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 Abstrakt 
 

Gabriela Drábková                                                                                                                     

Familiární hypercholesterolémie- projekt MedPed                                                        

Bakalářská práce                                                                                                                         

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci králové                   

Zdravotnická bioanalytika- Zdravotní laborant 

      Familiární hypercholesterolémie je autozomálně dominantně dědičné onemocnění. 

Příčinou je mutace genu pro LDL receptory, gen je lokalizován na krátkém raménku 19. 

chromozómu. U homozygotní formy je úplná absence LDL receptorů, heterozygotní 

forma má počet receptorů poloviční. Důsledkem chybění nebo poruchou receptoru je 

hromadění LDL-cholesterolu (a tedy i celkového cholesterolu) v krevním oběhu 

s následnou těžkou hypercholesterolemií. Familiární hypercholesterolémie je často 

spojena s předčasným onemocněním koronárních arterií. 

      V roce 1997 se Česká republika připojila k mezinárodnímu projektu MedPed (Make 

early diagnosis to Prevent early deaths), jehož cílem je včasná diagnostika a léčba 

postižených jedinců a jejich rodinných příslušníků. 
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Abstract 

 

Gabriela Drábková 

Familial hypercholesterolemia- project MedPed 

Bachelor thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

 Healthcare bioanalytics- Medical Laboratory Technician 

      Familial hypercholesterolemia is autosomal dominant genetic disorder. It´s  cause is, 

gene mutation for LDL receptors, the gene is located on the short arm of chromosome 

19. The homozygotes forms have complete absence of LDL receptors, heterozygotes 

forms have half of the density of LDL receptors. Because of the lack or failure of receptor 

is the accumulation of LDL- cholesterol ( and of total cholesterol) in the blood followed 

by severe hypercholesterolemia. Familial hypercholesterolemia is often associated with 

premature disorder of coronary artery.  

      The Czech republic joined  itself the international project MedPed (Make early 

diagnosis to Prevent early deaths) in 1997, which aim is early diagnostic and treatment 

of patients and their family. 
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1. ZADÁNÍ A CÍL PRÁCE 

 

     Práce byla zpracována podle níže uvedených bodů zadání.  

     Patogeneze a epidemiologie onemocnění- Familiární hypercholesterolémie je 

autozomálně dominantně dědičné onemocnění, jehož příčinou je mutace genu pro LDL 

receptory. Chybění nebo porucha receptoru nedovoluje, aby lipoproteinové částice 

uvedené hustoty byly z krevního oběhu odstraňovány obvyklou cestou. Důsledkem je 

hromadění cholesterolem bohatých LDL v krevním oběhu s následnou těžkou 

hypercholesterolemií.  

      Klinické projevy a diagnostika onemocnění- Familiární hypercholesterolémie se 

vyskytuje ve dvou formách, homozygotní nebo heterozygotní, která je podstatně častější. 

Typickým laboratorním nálezem je izolované zvýšení hladiny cholesterolu v plazmě při 

normální nebo jen hraničně zvýšené koncentraci triglyceridů.   Klinicky zjevným 

projevem homozygotní formy je přítomnost šlachových i kožních xantomů v dětském 

věku. U heterozygotní formy onemocnění se okolo 30 roku života manifestuje arcus 

senilis corneae, xanthelasma palpebrarum nebo šlachová xantomatóza. Nejzávažnějším 

projevem onemocnění je akcelerovaná ateroskleróza, která se projevuje zejména 

ischemickou chorobou srdeční již ve věku 30-50 let. Neobyčejně důležitá je včasná 

identifikace postižených jedinců, protože včasné zahájení hypolipidemické léčby statiny 

může významně snížit jejich kardiovaskulární riziko.  

     Popis a cíle projektu MedPed- Včasná diagnostika a adekvátní léčba je hlavním cílem 

mezinárodního projektu MedPed (Make Early Diagnosis in Medical Pedigrees), do 

kterého je zapojena i Česká republika.                             

       Cílem této práce je podat ucelený pohled na závažné dědičné onemocnění, jehož 

neléčená forma vede ke klinické manifestaci aterosklerózy, k manifestaci ischemické 

choroby srdeční a k předčasnému úmrtí. Dále je cílem práce seznámit s mezinárodním 

projektem MedPed, který sdružuje odborníky z více než 30 zemí světa.  
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2. Úvod 
 

     Hyperlipoproteinémie (HLP), dyslipidémie (DLP) jsou metabolická onemocnění, která 

představují pro západní civilizaci jedno z nejvýznamnějších ohrožení zdravotního stavu. 

Patří mezi nejzávažnější rizikové faktory pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Ta 

představují v celosvětovém měřítku nejvýznamnější příčinu úmrtnosti na celém světě.  

      Hyperlipoproteinémie a dyslipidémie jsou způsobena zvýšenou syntézou nebo 

sníženým odbouráváním lipoproteinů. V převážné většině případů jde o zvýšení 

koncentrace cholesterolu a/nebo triglyceridů. Tyto poruchy jsou vyvolány kombinací 

genetických faktorů a faktorů zevního prostředí (nadváha, kouření, nedostatek fyzické 

aktivity). 

      V posledních letech došlo ke zkvalitnění a zlepšení dostupnosti laboratorních 

vyšetření, počet vyšetření se prudce zvýšil. Významně se také rozšířila a zkvalitnila 

nabídka léků, ovlivňujících krevní lipidy. Prioritu má, ale snížení cholesterolu 

nefarmakologickou cestou, zejména tedy omezování rizikových forem chování.  
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A. Všeobecná část 

 

3. Plazmatické lipidy, lipoproteiny a apolipoproteiny 
 

3.1 Plazmatické lipidy 

      Lipidy představují heterogenní skupinu látek, jejichž společnou vlastností je relativní 

nerozpustnost ve vodě a dobrá rozpustnost v organických rozpouštědlech. V krvi se 

lipidy nacházejí ve formě lipoproteinů, tj. vázány na bílkoviny. Bílkovinná součást 

lipoproteinů se nazývá apolipoprotein. (1)   

3.2 Lipoproteiny 

      Lipoproteiny jsou složeny z jádra, ve kterém jsou hydrofobní triacylglyceroly a estery 

cholesterolu. Na povrch jsou hydrofilní částice tvořeny apoliporoteiny, fosfolipidy a 

volným cholesterolem (obr. 1). (2) 

                                                                      

 

Obrázek 1. Schéma lipoproteinové částice (převzato z https://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/cholesterol.ppt) 
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    Lipoproteiny lze rozdělit podle řady hledisek. Nejčastěji se dělí podle chemických a 

fyzikálních vlastností. Při preparativní ultracentrifugaci se rozlišuje 5 tříd lipoproteinů.   

 CH – chylomikra – částice tvořené v enterocytech z lipidů přijatých 

potravou    

  VLDL – lipoproteiny o velmi nízké hustotě, tvořeny v játrech      

  IDL – intermediární částice, vznikají v krevním oběhu z VLDL           

  LDL – lipoproteiny o nízké hustotě, transportují cholesterol z jater do 

periferních tkání   

  HDL – lipoproteiny o vysoké hustotě, transportují cholesterol z periferie 

do jater (1) 

 

 

 

 

Obrázek 2. Složení lipoproteinů (převzato z https://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/cholesterol.ppt) 

 3.3 Lipidy 

      Lipidy jsou látky rostlinného i živočišného původu. Chemicky se jedná o estery 

vyšších karboxylových kyselin. Nacházejí se především v buněčných membránách a 

v nervových tkáních. Mezi významné lipidy řadíme cholesterol, triacylglyceroly a 

fosfolipidy.(3) 

 Cholesterol      

       Cholesterol je steroidní látka, složena ze čtyř benzenových jader a hydroxylové 

skupiny. V organizmu se vyskytuje volný, jako součást buněčných membrán nebo 

v plazmě ve formě esterů cholesterolu s mastnými kyselinami. Do organizmu se dostává 

potravou ze zažívacího traktu nebo si ho de novo syntetizujeme z acetylCoA. Pro 

organizmus je nepostradatelný, je součástí buněčných membrán, je prekurzorem 

steroidních hormonů a žlučových kyselin.(4) 
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  Triacylglyceroly 

      Triacylglyceroly (TAG) jsou tvořeny jednou molekulou glycerolu v kombinaci 

s mastnými kyselinami. Syntetizován je převážně jako cholesterol v játrech a také se do 

organizmu dostává s potravou. TAG patří k základním živinám, je významnou 

zásobárnou energie.(4) 

  Fosfolipidy 

      Fosfolipidy jsou estery glycerolu, obsahují ve své molekule fosfát. Jsou základní 

součástí buněčných membrán. Nejvýznamnější fosfolipidy jsou fosfatidylcholin a 

sfingomyelin.(1) 

 Apolipoproteiny 

      Apolipoproteiny jsou proteinové složky lipoproteinů – komplexů transportujících 

lipidy krevním řečištěm. Apolipoproteiny jsou strukturní součástí lipoproteinů a kryjí ve 

vodě nerozpustné (hydrofobní) lipidy ve svém centru. Apolipoprotein je látka, enzym, 

který právě umožňuje vydání lipidů z tkání a jeho navázání na HDL a dále dokončuje 

transport a odevzdání lipidů do jater. Je dobrý ukazatel rizika vzniku onemocnění srdce 

a cév, stejně jako HDL cholesterol. Snížení koncentrace apo A-I a zvýšení apo-B je 

důležitým ukazatelem předčasného rozvoje ICHS.(1,5) 
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 4. Trávení lipidů 

       

      Enzymy podílející se na trávení lipidů se nazývají lipázy. Trávení probíhá převážně 

v tenkém střevě působením pankreatické lipázy a fosfolipázamy. Ve střevě se tuky 

emulgují žlučovými kyselinami. Pankreatická lipáza uvolní mastné kyseliny 

z triacylglycerolů v poloze 1 a 3, vznikne monoacylglycerol. 

       Fosfolipázy A1 a A2 odštěpí mastné kyseliny z glycerofosfolipidů a fosfolipáza C 

uvolní z glycerolu fosfátový zbytek s alkoholem. Mastné kyseliny a glycerol se 

vstřebávají do vena portae.  

     Vyšší mastné kyseliny a monoacylglyceroly bezproblémově vstoupí do enterocytu. 

V enterocytech probíhá opětovná reesterifikace na TAG, k resorbovaným lipidům se 

přidávají apolipoproteiny a takto se formují chylomikrony, ty jsou uvolněny z enterocytů 

do lymfy a následně do krve.(Obr.3)(6) 

 

Obrázek 3. Lumen tenkého střeva (převzato z 
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Tenk%C3%A9_st%C5%99evo_(prepar%C3%A1t) 

      Popis: Stěna tenkého střeva je tvořena 4 vrstvami: lamina mucosa, lamina 

submucosa, lamina muscularis externa a serosa. Sliznice (lamina mucosa) vybíhá v klky 

a obsahuje střevní žlázy – Lieberkühnovy krypty. Lamina submucosa tvoří záhyby – 

plicae circulares (Kerckringi). V submucose se také nachází nervová pleteň – plexus 

submucosus Meissneri. 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Tenk%C3%A9_st%C5%99evo_lf3.jpg
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5. Metabolismus lipoproteinů  
       

      Metabolismus lipoproteinů zahrnuje tři hlavní metabolické cesty. 

 Exogenní (střevní) metabolismus přenáší ze stravy TAG, ale také cholesterol 

ve formě chylomikronů. Lipoproteinová lipáza (LPL) hydrolyzuje TAG na volné 

mastné kyseliny pro vstup do tukové tkáně a svalů. V játrech na protein 

podobný receptoru LDL jsou navázány chylomikronové remnants (zbytky), 

z nich se uvolní cholesterol. Cholesterol se mění na žlučové kyseliny nebo je 

využit k biosyntéze lipoproteinů či cholesterolu. 

 

 Endogenní (jaterní) metabolismus přenáší cholesterol a TAG z jater jako 

VLDL. Lipoproteinová lipáza hydrolyzuje VLDL v kapilárách svalů a tukové 

tkáni za uvolnění volných mastných kyselin, které vstupují do buněk. Jejich 

remnants, IDL, jsou částečně přeměněny na LDL a část je odstraněna 

z cirkulace jaterními receptory. Řada mimojaterních tkání má LDL receptory 

kde dochází k předávání cholesterolu z LDL hlavně pro syntézu membrán. 

 

 Reverzní transport cholesterolu zahrnuje uvolnění neesterifikovaného 

cholesterolu z buněk do plazmy s následnou vazbou na HDL. Zásadní roli 

v reverzním transportu cholesterolu hraje cholesterol ester transfer protein 

(CETP), který umožní přenos esterifikovaného cholesterolu do VLDL a nakonec 

do IDL a LDL (obr. 4).(7) 

 

Obrázek 4. Metabolismus lipoproteinů (převzato z https://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/cholesterol.ppt) 

 

 

https://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/cholesterol.ppt


15 
 

6. Poruchy metabolismu lipoproteinů 

  

     Hladiny lipidů a lipoproteinů v krvi jsou výsledkem komplexních metabolických a 

transportních dějů a jsou vymezeny genetickými faktory a vlivy životního prostředí. 

Poruchy můžeme rozdělit podle metabolické cesty na exogenní a endogenní. 

6.1 Poruchy exogenního metabolismu lipoproteinů 

Jsou známé dvě poruchy, obě zahrnují poruchy odstraňování chylomikronů. 

 Deficit lipoproteinové lipázy-  Familiární deficit LPL je vzácná autozomálně 

recesivní porucha, která postihuje 1/1 000 000 dětí. Pacienti se projevují 

v prvních měsících života velmi výraznou hypertriacylglycerolémií. Hodnoty 

se často pohybují mezi 57-114 mmol/l. Obvykle jsou zvýšené pouze 

koncentrace chylomikronů. 

 Deficit Apo C-II- Výrazná hypertriacylglycerolémie ›11.4 mmol/l . Na tuto 

poruchu je podezření při nevysvětlitelných záchvatech pankreatitidy. Stejně 

jako u deficitu LPL nemají pacienti předčasnou aterosklerózu.   

6.2 Poruchy endogenního metabolismu lipoproteinů 

Mezi tyto poruchy patří poruchy s nadprodukcí VLDL a poruchy odstraňování LDL.  

 Poruchy s nadprodukcí VLDL- Do této skupiny poruch řadíme familiární 

hypertriacylglycerolemii (FHT). Pacienti mají nejčastěji zvýšené hladiny TAG 

s normálními hladinami LDL cholesterolu. 

 Poruchy odstranění LDL- Charakteristické je pro tyto poruchy výrazné 

zvýšení koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v plazmě. Do 

této skupiny poruch řadíme: familiární hypercholesterolémie(FH), familiární 

poruchu ligandu apo B-100 (FDB), heterozygotní FH3, autozomálně recesivní 

hypercholesterolémie (ARH), sitosterolémii a deficit cholesterol 7α-

hydroxylázy.(7) 
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7. Klasifikace DLP  
      

       Příčina DLP bývá většinou komplexní. Na vzniku se podílejí genetické vlivy a vlivy 

životního prostředí tzv. primární (vrozené, geneticky podmíněné) DLP. Přidat se může i 

vliv jiných onemocnění, tedy sekundární DLP.  

Nejužívanějším rozdělením v současnosti je klasifikace podle doporučení Evropské 

společnosti pro aterosklerózu (EAS). Ta dělí HLP do tří skupin.                                          

1. Hypercholesterolémie                                                                                                                   

2. Kombinované hyperlipidémie                                                                                                      

3. Hypertriacylglycerolémie 

      Nejčastější příčinou poruch metabolizmu a transportu lipoproteinů v krevním oběhu 

jsou hereditární vady, podmíněné mutacemi genů pro specifické proteiny, například 

enzymy, buněčné receptory nebo apolipoproteiny. Současné znalosti z molekulární 

biologie umožňují poměrně přesnou identifikaci genetického defektu.(1) 

 

8. Diagnostika dyslipoproteinémií (DLP) 
     

       Diagnostika DLP je postavena především na laboratorním vyšetření. V současné 

době je základním vyšetřením, které stačí k diagnostice většiny poruch metabolizmu 

lipidů, stanovení koncentrace celkového cholesterolu, celkových triacylglycerolů, HDL 

cholesterolu a LDL cholesterolu. Pro rozhodování o léčbě má také zásadní význam 

klinické vyšetření nemocného a jeho anamnéza.(8,9) 

8.1 Vyšetřování krevních lipidů 

       Základním orientačním vyšetřením je stanovení celkového cholesterolu. 

Koncentrace cholesterolu se stanovují v krevním séru nebo plazmě fotometricky.  

Vlastní stanovení celkového cholesterolu předchází hydrolýza esterů cholesterolu na 

volný cholesterol a mastné kyseliny pomocí enzymu cholesterolesterázy. V dalším kroku 

je cholesterol pomocí enzymu cholesteroloxidázy oxidován za vzniku peroxidu vodíku. 

Poslední reakce je tvorba barevného kondenzačního produktu za spoluúčasti peroxidu 

vodíku. 

      Pro stanovení TAG v séru (plazmě) se používají optické metody. Tvorba barevného 

produktu v reakční kyvetě zahrnuje několik reakčních kroků. Je zprostředkována čtyřmi 

enzymy (LPL, glycerolkinázou, glycerolfosfátoxidázou a peroxidázou) a probíhá při 37 

°C asi 15 minut. Všechny složky včetně enzymů jsou do reakční kyvety pipetovány 

současně. 
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      Koncentrace cholesterolu a TAG je jen hrubou orientací. Pro přesnější hodnocení se 

stanovuje koncentrace HDL cholesterolu, LDL cholesterolu a koncentrace hlavních 

apolipoproteinů, tj. apoA-l a apoB-100. Hodnota LDL cholesterol se dá získat výpočtem 

z Friedewaldovy rovnice, pokud je koncentrace TAG v séru nižší než 4.5 mmol/l.  

LDL-cholesterol = celkový cholesterol – (HDL cholesterol + TAG · 0.37) 

      V praxi se lze setkat s celou řadou tzv. aterogenních indexů (AI). Jejich úkolem má být 

zpřesnění stanovení rizika, které vyplývá z naměřených hodnot. AI by měl být u žen nižší 

než 3.0 a u mužů nižší než 4.2.  

AI = (celkový cholesterol – HDL cholesterol) / HDL cholesterol 

       Složené lipidy a mastné kyseliny se při běžném vyšetření nestanovují. Jejich 

vyšetření je však důležité při podezření na vrozené poruchy metabolismu.(4,10) 

 

Tabulka 1. Doporučené hodnoticí meze pro celkový cholesterol, LDL-cholesterol, HDL cholesterol, triacylglyceroly a 

apolipoprotein B a AI, které by měly být uváděny na nálezových listech z laboratoří 

Analyt Dolní mez Horní mez 
Celkový cholesterol  2.90 mmol/l 5.00 mmol/l 
LDL cholesterol 1.20 mmol/l 3.00 mmol/l 
HDL cholesterol 1.00 mmol/l 2.10 mmol/l 
Triacylglyceroly 0.45 mmol/l 1.70 mmol/l 
Apoliporotein B 0.5 g/l 1.00 g/l 
Apolipoprotein A 1.00 g/l 1.90 g/l 
  (převzato z http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2010/2010-1/dop-lipidy.pdf    

 

8.2 Specializovaná vyšetření krevních lipidů 

 Metody molekulární biologie- Vyšetření DNA je dostupné v Praze a Brně. 

Praktický význam má hlavně pro diagnostiku FH k rozlišení dvou onemocnění. 

Defekt v genu pro apoB-100 a defekt v genu pro LDL receptor. 

 Vyšetření funkční aktivity LDL receptorů- Je výhodnější než DNA analýza, 

vyšetření umožňuje určit stupeň postižení LDL receptoru u FH. K vyšetření se 

používají lymfocyty z periferní krve. 

 Vyšetření enzymů- Tato vyšetření mají význam v diagnostice u některých 

vzácných poruch metabolizmu lipidů.(10) 
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8.3 Příprava pacienta, kontraindikace k vyšetření krevních lipidů 

      Před vyšetřením krevních lipidů nemá pacient měnit po dobu 14 dní svůj životní styl 

(stravování, fyzické aktivity). Pro vyšetření TAG musí být pacient po dobu cca 8 hodin 

lačný a má být vynechán alkohol dva dny před odběrem. Pro stanovení celkového 

cholesterolu a HDL cholesterolu být na lačno nemusí. Před vlastním odběrem má pacient 

10 minut sedět v klidu. Žilní krev musí být odebrána bez dlouhé venostázy. U nového 

pacienta, než je učiněn definitivní závěr, by mělo být vyšetření zopakováno ve stejné 

laboratoři.(10) 

8.4 Klinické vyšetření u DLP 

      Základní klinická data jsou váha, výška, body mass index (BMI), objem pasu a krevní 

tlak. Vždy je třeba pátrat po přítomnosti xantomatózy, arcus cornae a příčinách 

sekundárních DLP. 

       

9. Léčba DLP 
 

      Hlavním cílem léčby DLP je snížení rizika klinické manifestace kardiovaskulárních 

onemocnění (KVO). Rizikové faktory KVO se dělí na neovlivnitelné (věk, pohlaví, 

genetická informace) a ovlivnitelné (dyslipidémie, nadváha, kouření, hypertenze). U 

většiny jedinců je léčba změnou životního stylu (zvýšenou fyzickou aktivitou a úpravou 

dietních zvyklostí). Tam, kde nefarmakologická intervence nepřinese žádoucí účinky, či 

kde jsou počáteční hodnoty lipidů příliš vysoké, je nutno nasadit farmakologickou léčbu. 

Před předepsáním hypolipidemika je třeba vzít na zřetel (především u osob v primární 

prevenci) také fakt, že zahájení farmakoterapie je rozhodnutí o léčbě na celý zbytek 

života a pacient by měl tento fakt akceptovat.(11) 

9.1 Nefarmakologická léčba DLP   

      Úprava životních návyků jsou základem léčby DLP. Lékař je povinen informovat 

svého pacienta o přínosu správného životního stylu v léčbě i v prevenci aterosklerózy, 

ale změnu nevhodných návyků musí pacient chtít sám, bez kladného přístupu 

nemocného nelze dosáhnout úspěchu.  

 Kouření- zvyšuje riziko aterosklerózy často více než samotná DLP, 

snižuje hladinu HDL-cholesterolu a negativně ovlivňuje celý 

lipoproteinový metabolizmus. Nekouření vede ke zvýšení HDL- 

cholesterolu, a tím i k ochraně cévní stěny před dalším rozvojem 

aterosklerózy. Kouření cigaret je dnes považováno legislativně za 

nemoc. Jedná se o závislost na nikotinu, kterou lze léčit v ordinacích 



19 
 

k odvykání závislosti na tabáku. Poměrně častým nežádoucím účinkem 

vynechání kouření je přírůstek na váze. 

 Dieta- zdravá strava příznivě ovlivňuje kromě jiného všechny složky 

krevních lipidů a lipoproteinů. Strava má být pestrá a její energetický 

příjem je nutno upravit tak, aby u osob s nadváhou a obezitou byl 

dosažen pokles tělesné hmotnosti. Celkové snížení tuků v potravě 

zaručuje snížený příjem energie, snížený příjem saturovaných tuků i 

snížení rizika některých druhů rakovin (hlavně rakoviny prsu a 

tlustého střeva). Především u nemocných s těžkou 

hypertriglyceridemií je třeba více redukovat příjem všech tuků a 

jednotlivých sacharidů. U nemocných se zvýšeným LDL-cholesterolem 

lze doporučit zvýšenou konzumaci rostlinných sterolů v dávce do 

2g/den. Řada epidemiologických studií prokázala, že mírná konzumace 

alkoholu je v asociaci s nižším výskytem i úmrtností na ICHS. 

 Fyzická aktivita- pravidelná fyzická aktivita zvyšuje hladiny HLD- 

cholesterolu a současně snižuje LDL-cholesterol. Fyzická aktivita musí 

být vždy dávkována adekvátně zdravotnímu stavu pacienta. Cvičení 

zvyšuje koncentraci i aktivitu lipoproteinové lipázy a zasahuje příznivě 

i do glycidového metabolismu (zvyšuje se počet inzulinových receptorů 

na svalových buňkách, zlepšuje a urychluje se utilizace glukózy).(1,8) 

9.2 Farmakoterapi u DLP 

      Farmakoterapie DLP se stává velmi významným léčebným postupem v primární i 
sekundární prevenci aterosklerózy a jejích komplikací. Hypolipidemika jsou rozdělená 
do čtyř farmakologických skupin – statinů, fibrátů, pryskyřic, inhibitorů vstřebávání 
cholesterolu ze střeva. Registrovaná hypolipidemika jsou indikována v monoterapii 
nebo v kombinované léčbě v závislosti na typu dyslipidemie.(12) 
 

Farmakodynamické parametry: 
 Statiny- blokují enzym 3-hydroxy-3-methylglutaryl koenzym-A 

reduktázu (HMG-CoA) v hepatocytech dochází k útlumu syntézy 
cholesterolu, a tím k indukci tvorby LDL receptorů. Zvýšením exprese 
LDL-receptorů na povrchu hepatocytů dochází ke zvýšení vychytávání 
lipoproteinů LDL z krve a tím ke snížení LDL-cholesterolu. Statiny také 
mírně snižují TAG (v závislosti na jejich dávce) a mírně zvyšují HDL-
cholesterol (nezávisle na dávce). Statiny mají i další nelipidové 
(pleiotropní) účinky: Tlumí zánětlivou a imunitní reakci v cévní stěně a 
ovlivňují proliferaci hladkých svalových buněk a extracelulární matrix. 
To přispívá ke stabilizaci aterosklerotického plátu, i když pro stabilizaci 
plátu je nepochybně zásadní snížení LDL-cholesterolu v krvi a tím i v 
aterosklerotickém ložisku. Některé statiny omezují i riziko 
trombogeneze. Zlepšují funkci cévního endotelu, zvyšují syntézu oxidu 
dusnatého (NO) a zlepšují vazodilataci závislou na oxidu dusnatém. 
Nejpoužívanější statiny u nás jsou: lovastatin, simvastatin, fluvastatin, 
atorvastatin, pravastatin atd. (13)  
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 Fibráty- jsou jednou z nejstarších skupin hypolipidemik. Molekulární 
mechanizmus jejich působení je veden nejspíše přes nukleární 
receptory aktivované proliferátory peroxizomů (PPAR). (PPAR jsou 
jaderné receptory s řadou významných metabolických účinků). Přes 
tyto receptory dochází ke stimulaci aktivity lipoproteinové lipázy a 
dalších faktorů, podílejících se na katabolizmu triglyceridy bohatých 
lipoproteinů. Hlavním účinkem fibrátů je snížení triglyceridů a zvýšení 
ochranného HDL-cholesterolu. Celkový a LDL-cholesterol snižují 
fibráty méně.(14)  

 

 Adsorbenty žlučových kyselin – pryskyřice jsou ve vodě nerozpustné 
iontoměniče, které se po p. o. podání neadsorbují. Ve střevě se na něj 
navážou žlučové kyseliny a ve formě nerozpustného komplexu se 
vyloučí stolicí. Zvýšené ztráty žlučových kyselin vedou k jejich zvýšené 
tvorbě z preformovaného cholesterolu a tím snižují hladiny LDL-
cholesterolu. Průběžně může dojít ke zvýšení syntézy HDL-
cholesterol.(13) 

 

 Ezetimib- inhibuje vstřebávání žlučového a dietního cholesterolu v 
tenkém střevě bez ovlivnění absorpce vitaminů rozpustných v tucích, 
triacylglycerolů žlučových kyselin. Místem jeho farmakologického 
účinku je kartáčový lem tenkého střeva, kde snižuje absorpci 
cholesterolu do enterocytu.(15)  

 

10.3 Statiny a riziko nově vzniklého diabetu 

      Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci k úpravě textů 
doprovázející léčivé přípravky obsahující inhibitory HMG-CoA reduktázy (atorvastatin, 
fluvastatin, pravastatin, simvastatin, pitavastatin, rosuvastatin, lovastatin) v souvislosti s 
rizikem nově vzniklého diabetu u všech statínů.  

      V souvislosti se zveřejněním výsledků metaanalýzy v r. 2010 přehodnotila Pracovní 
skupina pro farmakovigilanci (PhVWP) při Evropské lékové agentuře (EMA) riziko nově 
vzniklého diabetu u všech léčivých přípravků obsahujících statíny. Hodnocení bylo 
ukončeno v prosinci 2011 s následujícími závěry: 

 Zvýšení glykémie- je považováno za class efekt u všech inhibitorů 
HMG-CoA reduktázy (atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, simvastatin, 
pitavastatin, rosuvastatin, lovastatin) u pacientů s rizikovými faktory 
pro vznik diabetes mellitus (t. j. hypertenze v anamnéze, zvýšení 
triglyceridů v krvi a zvýšení BMI). 

 Hyperglykémie- může dosáhnout hodnoty vyžadující adekvátní 
diabetologickou péči. Rizikoví pacienti mají být klinicky i biochemicky 
sledováni v souladu s národním doporučením pro léčbu diabetu. 

 Benefit léčby statiny - redukce závažných kardiovaskulárních příhod - 
však stále výrazně převyšuje toto riziko, a to i u pacientů s diabetem 
nebo s rizikovými faktory pro vznik diabetu. 
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 Je důležité včas identifikovat, jestli pacient patří do rizikové skupiny 
pro vznik diabetu, dále ho sledovat a případně adekvátně diabetes 
léčit.(16) 
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B. Familiární hypercholesterolémie, projekt 

MedPed 

 

10. Familiární hypercholesterolémie 
 

      Mezi primární HLP řadíme Familiární hypercholesterolémii (FH). FH je autozomálně 

dominantně dědičné onemocnění. FH je způsobena jednou z více než 900 různých 

mutací v genu pro LDL receptor. 

      V heterozygotní formě má postižená osoba poloviční množství funkčních LDL 

receptorů u homozygotní formy je úplná absence LDL receptorů. Gen je umístěn na 

krátkých raménkách 19. chromozomu. Rozlišujeme 5 základních typů mutací v LDL 

receptorech. Více než polovina mutací způsobuje, že správně vytvořený receptor se 

nedostane z místa syntézy (endoplazmatické retikulum) do Golgiho aparátu a dále na 

místo na povrchu buněk. Ostatní mutace buď způsobí vznik více či méně nefunkčního 

receptoru. 

      V České republice se nejčastěji vyskytuje bodová mutace se záměnou argininu za 

glutamin v poloze 3500 v molekule apolipoproteinu B 100, většina ostatních mutací se 

nachází v exonech 4 a 5. Odhadovaná frekvence heterozygotní formy FH je v naší (ale i 

evropské a severoamerické) populaci 1 : 500 obyvatel u homozygotů je frekvence 1 : 

1 000 000 obyvatel. 

      Porucha nebo chybění receptorů nedovolují, aby lipoproteinové částice uvedené 

hustoty byly z krevního řečiště odstraňovány obvyklou cestou. Důsledkem je hromadění 

cholesterolem bohatých LDL v krevním oběhu s následnou těžkou hypercholesterolemií. 

Nejsou-li nemocní s FH adekvátně léčeni, umírají převážně v produktivním věku na 

akutní formy ischemické choroby srdeční (ICHS).(3,2,17) 

10.1 Diagnostika FH 

      Je založena na laboratorním vyšetření probanda i jeho příbuzných. V rodinné 

anamnéze je nutno pátrat po vysokém cholesterolu, šlachových xantomech a 

předčasném výskytu ICHS (u mužů do 55, u žen do 65 let věku), především u 

prvostupňových příbuzných.  

      Důležitým diagnostickým pomocníkem jsou koncentrace celkového a především LDL-

cholesterolu, přičemž by se mělo vycházet alespoň ze 2 měření. K přesnému stanovení 

diagnózy je třeba vyšetřit aktivitu LDL receptorů na špičkově vybaveném 

specializovaném pracovišti. Aktivitu LDL receptorů je možno stanovovat na 
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kultivovaných fibroblastech, lymfocytech. V praxi k diagnóze FH postačí nález izolované 

hypercholesterolémie u nemocných se šlachovou xantomatózou.  

      Prenatální diagnostika homozygotů FH se může provádět stanovením aktivity 

v kultivovaných amniocytech, přímou DNA analýzou mutací nebo vazebnou analýzou 

s využitím tetranukleotidových DNA polymorfismů. Určení příčinné mutace má význam 

pro přesnění diagnózy a může také pomoci u pacientů, u nichž nelze diagnózu jiným 

způsobem spolehlivě určit. Hlavní přínos molekulárně genetické diagnostiky spočívá 

v účinné pomoci při vyhledávání postižených rodinných příslušníků již 

diagnostikovaných pacientů s FH.(10,12) 

10.2 Klinické projevy 

      Kromě předčasného výskytu kardiovaskulárních příhod v osobní anamnéze je 

potřeba věnovat pozornost přítomnosti šlachových xantomů, které jsou pro FH 

patognomické. Vyšetření Achillovy šlachy a šlach dalších extenzorů by nemělo být 

opomenuto, i když absence šlachových xantomů rozhodně FH nevylučuje. Xantelazmata 

víček a arcus lipoides na rohovce patří k nespecifickým projevům choroby, ovšem jejich 

výskyt v nižších věkových skupinách může diagnózu FH podpořit. Klinické projevy 

obvykle chybějí u dětí a mladých dospělých. U pacientů s homozygotní formou FH se 

objevují i kožní xantomy.(12,17,18) 

 Arcus lipoides (senilis) corneae- patří mezi oční příznaky FH. Vzniká 

kumulací lipidů, přiváděných lumbálními cévami do korneálního stromatu. Je 

složen z cholesterolu, fosfolipidů a z neutrálních tuků, nikdy nemá vliv na 

visus. Nález arcus senilis u mladších jedinců (do 50 let) může sloužit jako 

cenný klinický příznak při rozpoznávání FH.(18)

 

                         Obrázek 5. Arcus senilis (převzato z www.wikiskripta.eu/index.php/Arcus_corneae_senilis)  

 

 

 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Arcus_corneae_senilis.JPG
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 Xanthelasma palpebrarum- je nejčastější formou kožní xanthomatozy. 

Častější je u žen po 45. roce. Xanthelazma je ploché nebo lehce vyvýšené 

ložisko, prosvítající slámově až oranžově žlutou barvou.(18)

 

          Obrázek 6. Xanthelasma palpebrarum (převzato z 

www.biochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2zimni/seminare/Klinicke%20aspekty%20metabolizmu%20lipid%C%AF.ppt) 

 Xanthomy šlachové a tuberozní-xanthomy představují ohraničené ukládání 

tuků, nejčastěji v kůži, ale i v jiných lokalizacích. Vyskytují se nejčastěji na 

místech vystavených tlaku nebo tření, mají tvar uzlíků nebo plošných infiltrátů 

žlutooranžové barvy. Histologicky jsou charakterizovány nálezem pěnitých 

buněk a velkými mnohojadernými buňkami tzv. Tautovými buňkami. Pěnitost 

buněk je podmíněna přítomností drobných vakuolek obsahujících lipidy.(18)  

 

                         Obrázek 7. Xanthomy tuberózní (převzato z                    
www.biochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2zimni/seminare/Klinicke%20aspekty%20metabolizmu%20lipid%C5%AF.ppt)  

 

 

 Koronární insuficience- patří mezi klinicky nejzávažnější, ale i nejčastější 

komplikace FH. Mohou být prvním a jediným klinickým projevem, vedoucím 

k náhlému úmrtí postižených.(18) 
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 Předčasná ateroskleróza- Ateroskleróza je kornatění tepen, vzniká v 

důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny. LDL částice, uložené 

v intimě a vázané na proteoglykany, jsou oxidativně modifikovány. Tyto 

modifikované lipidy indukují expresi adhezivních molekul, chemokinů, 

cytosinů a dalších mediátorů zánětu jak v makrofázích, tak v buňkách cévní 

stěny. Nejčastěji postiženými tepnami jsou koronární, hrudní aorta, tepny 

Willisova okruhu a vnitřní karotické arterie.(4)  

 

Obrázek 8 Vznik aterosklerózy (převzato z http://www.vitalia.cz/katalog/nemoci/ateroskleroza/) 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://i.iinfo.cz/images/419/ateroskleroza-arterioskleroza.jpg
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10.3 Léčba FH 

      Léčba nemocných s familiární hypercholesterolémií je velmi obtížná, u řady 

nemocných se nedaří dosáhnout cílových hodnot cholesterolu a LDL-cholesterolu. 

Pacienti s FH reagují na dietní opatření poklesem hladiny cholesterolu o maximálně 5 %, 

což je při průměrných koncentracích cholesterolu okolo 10 mmol/l u heterozygotů zcela 

nedostatečné. Lékem volby jsou nepochybně statiny, a to ve vyšších dávkách. 

Z přípravků dostupných na našem trhu to jsou atorvastatin, případně simvastatin. 

       Ani léčba vysokou dávkou statinu však nestačí k dosažení cílových hodnot a mnozí 

nemocní maximální dávky statinu navíc netolerují. Proto se u FH velmi často uplatní 

kombinovaná léčba. Ke snížení LDL-cholesterolu se v současné době používá především 

kombinace statinu s ezetimibem. Dalšími léky do kombinace se staninem jsou fibráty, 

které vedou ke snížení VLDL, čímž klesá počet prekurzorů LDL, a dále se snižuje 

koncentrace LDL-cholesterolu. 

      U dětí je farmakoterapie indikována jen v případě velmi vysokého rizika, lékem volby 

je pryskyřice, např. cholestyramin, statiny jsou podávány spíše výjimečně. 

Medikamentózní léčba dětí patří do rukou lékařů specializovaných pracovišť.(12,19) 

 

11. Projekt MedPed 
 

      Mezinárodní projekt MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in 

Medical Pedigrees) byl založen v roce 1989 Rogerem R. Williamsem v Utahu USA. 

Postupně se k tomuto programu přihlásilo 30 států. Naše republika se k tomuto 

programu přihlásila v roce 1997. Patronaci nad tímto projektem převzala Česká 

společnost pro aterosklerózu. MedPed sdružuje odborníky z více než 30 zemí světa v 

jejich úsilí je dramaticky snížit počet předčasných úmrtí u lidí s geneticky 

determinovanými, a však léčitelnými poruchami metabolismu lipidů. Mezinárodní 

spolupráce má pomoci včas identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. 

Počáteční aktivity se zaměřily na osoby s FH, která je nejlépe definována klinicky, 

biochemicky i na molekulární úrovni a nese největší riziko předčasného úmrtí, 

pozornost je však věnována také ostatním závažným dyslipidémiím. Velký důraz je v 

projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných mezi příbuznými již 

diagnostikovaných pacientů a také na využití DNA diagnostiky. 

       V České republice byla pod záštitou České společnosti pro aterosklerózu zřízena síť 

2 národních center v Praze a Brně, 15 regionálních center pro dospělé pacienty a 10 

pediatrických center, doplněna o několik desítek spolupracujících lékařů. Lékaři vkládají 

data pacientů, u nichž byla na základě klinických, biochemických a genealogických údajů 
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stanovena diagnóza FH a kteří podepsali informovaný souhlas, do centrální databáze. 

Mezi centry působí koordinátor projektu, který zajišťuje jejich logistickou podporu.(20) 

      

 

Obrázek 9. (převzato z http://www.athero.cz/cze/projekt-medped-pro-odborniky/files/Poster2012.pdf) 

K 31. 12. 2013 bylo v databázi evidováno celkem 5.975 pacientů s FH nebo FDB z 4.461 

rodin. DNA byla k dispozici od 4.775 osob z 3.580 rodin. Mutace v genu pro LDL receptor 

byla zatím prokázána u 1.361 pacientů ze 778 rodin a mutace v genu pro apolipoprotein 

B u 679 pacientů z 366 rodin.(20) 

2013 5975 

2012 5575 

2011 5180 

2010 4712 

2009 4327 
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2006 3045 
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2004 2469 

2003 1944 

2002 1576 

2001 1125 

2000 605 

1999 263 

1998 
 179 

 

Obrázek 10. Počty pacientů s FH zařazených do projektu MedPed v ČR od roku 1997 (převzato z www.athero.cz) 

http://www.athero.cz/
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11.1 Oddělení klinické biochemie (OKB) Trutnov 

      1. 8. 1964 bylo zřízeno samostatné oddělení pod názvem Ústřední laboratoř v nových 
prostorách části nynějšího oddělení. Název Oddělení klinické biochemie bylo přiznáno 
až v roce 1974 po splnění požadavků na přístrojové vybavení, rozsah metod a 
personální obsazení. V devadesátých letech oddělení získalo první automatický 
biochemický analyzátor Alliance. To změnilo celkově pracovní postupy, nutnost 
nakupovat průmyslově připravené roztoky. Zřízením ordinace pro metabolické poruchy 
se dovršila náplň adjektivu „klinická“. 
 
      Jak dlouho již poradnu provozujete? 
 
      „Metabolická poradna byla založena v roce 1975, nejdříve, jak se říká “na koleně“, 
teprve v roce 1989 byla oficiálně zařazena do sítě poraden. Díky její dlouhé existenci 
máme dnes bohatou databázi pacientů s tukovými poruchami z velkého okresu Trutnov. 
K programu MEDPED se naše nemocnice přihlásila na začátku roku 2001. Spolupra-
cujeme s praktickými lékaři pro děti a dorost, pro dospělé a s některými specialisty, 
hlavně interních oborů. I nadále je nutné přesvědčovat co nejširší obec lékařů o potřebě 
vyhledávání dalších pacientů s genetickými poruchami lipidů“.(odpovídá MUDr. Josef 
Mraček) 
 
Kolik lidí máte k dnešnímu dni ve své databázi, tedy takových, kteří se nechali vyšetřit i 
těch, kteří jsou pozitivní? 
       
      „K dnešnímu dni máme evidováno 370 pacientů z toho 35 probandů tj. (první 
vyšetřená osoba z rodiny). Molekulárně geneticky pozitivních pacientů je 105. Tato čísla 
se stále mění, protože vyšetření v Brně není ukončeno.“(odpovídá MUDr. Josef Mraček) 
 
      Z 370 pacientů je 226 žen, 135 mužů a 9 dětí do 18 let. Nejmladší pacientkou je dívka 
nar. 1999, do metabolické poradny byla odeslána praktickým lékařem pro opakovaně 
vyšší hodnoty cholesterolu a pozitivní rodinnou anamnézu. Hodnoty cholesterolu se 
pohybovaly kolem 7mmol/l. Po odběru krve na molekulárně genetické vyšetření byla 
zjištěna FH na podkladě mutace R3500Q v genu pro apo B – heterozygotní forma. 
Hypolipidemika dosud neužívá. Vyšetření podstoupili nejbližší příbuzní a FH (mutace 
R3500Q v genu pro apo B) byla diagnostikována u otce, strýce a babičky. Otec a babička 
užívají Rosucard, strýc (bratr otce) léčbu statiny odmítá, bojí se chemie. 
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12. Závěr 
 

      Kardiovaskulární onemocnění, především ischemická choroba srdeční a ischemická 
cévní mozková příhoda, jsou v České republice na předním místě v příčinách mortality a 
morbidity. Díky projektu MedPed lze odhalit včas dědičné zatížení a tím ho postupně 
léčit. 
     Předpokládá se, že v naší zemi je 20 000 lidí s dědičnou zátěží tohoto typu. Zatím v 
brněnské databázi se počet evidovaných blíží 5 000. Cesta k dosažení cíle je ještě dlouhá!  
       Ze statistik víme, že v naší populaci je veliké riziko předčasného výskytu onemocnění 
srdce, mozku, cév dolních končetin. Ti, kteří jsou poruchou postiženi, začínají mít obtíže 
ve třetí, čtvrté, nejčastěji páté dekádě svého života. Ženy, pokud neužívají hormonální 
antikoncepci, mají tyto obtíže v průměru o deset let později. 
      Díky projektu MedPed se zvyšuje šance na včasné zahájení léčby a tím i možnost 
oddálit první výskyt srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice. Pokud přesto příhoda 
přijde, nemusí být tak závažná. Důležité je především zahájit účinnou léčbu léky 
snižujícími hladinu lipidémie typu statinů. A význam pro společnost je také obrovský. 
Čím více budeme o této poruše vědět, tím dříve bude možné zahájit účinnou prevenci. 
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13. Seznam použitých symbolů a znaků 
 

AI- Aterogenní index 

ARH- Autozomálně recesivní hypercholesterolémie 

BMI- Body mass index 

DLP- Dyslipidémie 

DNA- Deoxyribonukleová kyselina 

EAS- Evropské společnosti pro aterosklerózu 

EMA- Evropská léková agentura 

FDB- Familiární defekt apo B-100 
 
FHT- Familiární hypertriacylglycerolemii 

FH- Familiární hypercholesterolemii 

HDL- Lipoproteiny o vysoké hustotě 

HLP- Hyperlipoproteinémie 

HMG-CoA- Hydroxy-3-methylglutaryl koenzym-A reduktáza 

CH- Chylomikra 

IDL- Intermediární částice 

ICHS- Ischemické choroby srdeční 

KVO- Kardiovaskulární onemocnění 

LDL- Lipoproteiny o nízké hustotě 

LPL- Lipoproteinová lipáza 

MedPed- Make early diagnosis to Prevent early deaths 

NO- Oxid dusný 

OKB- Oddělení klinické biochemie 

PPAR- Receptory aktivované proliferátory peroxizomů 

TAG- Triacylglycerol 

VLDL- Lipoproteiny o velmi nízké hustotě 
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