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Souhrn

Vliv Goeckermanovy terapie na vybrané parametry imunity u pacientů s psoriázou

Psoriáza je systémová zánětlivá choroba s manifestací na kůži. Goeckermanova terapie 

(GT) představuje klasický přístup léčby psoriázy a je založena na denní aplikaci 

farmaceutického uhelného dehtu na zasaženou pokožku s následnou expozicí UV světla.

Cílem této práce bylo sledovat vybrané imunologické markery a populace buněk u 

pacientů s psoriázou a zkoumat vliv GT na tyto parametry. Hodnotili jsme počty T 

regulačních lymfocytů (Treg), membránovou expresi vychytávacího receptoru CD163 na 

monocytech, hladiny solubilní CD163 (sCD163), membránovou expresi TLR2 a TLR4 na 

monocytech a solubilní TLR2 v séru (sTLR2). Imunofluorescenční analýza byla provedena na 

zlyzované periferní krvi pomocí průtokového cytometru FC500 Cytomics (Beckman Coulter) 

and FACSCalibur (Becton Dickinson). Hladina solubilních markerů byla stanovena pomocí 

ELISA kitů.

Nenašli jsme žádné významné rozdíly v relativních počtech Treg lymfocytů v periferní 

krvi kontrolní skupiny a pacientů s psoriázou před zahájením léčby GT. Po GT došlo 

k výraznému vzestupu v relativním počtu Treg lymfocytů. V porovnání s hodnotami u 

kontrolní skupiny byly hodnoty jak CD163 tak sCD163 u pacientů s psoriázou před GT 

signifikantně vyšší. sCD163 byla u pacientů po terapii výrazně snížená. Exprese CD163 na 

monocytech u pacientů nebyla významně ovlivněna GT. Sérové hladiny sTLR2 u pacientů s 

psoriázou byly významně nižší v porovnání s kontrolní skupinou. Membránová exprese TLR2 

na monocytech byla v porovnání se zdravými dárci krve u pacientů s psoriázou vyšší. GT 

neovlivnila ani sTLR2 ani membránovou expresi TLR2. V porovnání s kontrolní skupinou 

jsme nenalezli žádné statistické rozíly mezi expresí TLR4 u pacientů s psoriázou jak před tak 

po Goeckermanově terapii.

V porovnání se zdravou kontrolní skupinou jsme zaznamenali výrazné změny ve 

většině sledovaných imunologických markerů u pacientů s psoriázou. Goeckermanova terapie 

měla vliv na některé vyšetřované parametry imunity. S ohledem na naše výsledky 

předpokládáme, že Treg lymfocyty, (s)CD163 a Toll-like receptory mohou přispívat do 

patogeneze psoriázy. Sledování různých imunologických parametrů je důležité k lepšímu 

pochopení imunomodulačních efektů Goeckermanovy terapie.




