
PLAC test 

Lp-PLA 2  (lipoproteínom asociovaná fosfolipáza A2) 

Materiál :  sérum (pacient nemusí držať hladovku, nemusí vysadiť lieky) 
Frekvencia vyšetrenia : na objednávku a na priamu úhradu (nehradené zdravotnými pois-
ťovňami) 
Statim : nie 
Interpretácia PLAC testu 
Z publikovaných údajov vyplýva, že osoby s vysokou hodnotou Lp-PLA2 majú zvýšené kar-
diovaskulárne riziko.   

Nízke riziko  Lp-PLA 2   <  152 U/L 

Stredné riziko Lp-PLA 2  =  152 – 194 U/L 

Vysoké riziko  Lp-PLA 2  =  195 – 400 U/L 

 
Nový biomarker, ktorý poskytuje informáciu o riziku kardiovaskulárnych ochorení nezávis-
le na tradičných kardiovaskulárnych rizikových faktoroch 

PLAC Test je jediným krvným testom schváleným FDA pre stanovenie „skrytého“ rizika kar-
diovaskulárnych ochorení (infarktu myokardu a ischemickej cievnej mozgovej príhody) spo-
jených s aterosklerózou. PLAC test meria hladinu enzýmu Lp-PLA 2  (lipoproteínom asocio-
vaná fosfolipáza A2), ktorý je vysoko špecifický pre zápal ciev a je spojený s tvorbou nesta-
bilného plátu náchylného k ruptúre a tvorbe trombu. 

Charakteristika 
Do skupiny fosfolipáz A2 patria  na kalciu závislá cytozolová forma cPLA2 a sekrečná forma 
sPLA2 a na vápniku nezávislá iPLA2 forma. Lp-PLA 2  je na vápniku nezávislá serínová lipá-
za, ktorá je asociovaná s liporoteínom LDL a v menšej miere HDL. Lp-PLA2 je produkovaná 
makrofágmi a ďalšími 
zápalovými bunkami a vo 
vyšších koncentráciách sa 
vyskytuje u pokročilých 
aterosklerotických lézií. 
Inter a intra individuálna 
biologická variácia Lp-
PLA2 je mierna a nelíši sa 
od ostatných lipidových 
markerov, zato je však 
významne nižšia ako u CRP. Okrem toho Lp-PLA2 nie je zvýšená pri systémových zápalo-
vých stavoch a preto ju možno považovať za marker cievneho zápalu. 

V čom je PLAC test iný ako ostatné testy? 

PLAC test je nezávislý biomarker, ktorý poskytuje informáciu o riziku kardiovaskulárnych 
ochorení nezávisle na tradičných kardiovaskulárnych rizikových faktoroch. Na rozdiel od 
iných zápalových markerov, ktoré merajú systémový zápal, napr. hs CRP, je lipoproteínom 
asociovaná fosfolipáza A2 cievne špecifická.  



Kto by mal byť vyšetrený? 
PLAC test pomáha identifikovať „skryté“ riziko spôsobené tvorbou plátu, u ktorého je zvýše-
ná pravdepodobnosť prasknutia. PLAC test môže byť využitý ako nástroj manažmentu osôb 
so stredným a vysokým rizikom kardiovaskulárnych príhod. Vhodní pacienti sú osoby 
s dvoma a viac rizikovými faktormi (napr. rodinná história kardiovaskulárnych príhod, hyper-
tenzia, diabetes mellitus, metabolický syndróm a chronické renálne ochorenie) a to aj 
v prípade, že celkový lipidový profil pacienta je normálny. 50% kardiovaskulárnych príhod  
sa vyskytne u osôb s normálnym lipidovým profilom.  

Ako pomáha PLAC test zlepšiť manažment pacienta? 
Pozitívny PLAC test môže naznačiť potrebu „agresívnejšej“ terapie vrátane liečby statínmi 
k nižšej cieľovej hladine LDL-cholesterolu. Bolo dokázané, že liečba zameraná na zníženie 
lipidových hladín, vrátane liečby statínmi, redukuje kardiovaskulárne príhody bez ohľadu na 
pôvodné hladiny LDL cholesterolu.  

Aká je príprava pacienta na PLAC test? 
Nevyžaduje sa žiadna príprava, na vyšetrenie postačuje jednoduchý žilový odber zrážavej 
krvi. Pacient nemusí držať hladovku, nemusí vysadiť lieky. Výsledky testu sú vysoko špeci-
fické pre zápal spojený s aterosklerózou a nie je pravdepodobné, aby bol falošne zvýšený 
v dôsledku infekcie, reumatoidných porúch alebo obezity. 
 


