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A kutatás háttere: A familiáris hypercholesterinaemia (FH) egy monogénesen öröklődő anyag-
csere betegség, mely jelentősen emelkedett össz- (TC) és low-density lipoprotein-koleszterin (LDL-C) 
szinttel és ennek következtében súlyos, korai érelmeszesedés kialakulásával jár. Bár a betegek high-
density lipoprotein-koleszterin (HDL-C) szintje FH esetén többnyire a magas normál tartományba 
esik, a HDL összetétele és funkciója kóros. A HDL-hez kötött apolipoprotein M (ApoM) számos érel-
meszesedést gátló tulajdonsággal rendelkezik, emellett a szfingozin-1 foszfát (S1P) szállításáért felel, 
mely egy pro- és antiatherogén hatásokkal is rendelkező jelátviteli molekula. 

Célja: Célul tűztük ki 56 frissen diagnosztizált, kezeletlen FH-s beteg és 32 egészséges kontroll sze-
mély bevonásával a lipid paraméterek, ELISA módszerrel az ApoM és S1P szint, valamint gélelektro-
forézis (Lipoprint) módszerrel a HDL szubfrakciók meghatározását. A betegek klinikánk lipid szak-
rendeléséről kerültek bevonásra, az FH diagnózisát a Dutch Lipid Network Kritériumok alapján állí-
tottuk fel. 

Eredmények: Szignifikánsan magasabb TC, LDL-C, triglicerid és Lp(a) szinteket észleltünk az FH-s 
betegekben a kontroll csoporthoz viszonyítva. Az ApoM szint szignifikánsan magasabb volt az FH-s 
betegekben: 3,56 (3,2–3,9) μg/ml a kontrollokéhoz képest: 3,02 (2,7–3,2) μg/ml (p<0,001); míg az S1P 
szintet alacsonyabbnak találtuk a betegekben: 8,06 (4,7–32,8) mg/ml a kontrolhoz viszonyítva: 14,97 
(7,6–27,6) mg/ml (p=0,08). Szignifikánsan nagyobb volt a kis HDL szubfrakció aránya (27,2%) és meny-
nyisége (0,42 mmol/l) az FH-s betegeknek a kontrollhoz viszonyítva (19,3%; 0,29 mmol/l) (p<0,01). 
Az ApoM szintje szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a kis HDL szubfrakcióval mint a teljes be-
tegpopuláció (r=0,54; p<0,001), mind az FH-s betegek esetében (r=0,39; p=0,05). Többszörös reg-
ressziós analízist alkalmazva az ApoM szint legjobb prediktora a TC szint (β=0,57; p<0,001).

Összefoglalás: Vizsgálataink alapján a kezeletlen FH-s betegekben jelentősen megváltozik mind 
a HDL szubfrakciók megoszlása, mind a HDL részecskék ApoM és S1P szintekkel jellemzett funkci-
ója. Mindez befolyásolhatja a FH-ra jellemző korai érelmeszesedés kialakulásának folyamatát.

Támogatások: A munkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00062 számú projekt támogatta. A projekt az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.


