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HLADINY Lp(a) A APOLIPOPROTEÍNOV U VEGETARIÁNOV A ICH
INFORMATÍVNA HODNOTA O HYPERLIPIDÉMII

KOPROVIÈOVÁ J., KOLLÁR J., ROZDOBUÏKOVÁ V.

THE LEVELS OF Lp(a) AND APOLIPOPROTEINS IN VEGETARIANS AND
THEIR INFORMATIVE VALUE IN COINCIDENCE WITH HYPERLIPIDAEMIA

Pozadie problému: V súèasnosti sa pova�uje zvý�ená hladina
Lp(a) a hladiny apolipoproteínov (apo) za rizikový faktor
pre predèasný rozvoj aterosklerózy a významný marker zvý-
�ených hladín sérových lipidov.
Cie¾ a východiská sledovania: Zámerom na�ej �túdie bolo zis-
ti�, aké sú sérové zmeny hladín Lp(a), apo A-I, apo A-II, apo
B a lipidov (TCH, TG, LDL-CH, HDL-CH, Non HDL-CH)
v skupine 54 vegetariánov stredného veku (V).
Metódy: Okrem vegetariánov sme vy�etrili aj 40 pracujúcich
chemického podniku stredného veku s hyperlipidémiou B
a C (HLP). Do kontrolnej skupiny sme zaradili 23 zdravých
¾udí, normolipidemikov, ktorí konzumovali be�nú stravu (K).
Stredný vek vy�etrených skupín bol porovnate¾ný.
Hladiny apo A-I, apo A-II a Lp(a) sme urèovali metódou ra-
diálnej imunodifúzie a hladiny apo B elektroimunoprecipi-
taènou metódou.
Výsledky: U vegetariánov sme zistili najni��iu hladinu Lp(a)
a výborný lipidový profil vrátane apolipoproteínov. U pro-
bandov s HLP sme zistili signifikantne zvý�ené hladiny apo
B (p<0,001), Lp(a) (p<0,01), hodnotu aterogénneho indexu
apo B/apo A-I (p<0,001) so súèasnou hypoapolipoproteiné-
miou apo A-I (p<0,05) a apo A-II (p<0,001).
Záver: Fyziologické hladiny lipidov a apolipoproteínov, vrá-
tane signifikantne ni��ích hladín apo B, Lp(a) a hodnôt inde-
xu apo B/apo A-I u osôb s vysokým príjmom vlákniny a mi-
nimálnou spotrebou nasýtených tukov nás presvedèujú
o rozhodujúcom význame vý�ivy na udr�anie optimálnych
hladín lipidov a lipoproteínov, a preto sú zárukou pre ochra-
nu pred predèasným rozvojom aterosklerózy. (Tab. 1, obr. 10,
lit. 11.)
K¾úèové slová: apolipoproteíny, Lp(a), hyperlipidémia, vege-
tariáni.
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Background: An increased level of Lp(a) and unphysiological,
even risk levels of apolipoproteins (apo) are currently considere-
d to represent more significant markers of the premature deve-
lopment of atherosclerosis than that of increased serum lipids.
Aim and Objectives: The aim of our study was to detect the
changes in Lp(a), apo A-I, apo A-II, apo B and lipids (TCH,
TG, LDL-CH, HDL-CH, non HDL-CH) levels in 54 middle-
aged vegetarians (V).
Methods: In addition to vegetarians, 40 persons, all middle-
aged workers of a chemical firm with hyperlipidaemia B and
C (HLP) were examined. The control group was constituted
of 23 healthy people, normolipidaemics with common dieta-
ry patterns (K). Their age was mutually comparable within
the examined groups.
The apo A-I, apo A-II and Lp(a) levels were assessed by me-
ans of the radial immunodiffusion method, and apo B levels
were detected by electroimmunoprecipitation method.
Results: The vegetarians yielded the lowest Lp(a) level, as well
as an excellent lipid profile including apolipoproteins. The
workers with HLP yielded significantly increased levels of apo
B (p<0.001), Lp(a) (p<0.01), and values of the atherogenic in-
dex of apo B/apo A/I (p<0.001) with simultaneous hypoapoli-
poproteinaemia apo A-I (p<0.05) and apo A-II (p<0.001).
Conclusion: Physiological levels of lipids and apolipoproteins
including the significantly lower levels of apo B, Lp(a) and le-
vels of the index of apo B/apo A-I in persons with a high inta-
ke of fiber and minimal consumption of unsaturated fat give
evidence of the decisive role of nutrition regarding the mainte-
neance of optimal levels of lipids and lipoproteins and therefo-
re represent the guarantee of protection from a premature de-
velopment of atherosclerosis. (Tab. 1, Fig. 10, Ref. 11.)
Key words: apolipoproteins, Lp(a), hyperlipidaemia, vegetarians.
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Kardiovaskulárne ochorenia, ktorých základom je ateroskle-
róza, sú v súèasnosti hlavnou príèinou mortality v mnohých prie-
myselne vyspelých krajinách, nevynímajúc ani na�u republiku.

Významnú úlohu majú v etiopatogenéze aterosklerózy poèetné
rizikové faktory, medzi ktoré zaraïujeme aj zvý�ené hladiny celkové-
ho cholesterolu, resp. triacylglycerolov a súèasne zní�ené hladiny
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cholesterolu HDL. Nezávislým biomarkerom predèasnej aterosklerózy
je aj zvý�ená sérová hladina lipoproteínu a � Lp(a) nad 30 mg/dl
(Dahlén, 1988). Rizikové, z h¾adiska predèasného vývoja ateroskle-
rózy sú aj zvý�ené hladiny apolipoproteínu B (apo B) a nízke hladiny
apolipoproteínu A-I a A-II (apo A-I, apo A-II) (Riesen, 1980).

Cie¾om na�ej práce bolo zisti�, aké sérové hladiny Lp(a), apo
A-I, apo A-II a apo B zistíme u 54 vegetariánov (V) s vekovým
priemerom 39±6 rokov. Zaujímalo nás, aké sú hladiny Lp(a) a apo-
lipoproteínov u 40 probandov chemického podniku, u ktorých sme
diagnostikovali hyperlipidémiu triedy B, resp. C, s vekovým prie-
merom 44±7 rokov (HLP).

Materiál a metódy

V kontrolnej skupine sme vy�etrili 23 zdravých probandov
s hladinami lipidov vo fyziologickom pásme. Stredný vek tejto
skupiny bol 43±10 rokov, v potrave uprednostòovali viac sachari-
dov a zeleniny (K).

Probandi v skupine V prijímajú vegetariánsku stravu najme-
nej desa� rokov. Z h¾adiska vý�ivy ide o skupinu laktovegetariá-
nov, prípadne tzv. vegánov. Znamená to, �e sa orientujú vo vý�ive
preva�ne na konzumovanie sacharidov najmenej v 63 % celkové-
ho energetického prísunu, prièom spotrebu lipidov obmedzili pod
30 % celkového kalorického príjmu. Z bielkovín uprednostòujú
peptidy hlavne rastlinného pôvodu a rýb.

Probandi v skupine HLP spåòajú kritériá pre hyperlipidémiu
triedy B a C vytypovaných pod¾a expertov Európskej spoloènosti
pre aterosklerózu z r. 1987, t.j. TCH<6,5 mmol/l, TG<2,3 mmol/l.

Okrem apolipoproteínov sme vy�etrili aj sérové hladiny cel-
kového cholesterolu (TCH), triacylglycerolov (TG) a cholestero-
lu HDL (HDL-CH).

Hladiny apo A-I, apo A-II a Lp(a) sme urèovali metódou radi-
álnej imunodifúzie pomocou rakúskych antisér a �tandárd firmy
IMMUNO Wien (Mancini a spol., 1965). Hladiny apo B sme ur-
èovali elektroimunoprecipitaènou metódou pod¾a Curryho (Curry
a spol., 1978). Pou�ívali sme na to antiséra firmy ÚSOL (Praha)
a �tandardy firmy Boehringer (Mannheim).

Hladiny lipidov TCH, TG a HDL-CH sme urèovali pomocou
testov Biola firmy Lachema (Brno), prièom HDL-CH sme izolo-
vali precipitaène pod¾a Gidéza a spol. (1982).

Okrem uvedených lipidov sme vypoèítali aj hladiny choleste-
rolu LDL (LDL-CH) a cholesterolu non HDL (non HDL-CH) po-
mocou Friedewaldovej a De Backerovej matematickej formule
(Friedewald, 1972; De Backer, 1986).

Na�e výsledky sme �tatisticky vyhodnotili výpoètom lineár-
nej regresie, Pearsonovho korelaèného koeficientu po predchádza-
júcom výpoète kumulatívnych poèetností, typu rozdelenia, chí-
testom a ANOVA 1 i ANOVA 2.

Výsledky

U vegetariánov (V) sme zistili �tatisticky významne zvý�enú,
a vôbec najvy��iu hladinu apo A-I. Normálne hladiny (t.j. v�e-
obecne deklarované ako normálne, resp. fyziologické) sme zistili
v kontrolnej skupine (K). Významne ni��ie hladiny apo A-I sme
detegovali u pacientov s hyperlipidémiou (p<0,05) (obr. 1).

Taký istý trend sme zistili aj v prípade hladiny apo A-II, lebo
�tatisticky významne zní�enú sme ju zistili u pacientov s hyperli-
pidémiou (p<0,001). U vegetariánov a v kontrolnej skupine sme
hladiny apo A-II zistili vo fyziologickom rozmedzí.

U pacientov s HLP sme zistili �tatisticky významne zvý�enú
hladinu apo B (p<0,001), èo nápadne kontrastuje s ich hladinami
u vegetariánov (V), ako aj probandov kontrolnej skupiny (K). Hla-
diny apo B boli najni��ie u vegetariánov (obr. 3).

Zaujímali nás hodnoty aterogénneho indexu apo B/apo A-I
u sledovaných pacientov súboru. Zistili sme, �e �tatisticky najni�-
�ie boli u vegetariánov, u pacientov s HLP boli jeho hodnoty vý-
znamne zvý�ené (p<0,001) (obr. 4).

Najni��ie hladiny Lp(a) sme zistili u vegetariánov. Hladina
Lp(a) u pacientov s HLP pri porovnaní s hladinami u vegetariá-
nov bola významne zvý�ená (p<0,01) (obr. 5).

Zaujímalo nás, aké sú hladiny cholesterolu HDL u pacientov
s HLP. Zistili sme, �e pri porovnaní s ich nálezom u vegetariánov
sú zní�ené na hranici �tatistickej významnosti (p<0,05) (obr. 6).

Najni��ie hladiny TCH a LDL-CH sme zistili len u vegetariá-
nov. U pacientov s HLP sme ich zistili významne zvý�ené pri po-
rovnaní s hladinami v kontrolnej skupine a u vegetariánov
(p<0,001) (obr. 7 a 9).

Hladiny TG u vegetariánov (V) a v kontrolnej skupine zdravý-
ch probandov (K) sú ni��ie ako 2,3 mmol/l, prièom v skupine V je
ich hladina opä� najni��ia (0,9 mmol/l). Keï�e v súbore pacientov
máme diagnostikované hyperlipidémie B a C, z logiky zatriedenia
chorých vyplýva, �e pacientov s hladinami TG nad 2,3 mmol/l bu-
de menej, v na�om prípade len 55 %. Z uvedeného dôvodu sme len
u 55 % z nich zistili signifikantne zvý�enú hladinu TG (p<0,001
oproti skupine V a p<0,05 oproti skupine K) (obr. 8).

Hladina non HDL-CH je signifikantne vy��ia u chorých s HLP
pri porovnaní s kontrolnou skupinou (p<0,001), prièom jeho hla-
dina je najni��ia u vegetariánov (obr. 10).

Tab. 1. Stredné hodnoty apolipoproteínov a lipidov v skupinu s HLP.
Tab. 1. Mean values of apolipoproteins and lipids in hyperlipidemia.

Parameter  HLP  V porovnaní  V porovnaní
 so skupinou V  so skupinou K

 Compared  Compared
 with V group with K group

 apo A-I zní�ená  <0,05  <0,05
decreased

 apo A-II zní�ená  <0,001  <0,001
decreased

 apo B zvý�ená  <0,001  <0,001
increased

 apo B/apo A-I zvý�ená  <0,001  <0,001
increased

 Lp(a) zvý�ená  <0,01  n.s.
increased

 HDL-CH zní�ená  <0,05  n.s.
decreased

 TCH zvý�ená  <0,001  <0,001
increased

 TG  zvý�ená  <0,001  <0,05
increased

 LDL-CH  zvý�ená  <0,001  <0,001
increased

 Non HDL-CH  zvý�ená  <0,001  <0,001
increased
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Obr. 1. Rozdiely v hladinách apo A-I.
Fig. 1. Differences in values of apo A-I.

Obr. 2. Rozdiely v hladinách apo A-II.
Fig. 2. Differences in values of apo A-II.

Obr. 3. Rozdiely v hladinách apo B.
Fig. 3. Differences in values of apo B.

Obr. 4. Rozdiely v hodnote indexu apo B/apo A-I.
Fig. 4. Differences in ratio apo B/apo A-I.

Obr. 5. Rozdiely v hladinách Lp(a).
Fig. 5. Differences in values of Lp(a).

Obr. 6. Rozdiely v hladinách HDL-CH.
Fig. 6. Differences in values of HDL-CH.
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V zhode s oèakávanou distribúciou lipidových zlo�iek sme
zistili ich normálne rozdelenie, nie bimodálne, resp. Studentovo.
Výnimku sme zaznamenali iba v distribúcii hladiny triacylgly-
cerolov, ktorá má ¾avostranné asymetrické rozlo�enie, ktoré zod-
povedá oèakávanej norme. Chí-testom sme vypoèítali významnos�
v jednotlivých zlo�kách lipidov v uvedených troch skupinách sú-
boru. Pearsovým korelaèným koeficientom sme zistili ve¾kos�
odklonu zlo�iek lipidov v skupine V a HLP od kontrolnej sku-
piny.

Diskusia

Moderná lipidológia má dostatok dôkazov o tom, �e hyperli-
pidémia je významný rizikový faktor predèasného rozvoja atero-
sklerózy. Hyperlipidémie sprevádzajú nielen zvý�ené hladiny li-
pidov TCH, TG, LDL-CH, ale aj zmeny v hladine apolipoproteí-
nov. Naru�enie ich fyziologickej hladiny úzko koreluje s predèas-
ným vývojom aterosklerózy (Kostner, 1986).

De Backer 1982) zistil u chorých s akútnym infarktom myo-
kardu (n=70) signifikantne zvý�ené hladiny apo B, ale súèasne
zní�ené hladiny apo A-I.

Zvý�ená hladina apo B, resp. zní�ené hladiny apo A-I a apo
A-II sú významnej�ím prediktorom rizika predèasného vývoja ate-
rosklerózy ako zvý�ené hladiny sérových lipidov (Avogaro, 1980;
Kottke, 1986).

Lp(a) sa pova�uje za nezávislý a geneticky predurèený rizi-
kový faktor predèasnej aterosklerózy, ktorý je len ve¾mi málo
ovplyvnite¾ný vý�ivou a hypolipidemickou terapiou (Dahlén,
1986).

V na�ej �túdii sme zistili najni��iu hladinu Lp(a) u vegetariá-
nov. Na�e zistenie nie je ojedinelé, ale napriek tomu si zasluhuje
pozornos�. Iste�e príèinou takýchto nízkych hladín Lp(a) nie je
vegetariánska strava, ale genetická predispozícia týchto jedincov.
U vegetariánov zis�ujeme aj najni��ie sérové hladiny apo B. Sú
ni��ie ako hladiny v kontrolnej skupine. Súèasne sme u nich zis-
tili aj najni��iu hodnotu aterogénneho indexu apo B/apo A-I. Po-

Obr. 9. Rozdiely v hladinách LDL-CH.
Fig. 9. Differences in values of LDL-CH.

Obr. 10. Rozdiely v hladinách non HDL-CH.
Fig. 10. Differences in values of non HDL-CH.

Obr. 7. Rozdiely v hladinách TCH.
Fig. 7. Differences in values of TCH.

Obr. 8. Rozdiely v hladinách TG.
Fig. 8. Differences in values of TG.
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va�ujeme to za presvedèivý dôkaz, �e vegetariáni majú optimál-
nej�ie zastúpenie lipidov a apolipoproteíno dokonca lep�ie ako
kontrolná skupina. Vysvet¾ujeme to tým, �e sú nastavení na pravi-
delný vysoký príjem vlákniny a zvý�ený príjem sacharidov v strave
s minimálnym obsahom �ivoèí�nych tukov, hlavne s minimálnym
príjmom nasýtených mastných kyselín.

Maciejko a spol. (1983) pova�ujú apo A-I za informatívnej�í
diskriminátor koronárnej aterosklerózy, ako sú nízke hladiny
HDL-CH. V súlade s uvedeným kon�tatovaním sú aj na�e vý-
sledky, keï�e sme u pacientov s hyperlipidémiou B a C zistili
napriek normálnym hodnotám HDL-CH signifikantne zní�ené
hladiny apo A-I a a po A-II (p<0,05, p<0,001). Hladiny apo B,
ako aj hodnota indexu apoB/apo A-I je u pacientov s HLP výz-
namne zvý�ená (p<0,001). Ich rizikový profil zvýrazòuje navy-
�e zvý�ená hladina Lp(a), tak�e koronárne riziko je u nich pod-
statne väè�ie.

Z uvedeného kon�tatovania vyplýva záver, �e pacienti s HLP
sú rizikovou skupinou obyvate¾stva pre viaceré riziká z ne�iadu-
cich hladín lipidových zlo�iek, vrátane odklonu hladín apolipo-
proteínu od deklarovanej normy.

Záver

Zistené vysoké hladiny apo B, Lp(a) aj hodnota aterogénne-
ho indexu apo B/apo A-I v kombinácii so zní�enými hladinami
apo A-I a apo A-II u hyperlipidemikov (ako súèasti populaènej
vzorky chemického podniku) je významným kon�tatovaním.
V súlade s prijatými normami ide o rizikové hladiny, ktoré
ovplyvòujú predèasný rozvoj aterosklerózy. Príèiny takýchto ná-
lezov spektra apolipoproteínov a lipidov mô�u by� v nesprávnych
stravovacích návykoch a v �ivotnom �týle. Dôkazom toho je fy-
ziologický lipidový profil vèítane apolipoproteínov u osôb s vy-
sokým príjmom vlákniny a konzumáciou malého mno�stva na-
sýtených tukov. Denná konzumácia nad 40�60 glycidov a nad
63 % príjem energie zo sacharidov vo vlákninách vysvet¾uje naj-
ni��iu hladinu Lp(a), významne ni��iu hladinu apo B, lipidov aj
nízku hodnotu aterogénneho indexu apo B/apo A-I, èo sme ne-
zistili ani v kontrolnej skupine stravujúcich sa be�ným spôso-
bom.
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KNIHY

�utiak V., �utiaková I.: Príruèka farmakologickej terminoló-
gie. Ko�ice, Vienala 1996, 76 strán.

Na pulte predajne kníh Univerzity veterinárneho lekárstva
v Ko�iciach sa objavila nová �tudijná pomôcka z farmakológie.
Autori doc. MVDr. V. �utiak, CSc., a RNDr. I. �utiaková, CSc., ju
nazvali Príruèka farmakologickej terminológie (ISBN 80-88867-
00-2). Príruèku recenzovali prof. MVDr. M. Maretta, DrSc., doc.
MVDr. A. �evèík, CSc., a prof. MUDr. A. Nicák, DrSc.

Príruèka vyhotovená poèítaèovou technikou má 76 strán, no
obsahovo je bohat�ia ako be�ne dostupná literatúra. Je urèená pre
�tudentov veterinárnych, farmaceutických, humanitných, po¾no-
hospodárskych a prírodných vied. Poslú�i v�ak aj praktikom z uve-
dených odborov. Uvádza mnoho termínov, ale aj nových úèinných
lieèiv pod¾a klasického skupinového terminologického názvoslo-
via (napríklad tiamfenikol, tetracyklíny 1., 2. a 3. generácie, cefa-

losporíny v�etkých 4. generácií, najnov�ie antitusiká, antikokcidi-
ká a iné málo známe nové lieèivá). Toto ocenil a zdôraznil recen-
zent �pecialista z farmakologickej oblasti.

Autori publikácie sú v odborných a vedeckých kruhoch zná-
mi nielen na Slovensku, ale aj v zahranièí. Roku 1994 obaja auto-
ri vydali na 67 stranách Brief Dictionary of Pharmacological Terms
(ISBN 80-7166-016-7). V tom istom roku vy�la aj ïal�ia uèebná
pomôcka �utiaka V. a spol. na 224 stranách Guidebook of Presc-
riptions and Practical Pharmacology Exercises (ISBN 80-7165-
014-0).

Bez osvojenia si terminológie, ktorú autori uvádzajú v príruè-
ke, sa dá uèebná látka z farmakológie len �a�ko zvládnu�. Príruè-
ka vychádza preva�ne z anglických prameòov. Autori pou�ili na
zostavenie uvedenej pomôcky 37 literárnych prameòov. Na konci
príruèky je vhodne zaradený struèný slovensko-èeský slovník.

A. Jurèina

Janda V.: Funkèní svalový test. Praha, Grada Publishing 1996,
328 strán, 250 obrázkov, 65 tabuliek.

Publikácia prof. MUDr. V. Jandu,
DrSc., sa dostala na ná� kni�ný trh a�
po prekonaní dlhej cesty. V predchá-
dzajúcich vydaniach vy�la nielen v èe�-
tine, ale aj v bulharèine, nemèine, ang-
liètine, �védèine. Kniha, ktorú nám
sprostredkúva vydavate¾stvo Grada, je
vlastne autorským prekladom nemec-
kého vydania z roku 1994. Kniha je vo
viacerých krajinách základným uèeb-
ným textom rehabilitaèných pracovní-
kov, fyzioterapeutov a lekárov.

Z histórie knihy je zaujímavé uvies�, �e bola �vy�iadaná� v 50.
rokoch, keï hrozilo nebezpeèenstvo epidémieparalytickej formy
poliomyelitídy a bolo potrebné poskytnú� návod na testovanie sva-
lovej sily.

Kniha je rozdelená do 4 èastí � Funkèný svalový test, Vy�et-
renie najèastej�ie skrátených svalových skupín, Vy�etrenie hyper-
mobility a Doplnok. Samostatnú èas� tvorí aj zoznam pou�itej li-
teratúry.

V èasti Funkèný svalový test autor zaèína definíciou svalové-
ho testu ako pomocnej vy�etrovacej metódy, ktorá informuje o si-
le jednotlivých svalov alebo svalových skupín, pomáha pri urèení
rozsahu a lokalizácie lézie motorických periférnych nervov, je pod-

kladom lieèebno-telovýchovných postupov pri reedukácii oslabe-
ných svalov. Svalový test v�ak neslú�i len na zistenie výpadku sva-
lovej sily (ochrnutie), ale aj na zistenie oslabenia, ktoré má funk-
èný útlmový charakter (tzv. pseudoparézy). V tejto èasti ïalej au-
tor podrobne podáva návod, ako test robi� pre jednotlivé svalové
skupiny. Výklad je dolo�ený bohatou fotografickou a schematic-
kou dokumentáciou.

Vy�etrenie najèastej�ie skrátených svalových skupín obsahuje opä�
èas� v�eobecnú a teoretický a praktický návod vykonania svalového
testu pre jednotlivé skupiny svalov (m. triceps surae, flexory bedrové-
ho a kolenného kåbu, adduktory bedrového kåbu, m. piriformis, m.
quadratus lumborum, paravertebrálne chrbtové svaly, m. pectoralis
major, m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus).

Vy�etrenie hypermobility � hypermobilita nepatrí k poruchám,
ktoré vznikajú výluène na podklade poruchy svalu. Autor toto vy�et-
renie zaradil do knihy preto, lebo sa vy�etruje spoloène s vy�etrením
svalového skrátenia a oslabenia. Rozoznáva 3 druhy hypermobility:
miestnu patologickú, generalizovanú patologickú a kon�tituènú.

V Doplnku autor uvádza zoznam testov tak, aby bolo zrejmé,
v ktorej polohe pacienta skú�ame.

Záverom mo�no kon�tatova�, �e táto publikácia je cenným
obohatením fondu na�ej zdravotníckej literatúry. Je urèená neuro-
lógom, v�eobecným lekárom a pediatrom, rehabilitaèným pracov-
níkom a fyzioterapeutom. Vybrané teoretické informácie, názor-
nos� a preh¾adnos� spracovania sú zárukou toho, �e v publikácii
sa èitate¾ rýchlo zorientuje a nájde potrebné informácie.

M. Bernadiè
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