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Mírné hyperhomocysteinémie z deficitu MTHFR (C���T 
a C����A) u dospělých a adolescentů v metabolické 
ambulanci. Je třeba je diferencovat a léčit? 

Hyánek J., Maťoška V., Dubská L., Míková B., Pejznochová H., Dvořáková J., Táborský L., 
Košan L., Martiniková V., Privarová J., Brtnová J. 

Metabolická ambulance, OKBHI a Lékárna Nemocnice Na Homolce, Praha

SOUHRN
Cíl studie: určení výskytu a sledování mírné hyperhomocysteinémie (mHHC) u pacientů z metabolické ambulance s kardio-
vaskulární a perinatální zátěží. 
Typ studie: retrospektivní analýza dat z metabolické studie.
Materiál a metody: 44 pacientů vybraných homo- a heterozygotů polymorfismu metylentetrahydrofolát reduktázy (MTHFR 
C677T a A1289C) s mHHC (>30 µmol/l) bylo vyšetřeno geneticky na určení homo- a heterozygotie MTHFR, a tito byli dále 
klinicko-biochemicky a metabolicky diferencováni a dokumentováni. 
Výsledky: autoři dokumentují a diskutují málo známou nosologickou jednotku mHHC ze snížené enzymatické aktivity MTHFR 
jako samostatné a relativně časté metabolické onemocnění. Následkem je nedostatek aktivního folátu pro enzymový sys-
tém remetylace, který toxický homocystein odstraňuje. Snížení enzymové aktivity MTHFR nastává u nositelů homozygotní 
TT  až o 40 % . Prokázali jsme snížení plazmatického folátu, které negativně koreluje s jeho metabolickými důsledky - HHC 
(r = -0,853 u homozygotů; r = -0,635 u heterozygotů; u zdravých r = +0,259). Suplementace kyselinou listovou efektivně 
zvýšila plazmatický folát a snížila hladinu homocysteinu. Pozorování je doloženo kazuistikami typických pacientů, jejich 
rizikových rodokmenů a efektivity léčby. 
Závěr: mHHC z deficitu folátu následkem homozygozity nebo heterozygozity MTHFR je v naší populaci třetí nejčastější 
příčinou HHC hned po ledvinné insuficienci a po deficitu vitaminu B12 (holotranskobalaminu). Každá mHHC musí být dife-
rencována, vysvětlena a odstraněna, aby se snížilo riziko možných vitaminových deficitů a vývoje nežádoucích vaskulárních 
či perinatálních komplikací. O preventivním účinku snížení homocysteinu na rozvoj kardiovaskulárních komplikací se pochy-
buje. 
Klíčová slova: hyperhomocysteinemie, metylentetrahydrofolát reduktáza, MTHFR, genotyp 677 T<T a C<T; plazmatický 
folát, kardiovaskulární a perinatální komplikace, spina bifida. 

SUMMARY
Hyánek J., Matoška V., Dubská L., Míková B., Pejznochová H., Dvořáková J., Táborský L., Martiniková V., Privar-
ová J., Brtnová J.: Mild Hyperhomocysteinemias From  Deficiency of MTHFR (C���T and C����A) in Adults and 
Adolescents Attending Metabolic Unit: Is There Any Necessity for Their Differentiation and Treatment?
Goal: incidence and monitoring of mild hypeorhomocysteinemias in  patients with cardiovascular risk attending the meta-
bolic unit.
Type of Study: retrospective analysis of  a metabolic  study.
Patients and Methods: 44 patients –  from metabolic unit- selected homozygotes or heterozygotes confirmed by molecu-
lar-genetics methods  for polymorphism of methylenetetrahydrofolate reductases (MTHFR C677T and A1298C)  and ac-
companied with mild hyperhomocysteinemia (> 30 µmol/l  of  homocysteine in blood) were further metabolically analyzed 
and documented.
Results: authors discuss and postulate till now not described form of mild hyperhomocysteinemia caused  only by de-
creased enzymatic activity of MTHFR as a relatively often metabolic disturbance of folate metabolism. Due to defficient 
enzyme aktivity of MTHFR C677T in TT homozygotes (< 40%) the levels of plasmatic folates are decreased  and the remeth-
ylation of homocysteine in the methionine cyclus is diminished.The negative correlation of lowered plasmatic folate with 
hyperhomocysteinemia in TT homozygotes (r= -0.853) and in CT heterozygotes (r = -0.635) was proved. In healthy control 
(r = +0.259). Supplementation of these patients with folic acid effectively increased  folate plasmatic levels and decreased 
homocysteine levels. Typical clinical cases are documented with metabolic schemes or pedigrees. The therapeutical effect 
of homocysteine decrease on prognosis of cardiovascular risk has not been till now observed.
Conclusion: mild hyperhomocysteinemias from folate defficiency due to homozygozity or heterozygozity of MTHFR in the 
Czech population represent the 3rd most cause of hyperhomocysteinemias: 1st kidney diseases, 2nd deficiency of holo-
transcobalamin. All mild hyperhomocysteinemias detected within routine laboratory practice must be differenciated and 
with adequate therapeutical effort established. Otherwise the routine estimation of homocysteine could be missused only 
for economical purposes.
Key words: Hyperhomocysteinemia, Methylenetetrahydrofolate Reductase, MTHFR, Plasma Folate Cardiovascular Risk, 
Spina Bifida.
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Úvod

Podrobné studie jako Norwegian Vitamin Trial 
(NORVIT), Westnorwegian Vitamin Trial (WENBIT), Hor-
daland Homocysteine Studies, které následovaly 10 let 
po povzbudivých studiích preventivního podávání B-
vitaminů (SEARCH, WACS, VISDPO,TITATOPS, VISP, 
HOPE-1 a 2, CHAOS), dokládají negativní význam 
snižování zvýšené hladiny celkového homocysteinu 
(tHcy) - hyperhomocysteinemie (HHC) podáváním vita-
minů skupiny B jako možnou prevenci kardiovaskulár-
ních komplikací [1, 2, 3, 5, 12, 18, 26, 27]. Důsledkem 
těchto závěrů je ztráta zájmu kardiologů a dalších klini-
ků o praktický význam stanovení tHcy v plazmě. Dosud 
však nebylo předloženo žádné racionální vysvětlení 
skutečného rizika tohoto toxického metabolitu v etio-
logii cévního onemocnění, ačkoliv poškozuje endotel, 
snižuje metylační kapacitu DNA a argininu. Experimen-
tálně opakovaně doložená in vitro a in vivo homocystei-
nová etiopatogeneze endoteliálních změn byla po uply-
nulých 50 letech zamítnuta [6, 9, 10, 12, 22, 29, 30, 
33]. Nadále se tolerují i pozitivní názory na patogenitu 
mírného zvýšení tHcy před lety publikované americkými 
i evropskými autory jako např. zjištění Walda a spol., že 
zvýšení hladiny tHcy o 5 µmol/l zvyšuje riziko příští cévní 
příhody o16 % a nebo závěry Homocysteine Collabo-
rative Study dokládající snížení rizika ischemické cho-
roby o 11 %, pokud se tHcy sníží o 3 µmol/l [1, 11, 12, 
15, 30, 31]. Indikace vyšetření tHcy byla zpochybněna, 
interpretace klinicko-biochemického významu HHC 
zůstala nedořešená a využití v diferenciální diagnostice 
je nedoceňováno. Pomůckou k řešení neutěšené situ-
ace jsou vyčerpávající studie o klinicko-biochemickém 
významu tHcy, externích vlivech na metodiku stanovení 
i interpretaci nálezů od Refsumové a Uelanda [34]. 

Příčiny a druhy hyperhomocysteinemií

Referenční hodnoty pro tHcy jsou podle našich 
50ti letých zkušeností doporučené u pacientů (< 60 let 
a normální kreatininémie): < 15 µmol/l pro ženy a < 20 
µmol/l pro muže; u dětí jsou hodnoty nižší (< 10 µmol/l),  
nejnižší hodnoty pak nacházíme u těhotných (6 -10 
µmol/l). U populace starší 60 let je třeba brát zřetel na 
kreatininémii, zvýšení tHcy průměrně o 8 µmol/l je způ-
sobeno vzrůstem kreatininémie o 10 µmol/l. U mlad-
ších osob naopak s ohledem na možný externí příjem 
folátu očekáváme hodnoty průměrně o 6,7 µmol/l nižší 
[17, 24]. 

Podle Guttormsenové a Bostoma [6, 21] se HHC 
rozlišují spíše historicky na mírné HHC (< 30 µmol/l), 
intermediární (30 - 100 µmol/l) a výrazné HHC (> 100 
µmol/l). Rozumnější je dělení podle etiopatogeneze, na 
té se podílí především geny, vitaminy a léky. Mírné zvý-
šení tHcy je způsobeno už i lehkou ledvinnou dysfunk-
cí jakéhokoliv původu, deficitem vitaminů skupiny B, 
toxickým poškozením jater nejrůznějším agens, účin-
kem některých vzácnějších léků (např. methotrexát); 
nejvyšší hodnoty tHcy pak nalézáme u vzácné nemoci 
z dědičného deficitu cystathionin-beta-syntázy (CBS) 

- klasické homocystinurie [9, 27]. Mírná hyperhomo-
cysteinémie (mHHC) je považována stále za experi-
mentálně prokázaný, ale stále „nedořešený“ faktor 
předčasného endoteliálního poškození, trombopatií, 
perinatálního a onkologického vlivu. Patogenní hladina 
tHcy však není definována a iniciace vzniku flebotrom-
bózy, či tromboembolie se může pohybovat až kolem 
100 µmol/l tHcy, u neurogenního, onkologického 
a perinatálního poškození není zatím definována [23]. 
Kontroverzní metabolické, molekulárně genetické i epi-
demiologické studie o škodlivém účinku homocysteinu 
a pozitivním účinku folátu však nadále pokračují [4, 5, 
10, 12, 13, 15, 30, 33]. 

Všechny příčiny HHC spočívají v jeho nedosta-
tečném metabolizování  v remetylačním enzymatic-
kém cyklu methioninsyntázy a její reduktázy buď jako 
následek genového defektu jednotlivých enzymových 
bílkovin nebo deficitního enzymatického mechanismu 
z nedostatku koenzymů tj. vitaminů B12,B6 ,B2 a aktiv-
ního folátu [9]. Obr. 1. 

Nedostatečně zdůrazňovaná je zatím nejčastější 
příčina vzniku mHHC vznikající už při mírné ledvinné 
insuficienci. Hladina tHcy velmi dobře koreluje se zvý-
šenou kreatininémií, a to už následkem  mikroskopic-
kých lézí endotelu ledvinných kapilár [7, 8, 17]. Dobře 
prozkoumaným je už skoro 50 let známý dědičný defi-
cit cystathionin-beta-syntázy u klasické homocystinurie 
s více než padesáti známými genovými mutacemi [9, 
26, 27]. Relativně častá v naší populaci je HHC z potra-
vinového deficitu vitaminu B12 u veganů a vegetariánů 
nebo způsobená chronickým deficitním vstřebáváním 
s odlišnou manifestací v závislosti na věku [9, 23].

K HHC dochází také deficitem ve skupině vitami-
nu B12 následkem změn v jeho molekulárně genetic-
ké struktuře. Cobalaminy (Cbl) C, D, E, F, G vyvolávají 
deficit enzymového makrokomplexu methioninsyntázy 
a metylmalonyl-CoA-mutázy, zatímco CblE a G jen 
deficit methioninsyntázy. Deficit haptocorrinu se proje-
vuje stejně, liší se normální hladinou HTC. Sem patří 
i málo známé HHC z deficitu jednouhlíkatých methe-
nylových skupin vznikajících při oxidaci serinu, které 
jsou potřebné k navázání na tetrahydrofolát, aby se 
vytvořil 5,10-metylentetrahydrofolát. Ten je zredukován 
MTHFR na aktivní 5-metyltetrahydrofolát. Deficit aktiv-
ního folátu spolu s deficitem methioninadenosyltrans-
ferázy se v současné době považují za příčinu poruch 
demyelinizačních pochodů vedoucí již v útlém věku 
k psychomotorické retardaci [9]. 

Vzácnou příčinou HHC je dědičný nebo získaný 
deficit vstřebávání folátů (malabsorpce) ve střevě. Zde 
se folátové polyglutamáty z potravy enzymaticky kon-
vertují folátreduktázou z jejunální mukózy na monoglu-
tamáty, aby se mohly vstřebat [32]. Léčebně podávaná 
kyselina listová se proti polyglutamátům vstřebává dva-
krát vydatněji. 

Dosti prostudovaný, ale dosud nedostatečně klinic-
ky doceněný, je funkční deficit enzymového systému 
termolabilní metylentetrahydrofolátreduktázy (MTHFR) 
následkem genových mutací C677T a A1298C (OMIM 
236250) lokalizovaných na 1p36. 3. Protože primáti 
nedovedou syntetizovat folát, jsou odkázáni na jeho 
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přívod potravou. Klinická manifestace představuje šká-
lu od bezpříznakových dospělých pacientů (jen s meta-
bolickým nálezem) až po těžkou neurologickou symp-
tomatologii s retardací u malých dětí. 

Podmínky enzymatické reakce MTHFR 

V naší práci se věnujeme metabolickým varian-
tám polymorfismu MTHFR C677T a A1298C (OMIM 
236250) z deficitu N-5,10-metylentetrahydrofolát-
reduktázy, E.C.1.5.1.20. Zjednodušené schéma je 
uvedeno na Obr. 1. Jedná se o klíčový enzymatický 
komplex redukující 5,10-metylentetrahydrofolát na 
N-5-metyltetrahydrofolát, z jehož nedostatku rezultu-
je deficit tzv. aktivního folátu (folate trap) nezbytného 
k remetylaci cytotoxického homocysteinu na methio-
nin v enyzymovém makrokomplexu methioninsyntázy 
a její reduktázy. Esenciální aminokyseliny methioninu 
jsou potřebné kromě syntézy bílkovinných struktur 
také k syntéze DNA a pro remetylační a imprinting 
procesy. 

Nekovalentně vázaný flavinadenindinukleotid (FAD) 
jako kofaktor přijímá redukční ekvivalenty z NAD(P)H 
a přenáší je na CH2-H4 folát. Redukce CH2H4 folátu je 
jedinou možností, jak v lidském organismu syntetizo-
vat k životu nezbytný „aktivní 5- metylfolát“. Enzymová 
bílkovina MTHFR existuje ve formě tetraméru složené-

ho z dimérových podjednotek o molekulové hmot-
nosti 70000 - 77000 kDa [20]. Vazba FAD, NAD(P)H 
a CH2-H4 folátu je lokalizovaná na N-terminálním konci 
molekuly. Molekula enzymu může být deficitní násled-
kem polymorfismu dvou genetických mutací: 677 C<T 
a 1298 A<C. V prvém případě jde v molekule o zámě-
nu v nukleotidu C za T s následkem, že se kódovaná 
aminokyselina alanin222 vymění za valin (A222V); ve 
druhém případě se v nukleotidu zamění A za C a místo 
glutamátu 429  vzniká alanin (G429 V). Mutace posu-
nuje reakční rovnováhu mezi hladinami holotetraméru 
na jeho apoenzymy diméry směrem k dimérům, kte-
ré mají nižší enzymovou aktivitu. Disociace závisí na 
předchozím uvolnění FAD, který katalyzuje elektronový 
transfer z NAD(P)H na CH2-H4 folát a vzdaluje se tak 
od katalytické domény. Následkem je tepelná nesta-
bilita enzymové molekuly při 37ºC  se snížením enzy-
mové aktivity až o 40 %, ta se výrazněji projevuje u TT 
homozygotů než CT heterozygotů. Přidání CH3-H4 folá-
tu (např. podáním folátmonoglutamátu nebo kyseliny 
listové) zpevňuje vazbu FAD na N-terminálním konci 
molekuly a zlepšuje enzymovou aktivitu. Závislost na 
externím podání folátu není vždy lineární, zřejmě kvůli 
dalším možným enzymatickým zevním vlivům. I když 
syntéza Hcy při deficitu MTHFR stoupá, celková reme-
tylační kapacita methioninového cyklu není postižena, 
což znamená, že se tato metabolická situace projevuje 
různým zvýšením Hcy i u téhož pacienta, zřejmě pod-

Fig. �. Metabolic scheme of homocystein methylation in human. Abbreviations: BMMT-betain methionin methyltransferase;  
Cbl I, Cbl II:cobalamin ; CBS-cystathionin beta synthase; DHF-dihydrofolate; DMGly- dimethylglycin; DNAMT-DNA methyltrans-
ferase; dUMP-deoxuridin monofosfate; DTP- deoxythymidine monofosfate; FormylTHF-formyltetrahydrofolate; GSMT-glycin/
serin methyltransferase; MeTHF-methylentetrahydrofolate; MeTHF-methylentetrahydrofolate; MtTHF-methenyltetrahydro-
folate; 5-MTHF-5-methyltetrahydrofolate; MTHFR-methyltetrahydrofolat reductase; MTR-methionine synthase; MTRR-me-
thionine synthase-reductase; SAM-S adenosylmethionin; SAH-S-adenosylhomocystein; SAHH-S-adenosylhomocystein hy-
drolase; THF-tetrahydrofolate, TS-thymidylate synthese
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le jeho aktuálního metabolického stavu a okamžitého 
nasycení vitaminy z potravy a toto sycení zase závisí 
na druhu příjmu potravy i na potravinářských módních 
vlivech [13]. 

Prevalence polymorfismu MTHFR 
a kauzální léčba HHC 

Prevalence C677T mutace MTHFR v severoameric-
ké, severoevropské, holandské a welšské populaci se 
různí v rozsahu 5 - 12 - 20 % a Kožich a spol. v pražské 
populaci našli podobné % výskytu (IGA MZCR, NM 
26-3, 2000), [16, 21]. Zvýšené kardiovaskulární riziko 
u tohoto polymorfismu popsal první Frosst a Blom, rizi-
ko výskytu spina bifida první v. d. Put a Kluijtsmans [5, 
19, 23, 25]; jejich výsledky jsou pozdějšími nálezy zpo-
chybňovány, ne však zcela vyvráceny. Podání kyseliny 
listové zvyšuje významně hladinu plazmatického folátu 
a tím i enzymovou aktivitu a snižuje hyperhomocystei-
némii u homo- i heterozygotů. Kvantitativní stanovení  
5-metylfolátu v plazmě je zatím velice náročné, a rutin-
ně se neprovádí. Zůstává orientace jen podle plazma-
tického folátu (PF) a jeho ještě méně informativního 
zásobního formylfolátu v erytrocytech (EF). Podávání 
aktivního 5-metylfolátu je rovněž účinné. Firemní stu-
die jsou velmi povzbudivé, ale neuvádí bohužel  hladi-
nu aktivního folátu v krvi [29]. Naše vlastní zkušenosti 
u těhotných jsou zatím nedostatečné. 

Pacienti a metody

Metabolickou ambulancí prochází ročně zhruba 
500 dospělých a adolescentních pacientů s lipido-
vou symptomatologií a kardiovaskulárním rizikem. Pro 
studii bylo vybráno 44 pacientů se zvýšenou hladinou 
tHcy > 30 µmol/l a nálezem homozygotní nebo hete-
rozygotní mutace MTHFR 677C>T a 1298A>C. Hladi-
na tHcy byla zvolena podle používaného rozdělování 
HHC Guttormsenové a Bostoma [6, 21]. Ze studie byli 
vyloučeni pacienti se zvýšenou hladinou kreatininu, 
metylmalonátu (MMA), izolovaným deficitem holotrans- 
kobalaminu (HTC), léčení diabetici, vegetariáni, paci-
enti s m. Crohn, výrazné obezity a pacienti přijímající 
jakékoliv vitaminové tablety či doplňky. U všech vybra-
ných pacientů byly přítomny kromě výrazné dyslipi-
demie nejméně dva rizikové faktory (IM, AP, TE, PE, 
stenóza či klaudikace DK, DVT, CMP, ACB, diagnos-
tická nebo terapeutická PTCA, rozléčená hypertenze, 
tromboembolie, aj.) a Risk Score >10 % (podle ČSAT). 
Pět pacientů ze souboru bylo léčeno sodantonovými 
antiepileptiky, u tří pacientů byl současně léčen  pro-
stý deficit holotranskobalaminu (HTC) z nedostatku 
vnitřního faktoru. Homocystinurie s typickými nálezy 
Met, cystathioninu, adoHcy, adoMet byly odesílány do 
ÚDMP Praha. Referenční skupinou (n = 30) byli paci-
enti vyšetření při preventivních prohlídkách v ambulaci 
závodního lékaře NNH. K odhadu průměrné hladiny 
folátů v populaci sloužilo 1000 náhodně vybraných 
hodnot pacientů z LISu NNH. 

Stanovení lipidového spektra a tHcy bylo prove-
deno rutinními biochemickými metodami na analyzá-
torech Unicel DxC800 firmy Beckman Coulter, krevní 
obraz na přístroji XE 5000 firmy Sysmex. Holotrans-
cobalamin byl stanovován imunochemicky metodou 
MEIA na analyzátoru Architect 2000 firmy Abbott. 
Celkové foláty v plazmě a erytrocytech byly měřeny 
metodou ECLIA na analyzátoru Cobas e411 firmy 
Roche. Pyridoxalfosfát stanovován na HPLC systému 
firmy Agilent. Metylmalonát v krvi metodou GC/MS. 
Stanovení methioninu, cystathioninu, adoMet, adoHcy  
bylo prováděno v laboratořích ÚDMP 1. LFUK Pra-
ha. Molekulárně-genetická vyšetření MTHFR C677T 
a A1298C byla provedena PCR amplifikací a HRM 
(high resolution melting) analýzou. Ultrasonografické 
vyšetření karotid na VIGMED SOUND, sondou 7,0 - 
7,5 -10 MHz za standardních podmínek. Ke statis-
tickému zpracování byl použit STATA Data Analyzer 
(RNDr. J. Dostál, DrSc., ÚBČAV Praha). 

Pacientům byla podávána léčebně kyselina listová 
(Acidum folicum 10 mg/tbl, Léčiva/Zentiva). Při zahá-
jení léčby se vždy vycházelo z aktuálních plazmatic-
kých hladin folátu a hladin zásobního erytrocytárního 
folátu, podáváno bylo obvykle 2,5 - 5 - 10 mg/týden. 
Denní potřeba kyseliny listové (RDA) činí jen 400 µg/d 
u dospělých, u gravidních 450 µg/d. Léčebné podání 
vitaminu B6 (Pyridoxin, 20 mg/tbl, Léčiva) bylo dávko-
váno podle aktuální hladiny v krvi 1 - 2 tbl týdně pouze 
u epileptiků na kontinuální léčbě sodantonovými antie-
pileptiky. U vybraných pacientů byl podáván vitamin B2 
v dávce 25 mg /týden (Riboflavin, Léčiva).  

Perorální zátěže L-Methioninem 100 mg/kg hmot-
nosti prováděné úspěšně v 90tých letech, které dobře 
diferencovaly homo-i heterozygoty MTHFR, byly pro 
mírné vedlejší reakce po podání L-Met u některých 
pacientů zastaveny. 

Grantová studie MZČR NE-54908 byla schválena 
etickou komisí NNH. 

Výsledky

Metabolicko-demografická charakteristika soubo-
ru vyšetřovaných pacientů je uvedena v Tabulce 1.  
Podle molekulárně-genetického schématu uvedené-
ho na obr. 2. lze vyšetření mutací MTHFR genoty-
pu TT 677 považovat za kauzální pro mHHC v 69 %  
pacientů a modulační dokonce v 88 % případů. 
Kohorta homo-  nebo heterozygotních pacientů má 
signifikantně vysoký tHcy a nižší hladinu PF. Vyhod-
notili jsme korelační koeficienty negativní závislosti 
hladiny tHcy a PF pro TT mutaci r = -0,853 a CTr 
= -0,652; zatímco u kontrolní skupiny  zdravých 
byla hodnota r = +0,259; (p < 0,01), obr. 3. Hod-
noty zásobního EF nebyly diagnosticky signifikantní. 
Ostatní sledované metabolity (Met, adoMet, adoHcy, 
cystathionin, HTC, MMA, vitB6) nebyly v této kohortě 
pacientů významné. Léčebné podání 2,5 až 10 mg 
acidum folicum týdně bylo u nových pacientů vel-
mi efektivní a je uvedeno na typickém grafu obr. 4. 
Rodokmen s vysokým rizikem je uveden na obr. 5. 
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Table �. Demographic and metabolic characterization of patient´s cohort 

 
All  

patients
TT ��� CT ��� CC ��� AA���� AC���� CC����

��� 
+����

Controls 
(�0)

Total 44 76% 32% 2% 32% 66% 2% 11%  

Age 49        52

Women/ Men 28/ 16        15/ 15

Smokers/Non smokers 27/15        22/28

tHcy (µmol/l)  
median/average

31/38.2 32/39.9 34/34.5  30/42.6 34/34.4   11/11.9

PF (nmol/l) 9.1/9.1 8.1/7.1 8/8.4  4/4.2 8/8.6   26/27.3

EF (nmol/l) 940/960 762 1080       

Met (µmol/l) 10/10.2         

AdoMet (nmol/l) 0.2/0.18         

AdoHcy (nmol/l) 56/62.7         

MMA (nmol/l) 40.0/55.6         

HTC (pmol/l) 10/10.2         

Cor. coef. PF x tHcy -0.735 -0.853 -0.635      0.259

Fig. �. Distribution of genotypes of MTHFR in heterozygotes (HET), homozygotes (HOM) and in healthies (WILD) in cohort of 
44 patients with mHHC.

Fig. �. Negative correlation of tHcy versus PF in: 
a)  TT-homozygotes MTHFR 677;                  b) CT heterozygotes MTHFR 677.
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Diskuse

Naše studie potvrzuje zvýšený výskyt mHHC ve 
slovanské populaci, který je u pacientů z metabolické 
ambulance často provázený zvýšeným kardiovasku-
lárním rizikem podobně, jako bylo prokázáno i v jiných 
evropských populacích [19, 25, 29]. Zvýšení bylo pro-
vázeno signifikantně sníženou hladinou PF nikoliv EF.

Předpokládáme, že deficit MTHFR představuje samo-
statnou nosologickou jednotku snadno léčitelnou podá-
ním kyseliny listové. Pokud se k deficitu folátu připojují 
ještě další vitaminové deficity např. B12 či B6, je mHHC 
ještě výraznější a vyžaduje kombinovanou léčbu. 

Skutečný výskyt mHHC by byl v naší populaci jis-
tě mnohem vyšší vzhledem k zjišťované přesycenosti 
populace folátem; svůj podíl sehrává nepochybně vliv 
nerozumné a klamavé reklamy (posilovací a ozdravné 
nápoje, „spalovače“, vitaminové směsi a omlazovací 
lázeňské kůry, zajištovací „léčba fertilních žen tabletami 
pro optimální vývoj miminka“ aj.). V lékárně je dostup-
ný metylfolát v několikerém provedení např.: Metafolin 
(Calcium L-metylfolát), Quatrefolic (glukosaminová sůl  
L-metylfolátu), Smartfolin 1 (Metafolin + acidum folicum + 
vitamin E), Superfolin 1 (acidum folicum+vitaminy+ jod). 

Folátový deficit jsme pozorovali současně při defici-
tu vitaminu B6 u pacientů na intenzivní léčbě antiepilep-

Fig. �. Monitoring of plasma folate and tHcy in homozygote MTHFR 677TT after supplementation with folic acid (FA)

Fig. �. Typical pedigree in family of homozygote MTHFR 677TT with manifestation of myocardial infarction, phlebothrombosis 
and spina bifida (tHcy 55 µmol/l; PF 5,5 nmol/l; EF 750 nmol/l; CCH 9,0 mmol/l; HTC 35 pmol/l; Lp (a) 1550 mg/l).
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tiky jak popsala Dvořáková [16]. Neměli jsme možnost 
náročného stanovení vit B2 v krvi, ale bylo zajímavé, že 
ani dlouhodobé podávání vitaminu B2-FAD Riboflavi-
nu v dávce 25 mg/d (ačkoliv je riboflavin koenzymem 
MTHFR) hladinu tHcy ani PF u žádného z našich paci-
entů signifikantně neovlivnilo. Ve dvou rodinách byly 
nalezeny spina bifida s homo- nebo heterozygotními 
mutacemi obou MTHFR a mHHC u vnuček obou pro-
bandek. Současný výskyt obou homozygotních forem 
MTHFR mutací 677 a 1298 jsme u žádného z pacien-
tů nenalezli, asi není slučitelný se životem. Kombinace 
heterozygotních forem obou MTHFR však nebyly vzác-
ností a nacházeli jsme je u 22 % vyšetřovaných. 

Bylo zarážející, že pacienti s deficitem MTHFR kon-
zumují málo zeleniny a odmítají hlavně čerstvou listo-
vou zeleninu, kde je přítomno nejvíce folátu ve formě 
polyglutamátu. Poruchy vstřebávání folátu, popisované 
u chronických dysfunkcí tenkého střeva nebo násled-
kem hereditálního deficitu pteroylhydrolázy tvořící ve 
střevě z polyglutamátu vstřebatelný monoglutamát, 
jsme u našich pacientů nepozorovali. Rovněž patolo-
gické změny krevního obrazu typu makrocytární ané-
mie či maskování perniciózní anémie jsme u žádného 
z našich pacientů neprokázali [9]. 

Průměrné hodnoty folátu v naší dospělé i adoles-
centní populaci pacientů z NNH odpovídají evropským 
normám a neliší se ani od průměrných vzorků dospě-
lých pacientů z ambulance závodního lékaře NNH (PF 
= 23 ± 14 nmol/l a EF 1050 ± 422 nmol/l). Často jsme 
však v naší ambulanci pozorovali hodnoty folátů z pře-
dávkování PF > 1000 nmo/l a EF > 10000 nmol/l, tyto 
hodnoty byly naměřeny hlavně u pacientů z hematolo-
gických či gynekologických ambulancí. Léčebné podá-
ní při každém podezření na HHC ambulantními lékaři 
spočívající v nadměrném dávkování až 3 tbl. kyseliny 
listové denně nebylo vzácností. Žádné toxické přízna-
ky z předávkování jsme dosud nepozorovali, avšak 
laboratorní stanovení 1000x vyšších hladin PF a EF je 
metodicky i finančně náročné. Trvá i několik měsíců 
než se hladiny folátů takto předávkovaných pacien-
tů sníží k terapeutické hladině. Zneklidňuje nás obava 
z podpory možného souběžně probíhajícího nádorové-
ho růstu hlavně u starších pacientů, jak upozorňují roz-
poruplné onkologické studie [35]. Prof. Farber a Wolff 
z Harwardu, kteří v r.1943 pozorovali u dětí léčených 
folátem intenzivnější růst lymfoblastomu než u neléče-
ných. Prof. Jordi Folch-Pi později připojil aminoskupinu 
a metylovou skupinu k molekule kyseliny listové a byl 
objeven dodnes velmi účinný antifolát - methotrexát. 

Přímá asociace mezi deficitní aktivitou MTHFR 
z polymorfismu a tíží aterosklerózy nebyla nikdy potvr-
zena, až na výjimečnou japonskou studii [33]. Zvýšené 
riziko KVO u TT homozygotů MTHFR dokládají práce 
z různých etnik -Japonska,Turecka, Israele aj. [14, 33]. 
Vyšší výskyt mHHC jsme prokázali i v naší grantové 
studii IGA MZČR Nr5489-3 (2001) u dětských a ado-
lescentních pacientů narozených z rizikových rodi-
čů, kteří měli častější TT polymorfismus. Existují však 
i práce, kde byl sice nalezen častější polymorfismus TT 
s vyšším rizikem KVO, ale bez zvýšení tHcy [28]. Žád-
ná ze studií uvedených v úvodu nevysvětlila negativní 

účinky vitaminů na snížení tHcy, zda mHHC je příčinou 
nebo následkem nastupujících změn cévního endotelu. 
Byli to až Brattstrom a Wilcken, kteří se nebáli prohlá-
sit, že zvýšený tHcy není příčinou aterosklerotických 
změn, nýbrž už následkem mikroskopických cévních 
aterosklerotických změn především ledvinných kapilár 
[8]. Homocysteinový „veterán a bojovník“ za etiologic-
ký význam tHcy u KVO Bostom po 20 letech považuje 
zvýšený tHcy jen za „drahé“ vyšetření mikroskopického 
poškození ledvin nahrazující nedostatečně citlivou clea-
ranci kreatininu nebo cystatinu C [7]. Redukční účinek 
folátu na hladinu tHcy nezávisí na věku ani na kreatininu 
[17]. Už mnohem dříve prokázala Pullinová, že podá-
ním folátu se sice sníží tHcy, ale funkce poškozené-
ho endotelu se už nezlepší [28]. Po 3leté neúspěšné 
sekundární prevenci KVO komplikací Amer. College of 
Cardiology podávaní B-vitaminů pacientům nedoporu-
čuje [29]. 

Přesto však zvýšený tHcy nadále zůstává užitečným 
pomocníkem při detekci vitaminových deficitů skupiny 
B a zůstává vážným metabolickým markerem stupně 
cévního poškození jako např. zvýšený CRP, glykémie 
nebo krevní tlak. Při hodnocení rizika, např. budoucí 
komplikace, se s ní musí počítat a co nejdříve příčinu 
mHHC identifikovat a odstranit. V patogenezi kardio-
vaskulárního poškození však významu např. hypercho-
lesterolémie nedosahuje. 

Při nejasném zvýšení hladiny tHcy i přes podá-
vání folátu je třeba pomyslet na některou z vzácných 
dědičných metabolických poruch molekuly kobala-
minu a nebo jednouhlíkatých metylmetabolitů, zvláš-
tě při nálezu časného psychomotorického opoždění 
a neurologické symptomatologie dítěte. Tyto pacienty 
s mHHC je třeba neprodlenně odeslat k diferenciaci do 
ÚMPD Praha, kde mají k dispozici u nás nejdostupnější 
metodiku. Výsledky výzkumu vzácných remetylačních 
poruch provázených HHC avizují další dědičná one-
mocnění, která zatím na žádnou léčbu nereagují [36]. 

Závěr

Výsledky rutinního stanovení tHcy uplynulých 20 
let potvrzují zvýšený výskyt mHHC z deficitu aktivi-
ty MTHFR vlivem polymorfismu 677 a 1298 také ve 
slovanské populaci a shodují se s nálezy severoev-
ropských i severoamerických studií. mHHC z deficitu 
MTHFR je tak po ledvinné insuficienci a deficitu holo-
transkobalaminu třetí nejčastější metabolickou příčinou 
hyperhomocysteinémie spojenou s vysokou incidencí 
KVO, neurogenních a perinatálních komplikací. Pato-
geneze pro rozvoj kardiovaskulárních, trombogenních 
či perinatálních komplikací zůstává nedostatečně potvr-
zena a terapeutické snižování tHcy je tudíž neefektivní. 
Přesto každá hyperhomocysteinémie > 30µmol/l musí 
být jako metabolický rizikový faktor diferencována, 
vysvětlena a odstraněna! Vyžaduje proto větší pozor-
nosti nejenom laboratorních lékařů a metabologů, ale 
i kardiologů, perinatologů, neurologů, gerontologů 
a neuropsychiatrů, aby se stanovení homocysteinu 
nestalo záležitostí obchodníků s laboratorní analýzou. 
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Použité zkratky

domet adenosylmethionin
adoHcy adenosylhomocystein
CBS cystathionin-beta-synthasa
CMP centrální mozková příhoda
EF erytrocytární folát
FAD flavinadenindinukleotid (vitamin B2 riboflavin)
HHC hyperhomocysteinémie
HTC holotranskobalamin (aktivní vitamin B12)
IM infarkt myokardu
KVO kardiovaskulární onemocnění
mHHC mírná hyperhomocysteinémie
MMA metylmalonová kyselina
MTHFR metylentetrahydrofolátreduktáza
NNH Nemocnice Na Homolce, Praha
OMIM Online Mendelian Inheritance in Man
PE plicní embolie
PF plazmatický folát
PTCTA perkutánní transluminární angioplastika
RDA Recommended Daily Allowance  

(doporučené denní množství)
TE  tromboembolie
ÚPMD Ústav dědičných metabolických poruch  

1. lékářské fakulty UK Praha
tHcy celkový homocystein
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