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ABSTRAKT 

Subklinický zánět hraje ústřední roli v rozvoji komplikací obezity včetně diabetes 

mellitus 2. typu, hypertenze či kardiovaskulárních onemocnění. Mezi významné činitele 

podílející se na jeho iniciaci a progresi v tukové tkáni patří makrofágy a řada faktorů 

produkovaných v tukové tkáni i mimo ni.  

První část dizertační práce se zaměřovala na stanovení makrofágů a studium jejich změn 

v kontextu metabolického zlepšení pacientů po bariatrické operaci. Bylo prokázáno, že 

v podkožní tukové tkáni dochází k poklesu zastoupení makrofágů bez ohledu na jejich M1 či 

M2 polarizaci projevující se pozitivitou na antigen CD40 a antigeny CD163 a CD206, a to 6 

měsíců po bariatrickém výkonu. Makrofágy v podkožní tukové tkáni tak zřejmě vykazují 

smíšený fenotyp, což je v souladu s dříve publikovanými daty. Dále jsme potvrdili, že u 

pacientů s obezitou dochází k nárůstu populace neklasických monocytů spojovaných 

s kontrolou celistvosti výstelky cév a že CD163 pozitivní monocyty mají původ v populaci 

klasických monocytů. Solubilní forma antigenu CD163 je pak dle našich i dříve publikovaných 

výsledků vhodným markerem vzniku metabolických komplikací obezity. 

Druhá část dizertační práce byla zaměřena na stanovení proteinů podobným 

angiopoietinům ANGPTL6, 4 a 3 ovlivňujících glukózový, lipidový a energetický 

metabolizmus. V případě ANGPTL6 jsme nalezli zvýšení hladin u pacientek s mentální 

anorexií naznačující závislost sérového ANGPTL6 na nutričním stavu. Prokázali jsme expresi 

mRNA pro ANGPTL6 v tukové tkáni, což naznačuje jeho možný regulační význam v této 

tkáni. Hladiny ANGPTL4 byly zvýšené u pacientů s obezitou s i bez diabetu a snižovaly se po 

bariatrické operaci, zatímco mentální anorexie vedla k jejich snížení. Hladiny ANGPLT3 

vykazovaly opačné trendy než hladiny ANGPTL4. 

 Získané výsledky prezentované v této práci mohou přispět k bližšímu porozumění 

regulačních mechanizmů ovlivňujících rozvoj subklinického zánětu a diabetes mellitus 2. typu 

u pacientů s obezitou, a tím vést k lepšímu a přesnějšímu zacílení prevence a léčby těchto 

nemocí.  
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ABSTRACT 

Subclinical inflammation plays a pivotal role in the development of obesity-related 

complications including type 2 diabetes mellitus, hypertension and cardiovascular diseases. 

Macrophages are considered important players participating in the initiation and progression of 

subclinical inflammation within as well as outside of adipose tissue.   

The first part of this dissertation thesis was focused on macrophage characterization and 

their quantitative and qualitative changes accompanying metabolic improvements after bariatric 

surgery. We have demonstrated that the number of macrophages in subcutaneous adipose tissue 

is reduced regardless of their M1 or M2 polarization manifested as positivity of both the M1-

associated CD40 antigen and the M2-associated CD163 and CD206 antigens 6 months after 

bariatric surgery. Thus, as suggested by previously published data, subcutaneous adipose tissue 

macrophages seem to have a mixed phenotype. We further confirmed a higher number of non-

classical monocytes, which play a role in the control of vascular integrity, in obese subjects as 

well as a classical monocyte-derived origin of CD163 positive monocytes. Our data also support 

the previous suggestion of the soluble form of CD163 antigen being a suitable marker of 

metabolic complications of obesity.  

The second part of the dissertation thesis was focused on the determination of proteins 

belonging to the angiopoietin-like protein family - ANGPTL6, 4 and 3, which have been shown 

to influence glucose, lipid and energy metabolism. We found increased ANGPTL6 levels in 

patients with anorexia nervosa suggesting its dependence on nutritional status. Determination 

of ANGPTL6 mRNA expression in adipose tissue suggests a possible local function of 

ANGPTL6 protein in adipose tissue. ANGPTL4 levels were higher in obese patients both with 

and without diabetes and decreased after bariatric surgery, while being reduced in subjects with 

anorexia nervosa. ANGPTL3 concentrations showed an opposite pattern compared to 

ANGPTL4. 

The data presented in this thesis might contribute to a better understanding of regulatory 

mechanisms involved in the development of subclinical inflammation and type 2 diabetes 

mellitus in obese patients and to more efficient and precisely tailored treatment options.  
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1. ÚVOD 

Výskyt obezity vyvolané převahou energetického příjmu nad energetickým výdejem 

v současnosti stoupá jak v České republice, tak i ve světě (Ng et al. 2014). Úměrně tomu stoupá 

i incidence metabolických komplikací obezity – diabetes mellitus (DM) 2. typu, hypertenze, 

hyperlipidémie či kardiovaskulárních chorob (Grundy 2000). Významným činitelem při vzniku 

těchto metabolických komplikací je tzv. subklinický zánět. Ten je charakteristický zvýšením 

hladin zánětlivých cytokinů v cirkulaci, jež sice nevyvolávají systémové účinky zánětu, ale 

mohou například přímo ovlivňovat inzulínovou senzitivitu tkání inhibicí inzulínové 

signalizační kaskády, a tak přispívat ke vzniku inzulínové rezistence v inzulín-senzitivních 

tkáních (Festa et al. 2000).  

Mezi spouštěcí mechanizmy subklinického zánětu v tukové tkáni u pacientů s obezitou 

patří hypertrofie adipocytů, zvýšená míra apoptózy i nekrózy adipocytů, uvolnění lipidů do 

extracelulárního prostoru či vznik lokální hypoxie (Sun et al. 2011). Tyto i další faktory 

následně přispívají k iniciaci přestupu imunokompetentních buněk z krevního řečiště do tukové 

tkáně, jakožto místa zánětu. Imunokompetentní buňky se zpočátku podílejí na regulaci zánětu, 

avšak při přetrvávající obezitě stimulují zánětlivou odpověď tukové tkáně a samy se stávají 

významnými zdroji zánětlivých cytokinů dále podporujících progresi zánětu. Klíčový význam 

v tomto procesu mají buňky monocyto-makrofágového systému. Na základě in vitro studií 

rozlišujeme několik typů monocytů i makrofágů, a to podle jejich vlastností a antigenní 

struktury (Mantovani et al. 2004). V krevním řečišti u pacientů s obezitou bylo popsáno 

významné zvýšení tzv. neklasických monocytů, jež kontrolují celistvost výstelky cév a chrání 

je před rozvojem aterosklerózy. V tukové tkáni pak dochází po přechodu monocytů z cirkulace 

k jejich aktivaci v makrofágy (Ziegler-Heitbrock et al. 2010). Hlavní dva typy představují M1 

neboli klasicky aktivované makrofágy indukující zánětlivou odpověď a M2 neboli alternativně 

aktivované makrofágy, jež zánětlivou odpověď naopak tlumí (Mantovani et al. 2004). Zatímco 

u štíhlých jedinců by v tukové tkáni měly převažovat M2 makrofágy společně s dalšími 

protizánětlivými buňkami typu Th2 pomocných lymfocytů či T regulačních lymfocytů, které 

udržují homeostázu a „inzulín-senzitivní prostředí“, u jedinců s obezitou by měly spíše 

převažovat buňky s prozánětlivým fenotypem tj. M1 makrofágy, Th1 pomocné či T cytotoxické 

lymfocyty (Chatzigeorgiou et al. 2012; Lumeng et al. 2007). Kromě toho se na spuštění i 

modifikaci subklinického zánětu podílí řada faktorů produkovaných v tukové tkáni i v dalších 

tkáních (Hammarstedt et al. 2012). Tyto faktory přispívají k rozvoji a udržení subklinického 

zánětu, a to i svým působením na přítomné imunokompetentní buňky. 
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2. HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE 

Hypotéza 

Obezita je spojená se zvýšeným zastoupením imunokompetentních buněk v tukové 

tkáni a se změnami jejich polarizace. Tyto změny jsou doprovázeny alterací cytokinové 

produkce, ke které přispívají i hypertrofované adipocyty. Patofyziologické reakce v tukové 

tkáni se zároveň projevují v krevním oběhu, a to zvýšením hladin cirkulujících adipokinů, 

cytokinů a dalších faktorů produkovaných v organizmu. Tyto faktory pak zpětně ovlivňují i 

funkci tukové tkáně, polarizaci přítomných imunokompetentních buněk či jejich prekurzorů 

v krevním oběhu. 

Na tomto podkladě lze předpokládat, že snížení tělesné hmotnosti navozené pomocí 

bariatrických operací či dietních intervencí povede ke změnám zastoupení 

imunokompetentních buněk v tukové tkáni i periferní krvi. V návaznosti pak budou detekovány 

změny hladin vybraných faktorů v krevním řečišti i změny jejich mRNA exprese v tukové 

tkáni. Dále budou hodnoceny cirkulující hladiny vybraných faktorů podílejících se na regulaci 

metabolizmu i regulaci zánětlivého stavu u pacientů s inzulínovou rezistencí.   

Cíle práce 

1. Posoudit změny v zastoupení i fenotypu vybraných imunokompetentních buněk 

v tukové tkáni i periferní krvi pacientů s obezitou s nebo bez přítomnosti diabetes mellitus 2. 

typu s primárním zacílením na buňky monocyto-makrofágové linie, jakožto hlavní činitele v 

progresi subklinického zánětu v tukové tkáni v návaznosti na metabolické zlepšení u pacientů 

s obezitou po redukci tělesné hmotnosti. 

2. Zhodnotit změny vybraných faktorů i jejich mRNA exprese v tukové tkáni 

v souvislosti se změnami imunokompetentních buněk po léčebných intervencích snižujících 

tělesnou hmotnost. 

3. Posoudit možný podíl proteinů ANGPTL6, ANGPTL4 a ANGPTL3 na vzniku 

metabolických odchylek spojených s obezitou a posoudit změny jejich hladin v kontextu 

metabolického zlepšení po intervencích snižujících tělesnou hmotnost.       
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3. METODIKA STUDIE 

Dizertační práce je tematicky členěná na dvě části – první zabývající se stanovením 

imunokompetentních buněk ve stromavaskulární frakci podkožní tukové tkáně a druhou 

zabývající se stanovením ANGPTL proteinů. 

 

Stanovení imunokompetentních buněk a hladin sCD163 

Do studie týkající se stanovení CD163+ buněk monocyto-makrofágového systému a 

sCD163 bylo zařazeno 32 pacientů s obezitou, 32 pacientů s obezitou a DM 2. typu a 19 

zdravých štíhlých osob odpovídajícího věku, jež tvořily kontrolní skupinu. Nízkokalorickou 

dietu (VLCD) podstoupilo 20 pacientů s obezitou a 22 pacientů s obezitou a DM 2. typu. Před 

počátkem a po ukončení VLCD bylo pacientům provedeno antropometrické měření a odebrány 

vzorky krve a podkožní tukové tkáně. Bariatrickou operaci podstoupilo 12 pacientů s obezitou 

a 10 pacientů s obezitou a DM 2. typu. Antropometrické parametry byly měřeny a odběr vzorků 

krve a podkožní tukové tkáně proběhl před a 1, 6 a 12 měsíců po bariatrické operaci. V průběhu 

provedení bariatrické operace byly odebrány vzorky podkožní a viscerální tukové tkáně pro 

porovnání míry mRNA exprese.  

Dále jsme se zabývali stanovením CD14+HLA-DR+ a CD14-HLA-DR+ buněk 

v návaznosti na pozitivní identifikaci antigenů CD163, CD206 a CD40 určující M2, resp. M1 

makrofágový fenotyp. Do studie bylo zařazeno 9 pacientů s obezitou a DM 2. typu 

indikovaných k plikaci žaludku a 13 pacientů s obezitou a DM 2. typu indikovaných 

k implantaci duodeno-jejunálního rukávu. Měření antropometrických parametrů a odběr vzorků 

krve a podkožní tukové tkáně bylo provedeno před, 1 a 6 měsíců po provedení plikace žaludku 

nebo před, 1 a 10 měsíců po zavedení duodeno-jejunálního rukávu. 

Následně jsme se zaměřili na stanovení buněk lymfoidní linie u 12 pacientů s obezitou 

a DM 2. typu indikovaných k bariatrické operaci. Antropometrické měření a odběr vzorků krve 

a podkožní tukové tkáně bylo proveden před intervencí a 1 a 6 měsíců po intervenci. 

 

Stanovení sérových hladin ANGPTL proteinů 

Do studie bylo zařazeno 23 pacientů s obezitou, 40 pacientů s obezitou a DM 2. typu, 

22 pacientek s mentální anorexií a 37 zdravých štíhlých jedinců. Kontrolní skupina byla 

rozdělena do dvou skupin tak, aby jejich věk odpovídal skupinám vyšetřovaných pacientů. 
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VLCD podstoupilo 23 pacientů s obezitou a 27 pacientů s obezitou a DM 2. typu. Před 

počátkem a po ukončení VLCD bylo u pacientů provedeno antropometrické měření a odebrány 

vzorky krve a podkožní tukové tkáně. Bariatrickou operaci podstoupilo 13 pacientů s obezitou 

a DM 2. typu. Antropometrické měření bylo provedeno a odběr vzorků krve a podkožní tukové 

tkáně proběhl před operací a 1, 6 a 12 měsíců po operaci. V průběhu bariatrické operace byly 

odebrány vzorky podkožní a viscerální tukové tkáně. Částečnou realimentaci podstoupilo 22 

pacientek s mentální anorexií. Před počátkem a po ukončení částečné realimentace bylo 

provedeno antropometrické měření a odebrány vzorky krve a podkožní tukové tkáně.  

Všechna klinická a laboratorní vyšetření probíhala pod záštitou Laboratoře 

endokrinologie a metabolismu. Hladiny solubilního CD163 (dále označované jako sCD163) 

byly měřeny pomocí ELISA kitu (Aviscera bioscience, Inc., Santa Clara, USA). Sérové hladiny 

ANGPTL6 byly měřeny pomocí ELISA kitu (Biovendor, Brno, Česká republika). Sérové 

hladiny ANGPTL3 a ANGPTL4 byly měřeny ELISA kity (Biovendor, Brno, Česká republika). 

Fenotypizace imunokompetentních buněk v krvi a tukové tkáni byla provedena na průtokovém 

cytometru BD AccuriTM C6 (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA) 

s následnou analýzou dat pomocí programu FlowJo X 10.0.7r2 (FlowJo, LCC. Ashland, USA). 

Stanovení mRNA exprese vybraných genů bylo provedeno metodou real-time PCR. 

Stanovení základních biochemických analytů bylo provedeno na Ústavu lékařské 

biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze. 

Statistická analýza byla provedena pomocí programu SigmaStat 3.0 a grafy byly 

vytvořeny v programu SigmaPlot 8.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Hodnota statistické 

signifikance byla určena jako p<0,05. 
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4. VÝSLEDKY  

Stanovení imunokompetentních buněk a hladin sCD163 

Pacienti s obezitou s i bez DM 2. typu měli zvýšené hladiny sCD163 v porovnání 

s kontrolní skupinou (Obrázek 1). Hladiny sCD163 (Obrázek 1) a CD163 mRNA exprese 

v podkožní tukové tkáni a CD14+ buňkách se mezi pacienty s obezitou a pacienty s obezitou a 

DM 2. typu nelišily (Tabulka 1). Při porovnání rozdílu míry mRNA exprese CD163 

mezi podkožní a viscerální tukovou tkání byla nalezena nižší exprese v podkožní tukové tkáni 

(2,14 ± 0,17 vs. 3,24 ± 0,41, p=0,019). VLCD vedla ke snížení hladin sCD163. Po bariatrických 

operacích došlo u pacientů s obezitou k poklesu hladin sCD163 vůči hodnotám před intervencí 

a tyto změny přetrvaly po celou dobu studie, zatímco u pacientů s obezitou a DM 2. typu 

hladiny sCD163 vykazovaly tendenci k poklesu (Obrázek 1).  

Změny zastoupení CD163+ imunokompetentních buněk byly studovány u 11 pacientů 

s obezitou a s i bez DM 2. typu, kteří podstoupili plikaci žaludku. V krvi měli pacienti snížené 

zastoupení klasických monocytů (CD14++CD16-) i CD163+CD14+ buněk a zvýšené 

zastoupení neklasických monocytů (CD14dimCD16++) v porovnání s kontrolní skupinou 

(Tabulka 2). Ve stromavaskulární frakci podkožní tukové tkáně bylo nalezeno snížení 

CD163+CD14+HLA-DR+ buněk a současně zvýšení CD163+CD14-HLA-DR+ buněk 6 

měsíců po plikaci žaludku, a to vůči bazálním hodnotám a hodnotám 1 měsíc po bariatrické 

operaci (Tabulka 2). 

V části zabývající se stanovením CD14+HLA-DR+ a CD14-HLA-DR+ buněk 

s ohledem na expresi povrchových markerů CD163, CD206 a CD40 u pacientů s obezitou 

a DM 2. typu plikace žaludku vedla ke snížení CD14+HLA-DR+ buněk (makrofágů) v případě 

stanovení CD163+, CD206+ i CD40+ buněk a současně k nárůstu CD163+CD14-HLA-DR+ 

buněk i CD40+CD14-HLA-DR+ buněk (Obrázek 2). Implantace duodeno-jejunálního rukávu 

vedla k poklesu CD14+HLA-DR+ buněk (makrofágů) v případě stanovení CD163+, CD206+ 

i CD40+ buněk, avšak pouze k nárůstu CD163+CD14-HLA-DR+ buněk (Obrázek 2).  

Ve studii zaměřené na stanovení lymfocytů v podkožní tukové tkáni a krvi v návaznosti 

na metabolické zlepšení u pacientů s obezitou podstupujících bariatrický výkon jsme nalezli 

snížení CD4+CD8+ lymfocytů, B lymfocytů a NKT buněk v krvi (Tabulka 3) a snížení Th 

lymfocytů, Tc lymfocytů (beze změny jejich poměru), CD4+CD8+ lymfocytů, NK buněk a 

NKT buněk ve stromavaskulární frakci podkožní tukové tkáně (Tabulka 4). 
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Stanovení sérových hladin ANGPTL proteinů 

Hladiny ANGPTL6 se před intervencí u pacientů s obezitou a s i bez DM 2. typu nelišily 

od kontrolní skupiny. U skupiny pacientů s obezitou podstupujících VLCD byly nalezeny 

snížené hladiny ANGPTL6 v porovnání s pacienty s obezitou a DM 2. typu. VLCD vedla ke 

snížení ANGPTL6 pouze u obézních pacientů s DM 2. typu. Bariatrická operace nevedla 

k dlouhodobějším změnám hladin ANPGTL6. Pacientky s mentální anorexií měly zvýšené 

hladiny ANGPTL6 vůči kontrolní skupině a částečná realimentace vedla k jejich poklesu 

(Obrázek 3).  

Před intervencí nebyly u pacientů s obezitou a pacientů s obezitou a DM 2. typu 

nalezeny rozdíly mezi hodnotami mRNA exprese ANGPTL6 v podkožní tukové tkáni. VLCD 

vedla ke zvýšení exprese v porovnání s kontrolní skupinou. Bariatrická operace vedla 

k přechodnému zvýšení mRNA exprese ANGPTL6 1 měsíc po bariatrické operaci (Obrázek 4). 

ANGPTL6 mRNA exprese se mezi vzorky podkožní a viscerální tukové tkáně nelišila 

(p=0,940). 

Pacienti s obezitou a s i bez DM 2. typu podstupující VLCD měli před intervencí 

zvýšené hladiny ANGPTL4 vůči kontrolní skupině, zatímco hladiny ANGPTL3 byly snížené 

pouze u pacientů s obezitou a DM 2. typu. Hladiny ANGPTL4 byly také vyšší u diabetiků 

v porovnání s pacienty bez DM 2. typu. VLCD vedla ke snížení hladin ANGPTL3. Pacienti 

s obezitou a DM 2. typu podstupující bariatrickou operaci měli v porovnání s kontrolní 

skupinou nižší hladiny ANGPTL3 a vyšší hladiny ANGPTL4. Bariatrický výkon vedl ke 

snížení hladin ANGPTL4 pouze 6 měsíců po operaci, přesto hodnoty zůstaly zvýšené vůči 

kontrolní skupině. Na stejné návštěvě současně došlo ke zvýšení hladin ANGPTL3 na úroveň 

odpovídající hladině u kontrolní skupiny. U pacientek s mentální anorexií byly před intervencí 

nalezeny snížené hladiny ANGPTL4 v porovnání s kontrolní skupinou a částečná realimentace 

neměla vliv na tento stav (Obrázek 5). mRNA exprese ANGPTL4 v podkožní tukové tkáni 

nebyla ovlivněna metabolickým stavem ani léčebnými intervencemi. Rovněž nebyl nalezen 

rozdíl v expresi mezi podkožní a viscerální tukovou tkání. mRNA exprese ANGPTL3 byla 

v podkožní i viscerální tukové tkáni detekována pouze slabě, a to přibližně u 30 % vzorků. 
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5. DISKUZE 

Prevalence obezity ve světě i v České republice neustále roste a spolu s ní stoupá i počet 

pacientů trpících metabolickými komplikacemi obezity typu arteriální hypertenze, 

dyslipidémie, inzulínové rezistence a DM 2. typu (Grundy 2000; Ng et al. 2014). Na vzniku 

řady těchto komplikací se zřejmě spolupodílí narušení fyziologické funkce tukové tkáně, jež 

vzniká při obezitě na podkladě hypertrofie adipocytů, lokální hypoxie s následnou změnou 

jejich expresního profilu a zvýšenou produkcí zánětlivých cytokinů a dalších faktorů (Sun et al. 

2011). Tyto mechanizmy vedou k iniciaci zánětlivé reakce a indukce vcestování 

imunokompetentních buněk do tukové tkáně. Tato primárně protektivní reakce při 

nedostatečném či žádném metabolickém zlepšení v důsledku přetrvávající obezity nejspíše 

pozbývá svůj původní ochranný účel a přetváří se v chronickou zánětlivou reakci s lokálními i 

systémovými důsledky (Nishimura et al. 2009). Jedním z hlavních témat této práce byla 

charakterizace makrofágů v podkožní tukové tkáni a ovlivnění míry jejich zastoupení 

léčebnými intervencemi typu nízkokalorické diety či bariatrické chirurgie. Zároveň jsme 

studovali změny mRNA exprese a sérových hladin ANGPTL6, jakožto faktoru potenciálně se 

podílejícím na regulaci nutričního stavu. Okrajově jsou zmíněny a diskutovány i další 

související aspekty týkající se stanovení buněk lymfocytární linie, které se rovněž podílejí na 

regulaci zánětu v tukové tkáni a stanovení sérových hladin ANGPTL3 a ANGPTL4 proteinů, 

jež mají podobně jako ANGPTL6 potenciální regulační vliv na glukózový, lipidový a 

energetický metabolizmus i regulaci zánětlivé reakce.     

Problematika makrofágů a jejich fenotypu v kontextu rozvoje a progrese subklinického 

zánětu je intenzivně studována, a to v případě DM 2. typu i dalších komplikací obezity 

zahrnujících mimo jiné akcelerovanou aterosklerózu či srdeční onemocnění (Bourlier et al. 

2008; Jetten et al. 2014; Xu et al. 2012). Současně dochází k přehodnocení pohledu na 

makrofágy jako na buňky s jasně vyhraněnou proti- a prozánětlivou funkcí (Martinez et al. 

2014; Sica et al. 2012; Zeyda et al. 2007). Do tohoto kontextu zapadá první část našich výsledků 

týkajících se stanovení hladin sCD163 jako potenciálního markeru metabolických komplikací 

a stanovení populací CD163+ imunokompetentních buněk po vybraných intervencích. 

Molekula sCD163 představuje solubilní formu membránového antigenu CD163 

vznikající jeho odštěpením (Droste et al. 1999). Hlavní funkcí antigenu CD163 je vychytávání 

hemoglobino-haptoglobinových komplexů. Má však i další účinky v rámci imunitního systému. 

Slouží jako adhezivní receptor pro erytroblasty, receptor pro TNF-podobný induktor apoptózy 

nebo receptor pro rozličné patogeny (Van Gorp et al. 2010). Solubilní molekula sCD163 může 
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také sloužit jako inhibitor aktivace a proliferace T lymfocytů a supresor metaloproteinázy 9 

(Frings et al. 2002; Hogger et al. 2001). Zvýšené cirkulující hladiny sCD163 tak byly popsány 

u různých onemocnění včetně obezity a DM 2. typu (Moller et al. 2011; Parkner et al. 2012; 

Zanni et al. 2012), čemuž odpovídají i naše nálezy.  

Hladiny sCD163 byly v naší studii před intervencí zvýšené u pacientů s obezitou s i bez 

DM 2. typu a pozitivně korelovaly s hladinou CRP, triacylglycerolů, glykémie či glykovaného 

hemoglobinu, což potvrzuje jejich pozitivní korelaci s metabolickými komplikacemi obezity. 

Hladiny CRP a glykovaného hemoglobinu byly v naší studii přímo stanoveny jako nezávislé 

prediktory hladin sCD163. O souvislosti mezi sCD163 a metabolickými komplikacemi hovoří 

také změny hladin sCD163 po VLCD a bariatrických zákrocích. Oba přístupy v souladu 

s předchozími výsledky (Fjeldborg et al. 2013; Kazankov et al. 2015) vedly současně ke 

zlepšení biochemických parametrů i snížení hladin sCD163. Získané výsledky tak potvrzují 

hypotézu, že stanovení hladin solubilní molekuly sCD163 by mohlo u pacientů s obezitou 

sloužit jako vhodný marker metabolických komplikací obezity. Jejich prediktivní význam však 

musí být nepochybně potvrzen dalšími rozsáhlejšími studiemi. 

Oproti poměrně jednoznačným změnám cirkulujících hladin sCD163, bylo ovlivnění 

mRNA exprese CD163 v tukové tkáni v naší studii minimální. Nepotvrdili jsme výsledky 

jiných skupin (Fjeldborg et al. 2014; Shakeri-Manesch et al. 2009) a míra mRNA exprese 

v podkožní tukové tkáni ani v CD14+ buňkách izolovaných z krve nebyla ovlivněna obezitou, 

jejími komplikacemi či uvedenými intervencemi. Rovněž jsme neprokázali dříve popsanou 

asociaci mezi hladinami sCD163 a mRNA expresí CD163 v podkožní tukové tkáni 

(Kracmerova et al. 2014). Rozdílné výsledky naší a dříve publikovaných studií mohou být 

mimo jiné dány faktem, že cirkulující molekuly sCD163 mohou pocházet z řady různých tkání 

a orgánů. Příkladem je nález zvýšených hladin sCD163 u pacientů s nealkoholickou 

steatohepatitidou (Kazankov et al. 2014; Kazankov et al. 2015). S tím pravděpodobně souvisí i 

námi nalezená pozitivní korelace mezi hladinou alanin aminotransferázy a hladinami sCD163 

u pacientů podstupujících bariatrický výkon naznačující, že potenciálním zdrojem sCD163 jsou 

játra, která mohou být ovlivněná přítomností jaterní steatózy. Jiným potenciálně významným 

zdrojem zvýšených hladin sCD163 je viscerální tuková tkáň. Pro tuto domněnku hovořila již 

publikovaná data (Sorensen et al. 2015) i náš nález vyšší míry mRNA exprese CD163 ve 

viscerální tukové tkáni oproti podkožní, která současně korelovala s hladinami sCD163. Vyšší 

mRNA exprese CD163 zřejmě vyplývá z vyššího zastoupení makrofágů ve viscerální tukové 

tkáni (Harman-Boehm et al. 2007).  
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Antigen CD163 je však kromě makrofágů exprimován i na povrchu monocytů. Z tohoto 

důvodu jsme se zaměřili na stanovení zastoupení CD163+ monocytů (tj. CD163+CD14+ 

buněk) v návaznosti na určení typu monocytů exprimujících tento antigen. Podobně jako 

v dříve publikovaných studiích (Hristov et al. 2011; Rogacev et al. 2010) jsme u pacientů s 

obezitou zachytili zvýšené procento neklasických monocytů (CD14dimCD16++ buněk) a 

snížené procento klasických monocytů (CD14++CD16- buněk) v porovnání s kontrolní 

skupinou. Zajímavým zjištěním naší studie bylo, že metabolické zlepšení po plikaci žaludku 

nevedlo ke změně zastoupení jednotlivých subpopulací monocytů. Na podkladě určení 

fluorescenčního signálu protilátky proti antigenu CD163 u jednotlivých typů monocytů jsme 

blíže určili původ CD163+ monocytů jako subpopulaci klasických monocytů, přičemž tento 

závěr byl v souladu s již publikovanými výsledky (Ziegler-Heitbrock 2007). Nicméně také část 

intermediárních monocytů vykazovala pozitivitu na tento antigen. Je tedy možné, že tyto buňky 

pravděpodobně tvoří jakýsi rezervoár pro klasické a neklasické monocyty (Hijdra et al. 2013).  

Dalším krokem v rámci naší studie bylo stanovení CD163+ makrofágů v podkožní 

tukové tkáni, které jsme definovali na podkladě exprese antigenů CD14 a HLA-DR na jejich 

buněčném povrchu. Pozitivitu na antigen CD163 jsme tak podmínili pozitivitou i na marker 

monocyto-makrofágové linie CD14 a marker HLA-DR, který by měl být exprimován zdravými 

leukocyty se schopností prezentovat antigen T lymfocytům. Výsledkem bylo sledování dvou 

populací CD163+ buněk, a to CD163+CD14+HLA-DR+ buněk, jež by měly představovat M2 

makrofágy a CD163+CD14-HLA-DR+ buněk, jejichž původ není objasněn až na předpoklad, 

že se jedná o buňky myeloidní linie (Fabriek et al. 2005). Zajímavým nálezem bylo zjištění, že 

zatímco populace CD14+ makrofágů poklesla 6 měsíců po bariatrickém výkonu vůči hodnotám 

před výkonem i hodnotám naměřeným 1 měsíc po výkonu, CD14- populace naopak 6 měsíců 

po bariatrické operaci vzrůstala, a to jak v porovnání s hodnotami před výkonem, tak s 

hodnotami 1 měsíc po výkonu. Tyto výsledky lze označit za překvapivé. U CD14+ frakce (tj. 

CD163+CD14+HLA-DR+ buněk) tedy námi určených M2 makrofágů jsme na podkladě 

výsledků z publikované imunochemické studie (Aron-Wisnewsky et al. 2009) předpokládali 

vzestup po bariatrické operaci odrážející metabolické zlepšení, a to i přes užití jiného markeru 

M2 makrofágů (CD163 namísto CD206) i jiného typu bariatrického výkonu (plikace žaludku 

namísto Roux-en-Y žaludečního bypassu). Nicméně naše data odpovídají nedávno 

publikovaným studiím na myších modelech (Lam et al. 2012; Winzer et al. 2004), podle jejichž 

závěrů si makrofágy přes snížení tělesné hmotnosti zachovávají prozánětlivou expresi 

odpovídající stavu před její ztrátou, kdy se makrofágy navíc mohou dále podílet na fibrotizaci 
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tukové tkáně. Obezitou indukovaná aktivace makrofágů tak může přetrvávat i po ztrátě tělesné 

hmotnosti a dále přispívat k pokračujícímu poškození tukové tkáně a inzulínové rezistenci.  

Původ CD14- buněk může být různorodý. Tyto buňky mohou představovat dendritické 

buňky odvozené z myeloidní linie (Maniecki et al. 2006), které tak mohou sdílet antigenní 

strukturu s buňkami monocyto-makrofágového systému. Podobné závěry přinesla 

experimentální studie u myší, u nichž autoři pro rozlišení makrofágů a dendritických buněk 

v tukové tkáni zvolili antigen CD64. Dendritické buňky exprimovaly II. třídu molekul hlavního 

histokompatibilního systému i kostimulační receptory a měly tak kapacitu stimulovat CD4+ T 

pomocné lymfocyty v rozsahu odpovídajícím makrofágům. Dendritické buňky mohou tedy 

představovat další populaci imunitních buněk zodpovědných za progresi subklinického zánětu 

(Williams et al. 2004). Další alternativu vysvětlující původ CD14- buněk představuje možnost, 

že se jedná o buňky s fenotypem podobným makrofágům či makrofágy vyvinuté z preadipocytů 

nebo z dělících se makrofágů (Cousin et al. 1999; Charriere et al. 2003), případně se může 

jednat o makrofágy, jež CD14 antigen neexprimují podobně jako makrofágy střeva (Smith et 

al. 1997). V kontextu hypotézy týkající se dělení makrofágů není bez zajímavosti, že schopnost 

makrofágů se dělit přímo v tukové tkáni by měla být zachována po snížení tělesné hmotnosti 

(Winzer et al. 2004) a takto vzniklé makrofágy by měly nést fenotyp odvozený od rodičovské 

buňky (Sieweke et al. 2013). 

Vzhledem k těmto výsledkům týkajících se makrofágů jsme se pokusili předchozí 

nálezy více rozvinout, a proto jsme následující studii zaměřili obdobně. Vyšetřovány byly 

buňky CD14+HLA-DR+ a buňky CD14-HLA-DR+ v kombinaci s M2 makrofágovými 

markery CD163 a CD206 (Kaku et al. 2014) a posléze i M1 makrofágovými markerem CD40 

(Aron-Wisnewsky et al. 2009), a to v podkožní tukové tkáni u pacientů s obezitou 

podstupujících plikaci žaludku nebo implantaci duodeno-jejunálního rukávu pro ověření účinku 

různých intervencí modulujících tělesnou hmotnost a metabolický stav. U obou intervencí byli 

pacienti vybráni tak, aby splňovali obdobná vstupní kritéria. Metabolické účinky obou přístupů 

pak byly rovněž obdobné s tím, že poslední návštěva u pacientů po implantaci duodeno-

jejunálního rukávu byla provedena o 4 měsíce později v porovnání s pacienty po plikaci 

žaludku. Přesto byly u plikace žaludku zaznamenány větší dopady na zlepšení metabolických 

parametrů – zvýšení HDL cholesterolu a snížení systémového zánětu (hladin CRP). Podle 

očekávání vyplývajících z první studie došlo u makrofágů (CD14+HLA-DR+ buněk) 

v podkožní tukové tkáni k poklesu CD163+ i CD206+ buněk, jež by měly představovat 

populaci M2 makrofágů, a to 6, respektive 10 měsíců po daných intervencích. Současně došlo 
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k poklesu i CD40+ makrofágů, a tedy i M1 makrofágů, a to rovněž 6 měsíců, respektive 10 

měsíců po daných intervencích. Na tomto podkladě jsme došli k závěru, že námi studované 

makrofágy (tj. CD14+HLA-DR+ buňky) představují převážně jednu populaci se smíšeným 

M1/M2 fenotypem, což je v souladu s novějšími poznatky (Bourlier et al. 2008; Zeyda et al. 

2007) a s provedenou korelační analýzou odhalující silné pozitivní asociace mezi jednotlivými 

populacemi. Pokles CD163+ a CD206+ populací tak nepředstavuje snížení potenciálně 

prospěšných M2 makrofágů s prozánětlivým účinkem, ale pokles makrofágů jako takových. 

Původ druhé CD14-HLA-DR+ populace přes další zkoumání zůstal dále neobjasněn až na 

zjištění, že tyto buňky exprimují kromě antigenu CD163 i antigen CD40, o čemž vypovídá 

pozitivní korelace mezi oběma studovanými populacemi. Antigen CD40 je exprimován větším 

počtem buněk konkrétně buňkami nadanými schopností prezentovat antigen, jež skrze něj 

komunikují s CD40 ligandem (CD154) T pomocných lymfocytů, které je následně aktivují 

(Elgueta et al. 2009). Mimo jiné je CD40 antigen exprimován také některými subpopulacemi 

dendritických buněk, u nichž přispívá k umocnění exprese dalších kostimulačních molekul 

sloužících pro komunikaci mezi T lymfocyty a dendritickými buňkami (Surendar et al. 2011).   

Závěrem plynoucím z předchozích studií je také fakt, že na změny imunitních buněk 

budou mít vliv intervence spíše dlouhodobé s výraznějšími účinky na metabolizmus než 

intervence krátkodobé, což vyplývá ze závislosti změn makrofágů projevujících se 6 či 10 

měsíců od bariatrického výkonu, respektive zavedení duodeno-jejunálního rukávu, a nikoliv už 

po 1 měsíci od intervence, kdy již například dochází ke změně tělesné hmotnosti. Tento závěr 

se potvrdil i u naší pilotní studie zaměřené na stanovení buněk lymfoidní linie v podkožní 

tukové tkáni u pacientů s obezitou, kteří podstoupili bariatrický výkon. U pacientů po 

bariatrických operacích došlo k metabolickému zlepšení srovnatelnému se studiemi popsanými 

v předcházejícím textu. Po 6 měsících byl v podkožní tukové tkáni zachycen pokles pomocných 

Th lymfocytů, cytotoxických Tc lymfocytů, CD4+CD8+ lymfocytů, NK buněk a NKT buněk, 

a to beze změny poměru Th a Tc lymfocytů. Nezměněný poměr Th a Tc lymfocytů značí, že 

došlo k poklesu celé CD3+ populace tj. k poklesu T lymfocytů. Přestože data o polarizaci Th 

lymfocytů nebyla k dispozici, předpokládali jsme, že se jednalo spíše o prozánětlivé Th1 

lymfocyty či Th17 lymfocyty schopné produkce IFN-γ (Rocha et al. 2008), resp. IL-17 než o 

protizánětlivé Th2 lymfocyty, jak naznačují experimentální výsledky získané na zvířecích 

modelech (Festa et al. 2000), vybrané in vitro studie (Zumbach et al. 1997) nebo studium 

exprese IFN-γ v lidské tukové tkáni (Kintscher et al. 2008). Th1 i Th17 lymfocyty se v tukové 

tkáni u pacientů s obezitou a DM 2. typu mohou podílet na indukci tkáňové produkce IL-1β či 
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TNF-α a negativně ovlivňovat systémový zánět (Kern et al. 1995; Zumbach et al. 1997) nebo 

se podílet na vzniku komorbidit typu koronární aterosklerózy (Madhumitha et al. 2014). 

Nicméně ani cytokinová produkce Th lymfocytů vyskytující se v cirkulaci nemusí být u 

metabolického syndromu zcela vyhrazená na pro- či protizánětlivou (Surendar et al. 2011) a je 

tak otázkou, zda je náš předpoklad správný.  

Vzhledem k dostupným poznatkům lze za pozitivní účinek bariatrických výkonů 

považovat prokázaný pokles NK buněk a Tc lymfocytů. Oba tyto buněčné typy se mohou 

podílet na prohloubení zánětlivé reakce prostřednictvím zvýšení lokální produkce IFN-γ 

v tukové tkáni, a tudíž na podpoře M1 polarizace makrofágů (Koenen et al. 2011; McDonnell 

et al. 2012; Wensveen et al. 2015). Tc lymfocyty také stimulují aktivaci kaspázy 1 a produkci 

IL-1 a IL-18 vyvolávajících systémový zánět i zmíněnou produkci IFN-γ v tukové tkáni 

(Koenen et al. 2011). Získaná data týkající se stanovení NKT buněk jsou obtížně 

interpretovatelná, vzhledem k námi užité obecné definici NKT buněk jakožto CD16/56+CD3+ 

buněk. NKT buňky představují populaci buněk s potenciálními proti i prozánětlivými účinky 

(Braun et al. 2010). Specifickou subpopulaci pak představují CD1d pozitivní NKT buňky 

schopné přímé komunikace s adipocyty (Borg et al. 2007). Určitou zvláštnost představovalo 

zaznamenané vyšší procento NKT buněk v podkožní tukové tkáni v porovnání s krví. Závěrem 

tak lze říci, že výsledky této studie zaměřené na stanovení lymfocytů korespondují s výsledky 

získanými stanovením makrofágů v podkožní tukové tkáni, a to z hlediska načasování poklesů 

i úbytku vybraných populací (Th lymfocytů, Tc lymfocytů a NK buněk), které se mohou podílet 

na udržení prozánětlivého fenotypu makrofágů přítomných v tukové tkáni. 

Kromě změn množství a složení imunokompetentních buněk v tukové tkáni se na 

rozvoji subklinického zánětu a inzulínové rezistence u jedinců s obezitou podílejí také faktory 

produkované přímo tukovou tkání. Klasickým příkladem je snížená produkce adiponektinu 

(Yang et al. 2001) a zvýšená produkce leptinu u pacientů s obezitou (Yadav, Kataria et al. 

2013). Nicméně i tyto změny jsou teoreticky vratné při zlepšení metabolické kompenzace a 

poklesu tělesné hmotnosti, což jsme mimo jiné zachytili při stanovení leptinu ve studiích 

týkající se stanovení lymfocytárních populací, hladin sCD163 i ANGPTL proteinů. Změněné 

hladiny leptinu se zřejmě mohou navíc promítnout do změny buněčného složení tukové tkáně. 

To naznačuje průkaz specifických receptorů na imunitních buňkách, jejichž stimulace vede k 

aktivaci těchto buněk (Papathanassoglou et al. 2006), ale také například chemotaktické funkce 

leptinu na buňky monocyto-makrofágové linie (Gruen et al. 2007). O možné souvislosti leptinu 
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s makrofágy tukové tkáně nepřímo svědčí i pozitivní korelace s plazmatickými hladinami 

sCD163.  

Kromě faktorů produkovaných přímo v tukové tkáni se na její funkci mohou podílet  

látky produkované v jiných tkáních a orgánech, a to buď přímo či nepřímo prostřednictvím 

ovlivnění nutričního stavu. Takové faktory představují i proteiny podobné angiopoietinům 

ANGPTL3, ANGPTL4 a ANGPTL6, které jsou uvolňovány do cirkulace a endokrinním 

působením se podílejí na regulaci lipidového, glukózového a energetického metabolizmu 

(George 2006). 

Nejprve jsme se zaměřili na stanovení proteinu ANGPTL6. Jeho zvýšené cirkulující 

hladiny byly nalezeny u osob s DM 2. typu a metabolickým syndromem a u žen s gestačním 

diabetem a preeklampsií (Ebert et al. 2014; Namkung et al. 2011; Tuuri et al. 2013). ANGPTL6 

je produkovaný především v játrech, přestože jeho exprese byla zaznamenána v řadě dalších 

orgánů (Romeo et al. 2009). Podle experimentů na myších modelech se podílí na regulaci 

tělesné hmotnosti a jeho úplná deficience vede k rozvoji obezity, ektopické akumulaci lipidů a 

inzulínové rezistenci (Oike et al. 2005b). V naší studii jsme nalezli zvýšené hladiny ANGPTL6 

u pacientek s mentální anorexií v porovnání s kontrolní skupinou, zatímco u pacientů s obezitou 

a s i bez DM 2. typu se hladiny ANGPTL6 od kontrolní skupiny nelišily. Naše výsledky tak 

nepotvrdily přímou souvislost mezi zvýšením hladin ANGPTL6 a alterací glukózového 

metabolizmu. To může být vysvětlitelné například menším počtem pacientů v jednotlivých 

skupinách. Na druhou stranu ani korelační analýza neodhalila asociaci s parametry 

glukózového metabolizmu. Navzdory tomu experimentální studie přinesly svědectví o četných 

spojitostech mezi molekulou ANGPTL6 a metabolizmem glukózy. U myší s dietou-

indukovanou obezitou, kterým byl podáván ANGPTL6, byla zaznamenána zvýšená aktivita 

adenozinmonofosfát aktivované proteinkinázy zlepšující inzulínovou signalizaci v kosterním 

svalstvu. To zřejmě souvisí se zlepšením inzulínové signalizace účinek  ANGPTL6, jak 

prokázala in vitro studie na C2C12 myoblastech (Hato et al. 2008). ANGPTL6 také snižuje 

glukoneogenezi v játrech prostřednictvím snížení exprese glukózo-6-fosfatázy v hepatocytech 

skrze potlačení transkripční aktivity FoxO1 (Kitazawa et al. 2007). Zvýšené hladiny ANGPTL6 

dříve popsané u diabetiků by tak mohly představovat kompenzatorní odpověď na rozvoj 

inzulínové rezistence u pacientů s obezitou.  

Jak již bylo uvedeno výše, na rozdíl od pacientů s obezitou měly pacientky s mentální 

anorexií vůči kontrolní skupině zvýšené hladiny ANGPTL6. Částečná realimentace pak vedla 
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ke snížení hladin ANGPTL6 stejně jako VLCD u pacientů s DM 2. typu. Naproti tomu 

bariatrické výkony vedly pouze k přechodnému zvýšení hladin ANGPTL6. Tento efekt (tj. 

přechodné zvýšení ANGPTL6) může být vysvětlen pozitivní rolí ANGPTL6 při hojení ran, 

která byla popsána u myší (Oike et al. 2004; Oike et al. 2003). ANGPTL6 se účastní 

angiogeneze, rozšíření lymfatických cév (Okazaki et al. 2012) a adheze, dělení a migrace 

keratinocytů, fibroblastů a endotelových buněk (Zhang et al. 2006).  

Jak VLCD tak i bariatrické operace u pacientů s obezitou vedly ke zvýšení mRNA 

exprese ANGPTL6 v podkožní tukové tkáni, a to vůči kontrolní skupině. Došlo ke zvýšení 1 

měsíc po bariatrickém výkonu s následným poklesem, kdy byla exprese na návštěvě 12 měsíců 

po bariatrickém výkonu nižší při porovnání s hodnotami před výkonem. Vzhledem k tomu, že 

se námi stanovená mRNA exprese v podkožní a viscerální tukové tkáni nelišila, lze 

předpokládat, že se podobné změny udály rovněž ve viscerální tukové tkáni. Lokálně 

produkovaný protein ANGPTL6 by mohl mít specifické účinky, o čemž svědčí výsledky 

nedávno publikované studie (Lekva et al. 2017). Ta odhalila závislost produkce proteinu 

ANGPTL6 na funkci oxidativní fosforylace v mitochondriích vedoucí ke zvýšení PPARα 

produkce, a to v důsledku zvýšení produkce fibroblastového růstového faktoru 21, který 

stimuluje vychytávání glukózy adipocyty (Ranheim et al. 2004). U ANGPTL6-deficientních 

myší pak docházelo k nárůstu objemu viscerální a podkožní tukové tkáně vyplývajícího z 

hypertrofie adipocytů, které bylo doprovázeno hyperglykémií, výraznou hyperinzulinémií a 

zvýšením hladin leptinu (Oike et al. 2005b). U našich pacientů podstupujících bariatrickou 

operaci mRNA exprese ANGPTL6 v podkožní tukové tkáni korelovala s hladinami 

glykovaného hemoglobinu, triacylglycerolů, inzulínu, HDL cholesterolu a HOMA indexem. 

Mimo to jsme pomocí mnohočetné regresní analýzy identifikovali hladiny inzulínu a 

triacylglycerolů jako nezávislé prediktory mRNA exprese ANGPTL6, což by poukazovalo na 

možný vztah lokální mRNA exprese ANGPTL6 a nemožnosti ukládání triacylglycerolů 

v tukové tkáni, která vede ke vzniku inzulínové rezistence. 

Se studií zaměřenou na stanovení ANGPTL6 přímo souvisejí námi studované změny 

hladin proteinů ANGPTL3 a ANGPTL4, které byly vyšetřovány u stejných skupin pacientů. 

Podobně jako protein ANGPTL6 i proteiny ANGPTL3 a ANGPTL4 se dostávají do cirkulace 

a ovlivňují metabolizmus (Oike et al. 2005a), avšak podle našich výsledků hladiny ANGPTL3 

a ANGPTL4 vykazují větší závislost na nutričním stavu. Pacienti s obezitou s nebo bez DM 2. 

typu měli snížené hladiny ANGPTL3 a současně zvýšené hladiny ANGPTL4 oproti pacientkám 
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s mentální anorexií, které měly opačné nálezy. Navíc jsme zaznamenali odlišné reakce na 

VLCD a bariatrické výkony. 

 V souladu s dříve publikovanými výsledky (Shan et al. 2009) jsme v naší studii 

prokázali, že zdravé osoby mají vyšší hladinu ANGPTL3 než ANGPTL4 a tento poměr je 

narušen u pacientů s obezitou vykazujících snížené hladiny ANGPTL3 a zvýšené hladiny 

ANGPTL4 (Tjeerdema et al. 2014). Zvýšení hladin ANGPTL4 u pacientů s obezitou a DM 2. 

typu zřejmě souvisí s jeho schopností snižovat glykémii, zlepšovat glukózovou toleranci, 

potlačovat inzulínovou rezistenci (Wang et al. 2016; Xu et al. 2005), omezovat příjem potravy, 

zvýšit energetický výdej (Kim et al. 2010) a inhibovat aterosklerózu a rozvoj kardiomyopatie 

prostřednictvím regulace zánětu, oxidativního stresu a lipidového metabolizmu (Georgiadi et 

al. 2010; Xu et al. 2015). Zvýšení hladin ANGPTL4 je tak u pacientů s obezitou zřejmě 

kompenzatorní. 

 Podle dříve publikovaných studií (Abu-Farha et al. 2016) mají jedinci s DM 2. typu 

zvýšené hladiny ANGPTL3 ve srovnání s jedinci bez diabetu (ať už obézními či štíhlými) a 

jedinci s obezitou zvýšené hladiny oproti jedincům s normální tělesnou hmotností. V naší studii 

jsme však nalezli zvýšení hladin ANGPTL3 u pacientů s DM 2. typu oproti kontrolní skupině 

a žádný rozdíl mezi pacienty s obezitou a kontrolní skupinou. To bylo neočekávané i s ohledem 

na experimentální studie. Myší modely s obezitou měly zvýšené hladiny ANGPTL3, a to ve 

spojitosti s výskytem DM 2. typu, který ještě více umocňoval jaterní produkci ANGPTL3 

(Inukai et al. 2004). Možné vysvětlení pro neshody mezi námi získanými výsledky a dříve 

publikovanými daty může představovat zaznamenaná závislost ANGPTL3 na pohlaví (Zhao et 

al. 2016), protože 32 ze 42 osob s diagnózou DM 2. typu zahrnutých v naší studii představovaly 

ženy, jež by měly mít hladiny ANGPTL3 nižší než muži. Nicméně tato hypotéza musí být dále 

potvrzena, a to s ohledem na rozdíly v dříve publikovaných datech (Chung et al. 2016). Na 

druhou stranu snížení hladin ANGPTL3 by mohlo být potenciálně prospěšné. Umlčení genu 

pro ANGPTL3 vedlo ke zlepšení inzulínové senzitivity (Tikka et al. 2014) a použití protilátky 

proti ANGPTL3 u myší a opic vedlo ke snížení hladin plazmatických lipidů (Gusarova et al. 

2015). Oproti jedincům s obezitou pacientky s mentální anorexií vykazovaly stejné, ale 

prohloubené schéma hladin ANGPTL3 a ANGPTL4 jako kontrolní skupina. 

 Na hladinu ANGPTL4 má také vliv fyzická aktivita, dieta i cvičení (Cullberg et al. 2013; 

Jonker et al. 2013; Kersten et al. 2009). V naší studii jsme po VLCD zachytili pouze tendenci 

k vzestupu hladin ANGPTL4 u pacientů s obezitou a DM 2. typu. Bariatrické výkony 
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indukovaly snížení hladin ANGPTL4, a to 6 měsíců od operace. VLCD způsobila snížení hladin 

ANGPTL3, zatímco po bariatrickém výkonu došlo k jejich zvýšení, a to 6 měsíců po operaci 

na hladiny srovnatelné s hladinami naměřenými u kontrolní skupiny.  

Dopad hladovění a malnutrice na ANGPTL4 není zcela objasněn. Podle dřívějších 

studií (Kersten et al. 2009) 2-denní hladovění a 25-ti denní významné snížení příjmu kalorií 

vedlo ke zvýšení hladin ANGPTL4 přibližně o 80 %, čemuž odpovídají i experimentální data 

získaná u myší potvrzující zvýšení míry přepisu genu pro ANGPTL4 v návaznosti na hladovění 

(Dutton et al. 2008; Ge et al. 2005). V naší studii jsme stanovovali hladiny ANGPTL4 u 

pacientek s mentální anorexií trvající v průměru 9 ± 1,8 let a tyto pacientky měly hladiny 

ANGPTL4 před částečnou realimentací snížené v porovnání s kontrolní skupinou. Z toho by 

vyplývalo, že dlouhodobá a krátkodobá malnutrice má na hladiny ANGPTL4 opačné účinky.  

 V rámci studie jsme také stanovovali mRNA expresi ANGPTL3 v podkožní tukové 

tkáni, přestože publikované údaje jsou v tomto směru protichůdné. Podle některých autorů se 

ANGPTL3 v tukové tkáni neexprimuje (Nidhina Haridas et al. 2015; Romeo et al. 2009), přesto 

jiní autoři výsledky mRNA exprese ANGPTL3 měřené v lidské podkožní tukové tkáni 

publikovali (Abu-Farha et al. 2016). V naší studii jsme detekovali měřitelnou mRNA expresi 

ANGPTL3 přibližně u 30 % vzorků, avšak v míře na hranici detekční citlivosti metody, a proto 

nebylo možné výsledky statisticky vyhodnotit. 

Dále jsme stanovovali mRNA expresi ANGPTL4 v podkožní tukové tkáni. Ve studii 

nebyl zachycen rozdíl mezi pacienty s obezitou a kontrolní skupinou či rozdíl mezi vzorky 

podkožní a viscerální tukové tkáně. Tyto nálezy spolu s chybějící korelací s BMI nám nepřímo 

potvrdily dříve vyslovenou hypotézu, že tuková tkáň má minimální dopad na cirkulující hladiny 

ANGPTL4 (Mandard et al. 2004). Prokázaná mRNA exprese ANGPTL4, a tedy i potenciální 

produkce ANGPTL4 v tukové tkáni, by mohla být spojena s případnými lokální účinky tohoto 

proteinu na makrofágy, jejichž procento se v tukové tkáni zvyšuje s mírou obezity (Harman-

Boehm et al. 2007). Absence ANGPTL4 proteinu u makrofágů zvyšuje jejich schopnost 

pohlcovat nasycené mastné kyseliny (Huang et al. 2014), přičemž vlastní snížení exprese 

ANGPTL4 u makrofágů může být dáno aktivací toll-like proteinům (Feingold et al. 2012).   
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6. ZÁVĚR 

Vzhledem ke stále narůstajícímu procentu pacientů s obezitou v populaci se výzkum 

tukové tkáně dostává do popředí zájmu. Obezita daná nepřiměřeným kalorickým příjmem bez 

adekvátního energetického výdeje má za následek narušení fyziologické funkce tukové tkáně, 

při níž hypertrofované adipocyty nejsou dále schopné uchovávat přebytečnou energii ve formě 

zásobních triacylglycerolů a reagují změnou svého expresního profilu charakterizovaného 

zvýšenými hladinami leptinu a prozánětlivých cytokinů. Při přetrvávající obezitě je tento stav 

prohlubován a dochází k rozvoji lokální zánětlivé reakce doprovázené zvýšením zastoupení 

imunokompetentních buněk v tukové tkáni a tvorbě zánětlivých cytokinů a faktorů, které by 

měly zpočátku působit proti rozvoji zánětu, ale postupem času přispívají ke vzniku inzulínové 

rezistence v této tkáni.   

V současné době se předpokládá, že klíčový význam v tomto procesu mají makrofágy, 

na něž se zaměřuje podstatná část této práce. První výsledky týkající se stanovení CD163 

pozitivních, tedy předpokládaných M2 makrofágů, přinesly zpočátku rozporuplné závěry. 

V tukové tkáni u pacientů s obezitou docházelo po bariatrickém výkonu při současném 

metabolickém zlepšení k poklesu této populace, což bylo v rozporu s naší hypotézou, v níž jsme 

předpokládali opak. Následné studium makrofágů za použití dalšího markeru M2 makrofágů 

(CD206) a markeru M1 makrofágů (CD40) přineslo obdobné výsledky podpořené korelačními 

analýzami prokazujícími silné asociace mezi studovanými populacemi. Makrofágy v tukové 

tkáni tak zřejmě vykazují smíšený fenotyp. To může být dáno tím, že pacienti přes podstoupení 

bariatrické operace stále trpí obezitou vyššího stupně. Podobně mohou být ovlivněny jednotlivé 

subpopulace monocytů. U pacientů s obezitou bylo před i po bariatrickém výkonu zachyceno 

vyšší procento tzv. neklasických monocytů v krvi spojovaných s funkcí kontroly celistvosti 

výstelky cév, a tedy i s odpovědí na vyšší riziko vzniku aterosklerózy. Tím je pak přímo 

ovlivněno procento CD163 pozitivních monocytů v krvi, u nichž jsme prokázali, že se jedná o 

monocyty spadající mezi klasické monocyty, které jsou naopak u pacientů s obezitou snížené. 

V návaznosti na určení CD163 pozitivních buněk monocyto-makrofágového systému jsme dále 

stanovovali cirkulující hladiny solubilní formy antigenu CD163 a potvrdili jsme, že jde o 

vhodný marker pro určení rizik metabolických komplikací spojovaných s obezitou.  

V případě stanovení ANGPTL6 se nám přes četné dříve publikované studie týkající se 

této problematiky nepodařilo prokázat souvislost mezi zvýšením hladin ANGPTL6 a alterací 

glukózového metabolizmu. O možné závislosti hladin ANGPTL6 na nutričním stavu svědčily 

pouze jeho zvýšené hladiny u pacientek s mentální anorexií. Částečná realimentace pak vedla 
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ke snížení hladin ANGPTL6 stejně jako VLCD u pacientů s DM 2. typu. Na možnou lokální 

funkci ANGPTL6 v tukové tkáni pak poukazovalo stanovení mRNA exprese, která se nelišila 

mezi vzorky podkožní a viscerální tukové tkáně. Lokálně produkovaný ANGPTL6 by mohl 

přímo ovlivnit vychytávání glukózy adipocyty, změny nárůstu tkáně, hypertrofii adipocytů a 

změny jejich expresního profilu projevující se zvýšením hladin leptinu. Kromě produkce 

ANGPTL6 v tukové tkáni může mít svou váhu rovněž průkaz mRNA exprese ANGPTL4, která 

však nebyla ovlivněna ani nutričním stavem ani studovanými intervencemi. Přesto by lokálně 

produkovaný ANGPTL4 protein mohl mít účinky i na subklinický zánět. Konkrétně absence 

ANGPTL4 u makrofágů zvyšuje pohlcování nasycených mastných kyselin a snížení exprese 

ANGPTL4 může být také dáno aktivací toll-like proteinů na těchto buňkách (například 

působením lipopolysacharidu). Z tohoto pohledu by mohlo mít význam také to, že prokázaná 

exprese je stabilní, a tudíž by vliv ANGPTL4 mohl mít význam i v tukové tkáni štíhlých 

jedinců. Také výsledky cirkulujících hladin ANGPTL3 a ANGPTL4 vykazují větší závislost na 

nutričním stavu než hladiny ANGPTL6, což lze předpokládat na podkladě opačného stavu 

jejich hladin u pacientů s obezitou a pacientek s mentální anorexií. Zvýšení hladin ANGPTL4 

u pacientů s obezitou a DM 2. typu zřejmě přímo souvisí s jeho schopností snižovat glykémii, 

zlepšovat glukózovou toleranci, potlačovat inzulínovou rezistenci, omezovat příjem potravy, 

zvýšit energetický výdej a inhibovat aterosklerózu a onemocnění srdce prostřednictvím 

regulace zánětu, oxidativního stresu a lipidového metabolizmu. Data týkající se hladin 

ANGPTL3 nejsou již tak jednoznačná a naše výsledky prokazovaly pouze zvýšení hladin 

ANGPTL3 u pacientů s DM 2. typu oproti kontrolní skupině. Pacientky s mentální anorexií pak 

vykazovaly stejné, ale prohloubené schéma hladin ANGPTL3 a ANGPTL4 jako kontrolní 

skupina. Dopad hladovění a malnutrice na hladiny ANGPTL4 není zcela objasněn a zdá se, že 

dlouhodobé a krátkodobé snížení kalorického příjmu mají na hladiny ANGPTL4 protichůdné 

účinky.  
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8. TABULKY A GRAFY 

Tabulka 1. Charakteristika vyšetřovaného souboru před intervencí.  

 Kontrolní skupina OB DM 

Počet 19 32 32 

Věk (rok) 49,95 ± 1,43 49,90 ± 1,65 53,04 ± 1,42 

Body mass index (kg/m2) 24,5 (21,8-25,5) 43,9 (39,4-51,3)* 46,6 (42,7-53,4)* 

Obvod pasu (cm) --- 128,6 ± 3,11 134,2 ± 3,10 

Glykémie (mmol/l) 4,80 (4,53-5,15) 5,00 (4,70-5,73) 8,75 (6,65-11,65)*x 

HbA1c (mmol/mol) 37,0 (37,0-41,0) 41,0 (38,3-41,0) 76,5 (50,0-93,5)*x 

Cholesterol (mmol/l) 5,43 ± 0,23 5,02 ± 0,23 4,83 ± 0,22 

Triacylglyceroly (mmol/l) 1,01 (0,71-1,89) 1,39 (0,92-1,95) 1,75 (1,36-2,60)*x 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,56 (1,35-1,65) 1,22 (1,04-1,45)* 1,03 (0,93-1,26)* 

LDL cholesterol (mmol/l) 3,35 ± 0,19 3,04 ± 0,16 2,83 ± 0,21 

Inzulín (mIU/l) 16,2 (14,5-18,3) 35,7 (25,2-58,4)* 41,9 (30,5-67,6)* 

Leptin (ng/ml) 13,56 ± 2,12 48,18 ± 4,36* 55,90 ± 3,98* 

CRP (mg/l) 0,08 (0,07-0,22) 1,76 (0,90-3,25)* 2,36 (1,75-3,60)* 

HOMA index 3,42 (2,93-3,94) 7,01 (5,26-15,77)* 
18,74 (13,43-

33,46)*x 
CD163 expr. v podkožní 

tuk. tkáni 
1,20 ± 0,17 1,39 ± 0,14 1,58 ± 0,17 

CD163 expr. v CD14+ 

buňkách  
1,07 ± 0,12 0,88 ± 0,09 1,03 ± 0,09 

OB: pacienti s obezitou, DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu, CRP: C-reaktivní protein, 

CD: cluster of differentiation. Data jsou uváděna jako průměr ± SEM nebo medián (mezikvartilové 

rozpětí). * p<0,05 vs. kontrolní skupina, x p<0,05 vs. OB pacienti 
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Obrázek 1. Plazmatické hladiny sCD163: před intervencí, vliv VLCD a bariatrických 

operací u pacientů s obezitou s nebo bez diabetes mellitus 2. typu. 

 

OB: pacienti s obezitou. DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. V1: před bariatrickou 

operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 12 měsíců po 

bariatrické operaci. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, ° p<0,05 vs. před VLCD, x p<0,05 vs. OB pacienti. 

¹ p<0,05 vs. V1.  
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Tabulka 2: Změny CD163+ imunokompetentních buněk v periferní krvi měřené 

průtokovou cytometrií u pacientů po bariatrické operaci. 

  
Kontrolní 

skupina 
OB + DM 

V1 
OB + DM 

V2 
OB + DM 

 V3 

Krev 

Počet 12 11 10 10 

Klasické monocyty (%) 80,9 ± 1,37 74,7 ± 1,48* 75,7 ± 1,58* 75,8 ± 1,17* 

Intermediární monocyty 

(%) 
6,17 ± 0,58 7,40 ± 0,61 6,95 ± 0,47 7,01 ± 0,38 

Neklasické monocyty (%) 3,30 ± 0,61 7,02 ± 0,96* 7,04 ± 0,92* 8,53 ± 1,04* 

CD163+CD14+ buňky (%) 86,2 ± 1,31 78,9 ± 1,48* 81,1 ± 1,65* 80,7 ± 1,07* 

Podkožní 
tuková 

tkáň 

Počet  11 11 9 

CD163+CD14+HLA-DR+ 

buňky (%) 
--- 19,4 ± 2,32 16,7 ± 1,80 11,3 ± 0,90 1 2 

CD163+CD14-HLA-DR+ 

buňky (%) 
--- 4,17 ± 0,49 3,83 ± 0,52 7,56 ± 0,99 1 2 

OB: pacienti s obezitou. DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. V1: před bariatrickou 

operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci. CD: cluster of 

differentiation, HLA: human leukocyte antigen. Data jsou uváděna jako průměr ± SEM. * p<0,05 vs. 

Kontrolní skupina, ¹ p<0,05 vs. V1, ² p<0,05 vs. V2. 
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Obrázek 2: Výsledky průtokové cytometrie v podkožní tukové tkáni u pacientů s obezitou 

a diabetes mellitus 2. typu po plikaci žaludku a implantaci duodeno-jejunálního rukávu.  

 

 

V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci.  

¹ p<0,05 vs. V1, 2 p<0,05 vs. V2. 
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Tabulka 3: Buňky lymfoidní linie měřené v krvi pomocí průtokové cytometrie: vliv 

bariatrických operací.  

 V1 V2 V3 

Th lymfocyty (%) 49,28 ± 2,37 49,54 ± 2,39 48,01 ± 2,18 

Tc lymfocyty (%) 21,10 ± 2,32 20,43 ± 1,86 20,96 ± 2,50 

Poměr Th/Tc lymfocytů 2,73 ± 0,38 2,65 ± 0,32 2,69 ± 0,38 

CD4+CD8+ lymfocyty (%) 1,308 ± 0,365 0,746 ± 0,131 1,108 ± 0,329 1 

B lymfocyty (%) 7,58 ± 1,43 8,95 ± 1,44 5,74 ± 1,12 1 2 

NK buňky (%) 8,37 ± 1,39 9,10 ± 1,66 8,41 ± 1,36 

NKT buňky (%) 4,13 ± 0,90 3,91 ± 0,91 1,70 ± 0,87 1 2 

Th lymfocyty: T pomocné lymfocyty, Tc lymfocyty: T cytotoxické lymfocyty, NK buňky: natural killer 

buňky, NKT buňky: natural killer T buňky. V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po bariatrické 

operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci. ¹ p<0,05 vs. V1, 2 p<0,05 vs. V1. 

 

 

Tabulka 4: Buňky lymfoidní linie v podkožní tukové tkáni měřené pomocí průtokové 

cytometrie: vliv bariatrických operací.  

 V1 V2 V3 

Th lymfocyty (%) 35,61 ± 4,19 32,73 ± 3,23 27,16 ± 4,11 1 

Tc lymfocyty (%) 21,193 ± 2,09 19,43 ± 2,08 15,81 ± 2,13 1 

Poměr Th/Tc lymfocytů 1,86 ± 0,34 1,84 ± 0,28 1,93 ± 0,31 

CD4+CD8+ lymfocyty (%) 1,244 ± 0,155 0,924 ± 0,173 0,914 ± 0,144 1 

B lymfocyty (%) 4,48 ± 1,57 4,51 ± 0,99 3,24 ± 0,79 

NK buňky (%) 6,63 ± 0,93 7,26 ± 1,41 4,52 ± 0,48 1 2 

NKT buňky (%) 6,57 ± 1,25 6,62 ± 0,81 4,05 ± 0,68 1 

Th lymfocyty: T pomocné lymfocyty, Tc lymfocyty: T cytotoxické lymfocyty, NK buňky: natural killer 

buňky, NKT buňky: natural killer T buňky. V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po bariatrické 

operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci. ¹ p<0,05 vs. V1, 2 p<0,05 vs. V2. 
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Obrázek 3: Vliv léčebných intervencí na hladiny ANGPTL6. 

 

OB: pacienti s obezitou. DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. AN: pacientky s mentální 

anorexií. V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické 

operaci, V4: 12 měsíců po bariatrické operaci. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, ° p<0,05 vs. před VLCD 

nebo částečnou realimentací, x p<0,05 vs. OB pacienti.  
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Obrázek 4: Vliv léčebných intervencí na mRNA expresi ANGPTL6 v podkožní tukové 

tkáni. 

 

OB: pacienti s obezitou. DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. V1: před bariatrickou 

operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 12 měsíců po 

bariatrické operaci. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, ° p<0,05 vs. před VLCD, ¹ p<0,05 vs.V1, 2 p<0,05 

vs. V2.  
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Obrázek 5: Vliv intervencí na hladiny ANGPTL3 a ANGPTL4. 

 

 

OB: pacienti s obezitou. DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. V1: před bariatrickou 

operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 12 měsíců po 

bariatrické operaci. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, ° p<0,05 vs. před VLCD nebo částečnou 

realimentací, x p<0,05 vs. OB pacienti.  
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