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STANOVENIE HDL-CHOLESTEROLU V SÉRE A VÝPOČET  

LDL-CHOLESTEROLU 

 

Princíp 

 

Pri stanovení HDL-cholesterolu sa využíva precipitácia chylomikrónov, LDL, VLDL 

lipoproteínov zo séra pomocou zrážacieho roztoku (kyselina wolfrámová/MgCl2). Vyzrážané 

lipoproteíny sa odstránia centrifugáciou a v čírom supernatante zostane len frakcia HDL-

cholesterolu.  

Princíp stanovenia HDL-cholesterolu je rovnaký ako pre celkový cholesterol:   

Estery cholesterolu sú štiepené cholesterolesterázou na cholesterol a voľné mastné kyseliny. 

Následne je cholesterol oxidovaný cholesteroloxidázou na cholestenón a peroxid vodíka. 

Vznikajúci peroxid vodíka reaguje s 4-aminofenazónom a fenolom (reakcia katalyzovaná 

peroxidázou) za vzniku ružovočerveného farebného produktu chinonimínu. Intenzita 

vznikajúceho farebného produktu je úmerná koncentrácii HDL-cholesterolu v sére. 

 

 

Chemikálie a roztoky 

• Sérum 

• Štandardný roztok HDL-cholesterolu 1,537 mmol/l  

• Zrážací roztok (0,4 mmol/l kys. fosfowolfrámová a 20 mmol/l MgCl2) 

• Enzymatické skúmadlo (35 mmol/l fosfátový tlmivý roztok; 0,5 mmol/l 4-aminopterín; 

cholesterolesteráza, cholesteroloxidáza, peroxidáza) 

• Destilovaná voda 

 

 

Postup 

 

Vzorku, štandardný roztok a porovnávací roztok pipetujeme do skúmaviek podľa Tabuľky 1. 

 

 
Tabuľka 1.:  Príprava vzoriek na stanovenie HDL-cholesterolu v sére. 

 Porovnávací 

roztok (µl) 

Štandardný 

roztok (µl) 
Vzorka (µl) 

sérum - - 500 

zrážací roztok - - 1000 

Premiešaťa centrifugovať10 minút pri 3000 rpm a 25 °C 

destil. voda 15 - - 

štandardný roztok  - 15 - 

supernatant - - 15 

skúmadlo 1500 1500 1500 

Premiešať a inkubovať10 minút pri 37°C 

 

Absorbancia vzorky a štandardného roztoku  sa zmeria oproti porovnávaciemu roztoku pri 

vlnovej dĺžke 500 nm. 
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Výpočet koncentrácie HDL-cholesterolu: 

 

HDL  = (Avz/Ašt) × cšt  × 3 

 

Koeficient 3: riedenie séra zrážacím roztokom 

 

 

Friedewaldova rovnica na výpočet koncentrácie LDL: 

 

LDL = TCH – HDL – (TAG/2,2) 

 

Koeficient 2,2: pomer molárnych koncentrácií celkového cholesterolu (TCH) ku TAG vo VLDL.  

Rovnica platí, ak koncentrácia TAG v sére nie je vyššia ako 4,6 mmol/l. 

 

 

 

Diskusia  

 

Diskutovať/korelovať namerané aj vypočítané hodnoty HDL/LDL cholesterolu 

s rizikom vzniku primárnych a sekundárnych dyslipoproteinémií a s rizikom rozvoja 

aterosklerózy. Zhodnotiť  lipidový profil pacienta, v prípade potreby doplniť vhodné diétne 

odporúčania. 

 

 

Referenčné  hodnoty 

 

 Pohlavie Fyziologické hodnoty 

Celkový cholesterol M + Ž < 5,17 mmol/l 

TAG M + Ž 0,4 – 1,7 mmol/l 

LDL M + Ž < 3,4 mmol/l 

HDL 
M 1,03 – 2 mmol/l 

Ž 1,2 – 2,2 mmol/l 

 


