procentuální zastoupení bylo jistě odlišné. Zatímco v kategoriích „fit“ 

a „independent“ bylo depresivních 5 pacientů, shodně v obou skupinách, v kategorii „frail“ to 

bylo již 15 osob, v kategorii „dependent“ 20 osob (z 29) a v kategorii „totally dependent“ 

dosáhli bodového ohodnocení ≥ 6 bodů všichni pacienti. Skupina „funkčně zdatných“ 

a „funkčně nezdatných“ jedinců se také lišila v tíži depresivní poruchy, zatímco v kategorii 

„fit“ a „independent“ se jednalo o lehčí formy deprese, u pacientů v kategorii „totally 

dependent“ byla manifestní deprese spíše pravidlem.  

Ani u této veličiny se nám nepodařilo prokázat statisticky významnou souvislost mezi 

sledovanou veličinou (depresí) a alelou E4, nicméně výsledky logistické regrese opět ukázaly, 

že osoby s již mírnou či manifestní depresí ( 6 dle Yeassavage) mají riziko zhoršení funkční 

zdatnosti 3x vyšší, než osoby bez depresivního onemocnění, což už bylo opakovaně 

prokázáno v celé řadě studií (45, 46). 

 

VI. ZÁVĚRY 

 Souvislost alely APOE4 s celou řadou onemocnění s různými patogenetickými 

mechanismy, stejně jako její souvislost s projevy předčasného stárnutí, byla prokázána 

v celé řadě prací. 

 První naše hypotéza, vzhledem k věku námi vyšetřovaných jedinců (průměrný věk 

88,6 ± 5,3 let), předpokládala nižší procento nositelů alely E4, než je průměr v České 

republice (15,7%). V naší studii byly zaznamenány z možných 6 genotypů (E2/E2, 

E2/E3, E3/E4, E3/E3, E3/E4, E4/E4) pouze 3 genotypy – v největším počtu 

homozygoti E3/E3 (67,19%), dále heterozygoti E3/E4 (19,53%) a heterozygoti E2/E3 

(13,28%). Z pohledu procentuálního zastoupení jednotlivých alel bylo tedy 83,59 % 

zastoupeno alelou E3, 9,76 % alelou E4 a 6,64 % alelou E2. Výskyt alely E4 je tedy 

skutečně nižší, než je průměr v České republice, nicméně tento pokles můžeme 

konstatovat pouze v trendu, nebyl statisticky významný, což jistě můžeme příčíst na 

vrub velmi malému souboru pacientů.  

 Hlavní otázkou naší práce bylo posoudit vztah alely APOE4  k funkčního stavu 

seniorů. Prokázali jsme statisticky významný nárůst genotypu APOE3/APOE4 

u funkčně méně zdatných jedinců (p = 0,0248).  
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 Při porovnání jednotlivých negativních prediktorů stařecké křehkosti s genotypem 

APOE3/APOE4 se nám ovšem statistickou významnost prokázat nepodařilo 

(s výjimkou ADL a 6-MWT), což opět přičítáme velmi malému souboru pacientů. 

 Riziko funkční nezdatnosti je spojeno s  

 věkem (každý rok zvyšuje riziko „funkční nezdatnosti“ o 9%) 

 malnutricí (14x větší zhoršení funkční zdatnosti) 

 přítomností deprese (3x větší riziko zhoršení funkční zdatnosti) 

 alelou APOE4 [nositelé alely APOE4 (tedy APOE2/APOE4, APOE3/APOE4, 

APOE4/APOE4), mají riziko funkční nezdatnosti 13x vyšší než osoby 

s genotypem APOE2/APOE3] 

 

VII. SOUHRN ZÁVĚRŮ 

 

Závěrem lze tedy říci, že z pohledu funkční nezdatnosti ve stáří je alela APOE4 riziková. 

I přes všechny prezentované výsledky jsme si ale vědomi, že jejich interpretovatelnost je 

značně omezená zejména počtem vyšetřených jedinců. Jedná se o pilotní studii, ve výzkumu 

této problematiky budeme nadále pokračovat. 



 25 

VIII. LITERATURA 

1. KALVACH, Z., ZADÁK, Z., JIRÁK, R., ZAVÁZALOVÁ, H., SUCHARDA, P., a kol.  

Geriatrie a gerontologie. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 861s. ISBN 80-247-0548-6 

2. PERLS, T., KUNKEL, L.M., PUCA, A..A The genetics of aging. Curr Opin Genet Dev, 

2002. 12: p 362-369 

3. CAPRI, M., SALVIOLI, S., SERVINI, F., et al. The genetics of human longevity. Ann NY 

Acad Sci, 2006. 1067: p. 252-263 

4. HALLMAN, D.M., BOERWINKLE, E., SAHA, N. et al. The apolipoprotein E 

polymorphism: a comparison of allele frequencies and effects in nine populations. Am J Hum 

Genet, 1991. 49: p. 338-349.  

5. ZAMAN, M.M., IKEMOTO, S., YOSHIIKE, N. et al. Association of apoplipoprotein 

genetic polymorphism with plasma cholesterol in a Japanese rural population. The Shibata 

study. Arteriosclerosis Thromb Vasc Biol, 1997. 17 (12): p.3495-3504 

6. CSASZAR, A.  Apolipoprotein polymorphism in Hungary. Acta Biomed Ateneo Parmense, 

1995. 66 (3-4): p.169-174 

7. BERÁNEK, M., FRIEDECKÝ, B., PALIČKA, V.  Heterogenity of the frequncy of the  

lipoprotein E-  4 allele in the European population. Čas Lék Čes, 1999. 138 (16): p. 500-503 

8. ZEKRAOUI, N., LAGARDE, J., RAISONNIER, A., et al. High frequency of the 

apolipoprotein E4 allele in African pygmies and most of the African populations in sub-

Saharan Africa. Hum Biol , 1997. 69: p. 575-581 

9. TAN, C.E., TAI, E.S., TAN, C.S. et al. APOE polymorfism and lipid profile in three ethnic 

groups in the Singapore population. Atherosclerosis, 2003. 170: p. 253-260 

10. KAO, J.T., TSAIB, K.S., CHANG, C.J., et al. The effect of apolipoprotein E polymofism 

on the distribution of lipid and lipoproteins in the Chinese population. Atherosclerosis, 1995. 

114: p.55-59 

11. MAHLEY, R.W.  Apolipoprotein E: cholesterol transport protein with expanding role in 

cell biology. Science, 1988. 240: p. 622-630 

12. HUANG, Y., WEISGRABER, K.H., MUCKE, L., et al. Apolipoprotein E: diversity of 

cellular origins, structural and biophysical properties, and effects in Alzheimer´s disease.        

J Mol Neurosci, 2004. 23: p. 189-204 

13. DAVIGNON, J., GREGG, R.E., SING, C.F.  Apolipoprotein E polymorphism and 

atherosclerosis. Arteriosclerosis,1988. 8(1): p.1-21 



 26 

14. MAHLEY, R.W., INNERARITY, T.L., RALL, S.C.,  et al. Plasma lipoproteins: 

apolipoprotein structure and function. J Lipid Res, 1984. 25: p.1277-1294 

15. UTERMANN, G. Apolipoprotein E polymorphism in health and disease. Am Heart J, 

1987. 113: p. 443-440 

16. FAZIO, S.  Recent insights into the pathogenesis of type III hyperlipoproteinemia. Trends 

Cardiovasc Med, 1993. 3: p. 191-196. 

17. DESAI, K., BRUCKDORFER, R., HUTTON, R., et.al. Binding of apo-E rich high 

density lipoprotein particles by saturable sites on human blood platelets inhibits agonist –

induced plateled aggregation. Journal of Lipid Research, 1989. 30: p.831-840 

18. KOUKOLÍK, F.  Alzheimerova nemoc. Sanquis, 2002. 19: s.46-50 

19. COON, K.D., MYERS, A.J., CRAIG, D.W. et al. A high – density whole – genome 

association study reveals that APOE is the major susceptibility gene for sporadic late-onset 

Alzheimer´s disease. J Clin Psychiatry, 2007. 68: p. 613-618 

20. LI, H., WETTEN, S., St.JEAN, P.L. et al. Candidate single- nucleotide polymorfisms 

from a genomewide association study of Alzheimer´s disease. Arch Neurol, 2008. 65: p.45-53 

21. SMITH, J.D. Apolipoprotein E4: an allele associated with many diseases. Ann Med, 2000. 

32: p.118-127 

22. HATTERS, D.M., PETERS – LIBEU, C.A., WEISGRABER, K.H. Apolipoprotein E 

structure: insights into function. Trends Biochem Sci, 2006. 31: p.445-454 

23. HERZ, J., CHEN, Y. Reelin, lipoproteid receptors and synaptic plasticity. Nature Rev 

Neurosci, 2006. 7: p. 850-859 

24. FARRER, L.A., CUPPLES, L.A., HAINES, J.L. et al.. Effect of age, sex, and ethnicity on 

the association between apolipoprotein E genotype and Alzheimer disease. J Am Med Assoc, 

1997. 278 (16): p. 1349-1356 

25. LETHOVIRTA, M., LAAKSO, M.P., FRISONI, G.B. et al. How does the apolipoprotein 

E genotype modulace the brain in aging and in Alzheimer´s disease? A review of 

neuroimaging studies. Neurobiol Aging, 2000.  21: p. 293-300 

26. YAMAGUCHI, H., SUGIHARA, S., OGAWA, A. et al.: Alzheimer amyloid deposition 

enhanced by apoE – epsilon 4 gene precedes neurofibrillary patology in the frontal association 

cortex of nondemented senior subjects. J Neuropatol Exp Neurol, 2001. 60: p. 731-739 

27. GATZ, M., FRATIGLIONI, L., JOHANSSON, B. et al. Complete ascertainment of 

dementia in the Swedish twin registry: the HARMONY study. Neurobiol Aging, 2005. 26: 

p.439-447 



 27 

28. REYNOLDS, C.A., PRINCE, J.A., FEUK, L., et al. Longitudinal memory performance 

during normal aging; twin association models of APOE and other Alzheimer candidate genes. 

Behav Genet, 2006. 36: p. 185-194 

29. CASELLI, R.J., OSBORNE, D., REIMANN, E.M. et al. Pre-clinical cognitive decline in 

late modele – aged asymptomatic apolipoprotein E – epsilon 4/4 homozygotes: a replication 

study. J Neurol Sci, 2001. 189 : p. 93-98 

30. GREENWOOD, P.M., SUNDERLAND, T., FRITZ, J.L. et al. Genetic and visual 

attention : selective deficits in healthy adult carriers of the epsilon 4 allele of the 

apolipoprotein E gene. Proc Natl Acad Sci USA, 2000. 97(21): p.11661-6 

31. ASENSIO – SANCHEZ, V.M., RODRIGEZ, MARTIN, T., GALA – MOLINA, I., et al. 

Age-related macular degeneration: its association with the  ε4 allele of the apolipoprotein E 

gene. Arch Soc Esp Oftalmol,  2006. 81: p. 9-12 

32. KOOCHMESHGI, J., HOSSEINI – MAZINANI, S.M., MORTEZA SEIFATI, S., et al. 

Apolipoprotein E genotype and age at menopause. Ann NY Acad Sci, 2004. 1019: p. 564-567. 

33. EWBANK, D.C. Mortality differences by APOE genotype estimated from demografic 

syntesis. Genet Epidemiol, 2002. 22:p. 146 -155 

34. KATZ, S., DOWNS, T.D., CASH, H.R. et al. Progress in the development of the index of 

ADL. Gerontologist, 1970. 10: p. 20-30 

35. JANDA, V. a kol. Svalové funkční testy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing. 2004. 328 s. 

ISBN 978-80-247-0722-8 

36. ATS Committee on Proficiency Standards for Clinical Pulmonary Fiction Laboratories. 

ATS statement: guidelines for the six-minute walk test. Am J Respir 

Crit Care Med, 2002. 166: p. 111-117. 

37. SPIRDUSO, W.W., FRANCIS, K.L., McRAE, P.G. Physical dimension of aging. 2nd ed. 

Champaign, III.[u.a.] Human Kinetics, 2005. 374 p. ISBN 0736033157 

38. ROCKWOOD, K. What would make a definition of frailty successful? Age Ageing, 2005. 

34: 432-434 

39. ROCKWOOD, K., MITNITSKI, A. Frailty in relation to the accumulation of deficits. 

J Gerontol Biol Sci Med Sci, 2007. 62 (7):722-727 

84. MORLEY, J.E., HAREN, M.T., ROLLAND, Y., et al. Frailty. Med Clin North Am, 2006. 

90 (5): p. 837-847 

40. RIKLI, R.E., BUSH, S. Motor performance of women as functional of age and physical 

activity level. J Gerontol, 1986. 41 (5): p. 645 – 649 



 28 

41. RIKLI, R.E., EDWARDS, D.S. Effects of a three-year exercise program on motor fiction 

and cognitive processing speed in older women. Res Q Exerc Sport, 1991. 62(1): p. 61-67 

42. ARGILES, J.M., BUSQUETS, S., FELIPE, A. et al. Muscle wasting in cancer and ageing: 

cachexia versus sarcopenia. Adv Gerontol, 2006. 18: p.39-54 

43. BISCHOFF, H.A., STAEHELIN, H.B., WILLETT, W.C. The effect of undernutrition 

in the develompent of frailty in older persons. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2006.61(6): 

p.585-589 

44. PEPERSACK, T. Nutritional problems in the elderly. Acta Clin Belg, 2009. 64(2): p.85- 

91 

45. ANDREWS, M.K., ROCKWOOD, K. Psychiatric illness in relation to frailty 

in community –dwelling elderly people without dementia : a report from Canadian Study 

of health and ageing. Can J Aging, 2007. 26(1): p. 33-38 

46. BOURGAULT – FAGNOU, M.D., HADJISTAVROUPOLOS, H.D. Understanding 

health anxiety among community dwelling seniors with varying degrese of frailty. Aging 

Ment Health, 2009. 13(2): p. 226-237. 



 29 

IX. VLASTNÍ PUBLIKACE AUTORA 

IX.1. Publikace se vztahem k tématu dizertace 

a) s impact faktorem 

1) SNEJDRLOVA, M., KALVACH, Z., TOPINKOVA, E., VLABLIK, M., 

PROCHAZKOVA, R., KVASILOVA, M., LANSKA, V., ZLATOHLAVEK, L., 

PRUSIKOVA, M., CESKA, R. ApoE polymorfism as a potential determinant of functional 

fitness in the elderly regardless of nutritional status. Neuro Endokrinol Lett, 2011. 32 Supl. 2: 

51-54, IF 1,05 

 

b) bez impact faktoru 

1) OTOVÁ, B., KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M. Biologické mechanismy stárnutí. Čas 

lék česk, 2006. 145(9) : 688 – 694 

2) KALVACH, Z., DRBAL, C., ZAVÁZALOVÁ, H., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, 

J. Geriatrický pohled na zdraví a nemocnost ve stáří – změna paradigmatu? Čas lék česk, 

2006. 145(12): 909-915 

3) KALVACH, Z., DRBAL, C., ŠNEJDRLOVÁ, M., ONDRUŠOVÁ, J. Zdravotní stav ve 

stáří. Demografie – revue pro výzkum populačního vývoje, 2006. 48 (4): 265 – 269 

4) ŠNEJDRLOVÁ, M., KALVACH, Z. Funkční stav v pokročilém stáří a genetická  

dispozice k dlouhověkosti. Med Pro Praxi, 2008. 5(4):157-159 

5) ŠNEJDRLOVÁ, M., KALVACH, Z., OTOVÁ, B., ONDRUŠOVÁ, J. Stárnutí a involuční 

změny In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. čes. vyd. Praha: Grada Publishing. 

2008. Kapitola 2, s. 39-49, ISBN: 978-80-247-2490-4 

6) KALVACH, Z., HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., WEBER, P., ŠNEJDRLOVÁ, M.  

Geriatrická deteriorace, křehkost a disabilita. In Geriatrické syndromy a geriatrický  pacient. 

1. čes. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. Kapitola 4, s. 111-135, ISBN: 978-80-247- 2490-

4 

7) KALVACH, Z., HOLMEROVÁ, I., WEBER, P., JURAŠKOVÁ, B., ŠNEJDRLOVÁ, M. 

Pojetí geriatrických syndromů. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. čes. vyd. 

Praha: Grada Publishing. 2008. Kapitola 6.1, s.141-145,  ISBN: 978-80-247-2490-4 

8) KALVACH, Z., ŠNEJDRLOVÁ, M. Farmakoterapie jako patogenetický a 

dekompenzující faktor geriatrické křehkosti. In Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. 

čes. vyd. Praha: Grada Publishing. 2008. Kapitola 6.15, s. 305-310, ISBN: 978-80-2472490-4 

 



 30 

IX.2. Publikace bez vztahu k tématu dizertace 

a) s impact faktorem 

1) HUBACEK, J.A., ADAMKOVA, V., PRUSIKOVA, M., SNEJDRLOVA, M., 

HISCHFELDOVA, K., LANSKA, V., CESKA, R., VLABLIK, M. Impact of apolipoprotein 

A5  variants on statin treatment efficacy. Pharmacogenomics, 2009. 10(6): 945-50  IF 5,435 

2) VRABLIK, M., PRUSIKOVA, M., SNEJDRLOVA, M., ZLATOHLAVEK, L. Omega-3 

fatty acid and cardiovascular disease risk: do we understand the relationship. Phys Res, 2009. 

58, Suppl 1, S19-S26 IF 1,51 

 

b) bez impact faktoru 

1) ŠNEJDRLOVÁ, M. Hormonální substituční léčba z pohledu internisty.   Klimakterická 

medicína, 2010. 15 (1): 25-27 

2) ŠNEJDRLOVÁ, M., VRABLÍK, M., MOTYKOVÁ, E., PRUSÍKOVÁ, M. Úloha ω-3 

mastných kyselin v léčbě rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění menopauzálních 

žen. Klimakterická medicína, 2010. 15 (3): 14-18 

3) ČEŠKA, R., ŠNEJDRLOVÁ, M. Ženy, lipidy a ateroskléróza: naděje, kontroverze,  

zklamání, ale i přísliby do budoucnosti. Mimořádná příloha  čas. Postgraduální medicína u 

příležitosti XVI. výročního sjezdu České kardiologické společnosti (24. - 27.5.2008, Brno) 

4) ŠNEJDRLOVÁ, M.. Není dušnost jako dušnost. Kapitoly z kardiologie pro praktické 

lékaře, 2009. 1(4) :153-155 

5) ČEŠKA, R., PRUSÍKOVÁ, M., ŠNEJDRLOVÁ, M. Farmakoterapie dyslipidémií –

zaměřeno na statiny. Medicína po promoci, 2009, roč.10, suppl.2 

 


