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1. Úvod

Makrovaskulární komplikace představují hlavní příčinu morbidity a mortality pacientů 
s diabetem. Skutečnost, že kardiovaskulární onemocnění nejvíce ovlivňují životní pro-
gnózu diabetiků, a také to, že diabetes se jako civilizační choroba závratně rozšiřuje, 
vede k velkému zájmu o včasnou diagnostiku a terapii těchto stavů. Prevalence ische-
mické choroby srdeční se pohybuje u diabetiků kolem 26–35 % (82,99). Roční inci-
dence fatální nebo nefatální koronární příhody u diabetiků se uvádí v rozmezí 1–3 %, tj. 
2–4x více než u ostatní populace. Riziko úmrtí je u diabetiků mužů 2,5krát a u žen 4krát 
vyšší než u nediabetiků. (82) K 50 % úmrtí dochází na podkladě ischemické choroby 
srdeční a v 15 % na podkladě cévních mozkových příhod. Ve studii UKPDS se zjistilo 
1–2 % úmrtí v důsledku mikrovaskulárních komplikací diabetu, zatímco makrovasku-
lární příčiny zodpovídaly za téměř 60 % úmrtí (109).

Do popředí teorií o patogenezi aterosklerotického procesu a kardiovaskulárních one-
mocnění se stále více dostává zánětlivá teorie. Objevuje se pravděpodobnost, že hlavní 
roli v patofyziologii aterosklerózy a rozvoji diabetických vaskulárních komplikací hrají 
prozánětlivé cytokiny a buněčné adhezivní molekuly exprimované na cévních a krev-
ních buňkách za stimulace růstovými faktory a cytokiny. Podle některých prací může 
být zánětlivá odpověď vyvolána také menšími oxidovanými lipidy, které jsou součástí 
aterogenních oxidovaných LDL. Tyto lipidy vykazují růstové, vazoaktivní, chemotak-
tické, oxidační a prozánětlivé působení na buňky hladké svaloviny cévní stěny, endote-
lové buňky a monocyty (5,9).

Existuje řada důkazů provázanosti mezi metabolickým a imunitním systémem. 
Metabolická nerovnováha vede k nerovnováze imunitní, s hladověním a imunosupresí 
na jedné straně a obezitou a zánětlivými nemocemi na straně druhé. Zánětlivé cesty 
mohou být aktivovány extracelulárními mediátory jako jsou cytokiny a lipidy, nebo 
intracelulárními proteiny, jako je například zvýšená syntéza proteinů v endoplazmatic-
kém retikulu nebo excesivní produkce reaktivních kyslíkových radikálů mitochondri-
emi. Naopak transkripční faktory z PPAR a LXR skupin podporují nutriční transport 
a metabolismus a antagonizují zánětlivé aktivity (115). 

Detekce časných stádií aterosklerózy u diabetiků 2. typu s možností cílené intervence 
se jeví možnou perspektivou jak snížit vysokou kardiovaskulární morbiditu a mortalitu 
těchto pacientů. Práce vznikla z potřeby identifi kace asymptomatických jedinců s diabe-
tem a makroangiopatickými komplikacemi v rámci diabetologického centra.
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2. Přehled současných poznatků

Zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod a vysoká prevalence tiché ischemie u dia-
betiků oproti pacientům bez diabetu staví screeningové programy pro detekci asym-
ptomatické koronární nemoci u diabetiků do perspektivního postavení. Existuje však 
také řada argumentů proti široce postaveným screeningovým programům. Zatím chybí 
jednoznačná data o výskytu kardiovaskulárního postižení v této populaci, zvláště pak 
o výskytu prognosticky závažného onemocnění. Standardy péče o pacienty s diabetem 
doporučují intenzivní léčbu hypertenze i hyperlipoproteinemie i bez průkazu kardio-
vaskulárního onemocnění. Retrospektivní studie, které využívaly zátěžové perfuzního 
SPECTU myokardu, prokázaly mezi 20–50 % vysoce rizikových nálezů. Prospektivně 
postavená studie DIAD (Detection of Ischemia in Asymptomatic Diabetics) prokázala 
mnohem menší procento abnormálních nálezů (16 %) a kolem 1 % velmi závažných 
defektů perfuze (≥ 10 % levé komory) (113). Screeningové programy všech asymptoma-
tických diabetiků by byly vysoce fi nančně náročné (63).

2. 1.  Patofyziologické aspekty aterosklerózy jako zánětlivého procesu u diabetiků 
2. typu

Ateroskleróza má charakter systémového onemocnění, je progresivní a degenerativní, 
s projevy aktivity i útlumu. Postihuje různé orgánové systémy u jednotlivých pacientů. 
Mezi první teorie o genezi aterosklerotického procesu patří inkrustační teorie Rokitan-
ského (1851), podle které ateroskleróza začíná v intimě depozicí trombu, jeho násled-
nou organizací, infi ltrací fi broblasty a sekundárním ukládáním lipidů. Lipidová teorie 
Virchowa (1856) tvrdila, že ateroskleróza začíná lipidovou transudací do arteriální stěny 
a interakcí s buněčnými a mimobuněčnými prvky. Již před čtyřmi dekádami Ross ve své 
teorii odpovědi na endoteliální poškození přikládal velký význam poškození endotelu 
a místo poškození predisponovalo k akumulaci lipidů a depozici trombu. Fuster v 90. 
letech 20. století rozvinul teorii odpovědi na cévní poškození. Cévní poškození teorie 
rozdělila do tří typů. Typ I zahrnoval funkční změny v endotelu s minimálními struktu-
rálními změnami, zvýšení permeability pro lipoproteiny a adhezi leukocytů. Při typu II 
byla popisována disrupce endotelu s minimální trombózou a při typu III cévní poško-
zení zasahující až k médii se stimulací závažné trombózy a vznikem nestabilního koro-
nárního syndromu. 

V současné době je uznáváno, že ateroskleróza je multifaktoriální onemocnění 
a zánětlivá odpověď se účastní tvorby i progrese aterosklerotické léze. 
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2. 1. 1. Postavení endotelu v aterosklerotickém procesu 

Endoteliální dysfunkce se považuje za první krok k tvorbě aterosklerotického plátu. 
Vzhledem k jeho rozsáhlé sekreční schopnosti bývá označován za největší endokrinní 
orgán (107). 
Endotel reguluje:
– vaskulární tonus
– adhezi monocytů a zánět
– tvorbu trombu
– lipidový metabolismus
– růst buněk a cévní přestavbu
Poškození endotelu způsobuje:
– zvýšení permeability pro lipoproteiny
– snížení produkce oxidu dusnatého
– zvýšení migrace a adheze leukocytů
– protrombotický stav
– stimulaci cévní proliferace
– únik vazoaktivních substancí

2. 1. 1. 1. Adhezivní molekuly. Mezibuněčné kontakty

Adhezivní molekuly patří mezi látky proteinového charakteru, které jsou exprimované 
na povrchu buněk v každé tkáni (5). 
Funkcí těchto molekul je: 
– vytvářet spojení mezi hladkými svalovými buňkami cévní stěny
– zajistit těsný kontakt endotelových buněk a tím bariéru proti intersticiu
–  vytvořit vazbu na endotel a průnik krevních elementů do stěny cévy a následně akti-

vaci zánětlivých a i trombogenních procesů.
Adhezivní molekuly se dělí do čtyř skupin: integriny, imunoglobuliny, cadheriny 

a selektiny. Integriny umožňují vazbu mezi buňkami a extracelulární matrix a mezi-
buněčnou adhezi. Patří sem skupina VLA (very late antigen), leukocytové adhezivní 
molekuly a glykoprotein IIb/IIIa, který je exprimován na povrchu trombocytů. Sku-
pina cadherinů tvoří mezibuněčná spojení mezi epitelovými buňkami. Jsou tvořeny 
N-koncem, pak sekvencemi EC1 až 4, transmembránovou oblastí a podjetnotkami α, 
β, γ. Podle místa exprese se označují N-nervový, P-placentární, E-epitelový. Selektiny 
se podílí na interakcích leukocytů a buněk endotelu a umožňují primární zachycení 
na cévní endotel. Místem exprese jsou tedy endotelové buňky, leukocyty a trombo-
cyty. Podle místa exprese se dělí na E-selektin (endoteliální), P-selektin (trombocyty 
a endotelové buňky) a L-selektin (leukocytární). Strukturálně jsou složeny z jednotli-
vých domén: lecitinové, z domény podobné epidermálnímu růstovému faktoru EGF, 
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z domény C-reaktivního proteinu, dále transmembránovou oblastí a cytoplazmatickým 
koncem. Imunoglobulinová skupina adhezivních molekul je exprimována na buňkách 
endotelu, epitelu a na leukocytech. Podle současných názorů zajišťují pevnou adhezi 
a také migraci leukocytů přes endotel. Opět jsou tvořeny N a C koncem a pak imunoglo-
bulinovými doménami z β-řetězců. Některé tyto domény samy o sobě slouží jako recep-
tory. (5) Do této skupiny patří intercelulární adhezivní molekula ICAM-1, 2, 3, vasku-
lární adhezivní molekula VCAM-1, trombocytární a endotelová adhezivní molekula 
PECAM-1. Exprese ICAM-1 je stimulována cytokiny interferonem-γ (INF-γ), tumor 
nekrotizujícím faktorem-α (TNF-α), interleukinem-1 (IL-1). V klidových podmínkách 
je exprese minimální, objevuje se až v přítomnosti zánětu, nádorů, u nemocných s ate-
rosklerózou a kardiovaskulárním onemocněním. VCAM-1 rovněž není přítomna v kli-
dových podmínkách, až po ovlivnění cytokiny dojde k expresi na povrchu aktivovaného 
endotelu (98). 

Vzájemná spojení a působení mezi buňkami navzájem a mezi buňkami a matrix jsou 
rozhodující pro organizaci struktur i správnou lokalizaci buněk ve tkáni. Adhezní kon-
takty patří k mezibuněčným kontaktům. Jsou to jednak místa pro napojení aktinových 
fi lament (adherens junctions): buňka-buňka (adhesion belts), buňka-matrix (fokální kon-
takty) a jednak místa pro napojení intermediárních fi lament: buňka-buňka (desmosomy), 
buňka-matrix (hemidesmosomy). Adhezivní molekuly tedy zabezpečují outside-in sig-
nály (směrem do buňky) a dále regulují i vazby na extracelulární ligandy (inside-out). 
Intracelulárně jsou pro funkci adhezivních molekul důležité regulační proteiny, které 
pak ovlivňují další signály ( transkripční faktory, proteinkinázy, fosforylace proteinů). 
(114)

V klidu je exprese adhezivních molekul a zánětlivých cest minimální. K aktivaci 
zánětlivých cest dochází extracelulárními mediátory, jako jsou cytokiny, lipidy nebo 
intracelulárními stresory, např. vlivem endoplazmatického retikula či excesivní ROS 
(reaktivní kyslíkové radikály) produkcí mitochondriemi (Obr. 1). Signály z těchto medi-
átorů aktivují zánětlivé signální cesty. Patří k nim kinázy IKK (inhibitor nukleárního 
faktoru κB: NF-κB) a JNK (interakční protein-1). Vlivem stimulujích faktorů inhibi-
tory nukleárního faktoru κB podléhají fosforylaci, uvolní nukleární faktor a ten může 
vstoupit do jádra a vázat se na promotorovou oblast cílového zánětlivého genu. Stejným 
způsobem působí JNK na aktivátorový protein-1 (AP-1). NF-κB ve stádiu aktivace 
může být dále součástí dalších proteinů, vzniká tak řada forem tohoto faktoru. Takto 
zvyšuje nukleární faktor expresi cytokinů, ICAM-1, VCAM-1, E-selektinu, interleukinů 
a TNF-α. 

Opoziční vlivy na zánětlivé cesty mají transkripční faktory z PPAR (nukleární recep-
tory aktivované peroxisomálními proliferátory) a LXR (jaterní X receptor), které podpo-
rují nutriční transport a metabolismus a antagonizují zánětlivé aktivity prostřednictvím 
FABS (protein vážící mastné kyseliny). FABS ovlivňuje kinázy JNK a IKK. Buňka tak 
balancuje mezi metabolismem a zánětem (115). 
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2. 1. 1. 2. Další zánětlivé markery

Tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α) (50) je produkován aktivovanými makrofágy. 
Zvýšením exprese adhezivních molekul, adheze a průniku leukocytů do cévní stěny, 
stimulací endotelu k uvolňování cytokinů a oxidu dusnatého, aktivací leukocytů ke zvý-
šení produkce kyslíkových radikálů, snížením aktivity lipoproteinové lipázy a zvýšením 
syntézy mastných kyselin v játrech zasahuje do patogeneze aterosklerózy. Zvýšené 
hladiny receptorů typu II TNF-α byly spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních 
onemocnění u diabetiček v Nurses Health Study, nezávisle na hyperglykémii. (33, 68, 
85, 111)

Mezi cytokiny skupiny TNF-α patří ligand CD40 (CD40L) a jeho rozpustná forma 
(sCD40L), která vzniká aktivací trombocytů. Obě formy obsahují domény, které mají 
některé funkce v zánětlivých reakcích (exprese receptorů adhezivních molekul ICAM-1, 
VCAM-1 a E-selektinu), při akutních koronárních syndromech (interakce trombocytů 
a lymfocytů přes jejich receptory a uvedený ligand). (127)

Mezi další markery patří C-reaktivní protein (CRP). Patří mezi reaktanty akutní 
fáze. Je primárně produkován játry jako systémový marker v odpovědi na vliv inter-
leukinu-6 a jiných zánětlivých mediátorů (Obr. 2). CRP je složen z pěti identických 
polypeptidových subjednotek vázaných nekovalentně do pentameru. Např. bakteriální 
produkty mohou stimulovat nukleární faktor kappa B k ovlivnění produkce interleu-

Obr. 1. Model metabolických a zánětlivých signálních cest v adipocytech a makrofázích. 
( Dle Wellen, K. E., 2005). 
AP-1: activator protein-1, ER: endoplazmatické retikulum, FA: mastné kyseliny (fatty acids), IKK: 
I kappa B-kinase, IRS-1/2: insulin receptor substrate, JNK: c -Jun N-terminal kinase, NF-kB: 
nukleární faktor kappa B, LXR: liver X-receptor, PPAR: receptor aktivovaný proliferátory peroxisomů 
(peroxisome-proliferator-activated receptor), ROS: reaktivní kyslíkové radikály (reactive oxygen species).
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kinu-6 a následně CRP. K měření se používají vysoce senzitivní kity (hs-CRP), které 
jsou schopné měřit spodní detekční hladiny 0,15 mg/l. CRP agreguje LDL a velmi 
malé LDL částice v časných stádiích aterosklerotického plátu. Tento uptake LDL 
a formování pěnových buněk makrofágy vyžaduje CRP vzhledem k opsonizaci LDL 
cestou receptoru CRP, CD32. Početné studie prokázaly schopnost hs-CRP předpovídat 
kardiovaskulární příhody jak v primárním, tak v sekundárním riziku. Podle hladiny 
hs-CRP se rozlišují skupiny s nízkým (hs-CRP <1 mg/l), středním (1,0–3,0 mg/l) 
a vysokým (>3 mg/l) rizikem vzniku kardiovaskulárních příhod. Ve skupině s hs-CRP 
>3 mg/l je 2x vyšší relativní koronární riziko než ve skupině s nízkou hodnotou 
hs-CRP. Jako marker má CRP určité limitace: 2 týdny po akutní infekci nebo úrazu 
jsou hladiny z hlediska kardiovaskulárního rizika nehodnotitelné, statiny, aspirin, alfa 
tokoferol, úbytek hmotnosti hladiny redukují, hormonální terapie hladiny zvyšuje. (70, 
79, 80, 88)

Metaloproteinázy (matrix metalloproteinases MMP) působí na extracelulární matrix. 
Proteolytická aktivita MMP je zvýšena v tukem bohatých aterosklerotických plátech 
hrozících rupturou. K plné aktivaci vyžadují navázané ionty Zn2+ a stimulaci ionty Ca2+ 

zvnějšku. Rozlišuje se 15 odlišných lidských MMP, z toho 9 je produkováno leukocyty. 
Největší podíl na degradaci proteoglykanů a komponent bazální membrány má z MMP 
skupina tzv. stromelysinů (MMP-3, MMP-10, MMP-11). MMP jsou specifi cky inhibo-
vány tkáňovými inhibitory metaloproteináz (TIMP), které jsou syntetizovány buňkami 
pojivové tkáně a leukocyty. TIMP 1, 2 jsou v řadě tělních tekutin, TIMP-3 je vázaný 
na extracelulární matrix, TIMP-4 byl zjištěn v srdci. MMP jsou rovněž inhibovány 
α2-makroglobulinem. (21, 22, 23, 41) 

Interleukin-1 (IL-1) je primárně produkován makrofágy. V nízkých koncentracích 
zprostředkuje lokální zánětlivou odpověď. Jeho funkce je podobná skupině TNF-α.

Obr. 2. Schéma působení prozánětlivých rizikových faktorů. (Dle Shoelsona, S. E., 2006)
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Interleukin-12 (IL-12) je mediátorem časné zánětlivé odpovědi. Nejdůležitější funkcí 
je stimulace syntézy a uvolnění interferonu gamma (IFN-γ) T buňkami. 

Interleukin-6 (IL-6) je zánětlivý i protizánětlivý cytokin. Je produkován mono-
nukleár ními fagocyty, endoteliálními buňkami a fi broblasty. Jeho prozánětlivý účinek 
spočívá ve stimulaci hepatocytární syntézy proteinů akutní fáze. Protizánětlivé efekty 
jsou dány inhibicí produkce TNF a IL-1 mononukleáry. (66)

Interferony (IFN) patří mezi cytokiny s funkcí imunomodulační, antivirovou a anti-
proliferační. IFN-γ je produkován T buňkami jako k antigenní stimulaci. Aktivuje mak-
rofágy. INF-α a INF-β mají podobné antivirové účinky, jsou produkovány v odpovědi 
na virovou infekci antigenem stimulovanými T-lymfocyty. 

Transformující růstový faktor beta (TGF-β) patří mezi protizánětlivé cytokiny. Je 
produkován řadou buněk, včetně aktivovaných T buněk, fagocytů a endoteliálních 
buněk. Inhibuje diferenciaci a proliferaci T buněk a aktivaci makrofágů. Působí tak proti 
zánětlivým cytokinům, způsobuje downregulaci intercelulárních adhezivních molekul, 
downregulaci exprese endoteliálních TNF receptorů a inhibici akce chemokinů. (5, 
94,120)

Chemokiny regulují migraci leukocytů z krve do jiných tkání. Indukují rytmickou 
kontrakci buněčných aktinových fi lament, tím zapříčiňují buněčnou migraci z cév 
v interendoteliálních buněčných spojeních přes chemokinový koncentrační gradient 
v místě tkáňového poškození. Podle cysteinového rezidua se dělí do dvou skupin: při-
pojené reziduum (CC) nebo separované (CXC). CXC skupina (zahrnuje nejznámější 
chemokin interleukin-8) ovlivňuje hlavně neutrofi ly, CC skupina má vliv na monocyty, 
eosinofi ly a lymfocyty. 

Vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) je silný mitogenní faktor pro endote-
liální buňky a ovlivňuje propustnost cév. Největším stimulem pro produkci je hypergly-
kemie a hypoxie.

Endotelinový systém je tvořen 3 izoformami ET-1, 2, 3. ET-1 je produkován vasku-
lárním endotelem. Má vazokonstrikční účinky, stimuluje produkci růstových faktorů, 
adhezi leukocytů na poškozený endotel, působí mitogenně na hladké svalové buňky cév, 
fi broblasty a endotel. (5)

2. 1. 2. Úloha poruchy lipidového spektra 

Zvláštní skladba lipoproteinů u diabetiků je označována termínem diabetická dysli-
pidémie, má řadu významných a typických charakteristik. Nacházíme zde zvýšené 
koncentrace triglyceridů, snížené koncentrace HDL-cholesterolu, zvýšené koncentrace 
apolipoproteinu-B, převahu koncentrace malých, denzních LDL-partikulí a zvýšené 
koncentrace VLDL-částic bohatých na cholesterol. Malé denzní LDL částice jsou 
zvláště aterogenní, protože mají zvýšenou náchylnost k oxidaci, zvýšenou cévní perme-
abilitu, strukturální změny v apo-B, sníženou afi nitu k LDL-receptorům a také proto, 
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že jsou spojeny s inzulinovou rezistencí a jinými lipidovými abnormalitami, jako jsou 
vysoké hladiny triglyceridů a nízké hladiny HDL cholesterolu. Lipoproteiny obsahující 
apo-B podporují přenos cholesterolu do aterosklerotických plátů v cévní stěně, apo-B 
je přímo směrován ke shromažďování jak triglyceridy, tak cholesterolem bohatých 
lipoproteinových částic. Např. postprandiální triglyceridy jsou přenášeny v apo-B-48/
chylomikronových komplexech, zatímco lačné triglyceridy jsou přednostně přenášeny 
v apo-B-100/VLDL komplexech. Apo-B je také důležitou komponentou cholesterolem 
bohatých LDL částic. Zvýšené hladiny lipoproteinů obsahujících apo-B jsou spojeny se 
zvýšenými depozity cholesterolu v cévní stěně a zvýšenou tvorbou plátů (65, 83, 84).

V protikladu k LDL částicím, které dopravují cholesterol do periferních tkání, apo-A 
obsahující HDL částice pomáhají transportovat cholesterol do jater z periferních tkání 
i z makrofágů spojených s depozity cholesterolu v cévní stěně. Vysoké hladiny HDL-c 
jsou kardioprotektivní. Tento efekt však není vysvětlován jen cholesterolovým trans-
portem. HDL má přímé antioxidační a protizánětlivé efekty na cévní stěnu. Stabilizuje 
produkci prostacyklinu a/nebo prolonguje jeho poločas, snižuje endoteliální expresi 
adhezivních molekul v odpovědi na cytokiny a snižuje endoteliální dysfunkci. V játrech 
probíhá zvýšená syntéza triglyceridů a sekrece VLDL, tím se zvyšují hladiny triglyce-
ridů nalačno. S pomocí cholesterylestertransferproteinu (CEPT) triglyceridy z VLDL 
jsou vyměněny za cholesterol nalézající se v HDL-c. CEPT může podporovat výměnu 
triglyceridů z VLDL do LDL. Triglyceridy bohaté LDL jsou podrobeny hydrolýze hep-
atickou lipázou nebo lipoproteinovou lipázou a vznikají malé, denzní LDL částice, které 
jsou velmi aterogenní.(5, 98)

Podmínkou hypertriglyceridémie je nízký HDL-cholesterol. Při tomto stavu je zesí-
lena CEPT-zprostředkovaná výměna esterů cholesterolu z HDL za triglyceridy a fos-
folipidy z VLDL a chylomikronů. HDL ztrácejí estery cholesterolu a přijímají více 
triglyceridů. Také se více katabolizují. Zvýšené riziko aterosklerózy lze takto vysvětlit 
obohacením triglyceridových lipoproteinů cholesterolem a nedostatečným zpětným 
transportem cholesterolu při snížené hladině HDL. (2, 71) 

2. 1. 3. Vývoj aterosklerotického plátu

Aterosklerotické léze jsou asymetrické fokální ztluštění nejvnitřnější části artérie, 
intimy. Obsahují buňky, pojivové elementy, lipidy. Studie ukazují, že hypercholeste-
rolémie zapříčiňuje fokální aktivaci endotelia ve velkých a středně velkých artériích. 
Infi ltrace a retence LDL v cévní intimně iniciuje zánětlivou odpověď v arteriální stěně. 
Modifi kace LDL oxidací nebo enzymaticky v intimně vede k uvolnění fosfolipidů, které 
mohou aktivovat endoteliální buňky především v místech hemodynamického přetížení. 
V těchto místech dojde i k expresi adhezivních molekul a zánětlivých genů endoteliál-
ními buňkami. Hemodynamické přetížení a akumulace lipidů mohou zahájit zánětlivý 
proces v artérii. (107)
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Trombocyty jsou první krevní buňky, které přichází na místo endoteliální aktivace. 
Jejich glykoproteiny Ib a IIb/IIIa se navážou na povrchové molekuly endotelové buňky 
a přispívají k endoteliální aktivaci. Aktivované endoteliální buňky exprimují několik 
typů leukocytárních adhezivních molekul, tyto zapříčiní adherenci krevních buněk 
k místu aktivace. VCAM-1 je právě ve zvýšené míře exprimována při hypercholestero-
lémii, buňky s kontrareceptory pro VCAM-1 (monocyty a lymfocyty) adherují k těmto 
místům. Chemokiny, které jsou produkovány v intimě je stimulují k migraci přes 
interendoteliální spojení a do subendoteliálního prostoru. Monocyty, které přešly přes 
aktivovaný endotel se diferencují do makrofágů. Bakteriální endotoxiny, apoptotické 
buněčné fragmenty a oxidované LDL částice se přes receptory dostávají do makrofágů. 
Makrofágy jsou transformovány na pěnové buňky. Aktivované makrofágy produkují 
zánětlivé cytokiny, proteázy, chemokiny a radikály. Akumulací pěnových buněk se 
vytváří tukové proužky, které společně s buňkami hladké svaloviny začínají vytvářet 
aterosklerotický plát. V aterosklerotických lézích je přítomná infi ltrace T buňkami, 
hlavně CD4+ T buňkami. Většina aktivovaných T buněk produkuje cytokiny (např. 
interferon-γ), které aktivují makrofágy a cévní buňky a vedou k zánětu. Regulační T 
buňky modulují proces sekrece protizánětlivých cytokinů (IL-10, TGF-β). (30) Aktivo-
vané imunitní buňky v plátu tedy produkují zánětlivé cytokiny (INF-γ, IL-1, TNF-α), 
které indukují produkci IL-6. IL-6 stimuluje produkci reaktantů akutní fáze v játrech: 
CRP, sérového amyloidu, fi brinogenu. (84, 87)

Aktivované makrofágy, T buňky a mastocyty produkují zánětlivé cytokiny, proteázy, 
koagulační faktory, radikály a vazoaktivní molekuly, které mohou destabilizovat lézi. 
Klíčovou roli v aktivaci plátu hrají 2 typy proteáz: matrix metaloproteináza MMP a cys-
teinproteáza. Postupně degradují matrix a vedou k ruptuře. (21)

V některých studiích se objevují souvislosti aterosklerózy, kardiovaskulárních one-
mocnění a infekce, uvádí se hlavně chlamydia pneumonie, cytomegaloviry, virus herpes 
simplex, virus hepatitidy A, enterovirus, bakteriální infekce a Helicobacter pylori.

Z patologicko anatomického hlediska se rozlišují tři formy aterosklerotických lézí: 
časné léze-tukové proužky, fi brózní a ateromové pláty, komplikované léze.
Podle American Heart Association (AHA) se léze dělí na:
Léze typu I: mikroskopicky a chemicky detekovatelná depozita lipidů v intimě
Léze typu II: tukové proužky
Léze typu III: mikroskopicky viditelné extracelulárně lokalizované tukové kapénky 
a malá depozita tuků mezi vrstvami hladké svaloviny
Léze typu IV (ateromy): další hromadění lipidů, makrofágy, pěnové buňky, minimum 
kolagenu
Léze typu V: převažují obsah pojivové tkáně. Typ Va je fi broaterom, Vb kalcifi kovaná 
léze, Vc pláty bez lipidového jádra a gelatinózní léze. 
Léze typu VI (komplikované): VIa s rupturou, VIb s hematomem nebo hemoragií 
do léze, VIc s trombózou. 
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Tato klasifi kace AHA vychází z histopatologických nálezů aterosklerotických plátů 
Herberta C. Staryho (New Orleans, USA). 

2. 1. 4. Poruchy koagulace, fi brinolýzy a trombocytů

Diabetes mellitus je charakterizovaný přítomností různých abnormalit hemostatického 
systému, které ústí ve zvýšenou aterotrombogenní aktivitu. Obecně je popisována akti-
vace vnitřní cesty koagulační kaskády, zvýšená hladina fi brinogenu, snížená fi brinoly-
tická aktivita a změny funkce trombocytů. Hladina faktoru VII, který přispívá k pro-
trombotickému stavu, souvisí s hyperglykemií. Mezi markery endoteliální dysfunkce 
patří Von Willebrandův faktor (vWF), který je součástí faktoru VIII a účastní se inter-
akcí mezi trombocyty a mezi trombocyty a endotelem. (31)

Při diabetu dochází i ke změnám inhibitorů koagulace, jsou sníženy hladiny antit-
rombinu III (AT III) a proteinu C (PC). U AT III byla prokázána souvislost s glykací 
proteinů. Snížená fi brinolytická aktivita je podmíněna především vzestupem hladiny 
inhibitoru aktivátoru plazminogenu typu 1 (PAI-1). Vzestup PAI-1 je vztahován ke zvý-
šeným hladinám proinzulinu.

Mezi aktivátory koagulační kaskády patří tkáňový faktor (TF), který má rovněž zvý-
šené hladiny u diabetiků se špatnou kompenzací. Jeho význam spočívá také v tom, že 
prokázaná souvislost s apoptózou makrofágů plátu ukazuje na propojení mezi zánětem, 
rupturou plátu a protrombogenním stavem.

Trombocyty tvoří důležité spojení mezi zánětem, trombózou a aterogenezí. Zánět 
je charakterizován interakcí mezi trombocyty, leukocyty a endoteliálními buňkami. 
U diabetiků mají trombocyty jednak morfologické a jednak funkční změny. Mezi mor-
fologické změny patří větší průměrná velikost trombocytů a tím i zvýšení exprese gly-
koproteinů na povrchu. Trombocyty diabetiků vykazují zvýšenou adhezivitu a agregabi-
litu. (31) Během adhezních procesů aktivované endotelové buňky exprimují P-selektin 
(CD62P). E-selektin, který je také exprimován na zánětlivých endoteliálních buňkách, 
má menší kontakty. Destičkové receptory GPIbα a PSGL-1 se spojují s P-selektinem 
a zprostředkují rolování. Na pevné adhezi se podílí ještě β3 integriny (Obr. 3). Tím 
dochází k podpoře chemotaxe, adheze a migraci monocytů do místa zánětu. Z denzních 
granul, α-granulí, lysozomů nebo cytosolu destičky vydávají adhezní proteiny (např. 
fi brinogen, fi bronektin, vWF, trombospondin, vitronectin, P-selektin, GPIIb/III), růstové 
faktory (např. PDGF, TGF-β, EGF, bFGF), chemokiny (např. destičkový faktor 4: CXC 
chemokin ligand 4, epiteliální neutrofi l-aktivující protein 78: CXC chemokin ligand 5), 
cytokin-like faktory (IL-1β, CD40 ligand, β-tromboglobulin) a koagulační faktory (např. 
f.V, f.XI, PAI-1, plasminogen, protein S). Například IL-1β ovlivňuje sekreci IL-6 a 8 
z endoteliálních buněk a také může zvyšovat expresi adhezivních molekul ICAM-1 a to 
přes aktivaci transkripčního NF-κB. Rovněž destičkami uvolněný ligand CD40 (CD40L 
nebo nově CD154) indukuje zánětlivou odpověď v endoteliu. CD40L zvyšuje uvolnění 
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IL-8, MCP-1 (monocyte chemoattractant protein-1), expresi endoteliálních adhezivních 
receptorů zahrnujících E-selektin, VCAM-1, ICAM-1 a expresi endoteliálního tkáňo-
vého faktoru. CD40 připojení na endoteliální buňky, hladké svalové buňky a makrofágy 
iniciuje expresi a uvolnění matrix degradujících enzymů, metaloproteináz. Tyto enzymy 
signifi kantně vedou k destrukci a remodelaci zánětlivé tkáně. Zvýšená systémová des-
tičková aktivace ve studiích koreluje se ztluštěním intimy karotid u lidí. (112, 127)

Obr. 3. Schéma adheze trombocytů k endotelu a stimulace zánětu. 
( Dle Gawaze, M., 2005).
CD40-L: ligand pro receptor CD40 (cluster of differentiation, označení pro leukocytové antigeny), 
IL-1ß: interleukin-1, MCP-1: monocytární chemotaktický protein (monocyte chemotactic protein), 
MMPs: metaloproteinázy matrix ( matrix metalloproteinases), NF-kB: nukleární faktor kappa B, uPAR: 
urokinase-type plasminogen activator receptor.
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2. 2.  Neenzymová glykace proteinů, metabolismus polyolů, oxidační stres a chro-
nické komplikace diabetu

Neenzymová glykace proteinů je jednou z příčin vzniku komplikací diabetu. Mechanis-
mus spočívá v navázání glukózy na proteinový nebo lipoproteinový řetězec. Nestabilní 
aldimin se Amadoriho přesmykem mění na ketoamin. Takto v další fázi vznikají tzv. 
pokročilé produkty glykace (AGE). Endotelové buňky a makrofágy mají receptory pro 
AGE (RAGE) a jsou pokročilými produkty glykace stimulovány (99). 

Při hyperglykemii proniká glukóza do buněk a vlivem aldózoreduktázy se mění 
na sorbitol a ten za působení sorbitoldehydrogenázy a při spotřebovávání NAD+ pře-
chází na fruktózu. Klesá koncentrace myoinozitolu a narušuje se obnova redukovaného 
glutathionu. Tento stav je označován jako hyperglykemická pseudohypoxie a probíhá 
např. v nervových buňkách. 

Hyperglykemie rovněž tvoří podmínky pro vznik reaktivních forem kyslíku (supero-
xidový radikál, hydroxylový radikál, peroxid vodíku, radikál oxidu dusnatého).

U diabetiků je navíc snížena účinnost scavengerového antioxidačního systému. Stav 
je označován jako oxidační stres a je ovlivněn i dyslipidémií. Oxidované LDL nejsou 
rozpoznávány receptory pro LDL, ale receptory makrofágů, které je pohlcují. Superper-
oxidové radikály aktivují proteinkinázu C, tak se zvyšuje adheze monocytů k endotelu. 
(5, 99)

Hotamisligil a kol. a Karasik a kol. první ukázali, že prozánětlivý cytokin TNF-α je 
schopný indukovat inzulinovou rezistenci. Koncept tukové tkáně, jako místa pro pro-
dukci cytokinů a jiných bioaktivních substancí, se rychle rozšířil od TNF-α k leptinu, 
IL-6, rezistinu, MCP-1, PAI-1, angiotensinogenu, visfatinu, retinol-vážícímu proteinu-4, 
sérovému amyloidu (SAA) a dalším. Obezita a dieta s vysokým obsahem tuků aktivují 
přes ligandy pro TNF-α, IL-1 nebo AGE receptory (TFNR,RAGE,IL-1R) kinázy IKKβ/
NF-κB a JNK v adipocytech, hepatocytech a makrofázích. (115). Roli zde hraje i ER 
(endoplazmatické retikulum) stress, kdy je v něm porušena normální tvorba proteinů. 
JNK aktivace vede k fosforylaci IRS-1 v serinových místech, které negativně regulují 
normální signály přes inzulinový receptor a dochází k inzulinorezistenci. Je však ovliv-
něna i zánětlivými markery a mediátory.

Mitochondrie jsou hlavním zdrojem ATP u lidí. Produkce ATP vede i k produkci 
reaktivních forem kyslíku. V některých studiích se uvádí, že zvýšená oxidace mastných 
kyselin v aortálních endoteliálních buňkách akceleruje produkci superperoxidu mito-
chondriálním elektronovým transportním řetězcem. Tyto efekty byly spojeny s proatero-
genními cévními efekty. Ukazují tak ve vývoji aterosklerózy na roli mitochondriálního 
stresu. (99)
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2. 3. Tichá ischemie u diabetiků

Tichou ischemií je nazývána přítomnost objektivních známek myokardiální ischemie 
neprovázené anginózními nebo angině ekvivalentními symptomy. Tyto objektivní známky 
zahrnují zátěžové testování nebo ambulantní monitorování odhalující EKG-změny, scinti-
grafi cké nálezy zobrazující defekty perfuze nebo regionální poruchy kinetiky stěny doku-
mentované echokardiografi cky. Obecně se uvádí, že 30 % infarktů proběhne asymptoma-
ticky, u diabetiků až 50 %. Hlavními faktory, které ovlivňují výskyt tiché ischemie je 
diabetes, hypertenze, předchozí infarkt myokardu, revaskularizace a pokročilý věk. 

Pocit anginózní bolesti začíná excitací volných nervových zakončení v myokardu. Je 
způsobena nahromaděním laktátu, serotoninu a adenozinu. V literatuře se uvádí, že tře-
tinu hmotnosti myokardu tvoří mitochondrie. Energie myokardu je závislá na získávání 
ATP cestou oxidační fosforylace. Snížení tvorby ATP způsobuje snížení kontraktility 
myokardu i jeho diastolické relaxace. I chemické faktory, které se uvolňují z monocytů 
jako odpověď na hypoxii, aktivují periferní receptory bolesti v distribuční zóně od C7 
do Th4. Impulzy se propagují přes kardiální sympatický nervový systém do hrudních 
sympatických ganglií a dorzálních spinálních neuronů. Přes spinotalamický trakt dosáh-
nou talamu a talamokortikálním traktem pokračují do mozkové kůry a vedou k pocitu 
znepokojení a poruchy. (110,113) 

Příčiny, které mohou způsobovat poruchu vnímání, mohou zahrnovat vyšší práh 
bolesti, nadbytek endogenních endorfi nů a další. U diabetiků touto příčinou může být 
parciální nebo kompletní denervace.

Tichá ischemie má také svůj cirkadiánní rytmus, k řadě příhod dochází ráno a pak brzo 
večer. Ranní vstávání je spojeno se zvýšením tonu sympatiku a snížením funkce vagu. 
Zvýšené požadavky myokardu na kyslík mohou být ovlivněny rychlejší srdeční akcí 
a vyšším tlakem, vyšší koncentrací katecholaminů, zvýšením koronárního vazomotoric-
kého tonu, vyšší agregací trombocytů a zpomalenými fi brinolytickými procesy. Ve starší 
práci Zaricha a kol. (1994) autoři prováděli ambulantní EKG-monitorování u 60 diabetiků 
s potvrzenou ischemickou chorobou srdeční. Prokázali ischemii během dne a to asympto-
matickou. Dvě třetiny pacientů měly ischemii, ale jen 9% s anginózními symptomy. Maxi-
mum výskytu bylo od 6 hodiny ráno do poledne na rozdíl od ostatních tří čtvrtin dne. (124)

Podle Americké diabetologické asociace z roku 2004 jsou k zátěžovému testování 
indikováni diabetici s typickými nebo atypickými kardiálními potížemi, s klidovými 
změnami na EKG, které jsou suspektní z infarktu nebo z ischemie, s ischemickou cho-
robou dolních končetin nebo stenózou karotického povodí, přítomností vícečetných rizi-
kových faktorů. K těmto faktorům patří celkový cholesterol ≥ 6,22 mmol/l, LDL ≥ 4,14 
mmol/l nebo HDL ≤ 0,91 mmol/l, krevní tlak nad 140/90 mmHg, kouření, rodinná ana-
mnéza předčasné ischemické choroby srdeční, mikroalbuminurie nebo proteinurie. (3)

Mikroalbuminurie je považována za marker časného postižení ledvin u diabetiků 
(incipientní stádium diabetické nefropatie). Pozitivita je spojena s vysokým rizikem 
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vzniku kardiovaskulárních onemocnění, ukazuje na generalizovanou cévní hyperperme-
abilitu. Longitudinální studie prokázaly, že jakmile se objeví mikroalbuminurie, začíná 
progrese onemocnění ledvin k proteinurii, ke které dojde u 22 % až 50 % pacientů 
během 5 až 10 let. Když už u pacienta s diabetem 2. typu vznikne proteinurie, glomeru-
lární fi ltrace se každým rokem snižuje o 4–12 ml/min. (17, 81, 97, 98) Speciální vyšet-
řovací podmínky jsou doporučeny pacientům, kteří plánují intenzivní fyzickou zátěž 
nebo pro pacienty s kardiovaskulární autonomní neuropatií. 

Ve standardech péče o pacienty s diabetem dle Americké diabetologické asociace 
v roce 2007 na základě studie DIAD (Detection of Silent Myocardial Ischemia in Asym-
ptomatic Diabetic Subjects) bylo konstatováno, že jen konvenční rizikové faktory nepo-
mohou identifi kovat pacienty s abnormální myokardiální perfuzí. Evropská společnost 
pro kardiologii a Evropská asociace pro studium diabetu ve svých doporučeních z roku 
2007 uvádí, že prevalence tiché ischemie u diabetiků se pohybuje mezi 10–20 % oproti 
1–4 % v populaci bez diabetu. Nejlevnější a dostatečně citlivé v detekci tiché ischemie 
se jeví zátěžové EKG. Je však omezeno schopností pacienta zvládnout toto vyšetření. 
(3, 82)

Požadované hodnoty pro pacienty s diabetem podle doporučení České diabetologické 
společnosti jsou nyní celkový cholesterol pod 4,5 mmol/l, LDL cholesterol pod 2,5 
mmol/l, HDL cholesterol u mužů nad 1,0 a u žen nad 1,2 mmol/l, BMI pod 27, obvod 
pasu u žen pod 80 cm, u mužů pod 94 cm, glykémie nalačno 4,0–6,0 mmol/l, glykémie 
po jídle 5,0–7,5 mmol/l, HbA1c pod 4,5% (dle Mezinárodní federace klinické chemie 
a laboratorní medicíny). Při přítomnosti kardiovaskulárních onemocnění se doporučuje 
celkový cholesterol pod 4,0 mmol/l a LDL pod 2,0 mmol/l.

Perfuzní scintigrafi e myokardu metodou SPECT je indikována mimo jiné při nejas-
ných nálezech na klidových a zátěžových EKG a netypických potížích. Principem je 
vychytávání radiofaramaka v myokardu, které je přímo úměrné perfuzi v dané oblasti 
myokardu v době i.v. aplikace. Na rozdíl od koronarografi e ukazuje perfuzi v tkáních 
v klidu i po zátěži. Jako radiofarmakon se používá 99Tc-tetrofosmin (MYOVIEW). 
Používá se dvoudenní protokol nejprve se zátěží na bicyklovém ergometru a v případě 
patologického nálezu se doplňuje klidové vyšetření. Nález na myokardu je možné dopl-
nit vyšetřením perfuze i dolních končetin (17), kdy se poruchy perfuze v oblasti lýtek 
po zátěži přisuzují makroangiopatii a defekty perfuse v oblasti stehen mikroangiopatii. 
Gatovaný SPECT umožňuje určit end diastolický volum (EDV), end systolický volum 
(ESV), ejekční frakci (EF), SSS skóre (sumární stress skóre), SRS skóre (sumární rest 
skóre), STSS (stress total summarity skóre). Kromě poruchy perfuze, tedy gatovaný 
SPECT prokazuje i poruchy kinetiky v klidu a po zátěži a poruchy ztluštění stěny levé 
komory v klidu a po zátěži. Dalším hodnotitelným parametrem při SPECTU myokardu 
je transientní index dilatace levé komory (TID). V literatuře se uvádí, že přítomnost tran-
sientní ischemické dilatace je spojena s výskytem závažné formy ischemické choroby 
srdeční, ale také je modifi kována přítomností hypertrofi e levé komory a diabetu (29, 48). 
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3. Cíl práce

Cílem práce je využití dostupných vyšetřovacích postupů, které se zaměřují na patofy-
ziologické změny v arteriální stěně dokumentující aktivní zánětlivý proces, dysfunkci 
endotelu, jejich vztah k tradičním markerům aterosklerotického procesu u diabetiků 
2. typu s pozitivní mikroalbuminurií bez anamnézy kardiovaskulárních onemocnění 
a posouzení dynamiky těchto nálezů za tříleté období po zavedení terapie.
Rozdělení cílů: 
1)  ověření hypotézy, že vyšetření mikroalbuminurie doplněné o další aterosklerotické 

markery: ICAM-1, VCAM-1, E-selektin, hs-CRP a hladiny lipidů vede k určení dia-
betiků 2. typu s vysokým rizikem kardiovaskulárních příhod a nebo již s přítomnou 
němou ischemií myokardu. 

2)  ověření postupu pro detekci tiché ischemie u těchto pacientů s nálezem přítom-
nosti dalšího rizikového faktoru kardiovaskulárních onemocnění dle doporučení 
ADA (American Diabetes Association, 2004). Tichá ischemie byla diagnostikována 
pomocí zátěžové perfuzní gatované scintigrafi e myokardu metodou SPECT s pro-
dloužením do oblasti dolních končetin. Navazující studií bylo hodnocení indexu tran-
sientní ischemické dilatace (TID) levé komory při zátěžovém SPECTU a jeho vztahu 
k hladinám zánětlivých markerů aterosklerózy, mikroalbuminurii, intimomediální 
tloušťce karotid a parametru dlouhodobé kompenzace diabetu glykovaném hemoglo-
binu HbA1c. Pacienti se významnou tichou ischemií myokardu dle SPECTU a hodno-
tami sumárního stress skóre (SSS) nad 13 byli podrobeni koronarografi ckému vyšet-
ření s dalším postupem dle nálezu na koronárních tepnách. 

3)  sumarizace do algoritmu postupu pro vyhledávání asymptomatických forem kardio-
vaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu.
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4. Soubor a metody

Soubor pacientů byl generován z 1772 diabetiků evidovaných v Diabetologickém cen-
tru Krajské nemocnice T. Bati a.s.ve Zlíně, kteří v období září až prosinec 2003 prošli 
běžnou kontrolou v diabetologické ambulanci centra. V první fázi byli vybráni všichni 
pacienti s diabetes mellitus 2. typu bez anamnézy kardiovaskulárních onemocnění a bez 
diabetické či jiné nefropatie. Jako diabetici 2. typu byli určeni ti, kteří měli hladinu C 
peptidu nad 0,3 pmol/l, neměli známky imunitního postižení beta buněk pankreatu (tj. 
bez pozitivity anti GAD protilátek, ICA, IA2) a byli léčeni dietou, perorálními antidiabe-
tiky nebo inzulinem. Takto bylo vybráno 302 diabetiků, u kterých bylo provedeno vyšet-
ření mikroalbuminurie. V další fázi byli vybráni pacienti, kteří měli mikroalbuminurii 
pozitivní, tj. nad 20 mg/l: těchto pacientů bylo n-35 (11,6% ze souboru 302 asymptoma-
tických diabetiků 2. typu). Tato skupina byla dále sledována po dobu 3 let (2003–2006).

4. 1. Soubor pacientů

Na základě pozitivní mikroalbuminurie bylo do sledování vybráno 35 diabetiků 2. typu, 
8 žen a 27 mužů. Průměrný věk souboru 55,89±6,99 let (36–74 let, medián 56,00).1 
pacient byl léčen dietou, 20 perorálními antidiabetiky a 14 inzulinem. Průměrná hod-
nota BMI 30,17±4,38 (rozsah 24,60–41,00, medián 29,70) (Tab.1, tab. 2). U všech paci-
entů bylo na začátku a na konci sledování provedeno vyšetření lipidového spektra (cel-
kového cholesterolu, triglyceridů, HDL cholesterolu, LDL cholesterolu ), homocysteinu, 
glykovaného hemoglobinu HbA1c jako parametru kompenzace diabetu. Ze zánětlivých 
markerů aterosklerózy jsme vyšetřovali hladinu ICAM-1, VCAM-1, E-selektinu a C-re-
aktivního proteinu. Dále bylo u všech pacientů provedeno vyšetření intimomediální 
tloušťky karotid duplexní sonografi í. Pacienti nebyli kuřáci, všichni se léčili s hyper-
tenzí. Vzhledem k tomu, že všichni splňovali kriteria ADA pro indikaci k zátěžovému 
testování, byli podrobeni zátěžové perfuzní scintigrafi i myokardu metodou SPECT 
s prodloužením do oblasti dolních končetin (n-38, 3 pacienti byli vyřazeni z tříletého 
sledování pro nespolupráci). U pacientů se závažnou ischemií myokardu podle SPECTU 
(SSS skóre nad 13) byla provedena koronarografi e s ošetřením dle nálezu. 

4. 2. Metody laboratorní diagnostiky

Lipidový soubor byl stanoven rutinní spektrofotometrickou metodou na biochemickém 
analyzátoru Hitachi 911. 

Ultrasenzitivní C-reaktivní protein byl stanoven vysoce senzitivní imunoturbidome-
trickou metodou na mikročásticích. Mikročástice potažené protilátkou proti lidskému 
C-reaktivnímu proteinu reagují s CRP přítomným ve vzorku a vznikají imunokomplexy 
způsobující nárůst turbidity. Přírůstek turbidity byl měřen fotometricky na biochemic-
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kém analyzátoru Hitachi 911 a je úměrný koncentraci CRP ve vzorku. Všechny použití 
reagencie včetně kalibrátoru, jsou součástí kitu Vysoce senzitivní CRP od fi rmy Orion 
Diagnostica. 

Ke stanovení adhezivních molekul byly vzhledem k jejich nízké sérové koncentraci 
použity imunochemické metody typu ELISA. E-selektin byl vyšetřován kitem human 
sE-selectin Instant ELISA, ICAM-1 kitem human sICAM-1 Instant ELISA a VCAM-1 
kitem human sVCAM-1 ELISA fi rmy BenderMedSystems. 

Glykovaný hemoglobin HbA1c byl vyšetřován pomocí HPLC-CE (kombinace vysoce 
efektivní kapalinové chromatografi e a kapilární elektroforézy) s referenčními hladinami 
dle IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). 
Referenční hladina pro zdravé 2,8–4,0% (95% interval).

Mikroalbuminurie se měřila v prvním ranním vzorku moče HPLP (vysoce efektivní 
kapalinová chromatografi e), počítal se průměr z hodnot tří po sobě následujících dnů. 
Za normoalbuminurii byla považována hodnota pod 20 mg/l.

4. 3. Metody neinvazivních vyšetření

Měření intimomediální tloušťky (IMT) bylo provedeno pomocí barevné duplexní sono-
grafi e s použitím 7,5 MHz lineární sondy ve 2D zobrazení (ImagePoint DP, USA). Byla 
vyšetřována levá společná karotida 1 cm pod bifurkací v longitudinální projekci. IMT 
byla defi nována jako vzdálenost mezi první echogenní linií (lumen intima interface) 
a druhou echogenní linií (media-adventitia interface) vzdálenější stěny. Každé měření 
bylo prováděno třikrát, uvedena byla průměrná hodnota, měření prováděl tentýž nezain-
teresovaný lékař. 

Zátěžová perfusní scintigfrafi e myokardu metodou gatovaného SPECTU (single pho-
ton emission tomography) byla následována planární scintigrafi í obou dolních končetin 
na gamma kameře v AP (anterior posterior) a PA (posterior anterior) pozici, detektor 
opisuje kolem pacienta 180˚ dráhu. Jako zátěž byla použita bicyklová ergometrie se 
stupňující se zátěží a radiofarmakon 99mTc se aplikovalo intravenózně na vrcholu zátěže, 
po překročení 85% aerobní kapacity nebo při dvojproduktu na 25 000. Dvojprodukt je 
součin systolického TK a maximální tepové frekvence. Pak se pokračovalo ještě 1,5 
minuty. Byl použit dvoudenní protokol, první den absolvoval pacient zátěž a druhý den 
klidové vyšetření. Snímání se provádělo vleže, po intravenózní aplikaci 740 MBq prepa-
rátů značených 99mTc. Po transverzálních řezech a postfi ltraci se provedla rekonstrukce 
v horizontální a vertikální dlouhé ose a v ose krátké. Vizuálně se hodnotil nález v barev-
ných škálách vystihujících aktivitu od 0 do 100 %, vždy stress (zátěž) a rest (klid) vedle 
sebe. Hodnocení poruchy perfuze jsme prováděli dle klasifi kace: 0 – normální perfuze, 
1 – lehká porucha perfuze, 2 – střední porucha, 3 – těžká porucha, 4 – absence perfuze. 
Zobrazení a interpretace se provádělo vizuálně a semikvantitativně ve 20 segmentech. 
K vyhodnocení perfuze v klidu a po zátěži byl použit program QGS, Emory Cardiac 
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TOOLS. Gatovaný SPECT určoval: end diastolický volum (EDV), end systolický 
volum (ESV), ejekční frakci (EF), SS skóre (SSS) – 0–3 negativní nález, 4–8 nejasný 
nález, 9–13 pravděpodobnost nálezu při koronarografi i 25%, nad 13, pravděpodobnost 
nálezu při koronarografi i 50%, dále sumární rest skóre (SRS) a stress total sumarity 
skóre (STSS) – vyšší jak 100 ukazuje na rizikové pacienty. Dále byla hodnocena hod-
nota indexu transientní ischemické dilatace levé komory (TID) v klidu a po zátěži. Hod-
nota nad 1,22 se dle literatury (29) považuje za patologickou. (Obr. 4, 5, 6) 

Obr. 4. End diastolický volum při zátěžovém a klidovém vyšetření při zátěžovém SPECTU myokardu.
(Nálezy ve studovaném souboru, provedeno na odd. nukleární medicíny KNTB a.s. ve Zlíně)
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Obr. 5. Kombinovaný konvenční SPECT a gatovaný SPECT a výpočet SSS/SRS skóre při 
zátěžovém a klidovém vyšetření.
(Nálezy ve studovaném souboru, provedeno na odd. nukleární medicíny KNTB a.s. ve Zlíně)

Obr. 6 Určení TID (index transientní ischemické dilatace) při zátěžovém SPECTU.
(Nálezy ve studovaném souboru, provedeno na odd. nukleární medicíny KNTB a.s. ve Zlíně)
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4. 4. Metody statistického zpracování

Statistické zpracování hodnotilo základní hypotézu, která vycházela z předpokladu, že 
sledované laboratorní parametry byly statisticky signifi kantně nižší po třech letech sle-
dování po nasazení terapie, kromě HDL, který měl mít hodnotu vyšší. Další pomocné 
hypotézy, které ověřovala statistika, byly předpoklady, že hladiny adhezivních molekul 
se zvyšují při vzrůstajících hodnotách ostatních parametrů a poklesu HDL, dále, že sku-
pina s CRP≥3 a IMT ≥8 na začátku i na konci sledování má vyšší hodnoty adhezivních 
molekul. Poslední hypotézou byla úvaha, že pacienti, kteří byli podrobeni koronarogra-
fi i, mají vyšší hodnoty sledovaných parametrů a nižší HDL na začátku i konci sledování. 

Výsledky jsou uváděny jak průměr ± SD (směrodatná odchylka), dále jsou uváděny 
maximální, minimální hodnoty a medián. Pro znázornění rozložení četností bylo použity 
histogramy. Vzhledem k rozložení souboru a jeho velikosti byly použity neparametrické 
testy. Rozdíly mezi veličinami na začátku a na konci sledování byly testovány párovými 
testy: Wilcoxův jednovýběrový párový test (Mann-Whitneyův U test) s hladinou p<0,05 
považovanou za signifi kantní a jednovýběrový (párový) t-test. Pro korelační závislosti 
byl použit jednak korelační koefi cient součinový (Pearsonův) a pro kontrolu i korelační 
koefi cienty Spearmanovy, signifi kantní hladina p<0,05. Závislosti byly znázorněny 
bodovými (korelačními) grafy s výpočtem regresní přímky a rovnice. K výpočtům byl 
využit software: StatSoft, Inc.(2001), STATISTICA.CZ. 
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5. Výsledky

Ze souboru 1772 diabetiků, kteří prošli v období září až prosinec 2003 běžnou kontrolou 
v diabetologické ambulanci Diabetologického centra ve Zlíně byl na základě přítom-
nosti diabetu 2. typu bez anamnézy kardiovaskulárních onemocnění a bez přítomnosti 
diabetické či jiné nefropatie generován soubor 302 pacientů, u kterých bylo provedeno 
vyšetření mikroalbuminurie. Z této skupiny byla pozitivní mikroalbuminurie (nad 20 
mg/l) prokázána u 38 pacientů (12,6%), 3 odmítli spolupráci, do sledování bylo zařa-
zeno 35 pacientů (11,6 %). Průměrná hodnota mikroalbuminurie byla na začátku sledo-
vání 73,559±76,183 mg/l, po třech letech dochází k poklesu hodnoty na 55,109±69,581 
mg/l (p=0,001). Tento pokles přisuzujeme nasazení léčby ACE inhibitory u všech paci-
entů. 

V lipidovém spektru i přes zavedení terapie statiny (simvastatin 40 mg) nedošlo 
u všech pacientů k statisticky významnému zlepšení hodnot a dokonce došlo k mírnému 
poklesu HDL cholesterolu. Celkový cholesterol byl 5,801±1,387 mmol/l vs.5,614±1,044 
mmol/l (NS), HDL cholesterol 1,183±0,368 mmol/l vs. 1,055±0,246 mmol/l (p=0,020), 
LDL cholesterol 3,838±1,139 mmol/l vs. 3,533±0,877 mmol/l (NS), triglyceridy 
2,690±1,211 mmol/l vs. 2,905±2,071 mmol/l (NS). Nález dokumentuje závažnost poru-
chy metabolismu lipidů, která je velmi obtížně korigovatelná, vyžaduje často kombi-
nační hypolipidemickou terapii a je závislá i na compliance pacientů. 

Hladina homocysteinu byla na začátku i na konci sledování prakticky stejná: 
10,571±3,286 umol/l vs. 10,553± 3,229 umo/l (NS). 

Intimomediální tloušťka společné karotidy se pohybovala 0,865±0,324 mm vs. 
0,852±0,285 mm (NS). 

HbA1c 6,889±1,646 vs.6,909±1,7 % (NS).
Systémový zánětlivý marker - vysokosenzitivní C-reaktivní protein dosáhl 

na začátku sledování 3,494±2,959 mg/l vs. 3,053±2,668 mg/l (NS) na konci. Došlo 
k nevýznamnému poklesu a pacienti zůstávají ve skupině s vysokým rizikem kardiovas-
kulárních onemocnění.

K posunům statisticky signifi kantním došlo v hladinách adhezivních molekul. 
VCAM-1: 852,686±389,515 mg/l vs. 721,203±504,090 mg/l (p=0,004), 
ICAM-1: 495,943±175,499 mg/l vs. 404,657±184,445 mg/l (p=0,000), E-selektin 
64,171±47,543 mg/l vs. 42,183±32,490 mg/l (p=0,001). Poklesy hladin adhezivních 
molekul ukazují na snížení exprese těchto zánětlivých molekul a tím i na zlepšení 
endoteliální dysfunkce (Tab. 1, tab. 2). U všech pacientů došlo k zavedení antiagregační 
terapie kyselinou acetylosalicylovou v dávce 100 mg denně. Změny v hladinách doku-
mentují tak i vztah mezi expresí adhezivních molekul a funkcí trombocytů, zřejmě přes 
ligand CD40. Zavedení terapie statiny u pacientů může ovlivnit hladiny zánětlivých 
markerů a terapie ACE inhibitory má vliv na zlepšení permeability cévní stěny a tím 
i adhezivních buněčných kontaktů. Výsledky i posouzení rozdílů mezi hodnotami jsou 
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N Průměr Medián Minimum Maximum SD

věk 35 55,886 56,00 36,00 74,00 6,986

MAU 1 35 73,559 37,20 21,50 388,50 76,183

HbA1c 1 35 6,889 7,10 4,10 11,10 1,646

cholesterol 1 35 5,801 5,61 3,10 10,78 1,387

triglyc 1 35 2,690 2,41 0,70 5,20 1,211

CRP 1 35 3,494 2,33 0,25 11,26 2,959

IMT 1 35 0,865 0,83 0,41 2,04 0,324

homocystein 1 35 10,571 10,10 1,68 17,29 3,286

HDL 1 35 1,183 1,05 0,78 2,48 0,368

BMI 1 35 30,174 29,70 24,60 41,00 4,377

Eselectin 1 35 64,171 57,00 0,00 249,00 47,543

VCAM 1 35 852,686 792,00 468,00 2740,00 389,516

ICAM 1 35 495,943 456,00 269,00 999,00 175,499

LDL 1 35 3,838 3,96 1,71 7,74 1,139

Tab. 1 Charakteristika souboru dle hodnocených parametrů na začátku sledování 
MAU: mikroalbuminurie (mg/l), VCAM-1: vaskulární adhezivní molekula (mg/l), ICAM-1: intercelulární 
adhezivní molekula (mg/l), CRP: C-reaktivní protein (mg/l), HbA1c: glykosylovaný hemoglobin (%), 
IMT: intimomediální tloušťka (mm), triglyceridy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, celkový cholesterol 
(mmol/l), BMI: body mass index 

N Průměr Medián Minimum Maximum SD

MAU 2 35 55,109 24,20 3,00 350,00 69,581

HbA1c 2 35 6,909 6,90 3,80 10,60 1,700

cholesterol 2 35 5,614 5,64 3,77 7,79 1,044

triglyc 2 35 2,905 2,12 0,51 10,29 2,071

CRP 2 35 3,053 2,15 0,25 9,00 2,668

IMT 2 35 0,852 0,80 0,36 1,82 0,285

homocystein 2 35 10,553 9,77 6,80 19,26 3,229

HDL 2 35 1,055 1,00 0,70 1,70 0,246

BMI 2 35 30,106 28,70 24,60 41,00 4,273

Eselectin 2 35 42,183 30,30 0,00 137,90 32,490

VCAM 2 35 721,203 620,00 92,10 3330,00 504,090

ICAM 2 35 404,657 349,00 189,00 981,00 184,445

LDL 2 35 3,533 3,62 1,96 5,50 0,877

Tab. 2 Charakteristika souboru dle hodnocených parametrů na konci sledování po 3 letech
MAU: mikroalbuminurie (mg/l), VCAM-1: vaskulární adhezivní molekula (mg/l), ICAM-1: intercelulární 
adhezivní molekula (mg/l), CRP: C-reaktivní protein (mg/l), HbA1c: glykosylovaný hemoglobin (%), 
IMT: intimomediální tloušťka (mm), triglyceridy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, celkový cholesterol 
(mmol/l), BMI: body mass index 

uvedeny v tabulkách 3, 4 ( Tab. 3, tab. 4). Vzájemné souvislosti jednotlivých zánětli-
vých markerů (hs-CRP, VCAM-1, ICAM-1, E-selektin) vyjadřuje i míra lineární závis-
losti při použití jak Pearsonových, tak Spearmanových korelačních koefi cientů (Tab. 5, 
6, 7, 8, graf 1–13).

V metabolismu lipidů diabetiků 2. typu a tím ve vývoji aterosklerotických změn mají 
významnou roli triglyceridy. Poruchu v reverzním transportu cholesterolu u diabetiků 
2. typu dokumentuje i průkaz signifi kantní korelace triglyceridů a HDL cholesterolu, 
s poklesem hladiny HDL narůstá hladina triglyceridů (Tab. 5, 6, graf 3, 4).
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Wilcoxův jednovýběrový (párový) test (Mann-Whitneyův U test)

Test Statistics(c)  Z Asymp. Sig. (2-tailed)

Pair 1 MAU 2 - MAU 1 -4,382 0,000

Pair 2 HbA1c 2 - HbA1c 1 -0,205 0,837

Pair 3 cholesterol 2 - cholesterol 1 -0,197 0,844

Pair 4 triglyc 2 - triglyc 1 -0,975 0,330

Pair 5 CRP 2 - CRP 1 -1,864 0,062

Pair 6 IMT 2 - IMT 1 -0,311 0,756

Pair 7 homocystein 2 - homocystein 1 -0,957 0,338

Pair 8 HDL 2 – HDL 1 -2,294 0,022

Pair 9 BMI 2 - BMI 1 -0,309 0,757

Pair 10 Eselectin 2 - Eselectin 1 -3,194 0,001

Pair 11 VCAM 2 - VCAM 1 -2,866 0,004

Pair 12 ICAM 2 - ICAM 1 -4,537 0,000

Pair LDL 2 – LDL 1 -1,197 0,231

Tab. 3 Porovnání změn ve sledovaných laboratorních parametrech po 3 letech
(Mann-Whitneyův U test)

  Paired Differences t df Sig. (2-tailed)

Mean
Std. 

Deviation
Std. Error 

Mean
95% Confi dence Interval of 

the Difference
Lower Upper

Pair 1 MAU 1 - MAU 2 18,450 30,162 5,098 8,089 28,811 3,62 34 0,001

Pair 2 HbA1c 1 - HbA1c 2 -0,020 1,789 0,302 -0,635 0,595 -0,07 34 0,948

Pair 3 cholesterol 1 – cholesterol 2 0,187 1,235 0,209 -0,237 0,611 0,90 34 0,376

Pair 4 triglyc 1 - triglyc 2 -0,215 1,786 0,302 -0,829 0,399 -0,71 34 0,481

Pair 5 CRP 1 - CRP 2 0,441 1,958 0,331 -0,232 1,113 1,33 34 0,192

Pair 6 IMT 1 - IMT 2 0,013 0,251 0,042 -0,073 0,099 0,31 34 0,758

Pair 7 homocystein 1 - homocystein 2 0,019 4,329 0,732 -1,468 1,506 0,03 34 0,980

Pair 8 HDL 1 - HDL 2 0,127 0,309 0,052 0,021 0,233 2,44 34 0,020

Pair 9 BMI 1 - BMI 2 0,069 2,384 0,403 -0,751 0,888 0,17 34 0,866

Pair 10 Eselectin 1 - Eselectin 2 21,989 36,265 6,130 9,531 34,446 3,59 34 0,001

Pair 11 VCAM 1 - VCAM 2 131,483 247,579 41,849 46,436 216,529 3,14 34 0,003

Pair 12 ICAM 1 - ICAM 2 91,286 89,605 15,146 60,505 122,066 6,03 34 0,000

Pair LDL 1 - LDL 2 0,305 1,317 0,223 -0,147 0,758 1,37 34 0,180

Paired Samples Correlations

  N Correlation Sig.

Pair 1 MAU 1 & MAU 2 35 0,918 0,000

Pair 2 HbA1c 1 & HbA1c 2 35 0,428 0,010

Pair 3 cholesterol 1 & cholesterol 2 35 0,514 0,002

Pair 4 triglyc 1 & triglyc 2 35 0,511 0,002

Pair 5 CRP 1 & CRP 2 35 0,762 0,000

Pair 6 IMT 1 & IMT 2 35 0,668 0,000

Pair 7 homocystein 1 & homocystein 2 35 0,117 0,502

Pair 8 HDL 1 & HDL 2 35 0,557 0,001

Pair 9 BMI 1 & BMI 2 35 0,848 0,000

Pair 10 Eselectin 1 & Eselectin 2 35 0,648 0,000

Pair 11 VCAM 1 & VCAM 2 35 0,877 0,000

Pair 12 ICAM 1 & ICAM 2 35 0,877 0,000

Pair LDL 1 & LDL 2 35 0,166 0,340

Tab. 4 Porovnání změn ve sledovaných laboratorních parametrech po 3 letech
(jednovýběrový párový t-test)
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Spearmanovy korelace (AAdata2)
ChD vynechány párovì
Oznaè. korelace jsou v?znamné na hl. p <,05000

Promìnná
MAU 1 HbA1c 1 cholesterol 1 triglyc 1 CRP 1 IMT 1 homocystein 1 HDL 1 BMI 1 Eselectin 1 VCAM 1 ICAM 1 LDL 1

MAU 1
HbA1c 1
cholesterol 1
triglyc 1
CRP 1
IMT 1
homocystein 1
HDL 1
BMI 1
Eselectin 1
VCAM 1
ICAM 1
LDL 1

1,000000 -0,113689 -0,203404 -0,103943 0,111648 0,212348 0,220635 0,156559 -0,072104 0,139545 0,493907 0,119081 -0,196190
-0,113689 1,000000 0,326465 0,110247 0,307331 0,013184 0,239557 -0,141995 -0,141004 -0,183023 0,020184 -0,108222 0,270115
-0,203404 0,326465 1,000000 0,324415 0,181818 0,110301 0,109399 0,002173 -0,249720 0,001471 -0,400028 0,008685 0,910352
-0,103943 0,110247 0,324415 1,000000 0,369800 0,137912 -0,033268 -0,429403 0,062150 0,246708 -0,153092 0,270505 0,236308
0,111648 0,307331 0,181818 0,369800 1,000000 -0,130554 0,175795 -0,111469 0,385370 0,089451 0,169340 0,372487 0,131251
0,212348 0,013184 0,110301 0,137912 -0,130554 1,000000 0,050596 -0,118617 -0,088895 -0,051023 0,002803 0,025440 0,150385
0,220635 0,239557 0,109399 -0,033268 0,175795 0,050596 1,000000 -0,090297 -0,258268 -0,026058 0,019469 -0,062058 0,154363
0,156559 -0,141995 0,002173 -0,429403 -0,111469 -0,118617 -0,090297 1,000000 -0,080797 -0,253331 -0,185910 -0,041716 -0,169378

-0,072104 -0,141004 -0,249720 0,062150 0,385370 -0,088895 -0,258268 -0,080797 1,000000 -0,027330 0,094864 0,312592 -0,196048
0,139545 -0,183023 0,001471 0,246708 0,089451 -0,051023 -0,026058 -0,253331 -0,027330 1,000000 0,208167 0,502697 0,035304
0,493907 0,020184 -0,400028 -0,153092 0,169340 0,002803 0,019469 -0,185910 0,094864 0,208167 1,000000 0,396974 -0,281953
0,119081 -0,108222 0,008685 0,270505 0,372487 0,025440 -0,062058 -0,041716 0,312592 0,502697 0,396974 1,000000 -0,012608

-0,196190 0,270115 0,910352 0,236308 0,131251 0,150385 0,154363 -0,169378 -0,196048 0,035304 -0,281953 -0,012608 1,000000

Spearmanovy korelace (AAdata2)
ChD vynechány párovì
Oznaè. korelace jsou v?znamné na hl. p <,05000

Promìnná
MAU 2 HbA1c 2 cholesterol 2 triglyc 2 CRP 2 IMT 2 homocystein 2 HDL 2 BMI 2 Eselectin 2 VCAM 2 ICAM 2 LDL 2

MAU 2
HbA1c 2
cholesterol 2
triglyc 2
CRP 2
IMT 2
homocystein 2
HDL 2
BMI 2
Eselectin 2
VCAM 2
ICAM 2
LDL 2

1,000000 -0,206466 0,025081 -0,143908 -0,172810 0,142827 0,025853 0,174446 -0,152454 0,145340 0,213890 0,158713 -0,136771
-0,206466 1,000000 0,095478 0,245583 0,153636 -0,085821 0,176669 -0,166702 0,043085 0,384125 -0,024053 0,207685 -0,086868
0,025081 0,095478 1,000000 0,382660 0,091622 0,050793 -0,210099 0,107048 -0,066171 -0,091902 -0,187601 0,148491 -0,065836

-0,143908 0,245583 0,382660 1,000000 0,387461 -0,250965 0,066956 -0,410565 0,219979 -0,047916 -0,029424 0,147730 -0,002381
-0,172810 0,153636 0,091622 0,387461 1,000000 -0,296000 0,121751 -0,248704 0,360048 0,130605 0,143648 0,405661 0,020457
0,142827 -0,085821 0,050793 -0,250965 -0,296000 1,000000 0,087140 0,215539 -0,263905 -0,256000 0,050740 0,004772 0,196674
0,025853 0,176669 -0,210099 0,066956 0,121751 0,087140 1,000000 0,041477 -0,078654 -0,379545 0,116856 -0,246287 0,042166
0,174446 -0,166702 0,107048 -0,410565 -0,248704 0,215539 0,041477 1,000000 -0,211781 -0,132866 -0,167216 -0,116390 -0,143638

-0,152454 0,043085 -0,066171 0,219979 0,360048 -0,263905 -0,078654 -0,211781 1,000000 0,085682 0,227754 0,308701 0,247126
0,145340 0,384125 -0,091902 -0,047916 0,130605 -0,256000 -0,379545 -0,132866 0,085682 1,000000 0,230257 0,471239 -0,147681
0,213890 -0,024053 -0,187601 -0,029424 0,143648 0,050740 0,116856 -0,167216 0,227754 0,230257 1,000000 0,403167 0,035872
0,158713 0,207685 0,148491 0,147730 0,405661 0,004772 -0,246287 -0,116390 0,308701 0,471239 0,403167 1,000000 -0,134431

-0,136771 -0,086868 -0,065836 -0,002381 0,020457 0,196674 0,042166 -0,143638 0,247126 -0,147681 0,035872 -0,134431 1,000000

Korelace (AAdata2)
Oznaè. korelace jsou v?znamné na hlad. p < ,05000
N=35 (Celé pøípady vynechány u ChD)

Promìnná
MAU 1 HbA1c 1 cholesterol 1 triglyc 1 CRP 1 IMT 1 homocystein 1 HDL 1 BMI 1 Eselectin 1 VCAM 1 ICAM 1 LDL 1

MAU 1
HbA1c 1
cholesterol 1
triglyc 1
CRP 1
IMT 1
homocystein 1
HDL 1
BMI 1
Eselectin 1
VCAM 1
ICAM 1
LDL 1

1,0000 -0,1676 -0,0757 -0,1430 -0,0550 0,1846 0,0048 0,3214 -0,0486 0,1046 0,2927 0,1693 -0,0975
-0,1676 1,0000 0,4275 0,1798 0,4218 0,0185 0,2095 -0,0962 -0,1622 -0,0769 -0,0618 -0,1320 0,3468
-0,0757 0,4275 1,0000 0,2498 0,2064 0,0972 0,2068 0,0235 -0,2830 -0,0179 -0,2500 -0,0446 0,9494
-0,1430 0,1798 0,2498 1,0000 0,4606 0,0865 0,0947 -0,3978 0,0264 0,1710 -0,2055 0,1767 0,1512
-0,0550 0,4218 0,2064 0,4606 1,0000 -0,1453 0,2658 -0,2710 0,4683 0,3973 0,2619 0,3846 0,1715
0,1846 0,0185 0,0972 0,0865 -0,1453 1,0000 0,0062 -0,1808 -0,1294 -0,1202 -0,1359 -0,0307 0,1363
0,0048 0,2095 0,2068 0,0947 0,2658 0,0062 1,0000 -0,0474 -0,2053 -0,0047 -0,0747 -0,0903 0,2296
0,3214 -0,0962 0,0235 -0,3978 -0,2710 -0,1808 -0,0474 1,0000 -0,2013 -0,1446 -0,1029 0,0059 -0,1295

-0,0486 -0,1622 -0,2830 0,0264 0,4683 -0,1294 -0,2053 -0,2013 1,0000 0,1598 0,4604 0,3307 -0,2388
0,1046 -0,0769 -0,0179 0,1710 0,3973 -0,1202 -0,0047 -0,1446 0,1598 1,0000 0,2790 0,6837 0,0036
0,2927 -0,0618 -0,2500 -0,2055 0,2619 -0,1359 -0,0747 -0,1029 0,4604 0,2790 1,0000 0,4648 -0,2106
0,1693 -0,1320 -0,0446 0,1767 0,3846 -0,0307 -0,0903 0,0059 0,3307 0,6837 0,4648 1,0000 -0,0804

-0,0975 0,3468 0,9494 0,1512 0,1715 0,1363 0,2296 -0,1295 -0,2388 0,0036 -0,2106 -0,0804 1,0000

Tab. 5 Korelace měřených parametrů na začátku sledování (Spearman, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, HbA1c: glykovaný hemoglobin, CRP: C-reaktivní protein, IMT: intimomediální 
tloušťka, HDL: high density lipoprotein, BMI: body mass index, VCAM: vaskulární adhezivní molekula, 
ICAM: intercelulární adhezivní molekula, LDL: low density lipoprotein 
 

Tab. 6 Korelace měřených parametrů na konci sledování po 3 letech (Spearman, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, HbA1c: glykovaný hemoglobin, CRP: C-reaktivní protein, IMT: intimomediální 
tloušťka, HDL: high density lipoprotein, BMI: body mass index, VCAM: vaskulární adhezivní molekula, 
ICAM: intercelulární adhezivní molekula, LDL: low density lipoprotein 

Tab. 7 Korelace měřených parametrů na začátku sledování (Pearson, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, HbA1c: glykovaný hemoglobin, CRP: C-reaktivní protein, IMT: intimomediální 
tloušťka, HDL: high density lipoprotein, BMI: body mass index, VCAM: vaskulární adhezivní molekula, 
ICAM: intercelulární adhezivní molekula, LDL: low density lipoprotein 



27

Korelace (AAdata2)
Oznaè. korelace jsou v?znamné na hlad. p < ,05000
N=35 (Celé pøípady vynechány u ChD)

Promìnná
MAU 2 HbA1c 2 cholesterol 2 triglyc 2 CRP 2 IMT 2 homocystein 2 HDL 2 BMI 2 Eselectin 2 VCAM 2 ICAM 2 LDL 2

MAU 2
HbA1c 2
cholesterol 2
triglyc 2
CRP 2
IMT 2
homocystein 2
HDL 2
BMI 2
Eselectin 2
VCAM 2
ICAM 2
LDL 2

1,0000 -0,2172 -0,0198 -0,2039 -0,1929 0,0354 -0,0779 0,3312 -0,0621 0,1441 0,3175 0,1720 -0,0822
-0,2172 1,0000 0,1314 0,2268 0,2767 -0,0070 0,2301 -0,1138 0,0144 0,3306 -0,2786 0,1019 -0,0745
-0,0198 0,1314 1,0000 0,3052 0,1570 0,0520 -0,1426 0,0409 -0,0959 -0,0411 -0,3552 0,1750 -0,0029
-0,2039 0,2268 0,3052 1,0000 0,2900 -0,3521 0,1184 -0,3773 0,1658 0,0565 -0,1450 -0,0040 -0,0650
-0,1929 0,2767 0,1570 0,2900 1,0000 -0,1643 0,0968 -0,3259 0,3805 0,3855 0,0694 0,3682 -0,0345
0,0354 -0,0070 0,0520 -0,3521 -0,1643 1,0000 0,2026 0,3662 -0,3462 -0,3026 -0,1308 -0,0821 0,2479

-0,0779 0,2301 -0,1426 0,1184 0,0968 0,2026 1,0000 0,1052 -0,0979 -0,3594 -0,0507 -0,1952 0,0202
0,3312 -0,1138 0,0409 -0,3773 -0,3259 0,3662 0,1052 1,0000 -0,2860 -0,1681 -0,1511 -0,0700 -0,0879

-0,0621 0,0144 -0,0959 0,1658 0,3805 -0,3462 -0,0979 -0,2860 1,0000 0,2769 0,4678 0,2320 0,2060
0,1441 0,3306 -0,0411 0,0565 0,3855 -0,3026 -0,3594 -0,1681 0,2769 1,0000 0,1466 0,6035 -0,2252
0,3175 -0,2786 -0,3552 -0,1450 0,0694 -0,1308 -0,0507 -0,1511 0,4678 0,1466 1,0000 0,2226 0,0642
0,1720 0,1019 0,1750 -0,0040 0,3682 -0,0821 -0,1952 -0,0700 0,2320 0,6035 0,2226 1,0000 -0,3189

-0,0822 -0,0745 -0,0029 -0,0650 -0,0345 0,2479 0,0202 -0,0879 0,2060 -0,2252 0,0642 -0,3189 1,0000

Tab. 8 Korelace měřených parametrů na konci sledování po třech letech (Pearson, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, HbA1c: glykovaný hemoglobin, CRP: C-reaktivní protein, IMT: intimomediální 
tloušťka, HDL: high density lipoprotein, BMI: body mass index, VCAM: vaskulární adhezivní molekula, 
ICAM: intercelulární adhezivní molekula, LDL: low density lipoprotein
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Graf. 1. Korelace triglyceridů s CRP na začátku sledování (Spearman, p<0,05)

triglyc 2 = 2,2181+0,2251*x
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Graf. 2. Korelace triglyceridů s CRP na konci sledování po třech letech (Spearman, p<0,05). 
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triglyc 1 = 4,2381-1,3088*x
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Graf. 3. Korelace triglyceridů s HDL na začátku sledování(Spearman, p<0,05).

triglyc 2 = 6,2574-3,1768*x
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Graf. 4. Korelace triglyceridů s HDL na konci sledování po třech letech (Spearman, p<0,05). 
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CRP 1 = -6,0574+0,3165*x
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Graf. 5. Korelace CRP s BMI na začátku sledování (Spearman, p<0,05).

CRP 2 = -4,1+0,2376*x
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Graf. 6. Korelace CRP s BMI na konci sledování po třech letech (Spearman, p<0,05).



30

CRP 1 = 0,2778+0,0065*x
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Graf. 7. Korelace CRP s ICAM-1 na začátku sledování(Spearman, p<0,05).

CRP 2 = 0,8982+0,0053*x
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Graf. 8. Korelace CRP s ICAM-1 na konci sledování po třech letech (Spearman, p<0,05).
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ICAM 1 = 333,9946+2,5237*x
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Graf. 9. Korelace ICAM-1 s E-selektinem na začátku sledování
(Spearman, p<0,05).

ICAM 2 = 260,1332+3,4261*x
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Graf. 10. Korelace ICAM-1 s E-selektinem na konci sledování po třech letech (Spearman, p<0,05). 
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LDL 1 = -0,6843+0,7796*x
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Graf. 11. Korelace LDL a cholesterolu na začátku sledování (Spearman, p<0,05).
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Graf. 12. Korelace HbA1c a LDL na začátku sledování (Spearman, p<0,05).
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Prokázali jsme korelaci mezi hodnotou BMI a hladinou hs-CRP, se vzrůstající hod-
notou BMI roste i hladina hs-CRP (tab. 5, 6, graf 5, 6).

Podle doporučení AHA jsou pacienti s hodnotou hs-CRP nad 3 mg/l považováni 
z hlediska kardiovaskulárních komplikací za vysoce rizikovou skupinu. Porovnali 
jsme skupinu s hodnotou hs -CRP nad a po 3 mg/l na začátku a na konci sledování. 
Na začátku sledování měla skupina s vysokým hs-CRP statisticky signifi kantně vyšší 
hodnoty triglyceridů, BMI a ICAM-1, na konci sledování skupina s hodnotou hs-CRP 
nad 3 mg/l oproti skupině s hs-CRP pod 3 mg/l měla vyšší jen mikroalbuminurii a opět 
triglyceridy (Tab. 9–14). 

1. měření

výběr podle CRP

n … < 3

v … >= 3

Mann-Whitneyův U test (AAdata2)

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Sčt poř. Sčt poř. U Z Úroveň p Z Úroveň p N platn. N platn. 2*1str.

n v upravené n v přesné p

MAU 1 369,5 260,5 138,5 -0,286 0,775 -0,286 0,775 21 14 0,778

HbA1c 1 325,5 304,5 94,5 -1,768 0,077 -1,769 0,077 21 14 0,077

cholesterol 1 364,5 265,5 133,5 -0,455 0,649 -0,455 0,649 21 14 0,654

triglyc 1 306,5 323,5 75,5 -2,408 0,016 -2,408 0,016 21 14 0,015

IMT 1 406,0 224,0 119,0 0,943 0,346 0,943 0,345 21 14 0,359

homocystein 1 348,5 281,5 117,5 -0,993 0,321 -0,993 0,321 21 14 0,325

HDL 1 381,0 249,0 144,0 0,101 0,920 0,101 0,919 21 14 0,934

BMI 1 318,0 312,0 87,0 -2,020 0,043 -2,021 0,043 21 14 0,044

Eselectin 1 356,5 273,5 125,5 -0,724 0,469 -0,724 0,469 21 14 0,474

VCAM 1 346,0 284,0 115,0 -1,078 0,281 -1,078 0,281 21 14 0,293

ICAM 1 297,0 333,0 66,0 -2,727 0,006 -2,728 0,006 21 14 0,006

LDL 1 386,5 243,5 138,5 0,286 0,775 0,286 0,775 21 14 0,778

Tab. 9. Srovnání měřených parametrů se skupině s hs-CRP < 3mg/l a > 3 mg/l na začátku sledování 
(Mann-Whitneyův U test, p<0,05).
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Graf. 13. Korelace LDL a HbA1c na začátku sledování (Spearman, p<0,05).
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2. měření

výběr podle CRP

n … < 3

v … >= 3

Mann-Whitneyův U test (AAdata2)

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Sčt poř. Sčt poř. U Z Úroveň p Z Úroveň p N platn. N platn. 2*1str.

n v upravené n v přesné p

MAU 2 468,0 162,0 71,0 2,458 0,014 2,459 0,014 22 13 0,013

HbA1c 2 339,0 291,0 86,0 -1,946 0,052 -1,948 0,051 22 13 0,053

cholesterol 2 355,0 275,0 102,0 -1,400 0,162 -1,400 0,162 22 13 0,169

triglyc 2 321,0 309,0 68,0 -2,560 0,010 -2,561 0,010 22 13 0,010

IMT 2 446,0 184,0 93,0 1,707 0,088 1,710 0,087 22 13 0,091

homocystein 2 384,5 245,5 131,5 -0,393 0,695 -0,393 0,695 22 13 0,699

HDL 2 438,5 191,5 100,5 1,451 0,147 1,452 0,147 22 13 0,149

BMI 2 347,5 282,5 94,5 -1,656 0,098 -1,657 0,097 22 13 0,098

Eselectin 2 373,0 257,0 120,0 -0,785 0,432 -0,785 0,432 22 13 0,448

VCAM 2 389,5 240,5 136,5 -0,222 0,824 -0,222 0,824 22 13 0,827

ICAM 2 337,0 293,0 84,0 -2,014 0,044 -2,015 0,044 22 13 0,045

LDL 2 362,5 267,5 109,5 -1,144 0,253 -1,144 0,253 22 13 0,257

Tab.10. Srovnání měřených parametrů se skupině s hs-CRP < 3mg/l a > 3 mg/l na konci sledování 
(Mann-Whitneyův U test, p<0,05).

1. měření

Popisné statistiky (AAdata2) CRP1 = n

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 21 56,571 57,00 47,00 74,00 5,955

MAU 1 21 75,112 33,10 21,80 388,50 86,237

HbA1c 1 21 6,500 6,60 4,10 9,70 1,502

cholesterol 1 21 5,749 5,57 3,10 10,78 1,509

triglyc 1 21 2,252 2,07 0,70 4,29 0,916

CRP 1 21 1,610 1,60 0,25 2,87 0,676

IMT 1 21 0,906 0,87 0,41 2,04 0,351

homocystein 1 21 9,995 10,04 1,68 17,29 3,464

HDL 1 21 1,195 1,05 0,78 2,48 0,406

BMI 1 21 28,638 28,40 24,60 32,50 2,713

Eselectin 1 21 55,381 55,00 0,00 129,00 32,358

VCAM 1 21 757,048 792,00 468,00 1030,00 167,235

ICAM 1 21 432,381 420,00 269,00 751,00 124,145

LDL 1 21 3,875 4,00 1,71 7,74 1,233

Tab. 11. Měřené parametry ve skupině s hs-CRP < 3 mg/l na začátku sledování
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2. měření

Popisné statistiky (AAdata2) CRP2=n

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 22 72,600 45,70 3,00 350,00 80,073

HbA1c 2 22 6,446 6,70 3,80 9,80 1,509

cholesterol 2 22 5,403 5,37 3,77 6,90 0,926

triglyc 2 22 2,250 1,91 0,51 7,20 1,526

CRP 2 22 1,397 1,45 0,25 2,76 0,754

IMT 2 22 0,914 0,82 0,56 1,82 0,284

homocystein 2 22 10,406 9,48 6,80 18,80 3,175

HDL 2 22 1,106 1,07 0,70 1,70 0,266

BMI 2 22 29,136 28,50 24,60 41,00 3,986

Eselectin 2 22 36,391 30,30 0,00 97,00 25,434

VCAM 2 22 750,636 614,00 331,00 3330,00 603,204

ICAM 2 22 372,455 316,50 189,00 920,00 178,541

LDL 2 22 3,415 3,38 1,96 5,50 0,891

Tab. 12. Měřené parametry ve skupině s hs-CRP < 3 mg/l na konci sledování

Popisné statistiky (AAdata2) CRP1 = v

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 14 54,857 53,50 36,00 72,00 8,439

MAU 1 14 71,229 45,10 21,50 171,00 61,062

HbA1c 1 14 7,471 7,45 4,40 11,10 1,734

cholesterol 1 14 5,881 5,71 4,28 8,35 1,232

triglyc 1 14 3,347 3,16 1,20 5,20 1,331

CRP 1 14 6,319 5,23 3,15 11,26 2,805

IMT 1 14 0,804 0,81 0,45 1,41 0,281

homocystein 1 14 11,436 10,36 7,97 16,09 2,907

HDL 1 14 1,164 1,12 0,78 1,81 0,316

BMI 1 14 32,479 30,85 25,50 41,00 5,409

Eselectin 1 14 77,357 64,00 14,00 249,00 63,156

VCAM 1 14 996,143 801,50 522,00 2740,00 562,893

ICAM 1 14 591,286 556,50 347,00 999,00 201,314

LDL 1 14 3,784 3,94 2,49 5,50 1,025

Tab. 13. Měřené parametry ve skupině s hs-CRP > 3 mg/l na začátku sledování

Popisné statistiky (AAdata2) CRP2=v

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 13 25,508 20,00 3,20 120,00 31,416

HbA1c 2 13 7,692 7,40 4,80 10,60 1,774

cholesterol 2 13 5,972 6,11 4,24 7,79 1,169

triglyc 2 13 4,015 4,04 1,31 10,29 2,440

CRP 2 13 5,855 4,60 3,08 9,00 2,374

IMT 2 13 0,748 0,68 0,36 1,14 0,263

homocystein 2 13 10,802 10,56 7,08 19,26 3,434

HDL 2 13 0,969 0,94 0,74 1,40 0,186

BMI 2 13 31,746 29,00 26,60 37,90 4,391

Eselectin 2 13 51,985 38,90 11,60 137,90 41,149

VCAM 2 13 671,392 633,00 92,10 1240,00 280,973

ICAM 2 13 459,154 369,00 275,00 981,00 188,378

LDL 2 13 3,734 3,95 2,05 4,90 0,850

Tab. 14. Měřené parametry ve skupině s hs-CRP > 3 mg/l na konci sledování 
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Při vytvoření skupiny s intimomediální tloušťkou nad 0,8 mm a pod 0,8 mm a hod-
nocení na začátku a na konci sledování ve vztahu k ostatním markerům se nepodařilo 
prokázat signifi kantní rozdíly (Tab.15–20).

výběr podle IMT

n … < 0,8

v … >= 0,8

Mann-Whitneyův U test (AAdata2)

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Sčt poř. Sčt poř. U Z Úroveň p Z Úroveň p N platn. N platn. 2*1str.

v n upravené v n přesné p

MAU 1 383,0 247,0 111,0 1,358 0,175 1,358 0,175 19 16 0,182

HbA1c 1 350,5 279,5 143,5 0,281 0,778 0,282 0,778 19 16 0,781

cholesterol 1 359,0 271,0 135,0 0,563 0,573 0,563 0,573 19 16 0,589

triglyc 1 384,5 245,5 109,5 1,407 0,159 1,407 0,159 19 16 0,161

CRP 1 333,0 297,0 143,0 -0,298 0,766 -0,298 0,766 19 16 0,781

homocystein 1 344,0 286,0 150,0 0,066 0,947 0,066 0,947 19 16 0,961

HDL 1 328,5 301,5 138,5 -0,447 0,655 -0,448 0,655 19 16 0,659

BMI 1 348,0 282,0 146,0 0,199 0,843 0,199 0,842 19 16 0,857

Eselectin 1 340,0 290,0 150,0 -0,066 0,947 -0,066 0,947 19 16 0,961

VCAM 1 345,0 285,0 149,0 0,099 0,921 0,099 0,921 19 16 0,935

ICAM 1 360,0 270,0 134,0 0,596 0,551 0,596 0,551 19 16 0,567

LDL 2 360,5 269,5 133,5 0,613 0,540 0,613 0,540 19 16 0,545

Tab.15. Srovnání parametrů ve skupině s IMT < 0,8 mm a IMT > 0,8 mm na začátku sledování 
(Mann-Whitneyův U test, p<0,05).

výběr podle IMT

n … < 0,8

v … >= 0,8

Mann-Whitneyův U test (AAdata2)

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Sčt poř. Sčt poř. U Z Úroveň p Z Úroveň p N platn. N platn. 2*1str.

v n upravené v n přesné p

MAU 2 403,0 227,0 122,0 0,842 0,400 0,842 0,400 21 14 0,414

HbA1c 2 357,5 272,5 126,5 -0,690 0,490 -0,691 0,490 21 14 0,495

cholesterol 2 404,0 226,0 121,0 0,875 0,381 0,875 0,381 21 14 0,396

triglyc 2 354,0 276,0 123,0 -0,808 0,419 -0,808 0,419 21 14 0,434

CRP 2 325,5 304,5 94,5 -1,768 0,077 -1,768 0,077 21 14 0,077

homocystein 2 382,5 247,5 142,5 0,152 0,880 0,152 0,880 21 14 0,881

HDL 2 426,0 204,0 99,0 1,616 0,106 1,617 0,106 21 14 0,110

BMI 2 337,5 292,5 106,5 -1,364 0,173 -1,365 0,172 21 14 0,175

Eselectin 2 337,0 293,0 106,0 -1,381 0,167 -1,381 0,167 21 14 0,175

VCAM 2 372,5 257,5 141,5 -0,185 0,853 -0,185 0,853 21 14 0,855

ICAM 2 381,5 248,5 143,5 0,118 0,906 0,118 0,906 21 14 0,907

LDL 2 403,0 227,0 122,0 0,842 0,400 0,842 0,400 21 14 0,414

Tab. 16. Srovnání parametrů ve skupině s IMT < 0,8 mm a IMT > 0,8 mm na konci sledování 
(Mann-Whitneyův U test, p<0,05).
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Popisné statistiky (AAdata2) IMT1=n

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 16 56,125 55,50 47,00 72,00 6,480

MAU 1 16 65,829 26,35 21,70 388,50 95,399

HbA1c 1 16 6,763 7,05 4,40 9,30 1,404

cholesterol 1 16 5,528 5,52 3,10 7,33 1,017

triglyc 1 16 2,362 2,12 0,70 4,72 1,164

CRP 1 16 3,619 2,60 0,82 11,26 2,851

IMT 1 16 0,603 0,61 0,41 0,79 0,108

homocystein 1 16 10,921 9,89 7,80 17,29 2,813

HDL 1 16 1,248 1,12 0,78 2,48 0,465

BMI 1 16 30,344 29,35 25,30 41,00 4,847

Eselectin 1 16 66,125 61,00 14,00 249,00 56,352

VCAM 1 16 914,500 796,00 468,00 2740,00 555,756

ICAM 1 16 483,688 440,50 269,00 999,00 182,695

LDL 1 16 3,634 3,73 1,71 5,24 0,832

Tab. 17. Měřené parametry ve skupině s IMT < 0,8 mm na začátku sledování

Popisné statistiky (AAdata2) IMT2=n

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 14 41,607 22,50 3,20 170,00 52,075

HbA1c 2 14 7,071 7,25 3,80 9,80 1,712

cholesterol 2 14 5,427 5,42 3,77 7,24 1,021

triglyc 2 14 3,447 2,65 0,51 10,29 2,711

CRP 2 14 3,654 2,92 0,86 9,00 2,654

IMT 2 14 0,606 0,63 0,36 0,76 0,115

homocystein 2 14 10,349 10,07 7,27 17,49 2,878

HDL 2 14 0,965 0,93 0,70 1,40 0,206

BMI 2 14 31,671 29,90 25,10 41,00 5,032

Eselectin 2 14 49,757 44,35 8,30 137,90 35,078

VCAM 2 14 840,936 614,00 92,10 3330,00 769,860

ICAM 2 14 391,714 357,50 212,00 981,00 186,637

LDL 2 14 3,331 3,21 2,05 4,76 0,921

Tab. 18. Měřené parametry ve skupině s IMT < 0,8 mm na konci sledování 

Popisné statistiky (AAdata2) IMT1=v

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 19 55,684 56,00 36,00 74,00 7,558

MAU 1 19 80,068 55,30 21,50 169,70 57,279

HbA1c 1 19 6,995 7,10 4,10 11,10 1,857

cholesterol 1 19 6,032 5,84 4,11 10,78 1,628

triglyc 1 19 2,967 3,03 1,36 5,20 1,211

CRP 1 19 3,388 2,29 0,25 10,32 3,121

IMT 1 19 1,087 1,02 0,83 2,04 0,275

homocystein 1 19 10,277 10,73 1,68 16,09 3,689

HDL 1 19 1,127 1,05 0,78 1,76 0,263

BMI 1 19 30,032 30,70 24,60 39,50 4,070

Eselectin 1 19 62,526 55,00 0,00 145,00 40,211

VCAM 1 19 800,632 792,00 560,00 1170,00 151,474

ICAM 1 19 506,263 477,00 269,00 999,00 173,544

LDL 1 19 4,010 4,14 2,20 7,74 1,344

Tab. 19. Měřené parametry ve skupině s IMT > 0,8 mm na začátku sledování
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Popisné statistiky (AAdata2) IMT2=v

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 21 64,110 33,10 3,00 350,00 79,090

HbA1c 2 21 6,800 6,80 4,60 10,60 1,725

cholesterol 2 21 5,739 5,77 3,81 7,79 1,065

triglyc 2 21 2,544 2,03 0,93 6,26 1,474

CRP 2 21 2,653 1,74 0,25 9,00 2,664

IMT 2 21 1,016 1,01 0,80 1,82 0,242

homocystein 2 21 10,688 9,27 6,80 19,26 3,506

HDL 2 21 1,115 1,01 0,78 1,70 0,257

BMI 2 21 29,062 28,60 24,60 37,60 3,423

Eselectin 2 21 37,133 28,70 0,00 108,00 30,460

VCAM 2 21 641,381 633,00 331,00 1020,00 173,238

ICAM 2 21 413,286 349,00 189,00 920,00 187,074

LDL 2 21 3,668 3,74 1,96 5,50 0,842

Tab. 20. Měřené parametry ve skupině s IMT > 0,8 mm na konci sledování 

Další hodnocenou skupinu tvořili pacienti, u kterých bylo na základě pozitivního 
zátěžového SPECTU s SSS skóre nad 13 nutno provést koronarografi i (n-9, 25,7%) 
a intervenční výkon (n-2, 5,7 %). Na začátku sledování měli tito pacienti vyšší hodnoty 
cholesterolu (p=0,011) a LDL cholesterolu (p=0,016), na konci sledování již rozdíly 
nebyly, což zřejmě souvisí se zavedenou terapií (Tab. 21–25).
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výběr podle označených pacientů

2 … neoznačení SSS<13

1 … označení tučně SSS>13

Mann-Whitneyův U test (AAdata2)

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Sčt poř. Sčt poř. U Z Úroveň p Z Úroveň p N platn. N platn. 2*1str.

skup. 1 skup. 2 upravené skup. 1 skup. 2 přesné p

MAU 1 134,5 495,5 89,5 -1,038 0,299 -1,038 0,299 9 26 0,305

HbA1c 1 172,0 458,0 107,0 0,377 0,706 0,378 0,706 9 26 0,725

cholesterol 1 228,0 402,0 51,0 2,491 0,013 2,491 0,013 9 26 0,011

triglyc 1 166,5 463,5 112,5 0,170 0,865 0,170 0,865 9 26 0,868

CRP 1 175,0 455,0 104,0 0,491 0,624 0,491 0,624 9 26 0,643

IMT 1 196,5 433,5 82,5 1,302 0,193 1,303 0,193 9 26 0,197

homocystein 1 144,5 485,5 99,5 -0,660 0,509 -0,661 0,509 9 26 0,516

HDL 1 173,0 457,0 106,0 0,415 0,678 0,416 0,678 9 26 0,697

BMI 1 151,0 479,0 106,0 -0,415 0,678 -0,415 0,678 9 26 0,697

Eselectin 1 172,5 457,5 106,5 0,396 0,692 0,396 0,692 9 26 0,697

VCAM 1 138,0 492,0 93,0 -0,906 0,365 -0,906 0,365 9 26 0,382

ICAM 1 194,0 436,0 85,0 1,208 0,227 1,208 0,227 9 26 0,239

LDL 1 224,5 405,5 54,5 2,359 0,018 2,359 0,018 9 26 0,016

MAU 2 172,0 458,0 107,0 0,377 0,706 0,378 0,706 9 26 0,725

HbA1c 2 169,5 460,5 109,5 0,283 0,777 0,283 0,777 9 26 0,781

cholesterol 2 190,0 440,0 89,0 1,057 0,291 1,057 0,291 9 26 0,305

triglyc 2 170,5 459,5 108,5 0,321 0,748 0,321 0,748 9 26 0,753

CRP 2 164,5 465,5 114,5 0,094 0,925 0,094 0,925 9 26 0,926

IMT 2 181,0 449,0 98,0 0,717 0,473 0,718 0,473 9 26 0,492

homocystein 2 112,5 517,5 67,5 -1,868 0,062 -1,868 0,062 9 26 0,061

HDL 2 196,5 433,5 82,5 1,302 0,193 1,303 0,193 9 26 0,197

BMI 2 150,0 480,0 105,0 -0,453 0,651 -0,453 0,650 9 26 0,670

Eselectin 2 154,0 476,0 109,0 -0,302 0,763 -0,302 0,763 9 26 0,781

VCAM 2 155,0 475,0 110,0 -0,264 0,792 -0,264 0,792 9 26 0,810

ICAM 2 181,5 448,5 97,5 0,736 0,462 0,736 0,462 9 26 0,469

LDL 2 145,0 485,0 100,0 -0,642 0,521 -0,642 0,521 9 26 0,540

Tab. 21. Srovnání měřených parametrů ve skupině s SSS < 13 a s SSS >13 na začátku (1) a na konci 
(2) sledování (Mann-Whitneyův U test, p<0,05).

Popisné statistiky (AAdata2) výběr=neoznačení

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 26 56,154 56,00 36,00 74,00 7,687

MAU 1 26 80,645 38,55 21,70 388,50 84,971

HbA1c 1 26 6,858 7,05 4,10 11,10 1,670

cholesterol 1 26 5,431 5,52 3,10 8,35 1,045

triglyc 1 26 2,708 2,53 0,70 5,20 1,313

CRP 1 26 3,518 2,15 0,25 11,26 3,147

IMT 1 26 0,837 0,81 0,41 2,04 0,336

homocystein 1 26 10,719 10,08 1,68 17,29 3,665

HDL 1 26 1,187 1,03 0,78 2,48 0,405

BMI 1 26 30,346 29,35 25,30 41,00 4,325

Eselectin 1 26 62,692 58,50 0,00 249,00 49,655

VCAM 1 26 891,039 805,00 468,00 2740,00 440,066

ICAM 1 26 483,269 452,50 269,00 999,00 186,307

LDL 1 26 3,542 3,45 1,71 5,50 0,900

Tab. 22. Měřené parametry ve skupině s SSS < 13 na začátku sledování 
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Popisné statistiky (AAdata2) výběr=neoznačení

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 26 58,658 22,50 3,00 350,00 78,623

HbA1c 2 26 6,892 6,80 3,80 10,60 1,837

cholesterol 2 26 5,484 5,42 3,77 7,79 1,000

triglyc 2 26 2,954 2,10 0,51 10,29 2,274

CRP 2 26 3,111 2,15 0,25 9,00 2,759

IMT 2 26 0,814 0,80 0,36 1,21 0,229

homocystein 2 26 11,055 10,14 6,80 19,26 3,406

HDL 2 26 1,019 0,97 0,70 1,54 0,225

BMI 2 26 30,346 28,85 24,60 41,00 4,346

Eselectin 2 26 43,696 30,85 7,30 137,90 33,992

VCAM 2 26 762,962 614,00 331,00 3330,00 565,793

ICAM 2 26 394,731 349,00 189,00 981,00 193,096

LDL 2 26 3,568 3,69 2,05 5,50 0,905

Tab. 23. Měřené parametry ve skupině s SSS < 13 na konci sledování 

Popisné statistiky (AAdata2) výběr=označení tučně

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

věk 9 55,111 54,00 49,00 61,00 4,676

MAU 1 9 53,089 25,80 21,50 111,20 38,333

HbA1c 1 9 6,978 7,20 4,40 9,30 1,669

cholesterol 1 9 6,871 6,61 4,66 10,78 1,742

triglyc 1 9 2,640 2,40 1,71 4,60 0,917

CRP 1 9 3,423 2,60 1,29 9,27 2,501

IMT 1 9 0,947 1,01 0,45 1,41 0,289

homocystein 1 9 10,146 10,62 7,80 13,12 1,913

HDL 1 9 1,170 1,20 0,78 1,64 0,250

BMI 1 9 29,678 29,70 24,60 39,50 4,756

Eselectin 1 9 68,444 57,00 22,00 145,00 43,284

VCAM 1 9 741,889 768,00 473,00 952,00 145,087

ICAM 1 9 532,556 570,00 309,00 751,00 142,828

LDL 1 9 4,694 4,44 2,98 7,74 1,369

Tab. 24. Měřené parametry ve skupině s SSS > 13 na začátku sledování 

Popisné statistiky (AAdata2) výběr=označení tučně

N platných Průměr Medián Minimum Maximum Sm. odch.

MAU 2 9 44,856 49,40 3,20 110,00 33,162

HbA1c 2 9 6,956 7,20 4,80 8,80 1,318

cholesterol 2 9 5,992 6,05 4,23 7,64 1,134

triglyc 2 9 2,767 2,12 1,11 5,46 1,428

CRP 2 9 2,887 1,74 0,76 9,00 2,533

IMT 2 9 0,964 0,89 0,53 1,82 0,401

homocystein 2 9 9,101 7,99 7,08 12,58 2,207

HDL 2 9 1,160 1,23 0,78 1,70 0,286

BMI 2 9 29,411 28,70 24,60 37,50 4,221

Eselectin 2 9 37,811 30,30 0,00 97,00 29,095

VCAM 2 9 600,567 666,00 92,10 843,00 239,865

ICAM 2 9 433,333 351,00 255,00 666,00 163,767

LDL 2 9 3,433 3,52 1,96 4,76 0,835

Tab. 25. Měřené parametry ve skupině s SSS > 13 na konci sledování 
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Pacienti byli vyšetřeni zátěžovým gatovaným SPECTEM k posouzení a diagnos-
tice tiché ischemie. Při SPECTU se hodnotily parametry levé komory srdeční: EDV 
endiastolický volum, ESV endsystolický volum, ejekční frakce, index transientní 
ischemické dilatace levé komory TID, dále pak hodnoty pozátěžového SSS skóre, 
SRS a STSS skóre. SPECT myokardu byl prodloužen až do oblasti dolních končetin 
k diagnostice ischemie v této oblasti. EDV v klidu 113,8158±23,9536 ml, po zátěži 
114,3421±19,1908 ml, ESV v klidu 56,5526±14,9299 ml, po zátěži 57,8684±14,6438 ml, 
EF v klidu 51,1316±5,1526 %, po zátěži EF 51,7105±5,9725 %, SSS 10,5526±6,5252, 
STSS 124,1316±115,8553, SRS 7,7632±4,3771, TID 1,018±0,154. Při zjišťování vztahů 
TID k ostatním sledovaným parametrům se podařilo prokázat korelaci TID s hladinou 
HbA1c, se vzrůstající hladinou HbA1c se zvyšuje i index TID (p=0,035), Pearsonova 
korelace s hladinou signifi kance p<0,05 (Tab. 26, graf 14). Korelace s ostatními para-
metry: SSS, STSS, EF, ESV, EDV, triglyceridy, VCAM-1, ICAM-1, E-selektinem 
a hs-CRP se neprokázala (Tab. 26).

 

Tab. 26. Korelace sledovaných parametrů u pacientů s provedeným zátěžovým SPECTEM 
myokardu n-38 (Pearson, p<0,05). 
MAU: mikroalbuminurie, IMT: intimomediální tloušťka, TID: transientní ischemická dilatace, 
VCAM: vaskulární adhezivní molekula, ICAM: intercelulární adhezivní molekula, HbA1c: glykovaný 
hemoglobin, SRS: summed rest score, SSS: summed stress score, STSS: stress total severity score, EDV: 
end diastolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), ESV: end systolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), 
EF: ejekční frakce (1 klidová 2 pozátěžová), trigl: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein 
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Graf. 14. Korelace TID s HbA1c ve skupině pacientů s provedeným zátěžovým SPECTEM 
myokardu (Pearson, p<0,05)

Při podrobnější analýze podskupin při korelaci TID a HbA1c tj. při rozdělení pod 
regresní přímkou (n-12) (Confi dence Interval pro 95 %), uvnitř (n-14) a nad (n-12) 
regresní přímkou, pomocí neparametrických statistických metod (Pearsonovy korelační 
koefi cienty, hladina významnosti p< 0,05) jsme prokázali signifi kantní korelaci TID 
s HbA1c ve podskupině nad a uvnitř konfi denčního intervalu, ve skupině pod regresní 
přímkou tato korelace nebyla statisticky signifi kantní. Ve podskupině nad regresní přím-
kou jsme prokázali pozitivní korelaci TID s SSS skóre, STSS skóre a CRP. V ostatních 
podskupinách tyto nálezy nebyly prokázány, avšak jedná se o poměrně malé skupiny 
(Tab. 27–29, 30, 31, graf 15). Během statistického hodnocení (Pearsonův korelační 
test) závislosti parametrů levé komory LV ( LVEDV rest, LVEDV stress, LVESV rest, 
LVESV stress, LVEF rest, LVEF stress) na laboratorních parametrech (VCAM-1, 
ICAM-1, E-selektin, triglyceridy, hs-CRP, HbA1C) jsem prokázali statisticky signi-
fi kantní korelaci na hladině významnosti p<0,05 jenom pro LVEDV rest a ICAM 1 
(p=0,014), LVEDV stress a ICAM-1 (p=0,013), LVESV rest a ICAM-1 (p=0,012), 
LVEF stress a VCAM-1 (p=0,019), LVESV stress a triglyceridy (p=0,0001), LVEF 
stress a triglyceridy (p=0,001) (Tab. 32). 
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Tab. 27. Korelace sledovaných parametrů ve skupině s HbA1c (korelace s TID) nad regresní 
přímkou n-12 (Pearson, p < 0,05). 
MAU: mikroalbuminurie, IMT: intimomediální tloušťka, TID: transientní ischemická dilatace, 
VCAM: vaskulární adhezivní molekula, ICAM: intercelulární adhezivní molekula, HbA1c: glykovaný 
hemoglobin, SRS: summed rest score, SSS: summed stress score, STSS: stress total severity score, EDV: 
end diastolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), ESV: end systolický volum ( 1 klidový 2 pozátěžový), 
EF: ejekční frakce (1 klidová 2 pozátěžová), trigl: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein 

 

Tab. 28. Korelace sledovaných parametrů ve skupině s HbA1c (korelace s TID) uvnitř konfi denčního 
intervalu n-14 (Pearson, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, IMT: intimomediální tloušťka, TID: transientní ischemická dilatace, 
VCAM: vaskulární adhezivní molekula, ICAM: intercelulární adhezivní molekula, HbA1c: glykovaný 
hemoglobin, SRS: summed rest score, SSS: summed stress score, STSS: stress total severity score, EDV: 
end diastolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), ESV: end systolický volum ( 1 klidový 2 pozátěžový), 
EF: ejekční frakce (1 klidová 2 pozátěžová), trigl: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein 



44

 

Tab. 29. Korelace sledovaných parametrů ve skupině s HbA1c ( korelace s TID) pod regresní 
přímkou n-12 (Pearson, p<0,05)
MAU: mikroalbuminurie, IMT: intimomediální tloušťka, TID: transientní ischemická dilatace, 
VCAM: vaskulární adhezivní molekula, ICAM: intercelulární adhezivní molekula, HbA1c: glykovaný 
hemoglobin, SRS: summed rest score, SSS: summed stress score, STSS: stress total severity score, EDV: 
end diastolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), ESV: end systolický volum ( 1 klidový 2 pozátěžový), 
EF: ejekční frakce (1 klidová 2 pozátěžová), trigl: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein 

 

Tab. 30. Tabulka četností při korelaci TID s HbA1c a rozdělením na podskupiny dle regresní přímky 
(Pearson, p < 0,05). 



45

Graf. 15. Korelace TID a HbA1c s rozdělením na podskupiny( Confi dency Interval 95 %) nad 
(n-12), uvnitř (n-14) a pod regresní přímkou (n-12) (Pearson, p<0,05).

SLEDOVANÉ Korelace Korelace

PARAMETRY TID(p<0.05) TID(p<0.05)

N Mean ±SD p p 1 p 2 p 3

M 28 Ž 10 38 n-12 n-14 n-12

Age years 38 56.079 8.348 0.884 0.492 0.628 0.001*

MAU mg/l 38 68.008 55.21 0.403 0.146 0.023  0.649

IMT mm 38 1.052 0.309 0.333 0.269 0.866 0.777

TID 38 1.018 0.154 - - - -

VCAM-1 mg/l 38 795.237 163.246 0.494 0.750 0.787 0.917

ICAM-1 mg/l 38 516.553 164.065 0.908 0.509 0.323 0.992

E-selectin mg/l 38 63.816 38.890 0.471 0.458 0.781 0.652

HbA1c % 38 7.097 1.682 0.035* 0.0001* 0.0001* 0.126

SRS 38 7.763 4.377 0.754 0.557 0.950 0.124

SSS 38 10.553 6.525 0.766 0.012* 0.068 0.300

STSS 38 124.132 115.855 0.389 0.025* 0.104 0.365

LVEDV1 rest (ml) 38 113.816 23.954 0.525 0.627 0.788 0.661

LVEDV2 stress 38 114.342 19.191 0.115 0.355 0.142 0.620

LVESV1 rest (ml) 38 56.553 14.930 0.175 0.590 0.259 0.412

LVESV2 stress 38 57.868 14.644 0.158 0.081 0.371 0.861

LVEF1 rest (ml) 38 51.132 5.153 0.111 0.937 0.526 0.234

LVEF2 stress 38 51.711 5.973 0.643 0.237 0.103 0.596

TG mmol/l 38 2.865 1.090 0.245 0.255 0.068 0.092

CRP mg/l 38 3.771 3.024 0.182 0.023* 0.957 0.003*

Tab. 31 Charakteristika skupiny a sledované parametry u pacientů s provedeným zátěžovým 
SPECTEM myokardu.
M: muži Ž: ženy
MAU: mikroalbuminurie, IMT: intimomediální tloušťka, TID: transientní ischemická dilatace, 
VCAM: vaskulární adhezivní molekula, ICAM: intercelulární adhezivní molekula, HbA1c: glykovaný 
hemoglobin, SRS: summed rest score, SSS: summed stress score, STSS: stress total severity score, EDV: 
end diastolický volum (1 klidový 2 pozátěžový), ESV: end systolický volum ( 1 klidový 2 pozátěžový), 
EF: ejekční frakce (1 klidová 2 pozátěžová), trigl: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein, LVEDV: left 
ventricle end diastolic volume, LVESV: left ventricle end systolic volume, LVEF: left ventricle ejection 
fraction, TG: triglyceridy, CRP: C-reaktivní protein, p 1: nad regresní křivkou, p 2: v regresní křivce, p 3: 
pod regresní křivkou, * statisticky signifi kantní korelace na hladině p< 0.05 (Pearson).
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U všech pacientů byla prokázána různě významná ischemická choroba srdeční 
a ischemická choroba dolních končetin, v 9 případech při nálezu SSS skóre nad 13 byla 
provedena koronarografi e. Z těchto pacientů v jednom případě byla provedena angio-
plastika s implantací Cypher stentu pro 80 % stenosu proximální ACD (arteria coronaria 
dextra) a 1x čtyřnásobný aortokoronární bypass. U jednoho pacienta byla nalezena sym-
ptomatická 75 % stenosa arteria carotis interna vlevo, která byla řešena endarterectomií. 
U ostatních pacientů byl prokázán mikroangiopatický typ postižení a byl zvolen konzer-
vativní postup s úpravou metabolických parametrů. 

Nálezy na dolních končetinách byly ověřeny duplexní sonografi í tepen dolních kon-
četin, při kterém nebyla prokázána stenóza vyžadující intervenční výkon. Jednalo u 12 
pacientů především o mediocalcinosu bércových tepen.

Sledované Korelace * p< 0.05

parametry VCAM-1 ICAM-1 E-selectin Hs-CRP TG HbA
1c

LVEDV1 0.153 0.014* 0.021* 0.630 0.218 0.773

LVEDV2 0.789 0.013* 0.090 0.614 0.058 0.419

LVESV1 0.066 0.012* 0.126 0.610 0.230 0.970

LVESV2 0.194 0.217 0.741 0.082 0.0001* 0.051

LVEF1 0.073 0.228 0.434 0.496 0.216 0.644

LVEF2 0.019* 0.471 0.002* 0.781 0.001* 0.911

Tab. 32 Korelace parametrů levé komory a sledovaných laboratorních parametrů u pacientů 
s provedeným zátěžovým SPECTEM myokardu (Pearson, p <0.05).
VCAM-1: vaskulární adhezivní molekula (mg/l); ICAM-1: intercelulání adhezivní molekula (mg/l); HbA1c: 
glykosylovaný hemoglobin (%); LVESV: left ventricle end systolic volume 1 klid, 2 stres (ml); LVEDV: 
left ventricle end diastolic volume 1 klid, 2 stres (ml); LVEF: left ventricle ejection fraction 1 klid, 2 stres 
(%); TG: triglyceridy (mmol/l); hs- CRP: C-reaktivní protein (mg/l).
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6. Diskuse

Z celkového generovaného souboru diabetiků 2. typu byla prokázána mikroalbuminu-
rie u 12,6 % pacientů. V práci De Zeeuwa, Parvinga a Henninga (126) se uvádí výskyt 
v diabetické a hypertonické populaci v rozsahu od 10 do 40 %. Autoři uvádí, že velmi 
nízké hladiny albuminurie jsou spojeny s nízkým rizikem kardiovaskulárních onemoc-
nění, se zvyšujícím se množstvím exkrece albuminu roste i kardiovaskulární riziko 
(dokonce i pokud je albuminurie ještě v rozmezí normy). Odráží běžnou interindivi-
duální variabilitu (renální a systémovou) v endoteliální funkci. Sukhija, Aronow a kol. 
(95, 4) sledovali 101 diabetiků 2. typu s a bez mikroalbuminurie. Pacienti měli stejnou 
prevalenci hypertenze, hypercholesterolémie a tabakismu. Při koronarografi i měli paci-
enti s pozitivní mikroalbuminurií onemocnění 2–3 cév, tedy horší koronární nález než 
pacienti bez pozitivní MAU. Měli také vyšší glykémii nalačno a horší HbA1c. U všech 
našich pacientů byla prokázána různě závažná forma ischemické choroby srdeční i další 
známky generalizovaného aterosklerotického procesu. 

Dalším sledovaným markerem aterosklerotického procesu v naší práci byl C-re-
aktivní protein. První práce s významem C-reaktivního proteinu publikoval Ridker 
a kolektiv již v roce 1997 (4), kdy prokázal, že elevované hladiny CRP zvyšují riziko 
prvních trombotických příhod. Ve studii Women´s Health Study (n-122, kontroly 
n-244) Ridker a kol. dokumentovali, že průměrná hodnota CRP 6,45 mg/l je spojena 
z rizikem kardiovaskulárních příhod a pacientky s nejvyššími hladinami měly 5x vyšší 
riziko jakékoliv cévní příhody a 7x vyšší riziko infarktu myokardu nebo cévní moz-
kové příhody. V práci jsme nalezli u diabetiků bez anamnézy kardiovaskulárních one-
mocnění a s pozitivní MAU hladiny hs-CRP 3,494±2,959 mg/l na začátku studie vs. 
3,053±2,668 mg/l (NS) na konci studie. Podle doporučení AHA (2003) se tedy hladiny 
pohybovaly ve skupině s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, 2x vyšším 
relativním rizikem oproti skupině s CRP pod 1 mg/l. A v tomto riziku pacienti zůstali 
i po zavedení terapie a sledování po 3 letech. Podle literatury (10) je to dáno již pří-
tomností diagnózy diabetu. 

Malik a kol. (60) prokázali, že největší výskyt kardiovaskulárních onemocnění 
(13,6 % a 26,7 %) mají pacienti s nejvyššími hodnotami CRP a současně metabolickým 
syndromem (5,97 mg/l) nebo diabetem (6,77 mg/l). Dokonce pacienti s metabolickým 
syndromem a vysokým CRP měli stejně vysoké riziko kardiovaskulárních příhod jako 
diabetici s nízkým CRP. Podobně sledovaní bez metabolického syndromu či diabetu 
s vysokým CR měli stejné riziko kardiovaskulárních příhod jako pacienti s metabolic-
kým syndromem a nízkým CRP. Podobně v práci Schulze a kol. (90) byly vysoké hla-
diny CRP spojeny se zvýšeným rizikem incidence kardiovaskulárních příhod u mužů 
s diabetem, a to bez závislosti na rizikových faktorech, lipidech a glykemické kontrole. 
Ridker a kol. (79) dokumentovali, že pacienti, kteří měli nízké CRP hladiny měli po sta-
tinové terapii lepší klinické výsledky než s vyššími hladinami CRP. Studie doporučila, 
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že postupy namířené ke snížení kardiovaskulárního rizika by měly stejně jako monitoro-
vání cholesterolu zahrnovat i sledování CRP.

Sympatická aktivace je spojena s metabolickým syndromem a zvýšeným rizikem 
kardiovaskulárních onemocnění. Cílem studie Aso Y. a kol. (6) bylo zjistit, zda kardiální 
autonomní aktivita nebo sympatovagální dysbalance při 24-hodinové spektrální ana-
lýze variace srdeční frekvence je spojena s hladinami vysoce senzitivního CRP, který 
je prediktorem kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu s a bez metabolického 
syndromu. Autoři prokázali zvýšené zánětlivé markery u diabetiků 2. typu a přítomnost 
predominance kardiální sympatické aktivity. Vysoké koncentrace hs-CRP byly spojeny 
s vysokou srdeční sympatickou aktivitou v časných ranních hodinách.

Během sledování v intervalu tří roků jsme prokázali statisticky signifi kantní pokles 
hladin adhezivních molekul ICAM-1, VCAM-1 a E-selektinu, což přisuzujeme zave-
dení antiagregační a statinové terapie, která ovlivňuje endoteliální dysfunkci. Statiny 
snižují superperoxidovou produkci z NADPH oxidázy 1 v hladkých svalových buňkách, 
redukují počet zánětlivých buněk uvnitř aterosklerotického plátu, provádí upregulaci 
endoteliální syntázy oxidu dusnatého a také suprimují infl amaci a oxidaci inhibicí iso-
prenylace Rac (G-protein), což je klíčová komponenta NADPH oxidázového komplexu 
jak leukocytů, tak endoteliálních buněk. Medikace statinů ve studiích MIRACL, A TO 
Z, PROVE IT-TIMI 22, REVERSAL vedla k redukci kardiovaskulárních a cerebrovas-
kulárních příhod i regresi stabilní koronární nemoci, vždy v korelaci s redukcí CRP (4). 

Souvislost zánětlivých markerů a aterosklerotických komplikací je dokumentována 
v řadě studií. 

Tzoulaki a kol. (108) v Edinburgh Artery Study sledovali 1592 mužů a žen ve věku 
55 až 74 let. V této skupině měřili hladiny zánětlivých markerů CRP, interleukinu-6, 
ICAM-1, VCAM-1 a E-selektinu a dále sledovali ABI index (ankle-brachial index, 
index kotník-paže) 3x během 12 let. Změny ABI indexu dokumentují progresi atero-
sklerotických změn v oblasti dolních končetin. Ve studii autoři prokázali, že CRP, IL-6 
a ICAM-1 měli signifi kantní vazbu k progresi aterosklerotických změn, nejsilnější 
závislost byla prokázána u interleukinu-6.

Eurodiab Prospective Complication Study se zabývala skupinou diabetiků 1. typu 
(n-543) s jednou nebo více diabetickými komplikacemi oproti kontrolní skupině bez 
komplikací (n-348). Schram a kol. (89) posuzovali trvání diabetu, věk, glykemickou 
kontrolu, pentosidin, BMI, HDL, triglyceridy, systolický krevní tlak, VCAM-1, E-se-
lektin, CRP, IL-6 a TNF-α. Studie dokumentovala, že konvenční rizikové faktory vas-
kulárních onemocnění a adhezivní endoteliální molekuly jsou důležitými determinanty 
zánětu u diabetiků 1. typu a strategie snižující zánětlivou aktivitu by měly mít vliv 
i na zlepšení endoteliálních funkcí. 

V Epidemiological Study of Myocardial Infarction Study – The PRIME Study (57) 
Luc a kol. měřili hladiny ICAM-1 a VCAM-1 u 317 pacientů, kteří měli koronární pří-
hodu během 5-letého follow-up a u dvojnásobného počtu kontrol. Hladina ICAM-1 byla 
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spojena s rizikem myokardiálního infarktu a koronárního úmrtí a také s anginou pecto-
ris. Pacienti se zvýšeným CRP měli elevované koronární riziko jen pokud byly zvýšené 
i hodnoty ICAM-1. Hladiny VCAM-1 se zvýšeným koronárním rizikem spojeny nebyly. 
Data dokumentovala, že plazmatické hladiny ICAM-1 mohou sloužit jako marker 
budoucích koronárních příhod, lépe pokud budou spojeny ještě s vyšetřením CRP.

Kent a kol. (43) studovali populaci 428 dospělých v San Antonio Family Heart Study 
(SAFHS). Provedli bivariantní kvantitativní genetickou analýzu k určení korelace mezi 
cirkulujícími ICAM-1 a 17 fenotypy spojenými s metabolickým syndromem. Koncent-
race ICAM-1 měla signifi kantně pozitivní genetickou korelaci s inzulinemií, inzulinemií 
2 hodiny po oGTT, homeostatickým modelem inzulinové rezistence, BMI, obvodem 
pasu a koncentrací leptinu, negativní korelace byla s HDL3 cholesterolem. 

V Atherosclerosis Risk in Communities Study (26), která ve 3-letých intervalech sle-
dovala skupinu 45–64 letých mužů a žen ze 4 oblastí v USA, byla zjišťována incidence 
diabetu 2. typu. Duncan a kol. zjišťovali i souvislosti diabetu a zánětlivých markerů 
(interleukin-6, CRP, orosomukoid a kyselina sialová). Prokázali signifi kantní korelaci 
s IL-6 a tím i souvislost diabetu s nízce aktivním zánětem.

Pai a kol. (68) vyšetřovali hladiny TNF-R1 a TNF-R2, interleukinu-6, CRP jako 
markerů koronárního rizika u žen v Nurses´ Health Study a mužů v Health Professional 
Follow-up Study. Vysoké hladiny IL-6 a CRP signifi kantně korelovaly se zvýšeným 
rizikem koronární nemoci u obou pohlaví, vysoké hladiny solubilních TNF-α receptorů 
byly statisticky signifi kantně zvýšené jen u žen. Relativní riziko mezi všemi sledova-
nými bylo 1,79 pro pacienty s CRP nad 3 mg/l ve srovnání s těmi, kteří měli CRP pod 1 
mg/l. Přídatné hodnocení pro přítomnost diabetu a hypertenze relativní riziko zvyšovaly 
na 1,68 (p=0,008). 

Jager a kol. (40) v Hoorn Study prokázali, že endoteliální dysfunkce a nízce aktivní 
zánět zčásti vysvětlují zvýšené kardiovaskulární riziko u diabetiků 2. typu. Endoteliální 
dysfunkce spojená se zvýšenou kardiovaskulární mortalitou měla vyšší korelaci u diabe-
tiků než u nediabetiků (p=0,06). 

Tavintharan a kol. (103) se zabývali souvislostmi netradičních biomarkerů s výsky-
tem pozdních diabetických komplikací. V této práci autoři prokázali, že tradiční biomar-
kery (HbA1c, věk, trvání diabetu, BMI, LDL) byly spojeny s výskytem makrovaskulár-
ních komplikací a VCAM-1 a homocystein s výskytem mikrovaskulárních komplikací. 

V práci Nawawiho a kol. (66) se zabývali hladinami ICAM-1 a IL-6 u pacientů 
s primární hypercholesterolemií při terapii atorvastatinem. Prokázali, že jak nízké, tak 
střední dávky atorvastatinu, vedly k progresivnímu zlepšení endoteliální dysfunkce 
refl ektované hladinami ICAM-1 a IL-6 u těchto pacientů. 

Abnormální metabolismus extracelulární matrix u diabetiků s akutním koronárním 
syndromem a tři měsíce po něm dokumentovala práce Derosy a kol. (22). Autoři nalezli 
zvýšené hladiny MMP-9, TIMP-1 a TIMP-2 během akutního koronárního syndromu 
a zvýšené hladiny TIMP-1 a TIMP-2 tři měsíce po tomto akutním stavu. 



50

V práci jsme prokázali statisticky signifi kantní korelaci hladiny triglyceridů s HDL 
cholesterolem. S poklesem hladiny HDL narůstala hladina triglyceridů. Nález dokumen-
tuje poruchu v reverzním transportu cholesterolu u diabetiků 2. typu, kde má důležitou 
roli CETP. 

V některých pracích byly zjišťovány poruchy, které se týkaly CETP (cholesteroles-
tertransferprotein). Alssema a kol. (2) se zabývali spojením CETP, polymorfi smem genu 
C-629A a kardiovaskulárním onemocněním u diabetiků. Přítomnost kardiovaskulárních 
onemocnění hodnotili pomocí ABI indexu, IMT karotid, EKG změn a anamnézy cév-
ních chirurgických výkonů, mozkových příhod, amputací, anginy pectoris, klaudikací 
nebo infarktu myokardu. Výsledky prokázaly, že vazba CETP a C-629A polymorfi smu 
s IMT a prevalencí kardiovaskulárních onemocnění závisí na přítomnosti poruchy glu-
kózové tolerance nebo diabetu. Zvláště u žen s diabetem a vysokou hodnotou CETP 
byla vazba na kardiovaskulární onemocnění zřetelná. 

Porchay-Baldarelli a kol. (71) v DIABHYCAR Study se zabývali polymorfi smem 
CETP, který je spojen s vyšší hladinou HDL-C a nižší CETP aktivitou u diabetiků 2. 
typu. CETP/Taq/B2 alela byla spojena se zvýšeným HDL-C a snížením incidence náh-
lého úmrtí. Studie naznačila důležitou roli CETP v kardiovaskulárním riziku u diabetiků 
2. typu.

Wellen a kol. ve své práci (115) považují obezitu za nízce aktivní zánět. Prokázali 
jsme korelaci mezi hodnotou BMI a hladinou hs-CRP, se vzrůstající hodnotou BMI 
roste i hladina hs-CRP

U všech sledovaných diabetiků a pozitivní MAU jsme prokázali při vyšetření zátěžo-
vou scintigrafi í myokardu metodou SPECT s prodloužením do oblasti dolních končetin 
různý stupeň ischemické choroby srdeční. U 10 pacientů nálezy vedly k provedení koro-
narografi e. Výsledky koronarografi í dokumentovaly citlivost zátěžové perfuzní scinti-
grafi e myokardu pro detekci i mikroangiopatického postižení myokardu u diabetiků. 

Wackers a kol. (113) v rámci DIAD Study hodnotili 1 123 diabetiků 2. typu věku 
50–75 let bez anamnézy kardiovaskulárních onemocnění. Po randomizaci provedli 
u 522 pacientů zátěžovou perfuzní scintigrafi i myokardu metodou SPECT. 22 % mělo 
tichou ischemii. Nejsilnějšími prediktory abnormálního testu byl abnormální Valsavův 
manévr, mužské pohlaví a trvání diabetu. 

Řada autorů také dokumentovala význam zátěžové perfuzní scintigrafi e pro detekci 
koronárního postižení u diabetiků. Valensi a kol. (110) vyšetřili 370 asymptomatic-
kých diabetiků s nejméně dvěmi přídatnými kardiovaskulárními rizikovými faktory 
pomocí zátěžového nebo dipyridamolového SPECTU myokardu. 35,4 % pacientů mělo 
tichou ischemii. Pacienti nad 60 let věku měli prevalenci vyšší (43,4 %) než pod 60 let 
(30,2 %). 14,3 % pacientů mělo během následného období 38±23 měsíců srdeční pří-
hodu. Větší kardiální příhoda (infarkt myokardu nebo úmrtí) byla zaznamenána u 10 % 
pacientů. Tichá ischemie byla tak prediktorem kardiální příhody, obzvláště u paci-
entů nad 60 let věku. Koehli a kol. (48) se rovněž zabývali prognostickým významem 
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SPECTU myokardu u diabetiků s a bez koronárního postižení. SPECT myokardu byl 
proveden u 210 pacientů a následně bylo po dobu 3 let sledováno 200 pacientů (95 %). 
Prevalence abnormálního nálezu při SPECTU byla 58%. Pacienti s normálním SPEC-
TEM neměli žádné úmrtí na kardiální příčinu, ani infarkt myokardu ve sledovaném 
období. Mezi nezávislé prediktory úmrtí na kardiovaskulární onemocnění nebo predik-
tory infarktu myokardu patřil abnormální perfuzní SPECT (p<0,0001), anamnéza kardi-
ovaskulárních onemocnění (p=0,0001), diabetická retinopatie (p=0,0001) a neschopnost 
zvládnout zátěž (p=0,02). Abnormální SPECT vedl k 5x vyššímu riziku kardiovaskulár-
ních příhod než normální nález při perfuzním zátěžovém SPECTU myokardu. 

Scognamiglio a kol. (83) sledovali skupinu 1 899 asymptomatických diabetiků 2. 
typu ve věku 60 let nebo mladších. Pacienty rozdělili do dvou skupin. Ve skupině A bylo 
1121 pacientů s dvěma nebo více rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění 
a ve skupině B 778 diabetiků s jedním nebo bez rizikových faktorů. U všech provedli 
zátěžovou myokardiální kontrastní echokardiografi i a tam, kde byly perfuzní defekty 
provedli koronarografi i. Prevalence abnormálních nálezů při stresové kontrastní echo-
kardiografi i byla stejná v obou skupinách (59,45 vs. 60 %), stejně tak jako signifi kantní 
koronární onemocnění ( 64,6 %vs. 65,5 %). Ze studie vyplynulo, že i pacienti s méně 
rizikovými faktory mohou mít koronární onemocnění. Ve skupině B nebyla potřebná 
nebo možná revaskularizace u 45 % pacientů, pro postižení jedné cévy, tří cév nebo pro 
postižení difuzní.

Dalším parametrem sledovaným během zátěžového perfuzního SPECTU myokardu 
je index transientní ischemické dilatace levé komory TID. Podle Emmetta (29) je hod-
nota ≥ 1,22 považována za patologickou. V řadě studií je TID markerem těžké a exten-
zivní koronární choroby a špatné prognózy. Ve své studii Emmett a kol. (29) provedli 
perfuzní SPECT myokardu u 103 pacientů s koronarografi ií v období předchozích šesti 
měsíců. 18 % pacientů mělo transientní ischemickou dilataci, 18 % mělo hypertrofi i levé 
komory, 22 % z celého souboru bylo diabetiků. Závažná forma koronární choroby byla 
prokázána u 45 % pacientů, méně závažná u 29 % a nesignifi kantní u 25 % pacientů. 
Těžká forma koronární nemoci (p<0,001), diabetes (p<0,0001) a SSS skóre (p<0,023) 
byly nezávislými prediktory transientní ischemické dilatace při multivariantní logistické 
regresi. Autoři uzavřeli, že přítomnost transientní ischemické dilatace při perfuzním 
SPECTU myokardu je spojena s přítomností závažné formy koronární nemoci, ale tato 
asociace je modifi kována přítomností hypertrofi e levé komory a diabetu. 

V naší práci jsme prokázali korelaci TID s hladinou HbA1c , se zvyšující se hodnotou 
HbA1c se zvyšovala i hodnota TID. Korelaci k hladinám adhezivních molekul, CRP, 
triglyceridů, SSS skóre, EDV, ESV, EF LK se nepodařilo prokázat. Již v práci Emmeta 
a kol. se uvádí, že mechanismus transientní ischemické dilatace může být kontroversní 
a může se na něm podílet více faktorů. V práci Takeishi et al. (100), Sugihara et al. (95) 
se objevily závěry, že tranzitní ischemická dilatace může souviset se subendokardiální 
hypoperfuzí. Diabetes je onemocnění, kde špatná kompenzace vede v první řadě k mik-
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rovaskulárnímu poškození. Hladina CRP nad 3 mg/l svědčila o vysokém riziku vzniku 
kardiovaskulárního onemocnění, i když s hladinou TID korelovala jen ve subskupině 
nad regresní křivkou. Nepřítomnost korelace TID s hladinami adhezivních molekul 
může být způsobena tím, že na etiologii mikroangiopatie se podílí pozdní produkty gly-
kace jako následek neuspokojivé kompenzace diabetu více než nízce aktivní zánět, který 
vede k tvorbě aterosklerotických lézí. Korelace některých parametrů LK se zánětlivými 
markery aterosklerózy (ICAM-1, VCAM-1, E-selectin) i s hladinou triglyceridů (tab. 
30) dokumentuje přítomnost aktivního aterosklerotického procesu, který je považován 
za nízce aktivní zánět. TID vyjadřuje pseudodilataci levé komory způsobenou difuzní 
subendokardiální ischemií. 

Na rozdíl od nediabetiků je u pacientů s diabetem přítomna diabetická kardiomyopa-
tie a diabetická autonomní neuropatie. Diabetická kardiomyopatie vyjadřuje komplex 
změn vyvolaný v myokardu metabolickou cestou (99). Hyperglykémie vede ke glykaci 
myokardiálních proteinů. Studie potvrzují hypertrofi i kardiomyocytů , intersticiální 
fi brózu a apoptózu. (82) Hemodynamicky se objevují poruchy kontraktility . Kardiální 
autonomní neuropatie vede k postižení parasympatiku, převaze sympatiku, vzniku koro-
nární vasokonstrikce a ischemie.

Výsledky studie UKPDS (109) ukázaly, že lepší kompenzace diabetu 2. typu vede 
sice k výraznému snížení rizika mikroangiopatie, riziko akutní koronární příhody se 
však snižuje jen o 16 %, což je na hranici významnosti. Tato studie doložila, že cel-
kové riziko makrovaskulárních komplikací je kompenzací diabetu ovlivněno méně než 
riziko mikrovaskulárních změn. I při provedených koronarografi ích byla v naší práci 
prokázána tendence k postižení drobnějších cév typu small vessel disease, které rovněž 
ovlivňuje tranzientní ischemickou dilataci levé komory. Již dříve provedená sledování 
dokládala, že pacienti s horší kompenzací diabetu mají vyšší mortalitu Onemocnění 
myokardu při diabetu má multifaktoriální charakter, a proto je úprava kompenzace dia-
betu vyžadovaná. Naše výsledky mohou svědčit o vlivu dlouhodobé neuspokojivé kom-
penzace diabetu na vývoj transientní ischemické dilatace levé komory. 
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7. Závěry

1) Vyšetření mikroalbuminurie společně s vyšetřením hs-CRP, ICAM-1, VCAM-1, 
E-selektinu a lipidového spektra vede k určení diabetiků 2. typu s vysokým rizikem kar-
diovaskulárních příhod: 

–  vyšetření mikroalbuminurie se osvědčilo jako citlivý screeningový marker přítom-
nosti aterosklerotického procesu (výskyt MAU u 11,6 % vyšetřených, u všech pozi-
tivních se prokázala různě závažná forma kardiovaskulárního onemocnění)

–  během sledovaného období tří roků přes terapii statiny nedošlo v souboru ke signifi -
kantnímu poklesu v hladinách lipidového spektra, což dokumentuje závažnost poru-
chy vyžadující často kombinační terapii a závislost na compliance pacientů: celkový 
cholesterol 5,801±1,387 mmol/l vs.5,614±1,044 mmol/l (NS), LDL cholesterol 
3,838±1,139 mmol/l vs. 3,533±0,877 mmol/l (NS)
–  průkaz statisticky významné korelace mezi hladinou triglyceridů a HDL cholesterolu 

dokumentuje poruchu v reverzním transportu cholesterolu u diabetiků 2. typu a tím 
i zvýšení rizika aterosklerózy 

–  hladina systémového zánětlivého markeru vysokosenzitivního C-reaktivního pro-
teinu (hs-CRP 3,494±2,959 mg/l vs. 3,053±2,668 mg/l (NS)) zůstala během sledo-
vání v souboru nad 3 mg/l, tj. v oblasti vysokého rizika kardiovaskulárních onemoc-
nění, kam pacienti s diabetem bezpochyby patří 

–  statisticky signifi kantní pokles hladin adhezivních molekul VCAM-1, ICAM-1, 
E-selektinu (VCAM-1: 852,686±389,515 mg/l vs. 721,203±504,090 mg/l (p=0,004), 
ICAM-1: 495,943±175,499 mg/l vs. 404,657±184,445 mg/l (p=0,000), E-selektin 
64,171±47,543 mg/l vs. 42,183±32,490 mg/l (p=0,001)) za sledované období může 
souviset se snížením exprese těchto molekul při zlepšení endoteliální dysfunkce 
po zavedení kombinované terapie kyselina acetylosalicylová/ACEI/statin 

–  průkaz statisticky signifi kantní korelace hs-CRP s hodnotou BMI může dokumento-
vat názor, že obezita je nízce aktivní zánět 

–  statisticky významná souvislost hs-CRP a triglyceridů ve skupině pacientů s hodno-
tou hs-CRP nad 3 mg/l, která přetrvávala po celou dobu sledování, ukazuje na sou-
vislost aterosklerotického procesu s aktivním zánětem u diabetiků 2. typu 

2) Zátěžová perfuzní scintigrafi e myokardu metodou SPECT u diabetiků s rizikem 
kardiovaskulárních onemocnění prokázala různě závažné stádium ischemické choroby 
srdeční: 

–  zátěžová perfuzní scintigrafi e myokardu metodou SPECT s prodloužením do oblasti 
dolních končetin zachycovala makro i mikroangiopatický typ postižení myokardu 
a dolních končetin, což bylo ověřeno koronarografi í u 25,7 % pacientů, 5,7 % si 
vyžádalo intervenční výkon, 1 (2,9 %) pacient měl endarterectomii vnitřní karotidy, 
u ostatních byla zintenzívněna konzervativní terapie 

–  index transientní ischemické dilatace levé komory statisticky signifi kantně korelo-
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val s hladinou HbA1c (p=0,035), a to i při podrobnější statistické analýze skupin nad 
a uvnitř regresní přímky, nález poukazuje na možnost vlivu dlouhodobé neuspoko-
jivé kompenzace diabetu na transientní ischemickou dilataci levé komory

–  duplexní sonografi e tepen dolních končetin u pacientů s pozátěžovými perfuznímí 
defekty v oblasti dolních končetin prokázala mediocalcinosu 

–  skupiny s intimomediální tloušťkou karotid nad a pod 0,8 mm nevykazovaly roz-
díly v ostatních sledovaných markerech, za sledované období nedošlo k významné 
změně IMT

3) Na základě provedených vyšetření byl navržen pro potřeby Diabetologického centra 
ve Zlíně algoritmus postupu k detekci asymptomatické kardiovaskulární choroby u dia-
betiků 2. typu:
1. fáze :  vyšetření mikroalbuminurie za standardních podmínek odběru, při pozitivitě 

nad 20 mg/l, zopakovat vyšetření za 3 měsíce, doplnit vyšetření lipidového 
spektra a hs-CRP

2. fáze:  v případě pozitivity nálezu MAU, přítomnosti dyslipidémie a hs-CRP nad 3 
mg/l doplnit zátěžovou perfuzní scintigrafi i myokardu metodou SPECT s pro-
dloužením do oblasti dolních končetin nebo dle schopnosti pacienta zátěžové 
EKG (ergometrii) 

3. fáze:  v případě SSS skóre nad 13 a TID nad 1,22 zvážit koronarografi i 
4. fáze:  intervence všech rizikových faktorů, korekce krevního tlaku, terapie ACEI, 

doplnění vyšetření extrakraniálního karotického povodí, v případě nálezu ische-
mie dolních končetin na SPECTU doplnění duplexního sonografi ckého vyšet-
ření dolních končetin
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8. Souhrn

Pacienti s diabetem 2. typu a dalšími rizikovými faktory (dyslipidémie, mikroalbumi-
nurie) mají vysoké riziko asymptomatického kardiovaskulárního onemocnění. Pozitivní 
mikroalbuminurie ve skupině asymptomatických diabetiků 2. typu byla prokázána 
u 11,6% pacientů a u všech se vyskytla různě závažná forma kardiovaskulárních one-
mocnění. 

Dysfunkce endotelu, aktivní zánětlivý proces v cévní stěně, poruchy lipidového 
spektra, porucha reverzního transportu cholesterolu se podílejí na akceleraci ateroskle-
rotického procesu u diabetiků 2. typu. Vysoká hladina zánětlivého markeru hs-CRP 
3,053±2,668 mg/l přetrvávající ve studovaném souboru i přes zavedenou terapii pou-
kazuje na nutnost systematického a trvalého aktivního terapeutického přístupu k diabe-
tikům 2. typu s rizikovými faktory. Statisticky významný vztah dlouhodobé kompen-
zace diabetu dle HbA1c a parametrů transientní ischemické dilatace levé komory (TID) 
u těchto pacientů dokumentuje riziko hyperglykémie pro pseudodilataci levé komory 
srdeční způsobenou difuzní subendokardiální ischemií (p=0,035). 

Aktivní přístup k těmto rizikovým pacientům jak po stránce diagnostiky (zátěžové 
EKG, zátěžový SPECT myokardu), tak po stránce terapie, může podstatně ovlivnit 
jejich další kvalitu života a životní prognózu. 
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9. Conclusions and summary

Conclusions
1)

–  Testing for microalbuminuria proved to be a sensitive screening marker of the pres-
ence of an atherosclerotic process (investigated subjects showed an MAU incidence 
of 11.6 %, all positive subjects evinced various severe forms of cardiovascular dis-
ease)

–  During the three-year period of observation of statin therapy no signifi cant reduction 
of levels of lipid spectra was noted in the group, which documents the seriousness of 
the malfunction requiring partial combination therapy and dependence on the com-
pliance of the patients: total cholesterol 5.801±1.387 mmol/l vs.5,614±1,044 mmol/l 
(NS), LDL cholesterol 3.838±1.139 mmol/l vs. 3.533±0.877 mmol/l (NS)

–  Proof of a statistically signifi cant correlation between the triglyceride level and HDL 
cholesterol documents a disorder of the reverse transport of cholesterol in Type 2 
diabetic patients, and thus also increased risk of atherosclerosis

–  During the observation period, levels of the systemic infl ammatory marker, high 
sensitive C-reactive protein (hs-CRP 3.494±2.959 mg/l vs. 3.053±2.668 mg/l (NS)), 
remained above 3 mg/l within the group, i.e. in the range of a high risk of develop-
ing cardiovascular disease, to which these patients undoubtedly belong

–  A statistically signifi cant fall in levels of adhesive molecules VCAM, ICAM-1 and 
E-selectin (VCAM-1: 852.686±389.515 mg/l vs. 721.203±504.090 mg/l (p=0.004), 
ICAM-1: 495.943±175.499 mg/l vs. 404.657±184.445 mg/l (p=0.000), E-selectin 
64.171±47.543 mg/l vs. 42.183±32.490 mg/l (p=0.001)) in the observed period may 
be associated with the lowering of expression of these molecules following improve-
ment in endothelial dysfunction as a result of introduction of a combination therapy 
with acetylsalicylic acid /ACEI / statin

–  The proof of a statistically signifi cant correlation between hs-CRP and BMI values 
seems to support the concept of obesity being a low-active infl ammation

–  A statistically signifi cant relation between hs-CRP and triglycerides in the group of 
patients with CRP values above 3 mg/l sustained over the entire period of observa-
tion, points to a link between the atherosclerotic process and active infl ammation in 
Type 2 diabetic patients

2) 
–  Exercise perfusion scintigraphy of the myocardium using the SPECT method with 

extension to the lower regions revealed macro- and microangiopatic involvement of 
the myocardium and lower limbs, which fact was confi rmed by coronary angiogra-
phy in 27.5 % of patients, 5.7 % required intervention, 1 patient (2,9 %) had endart-
erectomy of the inner carotid, the others underwent highly intensifi ed conservative 
therapy
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–  The index of transient ischemic dilatation of the left ventricle correlated statistically 
signifi cantly with HbA1c levels (p=0.035), even with a more detailed analysis of the 
group above and within the regression line. This fi nding points to the possibility of 
an effect of chronic inadequate diabetes control on transient ischemic dilatation of 
the left ventricle

–  Duplex sonography of lower limb arteries proved incidence of mediocalcinosis in 
the lower limb region in patients with post-exercise perfusion defects

–  Groups with carotid intima media thickness above or below 0.8 mm showed no dif-
ferences in the remaining observed markers. No signifi cant changes in IMT were 
seen during the period of observation.

3) An algorithm of the procedure for detection of asymptomatic cardiovascular heart 
disease in Type 2 diabetic patients was proposed for the needs of the Diabetes Center in 
Zlín on the basis of executed examinations:

1. Phase:  Examination of microalbuminuria during standard withdrawal conditions, at 
positiveness above 20 mg/l , repetition of examination after 3 months, comple-
ment the lipid spectra and hs-CRP

2. Phase:  In the event of positivity of the MAU fi nding, the presence of dyslipidemia and 
hs-CRP above 3 mg/l is complemented by exercise perfusion scintigraphy of 
the myocardium using the SPECT method with extension to the lower regions, 
or exercise ECG according to the capability of the patient 

3. Phase:  In the case of SSS score above 13 and TID above 1,22 consider coronary angiog-
raphy

4. Phase:  Intervention in all risk factors, blood pressure correction, therapy ACEI, com-
plementation of examination of extracranial carotid arteries, in the event of 
ischemia of the lower limbs found by SPECT supplementary duplex sonogra-
phy of lower limbs

Summary
Type 2 diabetic patients with additional risk factors (dyslipidemia, microalbuminuria) 
have a high risk of asymptomatic cardiovascular disease.

Endothelial dysfunction, an active infl ammatory process in the blood vessel wall, dis-
orders of the lipid spectrum, dysfunction of the reverse transport of cholesterol, all play 
a role in the acceleration of the atherosclerotic process in Type 2 diabetic patients.

An active approach to these high-risk patients, both from the aspect of diagnostics 
and therapy, can substantially affect their further quality of life and survival.
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10. Zkratky

ADA  American Diabetes Association
AGE  pokročilé produkty glykace
AHA  American Heart Association
AP-1  aktivovaný protein 1
CRP  C-reaktivní protein
EDV  end diastolický volum
EF    ejekční frakce
ESV  end systolický volum
FABS protein vážící mastné kyseliny
GAD  dekarboxyláza kyseliny glutamové (Glutamic Acid Decarboxylase)
HPLP vysoce efektivní kapalinová chromatografi e
ICAM-1 intervaskulární adhezivní molekula 1
IMT  intimomediální tloušťka 
LXR skupina jaterní X receptory
MMP  matrix metaloproteináza
NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 
PPAR nukleární receptory aktivované peroxisomálními proliferátory
Rac   monomerický G-protein
ROS  reaktivní kyslíkové radikály
SPECT single photon emission tomography 
SSS skóre sumární stress skóre
SRS skóre sumární rest skóre
STSS skóre stress total summarity skóre
TID transientní ischemická dilatace
TIMP inhibitor matrix metaloproteinázy
VCAM-1 vaskulární adhezivní molekula 1 
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