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• POTŘEBUJEME SCREENING 
FH V DĚTSKÉM VĚKU?



cca každou minutu se narodí dítě s 

FH...

prevalence heFH: 1/300

Wiegman et al., Eur Heart J 2015 - modifikováno

v ČR se narodí cca 1 dítě s FH denně

3.3

FH – je nejčastější vrozené metabolické onemocnění

PKU   SMA

0.1



FH – je genetické onemocnění

Heterozygotní FH

50 %

Homozygotní FH

25 %

Autosomálně dominantní



FH má vysoké riziko předčasného úmrtí a IM

 vysoké riziko IM a úmrtí v mladém věku
 muži ve věku 50 let – ICHS 40%, +IM 25%

 !!! Většina pacientů s FH nediagnostikována 

 (globálně < 10% dospělých, < 5% dětí) 

 a/nebo neléčena či léčena neadekvátně !!!

Benn et al. 2012; J. Clin. Endocrinol. Metab 97(11): 3956-3964.



*Věkově standardizovaná incidence ICHS u pacientů s FH proti obecné Norské populaci v letech 2001-

2009 rozdělená dle pohlaví a věkových skupin
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FH – největší riziko IM oproti jedincům bez FH 
je ve věku 25-39 let 



Khera A et al, JACC 2017; 67(22): 2578

FH – větší riziko IM než v obecné populaci i při 

stejných hladinách LDL-cholesterolu



LDL-C – klíčový determinátor rizika 

ICHS

 FH = CELOŽIVOTNÍ EXPOZICE VYSOKÉMU 

CHOLESTEROLU 

 ZAČÍNAJÍCÍ IN UTERO



 42 167 dospělých jedinců s heFH z 56 zemí

 84% z Evropy

 Medián věku stanovení dg. 44,4 let

 60% starších 40 let v době dg.

Global perspective of FH: a cross-sectional study from the EAS FHSC; Lancet 2021

FH – je diagnostikována pozdě



Proč se zajímat o FH už v dětském věku?

 Diagnostika v dětském věku je nejvíce specifická

 Léčba zahájená v dětském věku snižuje riziko 

předčasné manifestace aterosklerózy a 

předčasného úmrtí



Wald DS et al, BMJ 2007 

Nejmenší překryv: 1-9 let věku

1,37 MoM

1 %

96 %

1,58 MoM

1 %

96 %

Vyšetření cholesterolu a LDL-cholesterolu 
u dětí



Proč se zajímat o FH už v dětském věku?

 Diagnostika v dětském věku je nejvíce specifická

 Léčba zahájená v dětském věku snižuje riziko 

předčasné manifestace aterosklerózy a 

předčasného úmrtí



Období bez KV příhody a doba přežití u pacientů s FH, 

kteří zahájili léčbu statiny v dětství, a u jejich rodičů s 

FH, u nichž byly statiny k dispozici výrazně později

Luirink I et al, NEJM 2019; 381: 16.



Hlavní strategie detekce FH

 Oportunistický screening

 Selektivní screening

 Univerzální screening

 + Kaskádovité testování



Univerzální screening

 FH diagnostikována systémově celoplošně

 Optimálně v dětství - nejlepší diskriminace podle hladin 

celkového nebo LDL-cholesterolu

 Spojení s reverzním kaskádovitým testováním



V dětství nejlepší diskriminace podle hladin 

celkového nebo LDL-cholesterolu

Wald DS et al., BMJ 2007 

1-9 let

novorozenci



Wald DS et al, BMJ 2007 

V dětství nejlepší diskriminace podle hladin 

celkového nebo LDL-cholesterolu

1-9 let

novorozenci



Univerzální screening

 FH diagnostikována systémově celoplošně

 Optimálně v dětství - nejlepší diskriminace podle hladin 

celkového nebo LDL-cholesterolu

 Spojení s reverzním kaskádovitým testováním

DÍTĚ

RODIČ



Active cascade screening is cost-effective compared to other 

screening programs in the Netherlands based on the ICER*

Source: database LEEFH (FH patiënts, known at LEEFH, due to informed consent for DNA testing)



CzeCH-IN (Czech Cholesterol in Newborns)
Pilotní projekt, který ověří možnost celoplošného zavedení 

metodiky screeningu familiární hypercholesterolémie
z pupečníkové krve novorozenců

PILOTNÍ PROJEKT



SEZNAM SPOLUPRACUJÍCÍCH CENTER



CzeCH-IN - pilotní projekt univerzálního screeningu FH

Design:

 10.000 novorozenců: 

 (celkový) + LDL-cholesterol v pupečníkové krvi*

 Pro LDL-cholesterol >85. percentilem: 

 molekulárně genetická analýza

* pupečníková krev je snadněji dostupný materiál než jakýkoliv jiný později 

během života dítěte



Cíle:

 Najít nejefektivnější kombinaci biochemické a 

molekulární diagnostiky pro stanovení dg. FH u 

novorozenců

 Zjistit, zda je novorozenecký screening FH 

efektivní a realizovatelný způsob 

univerzálního/celoplošného screeningu

* ČR: 110.000 narozených/rok… 

 370 novorozenců s FH + > 370 mladých dospělých s FH + 

rodinní příslušníci s FH

CzeCH-IN - pilotní projekt univerzálního screeningu FH



Stav náběru novorozenců k 31.8.2022



FH screening in children in Europe



Technical meeting - program



Action plan – FH diagnosis in childhood 

 1.  Every European country should have a familial 

hypercholesterolemia (FH) early detection screening, 

diagnosis, and care programme focused on childhood 

identification and treatment. 

 a. The programme should be aligned with the European Commission 

Public Health Best Practice Portal for FH.

 b. There should be a country-wide lipid referral centres that 

coordinate screening and promote family-based care supplemented by 

regional paediatric lipid centres as needed.

 c. Lipid referral centres should be guided by the experience of European 

Reference Networks and the European Atherosclerosis Society Lipid 

Clinics Network.



Action plan - Screening

 2.  The screening programme 

 a. should incorporate cascade, universal, and opportunistic 

strategies.

 b. may be based on cholesterol testing, FH genetic testing, or, 

ideally, a combination of both.

 c. should be country-specific and could occur in the context of regular 

health care visits (vaccinations), in community settings, or around the 

perinatal period. 

 d. should reduce inequalities and utilize digital technology to improve 

efficiency.



Senátní meeting 

pod záštitou českého předsednictví EU



Senátní meeting 

Pražská deklarace



Pražská deklarace

…to make FH paediatric screening a reality

 The Prague Declaration is a call to action for national 

and European Union policymakers and decision-makers. 

 The Prague meeting addressed the outstanding 

barriers to the systematic implementation of FH 

paediatric screening across Europe and the 

concrete actions needed to move forward.



The FH Europe Community calls for

 Political leadership and commitment to make FH paediatric 

screening a reality 

 Investment and a policy framework for raising awareness of FH amongst 

medical practitioners and the public, to build trust and responsiveness

 Comprehensive early detection, screening, diagnosis, and life course 

care programmes in every country

 Specific actions to encourage large-scale uptake of screening programmes and 

subsequent treatment

 Targeted R&D to address knowledge gaps 

 Capacity building  of health professionals and empowering patient 

communities on how to best support individuals and families with FH

 Commitment to shared learning and monitoring through international 

exchange and comparisons both inside and outside the EU

Pražská deklarace

…to make FH paediatric screening a reality



Děkuji za pozornost

 Check CHolesterol In Newborns

in the Czech Republic

 CzeCH-IN


