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Abstrakt

Plicní arteriální hypertenze (PAH) je skupina chorob charaktzerizovaná progresivním 

nárůstem tlaku v plicnici a plicní cévní rezistence. U všech podskupin PAH hrají 

v patofyziologii roli základní čtyři procesy: vazokonstrikce, zánět, trombóza a cévní 

remodelace. Role genetické dyspozici v řadě případů PAH je nepochybná. 

V první části práce jsme u 142 nemocných s PAH analyzovali výskyt genových 

polymorfismů  Glu298Asp genu pro endotheliální NO syntázu (eNOS), VNTR-5 tandemové 

27 bp repetice genu pro eNOS a  -786 T/C na promotoru genu pro eNOS. Prevalence alely A 

VNTR-5 tandemové 27 bp repetice genu pro eNOS byla hraničně signifikantně vyšší u 

pacientů s PAH ve srovnání s kontrolami. U nemocných s PAH asociovanou se systémovým 

onemocněním pojiva je vyšší výskyt genotypu AA ve srovnání s ostatními podskupinami 

PAH. Vztah polymorfismů Glu298Asp a -786 T/C k PAH jsme neprokázali. 

Trombotická arteriopatie je významnou součástí patofyziologie PAH. U 93 nemocných 

s PAH a 79 jedinců kontrolního souboru jsme vyšetřili fibrinogen, aPTT, INR, Protein C, 

Protein S, APC rezistenci, AT III, D-dimer, APA IgG, APA IgM, faktor VIII, von 

Willebrandův faktor, t-PA a PAI s cílem popsat rozdíly v koagulačním profilu u jednotlivých 

podskupin PAH.  U nemocných s PAH jsme ve srovnání s kontrolní populací prokázali nižší 

hladinu přirozených inhibitorů koagulace, vyšší hladinu antifosfolipidových protilátek, vyšší 

hladinu von Willebrandova faktoru a vyšší hladinu inhibitorů fibrinolýzy.  U nemocných 

s PAH asociovanou se systémovými onemocněními byly vyšší hladiny CRP a fibrinogenu. U 

pacientů s PAH asociovanou s vrozenou srdeční vadou je akcentována porucha fibrinolýzy. 

V závěrečné části práce jsme analyzovali základní epidemiologické parametry PAH v České 

republice. Výskyt PAH v ČR jsme analyzovali na souboru  191 pacientů s PAH zařazených 

do národního registru PAH, kteří byli diagnostikováni na základě standardních kritérií před 

rokem 2007 a nově v roce 2007. Prevalence PAH v dospělé české populaci je 2.24 případů na 

100 000 obyvatel. Odhadovaná roční incidence PAH v dospělé české populaci je 1.07 případů 

na 100 000 obyvatel. Jednoleté přežití pacientů v incidenci bylo 89 %.
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