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Souhrn
Autoři přináší stručný souhrn konsenzu panelu expertů organizovaného odbornou společností International Atherosclerosis
Society k problematice těžké formy familiární hypercholesterolémie, vydaného v květnu 2016 (1). Familiární hypercholesterolémie (FH) je závažná dědičná porucha tukového metabolizmu, která vede k manifestaci ischemické choroby srdeční
(ICHS) v mladém věku. Heterozygotní forma postihuje přibližně 1 osobu z 200, zatímco vzácná homozygotní forma se
vyskytuje s prevalencí 1:300 000. V posledních letech se ukázalo, že klinická manifestace heterozygotní a homozygotní
FH se mohou významně překrývat. Cílem konsenzu bylo definovat těžkou formu FH a popsat postup identifikace jedinců
s nejvyšším rizikem manifestace ischemických kardiovaskulárních příhod na základě koncentrací LDL-cholesterolu v séru
a individuální odpovědi na konvenční hypolipidemickou léčbu. Autoři konsenzu se zabývali také významem molekulární
diagnostiky a jednotlivých rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárního postižení, vč. stanovení stupně subklinické aterosklerózy při určení individuálního rizika pacientů. Právě pacienti s těžkou FH mohou nejvíce profitovat z časného zavedení
agresivní hypolipidemické léčby s využitím nových možností, např. inhibitorů PCSK9, přičemž přesnější definice těžké FH
může pomoci zajistit dostupnost této léčby pacientům v nejvyšším riziku.

1. Úvod
Familiární hypercholesterolémie (FH)
je metabolická porucha tukového metabolizmu s autozomálně kodominantním
typem dědičnosti, charakterizovaná vysokými koncentracemi LDL cholesterolu
v séru a v průměru 3-13x zvýšeným rizikem předčasné klinické manifestace ICHS
oproti jedincům s normocholesterolémií
(2,3,4). Heterozygotní forma (heFH) je
podmíněna mutací na 1 alele genu pro
LDL receptor (LDLR), apolipoprotein
B (APOB) nebo vzácněji proprotein konvertázu subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9),
zatímco homozygotní forma (hoFH)
spočívá v defektu na obou alelách těchto
genů (2). Studie z nedávné doby ukázaly, že onemocnění je častější než se dříve
předpokládalo, heterozygotní formou trpí asi 1 osoba z 200-300 a homozygotní
formou je postižena 1 osoba z 300 000
(3,6,7,8). U heFH jsou hodnoty LDL-cholesterolu 2-3x vyšší než je norma, u hoFH až 10x vyšší, což činí pacienty s hoFH
nejrizikovější skupinou z hlediska ICHS
vůbec (4,5,8,10). Pokrok v molekulárně
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genetické diagnostice a její širší využití
ukázaly, že část pacientů, kteří jsou heterozygoti pro některou z kauzálních
mutací FH, dosahuje koncentrací LDL-cholesterolu typických spíše pro pacienty
s hoFH (>10-13 mmol/l), a naopak někteří pacienti, u nichž byly prokázány mutace na obou alelách genů LDLR, APOB či
PCSK9, mají koncentrace LDL-cholesterolu odpovídající heFH (>5-10 mmol/l)
(9,11,12). To poukazuje na význam vlivu
dalších genetických i vnějších faktorů,
vedle kauzální mutace, na výslednou
koncentraci LDL-cholesterolu, a zároveň
to komplikuje diagnostickou klasifikaci
FH. Je důležité si uvědomit, že hlavním
určujícím faktorem rizika předčasné ICHS
není příslušná kauzální mutace, ale především výše LDL-cholesterolu (18). Pro
správnou klinickou praxi je tedy zásadní
co nejpřesněji definovat fenotyp těžké
FH představující vysoké riziko předčasné ICHS, a to bez ohledu na to, zda se
jedná o molekulárně geneticky potvrzenou heFH nebo hoFH. Ve vysokém riziku
jsou zejména pacienti s FH v sekundární

prevenci a dále ti, kteří mají pokročilou
subklinickou aterosklerózu a/nebo hladinu LDL-cholesterolu >8 mmol/l.
Včasná diagnostika FH je důležitá pro
včasné zahájení účinné hypolipidemické
léčby. Standardní je vysokodávkovaná
léčba statiny v kombinaci s ezetimibem,
ale u části pacientů přetrvávají i při této
léčbě vysoké hladiny LDL-cholesterolu
a tím i vysoké riziko manifestace ICHS.
V současné době jsou již schválené regulačními agenturami další, velmi efektivní,
ale také nákladnější léčebné možnosti jako mipomersen, lomitapid či inhibitory
molekuly PCSK9 (13,14,23). Zdá se, že
právě pacienti s těžkou formou FH, kteří
jsou v nejvyšším riziku kardiovaskulárních příhod, by mohli z přidání nových léků k dosavadní terapii profitovat nejvíce.

2. LDL-cholesterol
O klíčové roli hypercholesterolemie jako nezávislého faktoru rozvoje aterosklerózy již není pochyb (24,25,26). Definitivní potvrzení příčinné souvislosti přinesly
intervenční studie s hypolipidemickou
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léčbou, především statinovou, které přesvědčivě prokázaly, že pokles cholesterolu
vede k redukci kardiovaskulární morbidity i mortatlity (27,28).
Velmi vysoké koncentrace LDL-cholesterolu jsou spojeny s horší prognózou jak
u pacientů s hoFH, tak heFH. Onemocnění, pokud není léčeno, má devastující
dopad především na mladé jedince, což
potvrzuje pozorování z éry před příchodem statinů, kdy muži s FH ve věku 20
až 29 let vykazovali 125x vyšší mortalitu
a ženy s FH 48x vyšší mortalitu než jejich
vrstevníci s normálními hladinami LDL-cholesterolu (29).
Z důvodu velmi vysokých koncentrací
LDL-cholesterolu jsou v nejvyšším riziku
pacienti s hoFH, u nichž dochází k předčasné manifestaci ICHS se 100x vyšší
pravděpodobností než u jedinců s normálními hladinami LDL-cholesterolu.
Pacienti s hoFH jsou kromě aterosklerotického postižení koronárních tepen,
aorty, karotid a periferních tepen často
postiženi i stenózou aortální chlopně či
supravalvulární aortální stenózou. Ovšem
také část pacientů s heFH je v extrémně
vysokém riziku pro velmi vysoké hladiny
LDL-cholesterolu, které jsou navíc rezistentní ke standardní hypolipidemické
léčbě. Takový závažný fenotyp heFH je
indikován hladinou LDL-cholesterolu
>8 mmol/l, a to nezávisle na přítomnosti dalších tradičních rizikových faktorů,
jako je kouření, diabetes, hypertenze nebo výskyt předčasné manifestace ICHS
v rodině (22). Přítomnost zmíněných rizikových faktorů ale hraje důležitou roli
a vede k dalšímu zvýšení rizika u těchto
pacientů.
Ukazatelem tíže FH je i věk zahájení
hypolipidemické léčby. Pozdní zavedení
léčby (ve věku nad 40 let) znamená příliš
dlouhou expozici arteriální stěny vysokým hladinám LDL-cholesterolu, která
probíhá hned od narození, a s tím spojené
vyšší riziko kardiovaskulární příhody (6).
Po příchodu statinů se situace pacientů s FH významně změnila, ale stále
je značně neuspokojivá. Studie149 jihoafrických pacientů s hoFH ukázala, že
výskyt závažných kardiovaskulárních příhod u nich poklesl po zavedení statinové
léčby v roce 1990 o 51 %, ale věk manifestace se posunul z 12,8 let na pouhých 28,3
let (30). V kohortě španělských pacientů
v programu SAFEHEART, čítající 2170 jedinců s geneticky potvrzenou diagnózou

heFH, dostávalo 72 % pacientů maximální hypolipidemickou léčbu definovanou
jako statin, samostatně nebo v kombinaci s ezetimibem, cílený k alespoň 50%
redukci LDL-cholesterolu. Pouze 11 %
pacientů dosáhlo doporučenou cílovou
hodnotu LDL-cholesterolu <2,5 mmol/l,
přičemž ve skupině pacientů v sekundární prevenci jen 5 % z nich se dostalo na
hodnoty <1,8 mmol/l (30). Uvedená data
ukazují, že přes dostupnost účinné léčby
se u pacientů s hoFH i heFH stále nedaří
snižovat hladinu LDL-cholesterolu a tím
i rizika předčasné manifestace ICHS dostatečně efektivně.

3. Genotyp FH
Základním kamenem diagnostiky
FH je vysoká hladina LDL-cholesterolu.
O diagnóze heFH je potřeba u dospělých
pacientů uvažovat při hodnotách LDL-cholesterolu >5 mmol/l, přičemž přítomnost předčasné manifestace ICHS
v rodině, šlachových xantomů, a případně
i xantelasmat a arcus cornealis v mladém
věku zvyšuje pravděpodobnost, že se
skutečně jedná o FH (2,6). Určení mutace
zodpovědné za vznik FH vede k potvrzení
diagnózy FH a je velice přínosné při kaskádovitém screeningu onemocnění v rodinách. Je ovšem potřeba zdůraznit, že
detekce kauzální mutace není nezbytná
ani pro stanovení diagnózy, ani léčebné
strategie, která se řídí především hladinami LDL-cholesterolu a nikoliv genotypem pacienta. Širší užití DNA diagnostiky
vedlo k odhalení pacientů nesoucích patogenní mutaci, jejichž hodnoty LDL-cholesterolu jsou nižší a průběh onemocnění
mírnější než je typické pro klasickou FH.
Z řady důvodů se pro stanovení závažnosti choroby nejeví vhodné aplikovat
výhradně genetická kritéria a geneticky
potvrzenou hoFH nelze považovat automaticky za velmi těžkou formu a naopak
heterozygotní nositele kauzální mutace
hodnotit automaticky jako méně závažné
případy FH. Vztah genotypu a fenotypu je
komplexní a zahrnuje řadu faktorů, jako
jsou heterogenita patogenních mutací,
vliv dalších genů a jejich vzájemných interakcí, epigenetické vlivy a vnější faktory.

3.1 Heterogenita patogenních mutací
FH je autozomálně kodominantní onemocnění, jehož příčinou je nejčastěji defekt v genu LDLR, následován defektem
v genu APOB a vzácně též mutace PCSK9,
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vedoucí k posílení funkce tohoto proteinu
(6,31). Byly popsány ojedinělé případy,
kdy byl fenotyp FH podmíněn dominantními mutacemi v genu STAP1 nebo APOE
(5,6). U mutací LDLR rozlišujeme mutace nulové, které vedou k poklesu aktivity
LDL receptoru pod 2 % a závažnějšímu
fenotypu FH, a mutace defektní způsobující pokles na 2-25 % (5). Přítomnost
mutace na 1 alele vede k heFH, přítomnost na obou alelách k hoFH. V případě
stejné mutace na obou alelách hovoříme
o pravých homozygotech, pokud jsou na
obou alelách různé mutace stejného genu, jedná se o složené heterozygoty, kteří odpovídají hoFH. Pokud jsou mutace
ve 2 různých funkčně spojených genech
(LDLR, APOB, PCSK9), označujeme pacienty jako dvojité (double) heterozygoty.
Tato situace rovněž koresponduje s hoFH.
Fenotyp hoFH je vzácně způsoben defektem na obou alelách genu LDLRAP1,
představující autozomálně recesivní (AR)
variantu onemocnění. V tomto případě
jsou heterozygotní nositelé mutace zdraví
a vzorec dědičnosti je odlišný od klasické
autozomálně dominantní formy choroby.
Podobný fenotyp jako FH mají i některé
další AR dědičné choroby, jako deficit
kyselé lysozomální lipázy (defekt genu
LIPA) nebo fytosterolémie (defekt genu
ABCG5 nebo ABCG8).
Genotyp pacientů se promítá do koncentrací LDL-cholesterolu. Například
pacienti homozygotní pro nulové mutace LDLR mají vyšší průměrné hodnoty
LDL-cholesterolu, než složení heterozygoti s jednou mutací nulovou a jednou defektní. Vztah jednotlivých genotypových
variant k průměrným hladinám LDL-cholesterolu je zobrazen na obr. č. 1.
Ukázalo se, že jenom přibližně polovina pacientů, u nichž byla geneticky
potvrzena hoFH, má koncentrace LDL-cholesterolu odpovídající kritériím
hoFH, tedy >13 mmol/l (5,9). Potřeba
maximálně agresivní léčby u pacientů
se řídí koncentracemi LDL-cholesterolu
a nikoliv genotypem. Pacienti s mutací
na obou alelách LDLR, kteří mají hladinu
LDL-cholesterolu odpovídající heFH, by
měli být léčeni jako heterozygoti. Naopak
pacienti s geneticky potvrzenou diagnózou heFH, pokud je jejich LDL-cholesterol
vyšší než 13 mmol/l, by měli být léčeni
jako pacienti s fenotypem hoFH.
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showed that around 50% of people carrying two causative
variants for familial hypercholesterolaemia had LDL
cholesterol concentrations consistent with previous

3.2 Polygenní vliv
U 20-40 % pacientů, splňujících diagnostická kritéria FH, není detekována
kauzální mutace ve známých genech,
spojených s FH (16). U části těchto pacientů je fenotyp podmíněn polygenním
efektem, tedy účinkem kombinace určitých variant malého účinku v řadě kandidátních genů (16,17). Tento polygenní
vliv se navíc uplatňuje i u pacientů s geneticky potvrzenou monogenní FH, u nichž
ovlivňuje průběh a tíži choroby.

4. Stratifikace kardiovaskulárního rizika u pacientů s FH
V největším riziku opakování ischemické kardiovaskulární příhody a úmrtí
jsou pacienti s FH, kteří jsou v sekundární
prevenci. Léčba statiny u nich sice vede ke
značnému, 37 % snížení mortality spojené
s ICHS, ovšem standardizovaná úmrtnost
je ve srovnání s obecnou populací stále asi
4x vyšší (19). Pacienti s FH léčení v rámci primární prevence mají z léčby oproti
pacientům v sekundární prevenci dvojnásobný přínos, tedy poloviční riziko úmrtí
v důsledku ICHS, což jenom podtrhuje
význam kaskádovitého screeningu FH
v rodinách a stanovení diagnózy už v presymptomatickém stadiu nemoci. Riziko
manifestace ICHS je ovšem velmi heterogenní a může se výrazně lišit i u nositelů
stejné kauzální mutace podmiňující FH
(10). Vedle koncentrace LDL-cholesterolu
je riziko ovlivněno dalšími rizikovými faktory, včetně těch tradičních. Závažnější
fenotyp je spojen se zahájením hypolipidemické léčby po 40. roku věku, mužským
pohlavím, kouřením, přítomností diabetes mellitus, hypertenze, pozitivní rodinnou anamnézou předčasné manifestace
ICHS (do 55 let u mužů a 60 let u žen),
hodnotou BMI nad 30 kg/m2 a chronickou
renální insuficiencí (glomerulární filtrace
<60 ml/min/1,73 m2) (22,32,33,34,35).
Nezávislým rizikovým faktorem jsou také zvýšené koncentrace lipoproteinu(a),
které nacházíme častěji u pacientů s FH,
než v obecné populaci. Dvě velké studie
ukázaly, že pacienti s FH a hladinami Lp(a)
>75 nmol/l (>0,5 g/l) mají vyšší riziko
klinické manifestace ICHS, než pacienti s
hladinami Lp(a) pod touto hranicí (32,36).
Nezávislým a významným ukazatelem
rizika kardiovaskulárních příhod v obecné populaci je rozsah subklinické aterosklerózy (20,21). Data z prospektivních
studií ukázala, že pokročilá kalcifikace
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≥10–13 mmol/L
(≥400–500 mg/dL)

≥5 mmol/L
(≥190 mg/dL)

Koncentrace LDL-cholesterolu
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Homozygoti pro nulové mutace v genu LDLR
Složení heterozygoti s jednou nulovou a jednou defektní mutací
v genu LDLR
Homozygoti pro defektní mutace v genu LDLR nebo pro mutace
v genu LDLRAP1
Homozygoti pro familiární defekt apo B-100 nebo pro mutace typu
„gain-of-function“ v genu PCSK9
Heterozygotní nositelé nulové mutace v genu LDLR
Heterozygotní nositelé defektní mutace v genu LDLR
Dvojití heterozygoti (např. pro mutace v genech LDLR
a PCSK9 typu „gain-of-function“ nebo v genech LDLR a APOB)

Obr. 1: Rozmezí koncentrací LDL-cholesterolu u těžké hypercholesterolémie podle typu
Figure 1: Range of LDL cholesterol concentrations in severe hypercholesterolaemia, according to
genetického defektu (převzato ze Santos et al. (1))
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lutním riziku kardiovaskulární příhody
a úmrtí (37). Podobně může být využito
4
i kritérium koronárního kalciového skóre
>75. percentilem hodnot specifických pro
daný věk a pohlaví (38). Jiným nezávislým ukazatelem rizika infarktu myokardu
a úmrtí je přítomnost >50% stenózy na
jedné koronární tepně nebo přítomnost
neobturujících aterosklerotických plátů
ve stěně alespoň dvou koronárních tepen
stanovená pomocí CT vyšetření (21,39).
V současné době ovšem neexistují jasná
doporučení k detekci subklinické aterosklerózy, ať už v obecné populaci, nebo
u pacientů s FH v primární prevenci.
Pacienti s hoFH a hodnotami LDL-cholesterolu >10 mmol/l jistě potřebují časté
a podrobné monitorování rozsahu aterosklerotického postižení. U ostatních pacientů, kteří trpí těžkou formou FH, může
stanovení rozsahu subklinické aterosklerózy pomoci určit ty, u nichž je žádoucí co
nejagresivnější hypolipidemická intervence s cílovou hodnotou LDL-cholesterolu
<1,8 mmol/l, přestože se jedná o pacienty
v primární prevenci.

5. Definice těžké formy FH a cílové
léčebné hodnoty LDL-cholesterolu
Panel expertů IAS navrhl následující
kritéria pro definici těžké FH, včetně cílových hodnot LDL-cholesterolu:
a) Hodnoty LDL-cholesterolu před léčbou >10 mmol/l, nebo >8 mmol/l ve
spojení s jedním vysoce rizikovým
faktorem, nebo >5 mmol/l ve spojení s alespoň dvěma vysoce rizikovými faktory;
- realistickým cílem je v tomto případě redukce LDL-cholesterolu
alespoň o 50 %, ideálně na cílovou
hodnotu <2,5 mmol/l.
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čená >50 % stenóza jedné koronární
tepny nebo přítomnost neobturujících aterosklerotických plátů ve stěně alespoň dvou koronárních tepen;
- realistickým cílem je v tomto případě redukce LDL-cholesterolu
alespoň o 50 %, ideálně na cílovou
hodnotu <1,8 mmol/l.
c) Výskyt klinické manifestace aterosklerózy v osobní anamnéze definovaný jako infarkt myokardu,
angina, koronární revaskularizace,
neembolizační ischemická cévní
mozková příhoda či tranzitorní ischemická ataka, nebo intermitentní
klaudikace;
- realistickým cílem je v tomto případě redukce LDL-cholesterolu
alespoň o 50 %, ideálně na cílovou
hodnotu <1,8 mmol/l.
Za vysoce rizikové faktory se považují zahájení hypolipidemické léčby po
40. roku věku, kouření, mužské pohlaví,
Lp(a) >75 nmol/l, HDL-cholesterol <1,0
mmol/l, hypertenze, diabetes mellitus,
pozitivní rodinná anamnéza předčasné
manifestace ICHS (do 55 let u mužů a 60
let u žen), chronická renální insuficience
(glomerulární filtrace < 0,5 ml/s/1,73 m2)
a BMI >30 kg/m2. Kalciové skóre je kalkulováno pomocí kritérií použitých v Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (40).

6. Léčba těžké formy FH
Panel expertů IAS navrhl algoritmus
léčby těžké FH, který je znázorněn na obr.
č. 2. Pacienti s těžkou FH mají ve většině případů velmi vysoké hodnoty LDL-cholesterolu a cílová léčebná hodnota
LDL-cholesterolu by měla být vybrána
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buď realistická nebo ideální (viz kapitola 5) v závislosti na výchozí koncentraci
LDL-cholesterolu, dostupnosti léčby, toxických nežádoucích účincích a konečně
i ceně léčby potřebné k dosažení dané
cílové hodnoty.

6.1 Konvenční léčba
Redukce LDL-cholesterolu by měla
být iniciálně zahájena nejvyšší tolerovanou dávkou potentních statinů (atorvastatinu nebo rosuvastatinu) s přidáním
ezetimibu. V závislosti na dostupnosti
a individuální snášenlivosti lze dle konsenzu přidat i sekvestranty žlučových
kyselin a niacin, pokud nebylo dosaženo
žádoucího poklesu LDL-cholesterolu. Co
se týče niacinu, žádná jeho léková forma
není v ČR k dispozici a ani jeho uplatnění v kontextu statinové léčby ve velkých
klinických studiích nepotvrdilo přídatný
benefit. Aktuálně tedy tuto léčbu považujeme spíše za „nouzové řešení“ a snahu
o využití všech možností léčby.

6.2 Nové možnosti léčby

efektu konvenční léčby. Studie s evolocumabem i alirocumabem potvrdily velký
potenciál tohoto typu léčby pro pacienty
s těžkou FH, když vedly ke snížení LDL-cholesterolu <1,8 mmol/l u 61-66 %,
resp. u 60-68 % pacientů s heFH, u nichž
nebyl zaznamenán uspokojivý terapeutický efekt při standardní hypolipidemické
léčbě (15,23). V obou studiích byla léčba
dobře tolerována a frekvence a závažnost
nežádoucích účinků nebyla vyšší než ve
skupině s placebem. Efektivita v prevenci rozvoje aterosklerotických komplikací
a dlouhodobá bezpečnost léků je v současné době testována v řadě dalších klinických studií (41).
K léčbě pacientů s hoFH byly schváleny i mipomersen (v USA) a lomitapid (v
Review
Evropě i USA). Tyto léky mají schopnost
redukovat LDL-cholesterol u hoFH o 2550 % a jsou indikovány u pacientů s hoFH
rezistentních k léčbě statiny, ezetimibem
a PCSK9 inhibitory (k PCSK9 inhibitorům
jsou rezistentní např. pacienti s nulovými mutacemi LDLR na obou alelách).

Krok 1
Pacient s těžkou familiární
hypercholesterolémií
Terapie maximální
tolerovatelnou dávkou
statinu (atorvastatin nebo
rosuvastatin) plus ezetimib

Udržovací léčba
LDL-cholesterol dosáhl
cílové hodnoty nebo
snížení je alespoň 50%

LDL-cholesterol nedosáhl
cílové hodnoty nebo snížení
je menší než 50%

Krok 2
Léčba pomocí 3 léků
Přidání inhibitoru PCSK9
(případně sekvestrantů
žlučových kyselin nebo
niacinu; s ohledem na
lokální dostupnost léků,
nežádoucí účinky
a náklady na léčbu)

Krok 3
LDL-cholesterol
stále nedosáhl
cílové hodnoty

Zvážení léčby pomocí 4 léků (postupů)
Přidání lipoproteinové aferézy nebo
přidání lomitapidu či mipomersenu
(schválených v některých zemích pro
léčbu homozygotní FH) nebo
transplantace jater (u homozygotní FH)

Obr.2:2:Treatment
Léčebný algorithm
algoritmus
pacienty
s těžkou
familiární hypercholesterolémií
Figure
forpro
severe
familial
hypercholesterolaemia
(převzato
ze strategy
Santos et
al. (1))
The
therapeutic
is based
on refractoriness of treatment, drug or procedure availability, reimbursement,
and approval by local regulatory agencies.

U pacientů s těžkou FH rezistentních Širšímu využití těchto léků brání jejich
refractory
patients
who nedosáhli
have not cíle
reached
their účinky,
target vyšší náklady na léčbu
ke konvenční
léčbě, kteří
vedlejší
reduction
in
LDL
cholesterol.
redukce LDL-cholesterolu alespoň o 50 a jejich obtížná dostupnost, ale i tak mají

pro použití v celé Evropě a lomitapid byl
z rozhodnutí výrobce stažen z českého
trhu v nedávně době, takže tyto léčebné
modality musíme aktuálně považovat za
v ČR nedostupné.
LDL-aferéza je účinná metoda, která
vede k omezení progrese nebo dokonce
k regresi aterosklerotického postižení koronárních tepen (42,43). U 130 pacientů
s heFH studovaných v Japonsku vedla ke
snížení počtu kardiovaskulárních příhod,
když byla přidána k farmakologické léčbě
(44). Výhodou je schopnost výrazně snížit
koncentraci Lp(a). U pacientů s těžkou FH
je LDL aferéza indikovaná, pokud farmakologická léčba nevede k dostatečnému
poklesu LDL-cholesterolu, což v klinické
praxi nastává poměrně běžně.

7. Závěrečné poznámky
Všichni pacienti s FH mají zvýšené
celoživotní riziko klinické manifestace ICHS. V rámci pacientů s FH ovšem
existuje skupina pacientů, jejichž riziko
kardiovaskulárních příhod a předčasného
úmrtí je výrazně vyšší než u ostatních pacientů. Jedná se o pacienty s FH v sekundární prevenci, dále o pacienty s velmi
vysokými koncentracemi LDL-cholesterolu, bez ohledu na to, zda jde o geneticky
potvrzené homozygoty nebo heterozygoty FH, pacienty s pokročilou subklinickou koronární aterosklerózou a pacienty
s přítomností dalších vysoce rizikových
faktorů. U této skupiny pacientů by měla být bez odkladu zahájena maximálně
tolerovatelná léčba statiny a ezetimibem.
Pokud není dosaženo cíle léčby, měly by
být do léčebného schématu přidány nové
léky, především inhibitory PCSK9 (mipomersen ani lomitapid v současné době
nejsou v ČR k dispozici). Další modalitou,
která by měla být i u nás více využita, je
LDL aferéza. Samozřejmostí je důraz na
omezení nebo eliminaci ovlivnitelných
rizikových faktorů, především kouření.

8. Poděkování
Práce byla podpořena granty AZV
ČR 15–28277A a 16–29084A.

% (nebo ideální cílové hodnoty), je dal- v případech, kdy pacienti s hoFH nedosaPCSK9 inhibitors
ší volbou zařazení inhibitorů PCSK9 do hují cílových hodnot, své opodstatnění.
If patients with severe familial hypercholesterolaemia are
léčebného schématu, a to s ohledem na Pro použití mipomersenu nebo lomitapijudged refractory to conventional treatment (ie, reduction
jejich
účinnost,
uspokojivou
v kombinaci
in
LDLvysokou
cholesterol
<50% and
not at the idealdugoal),
PCSK9 s PCSK9 inhibitory také
toleranci
a
nižší
náklady
ve
srovnání
zatím
chybí
důkazy z klinických studií,
inhibitors can be prescribed for reasons of eﬃcacy,
s
dalšími
farmakologickými
možnostmi.
jakkoli
existují
tolerability, and lower costs, by comparison withjednotlivé kazuistiky, poLéčba PCSK9 and
inhibitory
by měla
být zapisující only
úspěšné
mipomersen
lomitapide
(which
are approved
for použití takových kombihájena hned
po homozygous
zjištění nedostatečného
nací. Mipomersen
patients
with
familial hypercholes
terol- ovšem nebyl schválen
aemia)13,14,24–26,60,87 and lipoprotein apheresis.89 PCSK9
inhibitors should be started as soon as refractoriness to
conventional treatment is detected, and they should be
HYPERTENZE & kardiovaskulární prevence
maintained indeﬁnitely, if well tolerated, until proven
otherwise (ie, adverse eﬀects arise or beneﬁt is lost).
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