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SOUHRN
Autor popisuje patobiochemické a patofyziologické nálezy dyslipidémií z metabolické poradny u zdravých žen i u pacientek 
s familiární hypercholesterolemií (FH). Diskutován je význam fyziologického zvýšení hladiny celkového cholesterolu (CCh) 
ve II. trimestru (průměrně o 30 %) známé jako těhotenská hypercholesterolemie (TH). Práce upozorňuje, že u FH je toto 
zvýšení již diagnosticky významné, u nejtěžších homozygotních forem FH pak vyžaduje kauzální léčbu. Autor hodnotí četné 
epidemiologické studie dokládající narození dosud převážně bezpříznakových dětí z výše uvedených rizikových těhotenství, 
poukazuje na zvířecí experimentální studie o transportu cholesterolu placentou a tvorbu cholesterolu samotným plodem. 
V závěru se práce věnuje aktuálně diskutované problematice medikamentózní léčby TH. Léčba se nedoporučuje pro 
nežádoucí účinky na pacientky samotné a pro možný teratogenní efekt podávaných léků na vývoj embryonálních tkání 
plodu. Zatím jsou doloženy převážně experimentálními nálezy na zvířeti nebo na embryonálních buňkách a ve tkáňových 
kulturách placentárního trofoblastu. 
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SUMMARY
Hyánek  J.:  Hypercholesterolemia  in  pregnancy  -  pathobiochemical  and  pathophysiological  implication  for 
atherosclerosis and evaluation in metabolic surgery. 
After huge pathobiochemical and pathophysiological explanations of dyslipidemias in pregnancy, the autor presents an 
increase of total cholesterol about 30% in healthy women within 2nd trimester as physiological pregnancy hypercholestero-
lemia. The same increase in patients suffering from familial hypercholesterolemia draws more metabolic attention and needs 
some diagnostic and therapeutic support. Experimental studies on cholesterol synthesis in animal fetuses as totally inde-
pendent on maternal cholesterol pool have been proved. The epidemiological studies in children born to mothers suffering 
from hypercholesterolemias proved none typical or serious defects till now. At the end he comments the medical treatment 
of pregnancy hypercholesterolemia that has never been accepted. Till now only laboratory experiments in animals and in 
human placental trophoblast cells proved the detrimental effected of high doses of statins on early embryonic development 
of different organs. 
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Úvod

Hladina celkového cholesterolu (CCh) podléhá 
v průběhu lidského života u obou pohlaví rozdílným hor-
monálním vlivům. Obecně známé pozvolné zvyšování 
s věkem je výrazem jak postupujícího pohlavního zrá-
ní, tak postupujícího stárnutí. V průběhu fyziologického 
těhotenství obvykle CCh dosahuje u zdravé ženy jejího 
celoživotního maxima (obr. 1). Vlivem metabolického 
působení estrogenů dochází ke zvýšení HDL a VLDL 
cholesterolu (HDL-Ch, VLDL-Ch). Estrogeny dále snižují 
aktivitu lipoproteinové lipázy (LPL), a tak zvyšují hladinu 
TAG [1, 2]. Aterogenní působení mužských a ženských 
pohlavních hormonů na cévní stěnu je rozličné. Podle 
Blankenhorna a spol. u poloviny 50letých žen dominuje 
postižení velkých cév a aorty, zatímco u mužů ve stej-
ném věku dominuje především postižení koronárních 
tepen až v 75 % [3]. Diskuse a pochybnosti o atero-
genním významu zvýšeného cholesterolu v průběhu 
těhotenství se ozývají již od konce minulého století [4]. 

Puberta a menarché

V naší metabolické ambulanci je velice častým 
nálezem zvýšení CCh u pubertálních dívek i chlapců 
v rizikových rodinách s výskytem kardiovaskulárních 
onemocnění (KVO). Díky povinnému selektivnímu scre-
eningu hypercholesterolemie v 5. a 13. roce věku u dětí 
narozených v rizikových rodinách je v současnosti 
detekována jako nejčastější tato metabolická úchylka 
s výskytem 1:400 až 500 [5]. Třináctý rok věku jsme 
pro selektivní screening hypercholesterolemií vybrali 
záměrně, zejména u dívek už většinou po menarché 
(první menstruaci) umožňuje zachytit patologie a medi-
kamentózně je léčit [6-9]. Pediatry očekávané a dopo-
ručované zahájení léčby až po menarché se podle 
našich patnáctiletých zkušeností nezakládá na pravdě. 
Snížení CCH po menarché je jen přechodné a po něko-
lika menstruačních cyklech se vrací k původním vyso-
kým hodnotám [10].




