
SOUHRN 

Zánětlivé a protrombotické faktory hrají v procesu aterogeneze zásadní úlohu. Dyslipidémie i 

diabetes mellitus jsou spojeny s aktivací endotelu a leukocytů, které podporují zánětlivou 

infiltraci subendoteliálního prostoru a zhoršují endoteliální dysfunkci, přispívají tak k rozvoji 

předčasné aterosklerózy. U diabetiků navíc nacházíme množství odchylek u krevních destiček 

a koagulačních faktorů, které se dalšími mechanismy podílejí na procesu aterogeneze a 

mohou též přispívat k vzniku akutních aterotrombotických příhod. Proto jsou studovány látky, 

které by tyto procesy mohly příznivě ovlivnit. 

V této práci jsme u pacientů s hypercholesterolémií a s diabetem mellitem 2. typu vyšetřovali 

leukocytární expresi cytoadhezivních molekul, u diabetiků dále expresi trombogenních molekul 

na leukocytech a také solubilní endoteliální a trombogenní markery. U těchto pacientů jsme se 

zabývali dopadem hypolipidemické a antidiabetické léčby na tyto markery. 

Pacienti s těžkou hypercholesterolémií byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 10 týdnech 

léčby atorvastatinem. Diabetici byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 5 měsících podávání 

rosiglitazonu. Obě skupiny byly porovnány se zdravými kontrolami. Leukocytární exprese 

cytoadhezivních a trombogenních molekul byla měřena průtokovou cytometrií a kvantitativní 

real-time PCR, solubilní markery v séru a plazmě byly stanovovány imunometricky. 

U pacientů s hypercholesterolémií i pacientů s diabetem jsme u většiny studovaných 

cytoadhezivních a trombogenních molekul prokázali zvýšení leukocytární exprese, léčba 

atorvastatinem a rosiglitazonem vedla k jejímu významnému poklesu. Oproti tomu léčba 

neměla téměř žádný efekt na endoteliální a trombogenní molekuly v séru a plazmě. 

Leukocytární molekuly mohou tedy být citlivějším ukazatelem aterogeneze než endoteliální 

molekuly v krvi nebo plazmatické a sérové koncentrace trombogenních markerů. Naše 

výsledky potvrzují význam zvýšené leukocytární adhezivity a protrombotických odchylek v 

rozvoji aterosklerózy. 

Výsledky měření genové exprese těchto molekul metodou real-time PCR přineslo rozporné a 

obtížně interpretovatelné výsledky. Vzhledem k složitosti metody a k tomu, že se jednalo o 

pilotní projekt po jejím zavedení v naší laboratoři, přičítáme tuto skutečnost nejspíše 

metodickým problémům. 

 


