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Kumulativní riziko diabetické nefropatie 

podle věku manifestace diabetu 1.typu 
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5-9 let 

≥15 let 



Kumulativní riziko diabetické retinopatie 

podle věku manifestace diabetu 1.typu 

0-4 let 

10-14 let 

5-9 let 

≥15 let 



Hyperglykemická paměť 

(efekt odkazu – legacy effect) 

 (Pirola et al., 2010)  

 vysvětluje vznik diabetických  

 mikro- a makro- vaskulárních komplikací, 

 i dlouho po výskytu hyperglykemie, 

 na základě trvalých epigenetických modifikací 
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Epigenetické modifikace 

- umožňují interakci okolního prostředí 

s identickými genotypy a vytváření tak 

jejich nejrůznějších fenotypů 

 

- modifikace genové exprese, které se 

netýkají nukleotidových změn 

 

- mohou být dědičné  



Epigenetické modifikace mění 
hladinu genové exprese 

Závisejí na 

  - prostředí (vnitřní + vnější) 

  - věku 

  - pohlaví 



Epigenetické modifikace mění 
hladinu genové exprese 

Vliv prostředí: 

 - In utero 

 - Ex utero 



Epigenetické modifikace  

- genom je otevřená soustava 

s biologickými hodinami 

• období časného těhotenství 

• období středního těhotenství 

• období pozdního těhotenství 

• časné postnatální období (do 3 let) 

• období puberty (u ♀ o 2 roky dříve) 

• období výměny modů (30-40 lety) 



Epigenetické modifikace 

• DNA metylace 

• Histonová modifikace 

• RNA interference   
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