
Abstrakt:  
 

Úvod a cíl:  

Diabetes mellitus 1. i 2. typu patří mezi nejvýznamnější prediktory kardiovaskulárních 

chorob. Studovali jsme rozdíly mezi ženami s diabetem 1. a 2. typu ve vztahu rizikových 

faktorů pro rozvoj mikrovaskulárních komplikací a ve vztahu rizikových faktorů pro 

aterosklerózu, hodnocené především jako ukazatele preklinické aterosklerózy - 

intimomediální tloušťku na společné karotické karotické a společné femorální tepně.  

Soubor a metody:  

Vyšetřili jsme soubor diabetiček 1. typu (n = 203) a diabetiček 2. typu (n = 123). Hodnotili 

jsme následující mikrovaskulární komplikace: retinopatii, nefropatii, neuropatii, syndrom 

diabetické nohy – jejich přítomnost a rizikové faktory. Jako známky preklinické aterosklerózy 

jsme analyzovali hodnoty indexů kotník-paže (ABI) a palec/prst-paže (TBI) a intimomediální 

tloušťku společných karotických (IMT CCA) a femorálních (IMT CFA) tepen, měřenou 

ultrazvukem s vysokou rozlišovací schopností.  

Nejdůležitější výsledky:  

Nalezli jsme jen malé rozdíly v rizikových faktorech mikrovaskulárních komplikací mezi 

oběma skupinami diabetiček. Z hlediska preklinické aterosklerózy jsme u diabetiček 1. typu 

nalezli výraznou souvislost mezi IMT CCA a body mass indexem, obvodem pasu a obsahem 

tělesného tuku. IMT CFA u diabetiček 1. typu byla rovněž významně asociována s obsahem 

tělesného tuku. U diabetiček 2. typu jsme nalezli významnou asociaci mezi IMT CCA a 

hodnotami lačné glykémie, glykovaného hemoglobinu a aterogenního indexu plasmy. 

Nenalezli jsme významné rozdíly v hodnotách ABI a TBI.  

Dále jsme studovali souvislost polymorfismu genu pro connexin 37 s preklinickou 

aterosklerózou. Gen pro connexin 37 byl významně asociován s preklinickou aterosklerózou u 

diabetiček 1. a 2. typu a u žen z reprezentativního vzorku české populace s větším obvodem 

pasu jako možným ukazatelem inzulínové rezistence. Ve všech sledovaných skupinách měly 

nositelky genotypu CC genu Cx 37 nejnižší hodnoty indexu kotník-paže Tato asociace byla 

významná především u diabetiček 1. typu; u diabetiček 2. typu a u centrálně obézních žen z 

populačního vzorku byla hraniční významnosti.  

Nejdůležitější závěry:  

Výskyt preklinických známek aterosklerózy u pacientek s diabetem 1. typu velmi 

výrazně souvisel s faktory odrážejícími obsah tělesného tuku a jeho rozložení, zatímco u 

pacientek s diabetem 2. typu hlavní roli v rozvoji preklinické aterosklerózy hrají faktory 

reflektující metabolickou kompenzaci a lipidové spektrum. V genetické části studie jsme 

pozorovali možný modifikující účinek chronické hyperglykémie na vliv genu pro Cx37 

na aterosklerotické změny u pacientek s diabetem 1. typu.   

 

Klíčová slova: diabetes mellitus 1. typu – diabetes mellitus 2. typu – mikrovaskulární 

komplikace – makrovaskulární komplikace – IMT CCA – preklinická ateroskleróza – 

polymorfismus genu pro connexin 37 


