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O PROJEKTU MEDPED 

MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in MedicalPedigrees) 
je projekt, který usiluje o dramatické snížení počtu předčasných úmrtí u lidí 
s  geneticky podmíněnými, avšak léčitelnými poruchami metabolismu lipidů. 
Cílem je včas identifikovat a léčit co největší počet ohrožených jedinců. Počá-
teční aktivity se zaměřily na osoby s familiární hypercholesterolemií (FH), po-
zornost je však věnována také ostatním závažným poruchám metabolismu 
tuků. Velký důraz je v projektu MedPed kladen na vyhledávání nemocných 
mezi příbuznými již diagnostikovaných pacientů (kaskádový screening) a také 
na využití DNA diagnostiky a stanovení konkrétního genetického defektu 
zodpovědného za vznik onemocnění. Česká republika se do původně mezi-
národního projektu MedPed zapojila již v roce 1998 a díky stálé odborné, fi-
nanční a personální podpoře České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) 
byla v následujících letech vybudována rozsáhlá síť center a specializova-
ných pracovišť zabývajících se diagnostikou a léčbou závažných poruch tu-
kového metabolismu. Zároveň centra přinášejí údaje o počtech evidovaných 
dětských i dospělých pacientů do centrální databáze projektu a díky nim po-
čet evidovaných pacientů s FH stále narůstá – ČR v tomto ohledu patří k nej-
úspěšnějším zemím na světě. 
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SÍŤ PRACOVIŠŤ 

I v roce 2018 se síť pracovišť dynamicky vyvíjela, přibyla tato nová centra/
spolupracovníci: MUDr. P. Brzková (Nemocnice Chrudim, Lipidová poradna), 
MUDr. J. Horáčková (FN Hradec Králové, Ústav klinické biochemie a diagno-
stiky), MUDr. J. Matuška (Hodonín, Cévní ambulance). 

V roce 2018 také došlo k personálním změnám v centrech MedPed. Noví lé-
kaři v centrech: MUDr. M. Purkartová místo MUDr. D. Cvalínové (FN Plzeň, 
Pediatrická klinika), MUDr. M. Exnerová (Nemocnice Pardubice, Interní oddě-
lení), MUDr. L. Koláčková (Městská nemocnice Ostrava-Fifejdy), MUDr. E. 
Nováková (Náchod, Edumed), MUDr. M. Fryšáková (FN Olomouc, 3. Interní 
klinika).

V roce 2018 ukončili činnost pro projekt MedPed tito lékaři: MUDr. J. Ondruš 
(Rychnov nad Kněžnou), MUDr. R. Zbirovská (Nemocnice Prostějov, Nemoc-
nice Šternberk).

Síť MedPed v současné době čítá 65 aktivních pracovišť (3 národní centra, z 
toho dvě pro dospělé pacienty a jedno pro děti, 16 regionálních center pro 
dospělé a 11 pro děti, 18 specializovaných pracovišť pro dospělé a 6 pro děti 
a 11 spolupracovníků).

V prosinci proběhlo u příležitosti konání 22. kongresu o ateroskleróze v Olo-
mouci slavnostní vyhlášení vynikajících pracovišť projektu MedPed za rok 
2018. Oceněnými se staly: MUDr. Milena Budíková (regionální centrum pro 
dospělé, INTERKRIN s.r.o., Ústí nad Labem), MUDr. Alena Lubasová (spe-
cializované centrum pro dospělé, Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o., Jab-
lonec nad Nisou), prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. a MUDr. Barbora Nu-
ssbaumerová, Ph.D. (regionální centrum pro dospělé, FN Plzeň, II. Interní 
klinika FN Plzeň, Plzeň).
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ČINNOST KOORDINÁTOREK 

V roce 2018 plnila roli koordinátorky projektu MedPed Eliška Mitvalská,v září 
téhož roku se po mateřské dovolené přidala také Edita Firoňová. Hlavní ná-
plní práce koordinátorky je návštěva všech center 2-4x ročně, distribuce ma-
teriálů, dokumentů, svoz vzorků, propagace projektu na odborných akcích, 
telefonický a e-mailový kontakt a řešení vzniklých problémů. Důležitou činno-
stí stále byla také implementace nové databáze pacientů s dědičnými poru-
chami metabolismu lipidů do praxe, spočívající v převodu dat ze staré data-
báze do nové, aktualizaci dat a edukaci spolupracovníků v používání nové 
databáze. Pomoc ve vybraných centrech s převáděním údajů do nové data-
báze poskytovala také paní Marie Plotěná . 

Přehled návštěv center v roce 2018:
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Kraj Počet návštěv Jméno koordinátorky

Karlovarský 2+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Plzeňský 2+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Jihočeský 3+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Praha + Střední Čechy 5+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Liberecký + Ústecký 4+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Královehradecký 3+1 Eliška Mitvalská+Edita Firo-
ňová od září

Pardubický 4 Eliška Mitvalská

Vysočina 4 Eliška Mitvalská

Jihomoravský 4 Eliška Mitvalská

Zlínský 4 Eliška Mitvalská

Olomoucký 3 Eliška Mitvalská

Moravskoslezský 2 Eliška Mitvalská



PRACOVNÍ SETKÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ PROJEKTU 

V Rančířově u Jihlavy se 13. – 14. dubna sešli spolupracovníci projektu 
MedPed, aby diskutovali o novinkách v diagnostice a léčbě familiární hyper-
cholesterolemie (FH) a dalších geneticky podmíněných poruchách metaboli-
smu lipidů. V roce 2018 se do Rančířova sjelo 32 odborníků ze 17 center. Za-
jímavá témata odborného programu: dysbetalipoproteinemie, statiny induko-
vaná AI myopatie, chylomikronemický syndrom, praktické překážky v dodržo-
vání guidelines, dva bloky interaktivních kazuistik z klinické praxe. Další té-
mata: role sociálních sítí v propagaci projektu, prezentace činnosti pacientské 
organizace Diagnóza FH, z.s., provozní aktuality projektu MedPed, panelová 
diskuze spolupracovníků (centrová léčba, možnosti a indikace genetických 
vyšetření, iniciativa pro léčebné aferézy, mezinárodní spolupráce). Další pra-
covní setkání spolupracovníků projektu MedPed se uskutečnilo v prosinci u 
příležitosti 22. kongresu o ateroskleróze v Olomouci, kde byl mimojiné před-
staven aktuální stav sítě center MedPed a statistiky databáze k 30. listopadu 
2018. Další setkání v Rančířově bylo naplánováno na 5. – 6. dubna 2019.

PROPAGACE PROJEKTU MEDPED 

Projekt MedPed usiloval v roce 2018 o propagaci mezi odbornou a laickou 
veřejností. Stánek projektu s posterem a propagačními materiály byl vystaven 
na setkání dětských kardiologů v Poděbradech (Šamánkovy Poděbrady), na 
setkání center MedPed v Rančířově, na 32. Konferenci o hyperlipoproteine-
miích (Šobrův den) v Praze, na XXV. Kongresu ČIS ČLS JEP v Brně, na 4. 
Česko-slovenské lipidové akademii v Mikulově, na 22. Kongresu o ateroskle-
róze v Olomouci. Projekt MedPed a problematika FH byla propagována také 
na akcích pacientské organizace Diagnóza FH, z.s.: tiskové konferenci (bře-
zen, Praha), benefičním běhu v areálu IKEM (duben, Praha), 3. Týdnu FH 
(září, Praha, Třebíč, Brno) a jeho tiskové konferenci, na setkáních pacient-
ských organizací v rámci Akademie pacientských organizací při AIFP (leden-
prosinec 2018), na výročním setkání sítě FH Europe (listopad, Paříž) a na se-
tkání WHO s evropskými a americkými p. organizacemi (prosinec, Dubaj). 
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Články o aktuální činnosti projektu byly prezentovány v kongresových novi-
nách významných odborných akcí (výroční kongres ČIS ČLS JEP v Brně, 22 . 
Kongres o ateroskleróze v Olomouci). Podobně orientované informace byly 
průběžně publikovány také v odborných týdenících Medical Tribune a na on-
line portálech Intranet České internistické společnosti ČLS JEP a e-inter-
na.cz. O dyslipidemiích byly v průběhu roku 2018 publikovány články v novi-
nách, internetových zpravodajských denících a zveřejněny rozhovory a repor-
táže v rozhlasu a televizi (v září např. reportáž v Televizních novinách TV 
Nova).

Na stránkách www.athero.cz i nadále funguje samostatná sekce MedPed pro 
odbornou veřejnost. Sekce obsahuje všechny základní a důležité informace o 
etiologii, diagnostice a léčbě FH, o zásadách životního stylu při onemocnění 
FH a o projektu MedPed. Nechybí samozřejmě ani aktualizované kontakty a 
seznam pracovišť MedPed v jednotlivých regionech nebo odkaz na stránky 
pacientské organizace. Detekci rizikových pacientů v populaci má napomáhat 
speciálně vytvořený on-line dotazník, kam mohou zájemci zadat hodnoty 
svého lipidogramu a klíčové údaje z osobní a rodinné anamnézy. Odeslané 
dotazníky vyhodnocuje určený odborník centra projektu MedPed, MUDr. Mar-
tina Vaclová, Ph.D. (III. interní klinika VFN), a poté navrhuje další postup.

VYBRANÉ ODBORNÉ PUBLIKACE SOUVISEJÍCÍ S PROBLEMATIKOU 
FH A PROJEKTEM MEDPED V ROCE 2018

M. Vaclová, T. Freiberger, L. Schwarzová, L. Tichý, M. Vrablík, R. Češka: 
MedPed – realita péče o familiární hypercholesterolemie v největším centru. 
Vnitřní lékařství 2018; 64(1): 38-42.

M. Vrablik, K. Raslova, B. Vohnout, V. Blaha, M. Satny, O. Kyselak, M. Vaclo-
va, R. Urbanek, J. Maskova, V. Soska, T. Freiberger: Real-life LDL-C treat-
ment goals achievement in patients with heterozygous familial hypercholeste-
rolemia in the Czech Republic and Slovakia – results of the PLANET 
registry). Atherosclerosis 2018; 277: 355-361. 
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DATABÁZE PACIENTŮ PROJEKTU MEDPED 

Nová databáze je již od roku 2017 plně funkční pro zadávání a převody pa-
cientů z původní databáze. Převedeno a aktualizováno je 85,4 % dat (5368 
pacientů s FH, 8880 záznamů). V databázi jsou 4 kategorie záznamů: nepře-
vedeno (červený klíč), pacient převeden s původními údaji, není již sledován, 
jiné údaje nejsou k dispozici (černý klíč), pacient aktualizován podle posled-
ních údajů v kartě, ale již není aktivně sledován (modrý klíč), pacient aktuali-
zován a převeden (bez klíče). V roce 2018 započala příprava na plánovanou 
změnu správce v roce 2019 – Institut biostatistiky a analýz Masarykovy uni-
verzity v Brně. Výhody nového správce databáze: využití dat z centrálních 
registrů ÚZIS (mortalita a morbidita u evidovaných pacientů), větší možnosti 
statistického zpracování a využití dat. Snahou je provést změnu bez ovlivnění 
přístupu center a možnosti zadávání dat stávajícím způsobem. Molekulárně 
genetická diagnostika FH a dalších DLP: k použití připraven Targeted NGS 
panel (detekce cca 70 genů spojených s dyslipidemiemi vč. genetického rizi-
kového skore pro TG a LDLC).

Graf 1: Stav národní databáze pacientů s FH/FDB za období 1998 – XI/
2018
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Graf 2: Stav národní databáze pacientů s FH/FDB dle dostupnosti DNA

Aktuální situace v oblasti evidence pacientů s homozygotní FH (hoFH)

Celkem evidováno 19 pacientů. LDLR praví hoFH: 4 (def/def), LDLR složení 
heFH: 10 (5 def/null; 5 def/def), APOB (hoFDB): 4, LDLRAP1 (true hoARH): 
jeden. Nežijí 4; věk při dg. 31 let; věk nyní/při úmrtí 50 let. Z očekávaných 40 
jedinců evidováno 47,5 % (1: 250 000) + ≥1 „klinických“ hoFH. 

PROJEKT CzeCH-IN (Check Cholesterol In Newborns) 

Cílem tohoto pilotního projektu, který je součástí Akčního plánu Národní stra-
tegie Zdraví 2020 (AP7: Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR), je 
zjistit senzitivitu a specificitu vyšetření LDL-C v pupečníkové krvi (vzorek 10 
000 novorozenců ze zapojených gynekologicko-porodnických pracovišť) pro 
stanovení diagnózy FH a ověřit, zda jde o vhodný postup pro celoplošný 
screening. 
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Projekt má za úkol také stanovit nejefektivnější kombinaci biochemického a 
molekulárně-genetického vyšetření k efektivnímu screeningu a navrhnout do-
poručený diagnostický a klinický postup pro program národního screeningu. 
První zasedání pracovní skupiny projektu se uskutečnilo 20. října 2018. Pro-
jekt, který je spolufinancován Evropskou unií, probíhá v gesci Národního 
screeningového centra Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, od-
borným garantem projektu je doc. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. a za ÚZIS 
ČR mgr. Pavel Němec, Ph.D. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2018 a ukon-
čen bude 31. října 2021. Projekt má 9 členů Pracovní skupiny, jejím předse-
dou je prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 

Projekt MedPed je zapojen do mezinárodní iniciativy FH Studies Collabora-
tion (FHSC) při Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS), jehož cílem je 
od roku 2015 shromažďovat a analyzovat data investigátorů z celého světa, 
stejně jako vyvíjet programy, aktivity a opatření specificky zaměřené na FH. 
MedPed je rovněž součástí registru HoFH International Clinical Collaboration 
(HICC), který sbírá anonymizovaná data pacientů s hoFH. Cílem je evidence 
dat nejméně 500 osob, aby bylo možné hodnotit prevalenci onemocnění, jeho 
klinické konsekvence a možnosti terapie. Projekt MedPed dále spolupracuje 
s projektem ScreenPro FH (klinické studie), americkou FH Foundation (gene-
tický konsenzus) nebo s ClinGen (Clinical Genome Resources), aktivitou Na-
tional Institutes of Health (NIH) – spolupráce na evaluaci mutací v genech pro 
FH.

PACIENTSKÁ ORGANIZACE DIAGNÓZA FH, Z.S.

Spolek pro podporu pacientů s FH a jejich blízkých byl založen v létě roku 
2014 na podnět lékařů projektu MedPed a jejich pacientů. Předsedkyní se 
stala pacientka mgr. Zdeňka Cimická a místopředsedkyní mgr. Kristýna Čillí-
ková. Spolek má další dva členy Výboru. 
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Tjut
Lístek s poznámkou
je dále zapojen do projektu ScreenPro FH (záchyt FH v regionu střední, jižní a východní Evropy), spolupracuje s FH Foundation (genetický konsenzus) nebo se podílí na programu evaluace mutací v kauzálních genech FH s názvem ClinGen (Clinical Genome Resources), což je aktivita National Institute of Health (NIH)) v USA. 



Cílem Diagnózy FH, z.s. je poskytovat pacientům informace důležité pro je-
jich léčbu a život s onemocněním a pomáhat jim v případě, že je omezeno je-
jich právo na účinnou léčbu. Dalším cílem je zvyšovat povědomí o rizicích FH 
v obecné populaci, stejně jako o hypercholesterolemii obecně (primární a se-
kundární KV prevence). Spolek je jedním z prvních členů mezinárodní sítě 
FH Europe, má své zastoupení v Pacientské radě MZ ČR a podporuje rozvoj 
pacientských organizací v zemích připojených k projektu ScreenPro FH. Spo-
lek vydává každoročně informační Zpravodaj FH, připravuje a vydává letáky 
a brožury pro pacienty, pořádá 2x ročně tiskové konference, realizuje osvěto-
vé kamapaně na sociálních sítích a v roce 2018 uskutečnil již 3. ročník Týdne 
FH spojeného s měřením cholesterolu, individuální edukací a přednáškami. 
Odborným partnerem spolku je od jeho založení ČSAT a projekt MedPed. 
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PODĚKOVÁNÍ 

Aktivity projektu MedPed byly v roce 2018 podporovány společnostmi Ale-
xion, Amgen, KRKA, Pfizer a Sanofi, za což jim patří velké poděkování. Pro-
jekt MedPed od svého vzniku v roce 1998 běží pod patronací České společ-
nosti pro aterosklerózu (ČSAT). 






