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Zkratky: LDL-ch = LDL cholesterol; HDL-ch = HDL 
cholesterol; TG = triacylglyceroly; Ch-R = remnantní 
(zbytkový) cholesterol; Lp(a) = lipoprotein (a); VLDL 
= very-low- density lipoprotein 
Stav měření a interpretace lipidového profilu v dia-
gnostice a terapii dyslipidémií zaznamenal v roce 
2019 řadu změn a informace o nich k nim patří 
[1, 2]. Podrobnější komentář a konsekvence změn 
nejsou předmětem naší informace, ty přenecháváme 
rádi klinickým specialistům. 

Souhrn stavu diagnostiky 
a terapie dyslipoproteinémií podle 
aktualizovaných doporučení
Pre-preanalytika
Lipidový profil hodnotí riziko zvýšených hodnot 
LDL-ch, remnantních částic a také v minimální frek-
venci Lp(a). Lačnění před odběrem není nutné.

Analytika-složení lipidového profilu
l LDL-ch: buď přímé měření, nebo výpočtem. 

Výpočty selhávají od hodnot triacylglycerolů 
TG ≥ 4,5 mmol/L.

l Od hodnot TG ≥ 4,5 mmol/L nutno vždy použít 
jen přímé měření LDL-ch. 

l Martin-Hopkinsova formulace výpočtu LDL-
ch [3] zlepšuje vypočet LDL-ch. Modifikuje 
Friedewaldovu rovnici s ohledem na poměr 
TG/VLDL, odhadnutý ze vztahu mezi TG 
a non HDL-ch. Martinova-Hopkinsova rovnice 
má zvyšovat i validitu u nízkých hodnot LDL-
ch < 1,8 mmol/L a s mírnou hypertriacylgly-
ceridémií (TG 2 až 4 mmol/L). K výpočtu se 
doporučuje použití elektronické aplikace se 
zadáním hodnot cholesterolu, TG a HDL-ch 
a následným odečtem hodnot non HDL-ch 
a LDL-ch.

l Lp(a) má význam vyšetřit jedenkrát zejména 
u pacientů s málo účinnou léčbou dyslipidémie. 
Namísto prosté hodnoty Lp(a) je doporučena 
hodnota, korigovaná na LDL-ch, ale korekce 
bez standardizace a nevyřešeného sjednocení 
jednotek měření Lp(a) (jsou alternativně uvá-
děny molární a hmotnostní jednotky) může být 
zmatečná.

l Apolipoprotein B poskytuje výsledky o nižší 
hodnotě bias ve srovnání s LDL-ch a HDL-ch 
a je (vedle cholesterolu a triacylglycerolů a na 
rozdíl od LDL-ch a HDL-ch) analytem s met-
rologickou návazností na referenční metody 
(hmotnostní spektrometrie). 

Postanalytika
l Mezi základní doporučené parametry patři 

výpočet non HDL-ch.
l Význam může mít i výpočet remnantního 

(zbytkového) cholesterolu (Ch-R = celkový 
cholesterol – (LDL-ch) – (HDL-ch)).

l V případě naměření extrémních hodnot se dopo-
ručuje interpretační komentář laboratoře. 

Post-postanalytika
Primárním cílem laboratorního vyšetření je 
dosažení hodnoty LDL-ch pod cut-off rizikové 
skupiny, sekundárním cílem pak dosažení hodnot 
non HDL-ch a apolipoproteinu B pod cut-off rizi-
kové skupiny.
Cholesterol a HDL-ch slouží především k stanove-
ní non HDL-ch a Ch-R a aplikace výsledků Lp(a) 
a Ch-R jsou ponechány na uživatelích doporučení. 
K tvorbě hodnot bazálního lipidového profilu se 
doporučují dva až tři odběry za týden (pro lepší 
redukci efektu biologických variabilit), přispívající 
k lepšímu klinickému vyhodnocení. 
Příslušné cílové hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 
[1, 2]. Při hodnocení LDL-ch by bylo vhodné brát 
v úvahu i hodnoty RCV (reference change value), 
uvedené v publikaci a také databázi biologických 
variabilit EuBIVAS [4] a z nich plynoucí možnost 
jejich překrývání (tabulka 1).

Poznámky k možnostem využití 
v České republice
Typická pro soudobá doporučení je úzká prováza-
nost laboratorních a klinických a aspektů zjevná 
v obou textech [1, 2]. Nezbytnost integrace analy-
tických a klinických aspektů k diagnostice a tera-
pii není přes její naprostou logičnost stále ještě 
chápána v plném rozsahu a patrně až digitalizace 
diagnostiky ji odhalí v úplnosti. Inkriminované 
lipidové doporučení je týmovou prací (21 autorů 
z 10 zemí u první, 29 autorů z 10 zemí u druhé 
publikace). Texty byly před uveřejněním podro-
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beny rozsáhlému recenznímu řízení, například 
u práce [2] se uvádí, že je schválena v uveřejněné 
podobě 40 národními společnostmi. Důraz na 
velké množství vypočítaných veličin (non HDL-ch, 
LDL-ch, Ch-R, korigovaný Lp(a)) je motivován 
snahou o vyšší stupeň personalizace. Výpočty hod-
not z hodnot naměřených vyžadují dosažení určité 
úrovně analytické kvality měření a její důslednou 
kontrolu – tabulka 2. Údaje tabulky 2 jsou převzaty 
z dat NCEP Adults IV (National Cholesterol Edu-
cation Program – panel dospělých) [5] a převzaty 
aktualizovaným evropským doporučením [2]. 
Nová doporučení souvisí nejen s četností rizika 
kardiovaskulárních chorob, ale i s novými terapeu-
tickými možnostmi (například s PCKS 9).  Protože 
subjektem dyslipidemie je značná část populace, 
budou i tato doporučení v centru mimořádného 
zájmu. Řada aspektů doporučených změn je a bude 
nepochybně předmětem diskusí.
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Tabulka 1.Cut off hodnoty cílových analytů lipidového profilu

Skóre rizika LDL-ch  
(mmol/L)    

LDL-ch (mmol/L) 
s použitím RCV    

Non HDL-ch 
(mmol/L)

Apolipoprotein B  
(g/L)

Velmi vysoké < 1,4              1,2 až 1,7 < 2,2              < 0,65              
Vysoké < 1,8              1,5 až 2,2 < 2,6              < 0,8              
Střední < 2,6              2,3 až 3,2 < 3,3              < 1,0              
Nízké < 3,0              2,5 až 3,7

Tabulka 2. Nejistota (celkové chyba TE (%)) měření analytů lipidového profilu [2, 3]

Analyt TEmax (%)
Cholesterol 9
LDL-ch 12
HDL-ch 13
Apolipoprotein B 12


