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Úvod:  

Autoimunitná tyroiditída (AIT) a diabetes mellitus (DM) 2. typu patria medzi celosvetovo 

najčastejšie endokrinologické ochorenia. Vzťah medzi DM 1. typu a AIT je známy 

a popísaný, ale jej vzťah k diabetu typu 2 nie je doteraz dostatočne objasnený. Súvis medzi 

týmito ochoreniami vysvetľuje viacero hypotéz, jednou z nich je pôsobenie niektorých 

adipocytokínov. 

 

Ciele práce:  

Cieľom bolo zistiť vzťah troch adipocytokínov (adiponektínu, rezistínu, visfatínu) k 

tyroidálnemu statusu u pacientov s DM 2 a AIT v porovnaní s kontrolnou skupinou (KS). 

 

Súbor a metódy: Súbor tvorili štyri skupiny: pacienti s DM 2 bez AIT (n = 45), pacienti s 

AIT v štádiu hypotyreózy v substitučnej liečbe bez poruchy metabolizmu glukózy (n = 37), 

pacienti s DM 2 a AIT v štádiu hypotyreózy v substitučnej liečbe (n = 28) a KS zdravých 

jedincov (n = 34). Odberom venóznej krvi sme u nich vyšetrovali parametre tyroidálneho 

a glycidového metabolizmu a hladiny troch adipocytokínov. 

 

Výsledky: Nezistili sme štatisticky významný rozdiel v hladinách adiponektínu, rezistínu a 

visfatínu medzi jednotlivými skupinami. Nezistili sme ani štatisticky signifikantné korelácie 

medzi týmito adipocytokínmi a parametrami tyroidálneho statusu ani parametrami 

glycidového metabolizmu. Bol len náznak pozitívnej korelácie medzi visfatínom a hladinami 

tyroxínu (r = 0,28, p = 0,09). 

 

Diskusia: Naše závery sú konzistentné s viacerými štúdiami, ktoré taktiež nepotvrdzujú 

vyššie alebo nižšie hladiny týchto troch adipokínov u AIT v štádiu hypotyreózy v substitúcii 

oproti zdravým jedincom. Štúdie zahrňujúce diabetikov 2. typu zatiaľ chýbajú. 

 

Záver: Nepodarilo sa preukázať, že by vzťah medzi DM 2 a AIT bol podmienený sérovými 

hladinami adipocytokínov. Vzhľadom na malý počet vyšetrovaných jedincov je vhodné naše 

zistenia potvrdiť na väčších súboroch. 
 



 

 
 

 

 


