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Stanovení lipidů. 
Dotazník dle 
kontrolního programu 
RFA SEKK 2019.

B. Friedecký, M. Vecka,  
J. Kratochvíla, M. Štěpánková

Implementace aktuálních doporučení ke stanovení 
lipidů do praxe je základem bezpečné péče o paci-
enty. Cílem tohoto dotazníku bylo proto zmapovat 

míru implementace doporučení ke stanovení lipidů 
a na podkladě výsledků poskytnout laboratořím 
informace o aktuálním stavu a možnostech případ-
ného zlepšení.
Dotazník byl pro respondenty k dispozici v aplikaci 
SEKK Cibule od 20. 8. do 2. 9. 2019. Oslovili jsme 
391 pracovišť a z nich dotazník vyplnilo 215 (tedy 
55 %), za což jim velice děkujeme.
Pro každou otázku je níže v tabulce uveden přehled 
odpovědí účastníků. Komentáře k jednotlivým 
otázkám dotazníku jsou uvedeny pod každou z nich. 
Poznámka: Relativní počty odpovědí jsou zaokrouh-
leny na celá čísla, a proto jejich součet nemusí být 
přesně 100 %.

Otázka 1: Jaké vzorky používáte pro stanovení lipidů?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 7 3 %
Na lačno 126 59 %
Bez lačnění 0 0 %
Obojí 82 38 %

V odpovědích účastníků je poměrně vysoké zastoupení možnosti odběru i v nelačném stavu. 
Otázka 2: Stanovujete LDL cholesterol výpočtem, nebo přímým stanovením?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 13 6 %
Pouze přímé stanovení 127 59 %
Pouze výpočet 51 24 %
Výpočet, a pokud jsou triacylglyceroly vyšší než 4,5 mmol/L,  
přímé stanovení 24 11 %

V odpovědích převažuje přímé stanovení LDL-cholesterolu nad výpočtem (59/24). Přitom limitní kon-
centrace triacylglycerolů pro výpočet je 4,5 mmol/L.
Otázka 3: Jestliže pro stanovení LDL cholesterolu používáte výpočet, uveďte rovnici:

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 128 60 %
Friedewaldova rovnice 83 39 %
Jiná rovnice (prosíme, uveďte v poznámce) 4 2 %

Při výpočtu dominuje Friedewaldova rovnice s limitací koncentrace triacylglycerolů (4,5 mmol/L).
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Otázka 4: Jakou platformu používáte pro rutinní stanovení LDL cholesterolu přímou metodou?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 56 26 %
Abbott 27 13 %
Beckman Coulter 45 21 %
BioVendor 4 2 %
Erba Lachema 6 3 %
Ortho 0 0 %
Roche 46 21 %
Siemens (DADE či Bayer) 19 9 %
Jiná přímá metoda 12 6 %
Precipitační metoda 0 0 %

Přístrojové platformy Roche, Beckman, Abbott, Siemens jsou dominantní, četné existující asijské produkty 
se neprosazují s výjimkou Mindray, precipitační metody stanovení vymizely, četnost „místních“ postupů 
(testovací soupravy bez odpovídajících platforem) je též velmi malá.
Otázka 5: Jakou platformu používáte pro rutinní stanovení HDL cholesterolu?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 8 4 %
Abbott 32 15 %
Beckman Coulter 59 27 %
BioVendor 5 2 %
Erba Lachema 8 4 %
Ortho 0 0 %
Roche 66 31 %
Siemens 21 10 %
Jiná přímá metoda 16 7 %
Precipitační metoda 0 0 %

Opět jsou dominantní přístrojové platformy Roche, Beckman, Abbott, Siemens. „Místní“ metody (bez spo-
jení s platformami) minimální (6%) a precipitační metody vymizely. Stav je podobný jako při otázce 4.
Otázka 6: Provádíte výpočet hodnoty non HDL cholesterolu?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 11 5 %
Ne 92 43 %
Ano 104 48 %
Jen na základě požadavku 8 4 %

Výpočet non HDL cholesterolu zatím dosahuje poměrně nízké frekvence provádění, i když je to obecně 
doporučený lipidový parametr.
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Otázka 7: Stanovujete triacylglyceroly s korekcí na volný glycerol s použitím odečtu blanku?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 23 11 %
Ne 184 86 %
Ano 8 4 %
Jen na základě požadavku 0 0 %

Korekce na volné triacylglyceroly jsou spíše výjimečné a nejsou podle konsenzu naší společnosti ČSKB 
nezbytné, i když jsou případy, kdy mohou působit až 0,3 mmol/L diference.
Otázka 8: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro triacylglyceroly u vzorků pacientů na lačno 
(pokud hodnotu cut off neuvádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 56
1,7 mmol/L 126
0,45 – 1,7 mmol/L 5
0,4 – 2,0 mmol/L 1
1,92 mmol/L 3
2,28 mmol/L 1
2,3 mmol/L 1
5 mmol/L 1

Současná ideální situace je: cut off pro „lačné“ vzorky 1,7 mmol/L, pro „nelačné“ je doporučena vyšší 
hodnota koncentrace triacylglycerolů 2,0 mmol/L. To většina účastníků respektuje.
Otázka 9: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro triacylglyceroly u vzorků pacientů bez 
lačnění (pokud hodnotu cut off neuvádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 153
1,7 mmol/L 19
0,85 – 1,95 mmol/L 1
2,28 mmol/L 1
5 mmol/L 1

Hodnoty cut off u “nelačných“ vzorků nejsou obecně uváděny, i když jsou doporučené (2,0 mmol/L).
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Otázka 10:Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro cholesterol (pokud hodnotu cut off neu-
vádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 43
5 mmol/L 124
2,9 – 5 mmol/L 4
5,2 mmol/L 15
3,0 – 5,2 mmol/L 1
3,4 – 5,17 mmol/L 1
5,17 mmol/L 1
5,6 mmol/L 1
Dle věku a pohlaví 1
Uvádíme ref. hodnoty 1

Konsensuální hodnota je 5 mmol/L, je obecně používaná a i zde je dominantní.
Otázka 11: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro LDL cholesterol (pokud hodnotu cut off 
neuvádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 43
2,59 mmol/L 2
2,6 mmol/L 7
3 mmol/L 115
1,2 – 3 mmol/L 4
1,5 – 3,4 mmol/L 1
3,34 mmol/L 1
3,36 mmol/L 1
3,37 mmol/L 3
3,4 mmol/L 2
3,5 mmol/L 2
3,9 mmol/L 2
4 mmol/L 1
4,5 mmol/L 2
3; 2,5; 1,8 mmol/L 1
Dle věku a pohlaví 1
Podle KV rizika 1

Převažující je u účastníků hodnota 3 mmol/L, což je akceptovatelná cílová hodnota dle mezinárodních 
doporučení.
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Otázka 12: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro HDL cholesterol (pokud hodnotu cut off 
neuvádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 41
0,9 mmol/L 2
0,9-5,0 mmol/L 1
0,91 – 2,90 mmol/L 1
0,99 mmol/L 1
1,0 mmol/L 51
1,0 – 2,1 mmol/L 1
> 1,0 mmol/L 6
> 1,03 mmol/L 1
1,04 mmol/L 1
1,1 mmol/L 2
1,2 mmol/L 2
1,2 – 2,7 mmol/L 1
1,42 mmol/L 2
1,45 mmol/L 2
1,55 mmol/L 1
1,6 mmol/L 1
1,68 mmol/L 1
1,8 mmol/L 1
2,05 mmol/L 3
2,1 mmol/L 52
2,3 mmol/L 1
2,5 mmol/L 1
2,7 mmol/L 6
2,9 mmol/L 2
3,8 mmol/L 1

Optimální hodnoty cut off jsou 1 mmol/L pro muže a 1,2 mmol/L pro ženy (dle doporučení ČSKB).

Otázka 13: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) pro non HDL cholesterol (pokud hodnotu cut 
off neuvádíte, napište „neuvádíme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Neuvádíme 87
0,8 mmol/L 1
2,0 – 3,8 mmol/L 1
3,0 mmol/L 1
3,4 mmol/L 1
3,7 mmol/L 3
3,8 mmol/L 66
3,88 mmol/L 1
3,8; 3,3; 2,6 1
5,0 mmol/L 1

Doporučený cut off je 3,8 mmol/L (respektive 3,9 mmol/L pro nelačný odběr).
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Otázka 14: Uveďte hodnotu rozhodovací meze (cut off) včetně jednotky pro Lp(a) (pokud Lp(a) 
nestanovujete, napište „nestanovujeme“):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Nestanovujeme 138
0,299 g/L 1
0,3 g/L 16
0,338 g/L 3
0,5 g/L 2
45 nmol/L 1
72 nmol/L 1
73 nmol/L 1
75 nmol/L 16
300 mg/L 2
90 1

Evropský konsenzus je 0,5 g/L, národní konsenzus zatím není určen.
Otázka 15: Označujete v komentáři k výsledkům silně zvýšené hodnoty koncentrace triacylglycerolů 
s rizikem pankreatitidy?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 19 9 %
Ne 186 87 %
Ano 10 5 %

Doporučuje se označovat je. Doporučení ČSKB k odběru vzorků pro stanovení lipidů uvádí hodnoty lipidů, 
které již ohrožují pacienta na životě a mají být sdělovány jako součást výsledků.
Otázka 16: Komentujete při vydání výsledků měření výskyt familiární hypercholesterolémie (FH)?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 21 10 %
Ne 189 88 %

Zde se ukazuje nízká intenzita interpretační činnosti laboratoří. Možnost výskytu FH by měla laboratoř 
uvádět jako součást výsledků.
Otázka 17: Pokud komentujete FH, jaké rozhodovací limity používáte u dětí (stručně popište):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Nekomentujeme 33
4,0 mmol/L 1
Celkový chol. 6,0 mmol/L. LDL chol. 4,0 mmol/L 1
FH u dětí s LDL-c >4,0 mmol/L. Cíl. hod. LDL-c nad 10 r. <3,5 1
komentujeme jen riziko při hodnotách nad 4.0 mmol/L na lačno 1
podle tabulky Williams 1993b. 1

I zde se interpretační činnost provádí jen zcela výjimečně.
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Otázka 18: Pokud komentujete FH, jaké rozhodovací limity používáte u dospělých (stručně popište):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Nekomentujeme 35
5 mmol/L 1
Celkový chol 8,0 mmol/L nebo LDL chol 5,0mmol/L 1
FH u dosp.s LDL-c >5,0 mmol/L. Cíl LDL-c <2,6 a <1,8 KVO. 1
komentujeme jen riziko při hodnotách nad 4.0 mmol/L na lačno 1
podle tabulky Williams 1993b. 1

I zde je interpretační činnost prováděna jen výjimečně.

Komentář (i k poznámkám 
účastníků)
Poznámky účastníků mimo rámec odpovědí na 
dotazník byly v podstatě jen technického a vysvětlu-
jícího rázu, a významově nepřesahovaly celkové znění 
dotazníku. Dotazník byl zaměřen na postanalytickou 
fázi laboratorního vyšetření lipidů ve shodě s obecně 
přijímaným faktem, že analytická měření mají význam 
jen tehdy, pokud jsou konzultována a integrovaná 
s klinickými skutečnostmi (clinical peer review). 
Při stanovení lipidů je i nutné spojení s posouzením 
rizika aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob. Bez 
tohoto propojení nemá vlastní analytika potřebnou 
úroveň a smysl. Proto je ojedinělá poznámka o tom, 
že pracoviště není lipidovou poradnou, navazující 
představu, že klinická část problému není oblastí 
zájmu laboratoře, zcestná. O nedostatečné úrovni 
postanalytické fáze laboratoří při stanovení lipidů 
svědčí velmi výmluvně počty odpovědí „neuvedeno“ 
a nízké procento interpretačních činností. 
Protože lze, a to zejména i v oblasti lipidů očekávat 
postupně aplikace prostředků umělé inteligence 
(aplikace telemedicínských přístupů, digitalizace 
„machine learning“ atd.), je cesta hodnocení úrovně 
postanalytické fáze jako součásti EHK jedině možná. 
Dobře lze přitom využít k edukačnímu seznámení 
s novými trendy v klasifikaci rizika, současné publi-
kace, např. citace 1 zveřejněná v srpnu 2019.
Její stručné shrnutí doporučuje:
l Stratifikace pacientů do několika skupin podle 

stupně rizika (very high, high, moderate, low)

l Snížení hodnot cut off LDL cholesterolu od 1,4 
mmol/L (very high risk patients) po 3,0 mmol/L 
(low risk patients)

l Vhodnost snižování koncentrace LDL choleste-
rolu až k hodnotám 1,0 mmol/L

l Alternativou ke stanovení LDL cholesterolu 
může být i stanovení apolipoproteinu B. Hod-
noty cut off od 0,65 g/L (very high patients) po 
1,0 g/L (moderate risk group)

l Při stanovení triacylglycerolů pak přijetí sou-
časného stavu možnosti odběrů na lačno i bez 
lačnění s ovlivněním pouze triacylglycerolů 
a nikoliv ostatních lipidů

l HDL cholesterol a jeho nízká výpovědní 
hodnota o stavu rizika aterosklerózy a  CVD 
(atherosclerotic cardiovascular disease)

l Non HDL cholesterol. Posuv cut off k nižším 
hodnotám od 2,2 mmol/L (very high risk) po 
3,4 mmol/L (moderate risk)

l Lp(a) – zcela nová možnost ovlivnění pomocí 
PCSK 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin 
type 9). Zde nelze exaktně přepočítávat hmot-
nostní jednotky na molární

l Velký vliv na navržené změny má i terapeutická 
aplikace PCSK 9.
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