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Úvod
Hyperlipidemie (dyslipidemie) je jedním 

z nejrizikovějších faktorů aterogeneze (1). 

Ateroskleróza je celoživotní onemocnění a mělo 

by být povinností pediatrů, genetiků a lipido-

logů věnovat tomuto onemocnění, které sice 

neohrožuje život dítěte, ale až osoby v pozdějším 

věku, dostatečnou pozornost. Mezi nejčastější 

metabolické poruchy v dětství patří hyperlipi-

demie (2, 3). Většinou jsou primární poruchou 

metabolizmu tuků – etiologicky polygenní nebo 

méně častěji monogenně dědičnou. Mohou 

vzniknout rovněž sekundárně při různých pato-

logických stavech (4, 5). Na doporučení Evropské 

společnosti pro aterosklerózu klasifikujeme po-

ruchy metabolizmu plazmatických tuků etiopa-

togeneticky do tří skupin (6, 7):

1. hypercholesterolemie – zvýšená koncen-

trace celkového a LDL-cholesterolu

2. hypertriglyceridemie – zvýšená koncen-

trace triglyceridů s normální koncentrací 

cholesterolu

3. kombinovaná hyperlipidemie – zvýšená 

koncentrace cholesterolu a triglyceridů

V současné době řadíme mezi dyslipide-

mie rovněž izolované snížení koncentrace 

HDL-cholesterolu. V dětství se setkáváme nej-

častěji s hypercholesterolemií, tj. se zvýšenou 

koncentrací celkového a LDL-cholesterolu. 

Kombinovaná hyperlipidemie se projeví vel-

kou většinou až u dospívajících, kdy se při 

hypercholesterolemii začíná zvyšovat také 

koncentrace triglyceridů. Izolovaná hypertri-

glyceridemie je u dětí vzácná a většinou 

sekundární (7).

Dyslipidemie je většinou primární, sekundár-

ně vzniklá při různých patologických stavech je 

málo častá v dětském věku (9).

Cíle
1. Provést vyšetření dětí s dyslipidemií 

a s rizikovými faktory rozvoje aterosklerózy, 

se zaměřením na autosomálně dominantně 

dědičné hyperlipidemie – FH, FDB, FKH 

a polygenní hypercholesterolemie.

2. Porovnat získané výsledky metabolických 

parametrů (lipidogramu) pacientů před 

a po nefarmakologické intervenci (dieta 

a režimová opatření) ve sledovaných sku-

pinách.

3. Vyhodnotit efektivitu dietních a režimových 

opatření při léčbě hyperlipidemií v dětském 

věku jako prevenci aterosklerózy.

Materiál a metodika
Vyšetřovány byly děti s hyperlipidemií sledo-

vané v Dětské lipidové poradně Ústavu lékařské 

genetiky a fetální medicíny Fakultní nemocnice 

v Olomouci. Diagnóza byla u nich stanovena 

rozborem osobní a rodinné anamnézy, klinické-

ho vyšetření a biochemických parametrů, popř. 

DNA diagnostiky.

1. Pacienti s polygenní hypercholesterolemií: 
bylo vyšetřeno 50 dětí, pohlaví ve skupině 

nebylo sledováno. Průměrný věk ve skupině 

byl 10,7 let. Biochemické parametry se sle-

dovaly primárně při vstupním vyšetření 

a kontrolním po cca 6 měsících.

2. Pacienti s familiární kombinovanou hy-
perlipidemií: Bylo vyšetřeno 30 dětí, pohlaví 

ve skupině nebylo sledováno. Průměrný věk 

ve skupině byl 11, 9 let. Biochemické parame-

try se sledovaly primárně při vstupním 

vyšetření a kontrolním po cca 6 měsících.

3. Pacienti s familiární hypercholesterole-
mií a familiárním defektem apolipopro-
teinu B100: Bylo vyšetřeno 30 dětí, pohlaví 

ve skupině nebylo sledováno. Průměrný věk 

ve skupině byl 15,3 let. Biochemické para-

metry se sledovaly primárně při vstupním 

vyšetření a kontrolním po cca 6 měsících.
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Rodina a pacienti byli edukováni o dietě 

s nízkým obsahem tuků a cholesterolu (denní 

dávka cholesterolu do 300 mg). Rodině byl pře-

dán rozpis diety (seznam doporučených potra-

vin, potravin v omezeném množství a nevhod-

ných potravin), dále vzorový týdenní jídelníček 

a hodnoty cholesterolu v základních potravi-

nách pro sledování denního příjmu exogenního 

cholesterolu.

Sérová koncentrace celkového cholesterolu 

(TC), triglyceridů (TG), HDL-cholesterolu (HDL-C), 

LDL-cholesterolu (LDL-C), apolipoproteinu 

A-I (Apo A-I) a apolipoproteinu B100 (Apo B100) 

byla stanovena na biochemickém analyzátoru 

SEBIA – Systém Hydrasys s použitím setů firmy 

SEBIA: Hydragel 30/15 LIPO+Lp(a).

Statistická analýza byla provedena pomocí 

programu STATISTICA CZ, verze 8. Jako statis-

ticky významná mez byla stanovena hodnota 

5 %. Jelikož data vykazovala normalitu (Shapiro-

Wilkův test), statistická významnost rozdílů mezi 

hodnotami u kontrolní a pokusné skupiny byla 

hodnocena pomocí Studentova t-testu.

Výsledky
V dětském věku může často dojít k přechod-

nému zvýšení hladiny krevních lipidů, proto je 

nutné provádět vždy vyšetření za standard-

ních podmínek (venepunkce po 12hodinovém 

lačnění) a opakovaně (cca za 6–8 týdnů). Dále 

je třeba vyloučit sekundární příčiny hyperlipide-

mií (hepatopatie, nefrotický syndrom, obezita, 

diabetes mellitus, hypotyreóza, léčba thiazi-

dovými diuretiky, popř. betablokátory). První, 

nejpočetnější soubor pacientů, je s polygenní 

hypercholesterolemií (incidence onemocnění 

v populaci je 1:100 až 1:200). V tabulce 1 jsou 

uvedené hodnoty velkého lipidogramu (TC, TG, 

LDL-C, HDL-C, Apo A-I a Apo B) před zahájením 

a po 6 měsících dietní terapie.

Byl zaznamenán signifikantní pokles para-

metrů lipidogramu: TC, TG, LDL-C, HDL-C, Apo-B 

ve sledované skupině (vše p < 0,001). U HDL-C 

došlo k nesignifikantnímu poklesu (p < 0,90), 

jeho snižování není žádoucí. Také hodnota 

Apo A-I se nesignifikantně měnila (p < 0,39). 

Největšího procentuálního poklesu dosáhly TG 

(pokles o 24,6 %). Obecně pokles TG můžeme 

považovat za ukazatel úspěšnosti dietní terapie. 

Pokles aterogenní frakce LDL-C byl 21,67 %, jeho 

průměrná hodnota ve skupině tedy dosahovala 

cílové hodnoty (3,37 mmol/l).

Druhý soubor pacientů je s FKH. Jedná 

se o druhou nejpočetnější skupinu dyslipide-

mií vyšetřených v naší poradně (vychází z inci-

dence onemocnění v populaci – 1:100 až 1:250). 

V tabulce 2 jsou uvedené hodnoty velkého lipi-

dogramu (TC, TG, LDL-C, HDL-C, Apo A-I a Apo B) 

před zahájením a po 6 měsících dietní terapie 

a režimových opatření.

V tomto souboru, stejně jako v předchozím 

s polygenní hypercholesterolemií, došlo k signi-

fikantnímu poklesu u sledovaných parametrů: 

TC, TG, LDL-C, HDL-C, Apo-B (vše p < 0,001) 

ve sledované skupině. HDL-C nesignifikantně 

poklesl (p < 0,81). Také hodnota Apo A-I se ne-

signifikantně měnila (p < 1). V komparaci s první 

sledovanou skupinou jsou ovšem signifikantní 

poklesy parametrů výraznější. Lze konstatovat, 

že dietní a režimová opatření u FKH mají vět-

ší terapeutický efekt než u souboru s polygen-

ní hypercholesterolemií. Hladina TG poklesla 

u FKH o 36,34 % proti hladině TG u polygenní 

hypercholesterolemie (24,60 %). Také hladina 

aterogenního LDL-C poklesla u FKH o 21,6 %, 

kdežto v první skupině jen o 17,2 %. Rozdílný 

výsledek je i u parametru Apo B, kde u FKH je 

pokles o 18,50 % a u polygenní hypercholeste-

rolemie o 11,70 %. Průměrný pokles aterogen-

ního LDL-C dosáhnul pod cílovou hodnotu 

3,37 mmol/l.

Posledním souborem jsou pacienti s FH/

FDB (incidence v populaci 1:500). Vyšetřili jsme 

celkem 30 dětí, pohlaví ve skupině opět nebylo 

sledováno. Byly sledovány parametry malého 

lipidového souboru (tabulka 3).

Tabulka ukazuje nesignifikantní snížení TC 

(p < 0,13), LDL-C (p < 0,46) a signifikantní sníže-

ní TG (p < 0,007) v souboru pacientů s FH/FDB 

po dietní terapii.

Průměrný pokles aterogenního LDL-C ne-

dosáhnul pod cílovou hodnotu 3,37 mmol/l.

Diskuze
Z výsledku předložené práce jednoznačně 

vyplývá pozitivní vliv dietních opatření na terapii 

hyperlipidemií v dětském věku. Největšího po-

klesu jednotlivých parametrů lipidogramu bylo 

dosaženo předpokládaně u polygenních hyper-

lipidemií a u FKH, na rozdíl od FH/FDB. Obecně 

dietní terapie snižuje hladinu cholesterolu u FH/

FDB maximálně o 10–15 % (10). U polygenní 

hypercholesterolemie byl signifikantní pokles 

ve všech lipidových parametrech (TC – 11,39 %, 

LDL-C – 21,67 %, TG – 24,6 % a Apo B – 11,70 %) 

kromě HDL-C a Apo A-I, kde je pokles tohoto pa-

rametru nežádoucí. U monogenních hypercho-

lesterolemií (FH/FDB) je pokles celkového chole-

sterolu (-4,01 %) a LDL-C (-2,17 %) nesignifikantní, 

signifikantní je jen u TG (-20,89 %). Obecně podle 

hladiny TG můžeme usuzovat o dobré compli-

ance pacienta k dietní terapii. Kromě dietní te-

rapie je důležitá také pohybová aktivita. Jejím 

aktuálním modelem jsou aerobní sporty (běh, 

aerobik, plavání, jízda na kole, rotoped, steper 

a další) v délce 40 minut minimálně obden, ide-

álně 3–5× týdně při zachování poměru aerobní 

složky k silové 3:1. Denně minimálně 30 minut 

chůze. Při obezitě se nedoporučuje sportovní 

aktivita zatěžující klouby (běh, doskoky…). (11, 

12). Zejména u pacientů s kombinovanou hyper-

lipidemií je často přítomná nadváha a obezita. 

U všech pacientů poradny je monitorován BMI 

a obvod pasu, jejich statistické vyhodnocení 

Tabulka 1. Srovnání parametrů lipidového metabolizmu před a po dietě u pacientů s polygenní 

hypercholesterolemií (průměr, směrodatná odchylka – SD)

Parametry lipidového 

metabolizmu

Počáteční hladina 

N = 50

Dieta 

N = 50

Procentuální rozdíl 

N = 50

TC (mmol/l) 6,08 (0,91) 5,46 (0,42) -11,39 %

TG (mmol/l) 1,14 (0,29) 0,85 (0,26) -24,60 %

LDL-C (mmol/l) 4,20 (0,20) 3,29 (0,44) -21,67 %

HDL-C (mmol/l) 1,57 (0,39) 1,56 (0,33) -1,19 %

Apo A-I (g/l) 1,46 (0,16) 1,43 (0,18) -1,8 %

Apo B (g/l) 1,13 (0,14) 0,99 (0,14) -11,70 %

Tabulka 2. Srovnání parametrů lipidového metabolizmu před a po dietě u pacientů s FKH 

(průměr, směrodatná odchylka – SD)

Parametry lipidového metabolizmu
Počáteční hladina

N = 30

Dieta

N = 30

Procentuální rozdíl

N = 30

TC (mmol/l) 6,29 (0,61) 5,43 (0,79) -13,59 %

TG (mmol/l) 2,68 (0,87) 1,74 (0,70) -36,34 %

LDL-C (mmol/l) 4,06 (0,66) 3,20 (0,89) -21,62 %

HDL-C (mmol/l) 1,28 (0,27) 1,26 (0,34) -1,01 %

Apo A-I (g/l) 1,39 (0,19) 1,39 (0,15) -0,21 %

Apo B (g/l) 1,30 (0,14) 1,04 (0,13) -18,50 %
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nebylo součástí studie. Obézní pacienti jsou 

předáváni do dispenzarizace do Dětské obezi-

tologické ambulance na Klinice tělovýchovného 

lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FNOL. 

Medikamentózní terapii vyžaduje 80 % dětí 

a adolescentů s FH/FDB. Nasazení farmakote-

rapie a sledování dítěte v jejím průběhu podléhá 

indikačním kritériím a léčba by měla být řízená 

specialistou (lipidologem, kardiologem) (13, 14).

Závěry
1. Dietní a režimová opatření jsou účinná 

u souboru dětských pacientů s polygenní 

hypercholesterolemií a FKH.

2. V protikladu nejsou dietní a režimová 

opatření účinná ve skupině dětských 

pacientů s FH/FDB (nebylo dosaženo cílové 

hodnoty LDL-C).

Doporučení pro praxi k vyhledávání dětí 
v riziku předčasné aterosklerózy (15):

 Včasné zjištění rizikových faktorů

 Při pozitivní rodinné anamnéze první 

vyšetření v 5 letech a druhé ve 13 letech

 Správná interpretace laboratorních výsledků 

vedoucí k validní diagnóze

 Sledování dalších rizikových faktorů atero-

geneze a jejich prevence

 Komunikace s rodinou

 Edukace rodiny o dietních a režimových 

opatřeních, zvyšování compliance

 Zahájení farmakoterapie v indikovaných 

případech ve spolupráci s dětským lipidolo-

gem

Při zjištění hyperlipidemie, s přihlédnutím 

na hladiny hodnot v lipidogramu a k závažnosti 

rizikových faktorů, se stanovuje léčebný plán 

(tabulka 4). Pacienti se závažnější dyslipidemií 

(zejména pacienti s FH, FDB a FKH) by měli být 

konzultováni dětským kardiologem vyškoleným 

v problematice hyperlipidemií nebo specializo-

vanou dětskou ambulancí pro poruchy lipido-

vého metabolizmu (9).

Literatura
1. Šamánek M, Urbanová Z. Prevence aterosklerózy v dět-

ském věku. Praha: Galén 2003: 42–44.

2. Curie C, Hurrelmann K, Settertobylte W, et al. Health and 

health behaviour among young people. Geneva: WHO, 2000.

3. Marinov Z, Pastucha D. Komplexní metabolické změny 

u dětí s obezitou. Pediatr. praxi 2012; 13(1): 12–15.

4. Horáková D, Pastucha D, Stejskal D, et al. Adipocyte fatty 

acid binding protein and C- reaktive protein levels as indica-

tors of insulin resistence development. Biomed Pap Med Fac 

Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2011; 155(4): 355–360.

5. Horakova D, Stejskal D, Pastucha D, et al. Potential mar-

kers of insuline resistance in healthy vs obese and overwei-

ght subjects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc 

Czech Repub. 2010; 154(3): 245–250.

6. Vrablík M, Češka R. Sekundární dyslipoproteinemie. Via 

Practica 2004; 1: 25–29.

7. Stožický F. Hyperlipidemie u dětí. Pediatrie pro praxi 2002; 

4: 176–171.

8. Hubacek JA. Apolipoprotein A5 and triglyceridemia. Fo-

cus on the eff ects of the common variants. Clin Chem Lab 

Med 2005; 43: 897–902.

9. Urbanová Z, Šamánek M. Co nového je v diagnostice a léč-

bě dyslipidémií v dětství a dospívání. Vnitř Lék 2007; 53(12): 15.

10. National Cholesterol Education Programe. Report of the 

Expert Panel on Blood Cholesterol Levels in Children and 

Adolescents. Pediatrics 1992; 89(Suppl): 525–528.

11. Pastucha D, Filipčíková R, Bezdíčková, M, et al. Clinical 

anatomy aspects of funkcional 3D physical training. Bio-

med Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 

2012; 156(1): 63–69.

12. Pastucha D, Sovová E, Malinčíková J, et al. Pohybové aktivi-

ty jako součást prevence kardiovaskulárních onemocnění v or-

dinaci praktického lékaře. Praktický lékař 2010; 90(8): 467–470.

13. McCrindle BW, Ose L, Marai AD. Effi  cacy and safety of ator-

vastatin in children and adolescents with familial hypercho-

lesterolemia or severe hyperlipidemia: a multicenter, rando-

mized, placebo-controlled trial. J Pediatr 2003; 141: 74–80.

14. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al. Implications of 

Recent Clinical Trials for the National Cholesterol Education. 

Circulation 2004; 110: 227–239.

15. Urbanová Z, Šamánek M, Češka R, et al. Doporučení pro 

diagnostiku a léčbu dyslipidemií u dětí a dospívajících, vy-

pracované výborem České společnosti pro aterosklerózu. 

Cor Vasa 2008; 50(2): K41–K47.

Tabulka 3. Srovnání parametrů lipidového metabolizmu před a po dietě u pacientů s FH/FDB 

(průměr, směrodatná odchylka – SD)

 Parametry lipidového metabolizmu
Počáteční hladina

N = 30

Dieta

N = 30

Procentuální rozdíl

N = 30

TC (mmol/l) 7,56 (0,91) 7,23 (0,70) - 4,01 %

TG (mmol/l) 1,13 (0,38) 0,87 (0,33) - 20,89 %

LDL-C (mmol/l) 5,39 (0,77) 5,25 (0,67) - 2,17 %

HDL-C (mmol/l) 1,50 (0,35) 1,47 (0,37) - 1,90 %

Tabulka 4. Normální, hraniční a patologické hodnoty lipoproteinů u dětí

 Skupiny dětí s pozitivní rodinnou anamnézou podle hladiny celkového a LDL cholesterolu (dle 10)

Hladina
Celkový cholesterol 

mmol/l

LDL-C 

mmol/l
Doporučení

Přijatelná do 4,4 do 2,9 Dietní a režimová doporučení, kontrola za 5 let

Hraniční 4,4–5,2 2,9–3,4 Dietní a režimová opatření, kontrola za 1 rok

Vysoká nad 5,2 nad 3,4 Vyšetření celé rodiny, podrobné klinické a laboratorní 

vyšetření k vyloučení sekundární hypercholesterolemie.

Přísnější dietní opatření, farmakoterapie v indikovaných 

případech. Kontrola za 3 až 6 měsíců.
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