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Abstrakt (max. 250 slov)
IGF1 je zodpovědný za regulaci růstu, metabolismu a diferenciaci lidských buněk. IGFBP3 je nejhojnější
z nosných proteinů pro IGF1 v krvi. Molární poměr IGF1/IGFBP3 je indikátorem biologické dostupnosti
IGF1. Rozhodli jsme se vytvořit soubor referenčních rozsahů poměru IGF1, IGFBP3 a IGF1/IGFBPP3 pro
dospělou českou populaci napříč věkovým spektrem. Vybrali jsme skupinu 1022 zdravých jedinců, 467
mužů a 555 žen (ve věku 20–98 let) z několika regionů České republiky. Byly měřeny hladiny IGF1 a
IGFBP3 v séru a byl vypočten poměr IGF1/IGFBP3. Subjekty byly rozděleny do sedmi věkových skupin.
Byly hodnoceny změny hladin pozorovaných analytů v každé dekádě napříč věkovým spektrem.
Všechny tři parametry se snížily paralelně s poklesem věku: p <0,0001, r = -0,64, -0,35 a -0,54.
Dynamika poklesu byla mezi muži a ženami odlišná. Byly testovány lineární regresní modely s věkem
jako nezávislou proměnnou podle pohlaví. Rovněž byly testovány neparametrické referenční
intervalové křivky (mediány a percentily 2,5 – 97,5) jako funkce věku podle pohlaví. Lineární regresní
modely se zdají být robustnějším modelem než neparametrický přístup. Závěrem autoři doporučují
použití lineárního regresního modelu založeného na referenčních hodnotách pro poměr IGF1, IGFBP3
a IGF1/IGFBP3 a použití různých referenčních rozmezí pro věk a pohlaví.

