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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.  

 

 

 



 

 

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.  

 

 



 

 

SEZNAM ZKRATEK 

APC – allofykocyanin 

ANGPTL – angiopoietin-like protein, protein podobný angiopoietinu 

CCL – chemokinový ligand s C-C motivem 

CCR – receptor pro chemokin s C-C motivem 

CD – cluster of differentiation, diferenciační skupina 

CX3CL – chemokinový ligand s C-X-C motivem 

CXCR – receptor pro chemokin s C-X-C motivem 

CRP – C-reaktivní protein 

DM – diabetes mellitus  

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay 

FITC – fluorescein izothiokyanát 

FSC – forward scatter, přímý rozptyl 

HIF – hypoxia-inducible factor, faktor indukovaný hypoxií 

HLA – human leukocyte antigen, lidský leukocytární antigen 

HOMA – homeostasis model assessment 

ICAM – intracellular adhesion molecule, intracelulární adhezivní molekula 

IFN – interferon 

IL – interleukin 

iNOS – inducibilní syntáza oxidu dusnatého 

JAK – Janusova kináza 

LBP – lipopolysaccharide binding protein, protein vázající lipopolysacharid 

LPS – lipopolysacharid 



 

 

NFκB – jaderný faktor kappa B 

NK buňka – „natural killer“ buňka 

NKT buňka – „natural killer T“ buňka 

NLRP – Nod-like receptor family pyrin domain containing protein 

MCP – monocyte chemoattractant protein, monocytový chemotaktický protein  

PE – fykoerytrin 

PerCP – peridin-chlorofylový komplex 

SSC – side scatter, boční rozptyl 

STAT – signal transducer and activator of transcription, přenašeč signálu a aktivátor transkripce 

Tc lymfocyt – T cytotoxický lymfocyt 

TGF – transforming growth factor, transformující růstový faktor 

Th lymfocyt – T helper lymphocyte, T pomocný lymfocyt 

TNF – tumor nekrotizující faktor 

TLR – toll-like receptor, toll-podobný receptor 

Treg lymfocyt – T regulační lymfocyt 

VCAM – vascular cell adhesion molecule, adhezivní molekula cévní buňky  

VLCD – very low calorie diet, nízkokalorická dieta 
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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. Úměrně tomu stoupá i incidence 

metabolických komplikací obezity – diabetes mellitus 2. typu, hypertenze, hyperlipidémie či 

kardiovaskulárních chorob. 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.  

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. 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. 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. Hlavní dva typy představují M1 neboli 

klasicky aktivované makrofágy indukující zánětlivou odpověď a M2 neboli alternativně aktivované 

makrofágy, jež zánětlivou odpověď naopak tlumí. 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. Kromě toho se na spuštění i modifikaci 

subklinického zánětu podílí řada faktorů produkovaných v tukové tkáni i v dalších tkáních. Tyto 

faktory přispívají k rozvoji a udržení subklinického zánětu, a to i svým působením na přítomné 

imunokompetentní buňky. 
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2. Tuková tkáň a její význam v organizmu 

Před objevem hormonu leptinu v roce 1994 (Friedman 2014) byla tuková tkáň považována 

za pasivní orgán sloužící k uchování přebytečné energie ve formě zásobních lipidů a udržení 

tělesné teploty s funkcí tepelného izolátoru. V současné době je nepochybné, že se jedná o orgán 

velmi aktivně se podílející na regulaci metabolizmu svou produkcí látek s endokrinními, 

parakrinními i autokrinními účinky (Kershaw et al. 2004). Z hlediska metabolického a 

histopatologického se rozlišují dva hlavní typy tukové tkáně – bílá a hnědá. Bílou tukovou tkáň 

charakterizuje přítomnost unilokulárních adipocytů s jednou tukovou kapénkou, které se podílejí 

na skladování triacylglycerolů. Oproti tomu hnědá tuková tkáň s multilokulárními adipocyty 

obsahujícími větší množství tukových kapének rozesetých mezi četnými mitochondriemi je typická 

schopností tzv. netřesové termogenezy, při níž dochází k rozpojení oxidačního řetězce a tvorbě 

tepla vlivem funkce odpřahujících proteinů lokalizovaných na vnitřní mitochondriální membráně 

(Saely et al. 2012). Ty po aktivaci volnými mastnými kyselinami fungují jako pumpy přenášející 

vodíkové protony do matrix mitochondrií, což se projevuje nemožností syntézy adenosintrifosfátu 

a následným uvolněním přebytečné energie ve formě tepla (Rousset et al. 2004). Hnědá tuková 

tkáň se fyziologicky vyskytuje u novorozenců a malých savců. V menším množství (jako ojedinělé 

hnědé adipocyty roztroušené v bílé tukové tkáni) se zřejmě hnědá tuková tkáň vyskytuje i u 

dospělých jedinců (Wehrli et al. 2007). V současné době se rozlišuje další typ tukové tkáně tzv. 

béžová tuková tkáň, která je morfologicky a metabolicky příbuzná bílé i hnědé tukové tkáni. 

Adipocyt béžové tukové tkáně obsahuje jednu i více tukových kapének, po stimulaci může 

exprimovat větší množství odpřahujícího proteinu a sloužit tak k produkci tepla (Wu et al. 2013). 

Zároveň se béžová tuková tkáň může vyskytovat u dospělých jedinců, u nichž se za určitých 

podmínek vyvíjí z bílé tukové tkáně (Sidossis et al. 2015).  

Z buněčného hlediska je tuková tkáň tvořena vlastními tukovými buňkami – výše 

zmiňovanými adipocyty a preadipocyty, dále pojivovými buňkami zajišťujícími mechanickou 

oporu tkáně, endotelovými a imunokompetentními buňkami a řadou dalších buněčných typů. 

Adipocyty bílé tukové tkáně slouží pro skladování přebytečné energie ve formě zásobních 

triacylglycerolů (Saely et al. 2012). Zároveň se však jedná o endokrinně aktivní buňky, které jsou 

u štíhlých jedinců zodpovědné za sekreci adiponektinu s metabolicky pozitivními účinky a 

pravděpodobně i za sekreci cytokinů modulujících funkci imunokompetentních buněk s 
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protizánětlivým fenotypem, jež se podílejí na udržení lokální homeostázy a fyziologické inzulinové 

senzitivity (Trayhurn et al. 2001).  

U jedinců s obezitou danou nadměrným energetickým příjmem bez adekvátního 

energetického výdeje dochází k ovlivnění funkce adipocytů několika způsoby. Nejprve dochází ke 

zvětšení buněčného obsahu adipocytů tzv. hypertrofii, jež je vyústěním zvýšených nároků na 

skladování triacylglycerolů. Teoreticky lze uvažovat i o navýšení počtů adipocytů neboli 

hyperplázii, avšak celkový počet adipocytů u dospělých jedinců je konstantní a prakticky neměnný 

bez ohledu na tělesnou hmotnost jedince a její změny (Jo et al. 2009; Spalding et al. 2008). 

Hypertrofované adipocyty jedinců s obezitou dále reagují změnou svého expresního profilu (Jernas 

et al. 2006). Příkladem může být útlum endokrinní produkce adiponektinu a zvýšení produkce 

leptinu (Yadav et al. 2013). V počátečních fázích obezity se adiponektin může podílet na 

znovunastolení metabolické rovnováhy a potlačovat její komplikace. Působí antiaterogenně, 

podporuje β-oxidaci mastných kyselin, potlačuje glukoneogenezi a apoptózu a má protizánětlivé 

efekty (Yamauchi et al. 2008). Konkrétně stimuluje produkci interleukinu (IL-) 10, potlačuje 

produkci cytoadhezivních molekul na cévní stěně a podporuje protizánětlivou polarizaci 

přítomných makrofágů (Ohashi et al. 2010). Naopak při přetrvávající obezitě dochází ke zvýšení 

hladin leptinu, jehož produkce odráží celkový obsah tuku v organizmu. Leptin za fyziologických 

podmínek snižuje příjem potravy, zvyšuje energetický výdej, má proapoptotické a proliferativní 

účinky a podporuje angiogenezi, sekreci prozánětlivých cytokinů a fagocytózu. Při obezitě však 

dochází k narušení zpětnovazebné regulace v důsledku snížené citlivosti mozkových center na 

účinky leptinu. Obezita a pozitivní energetická bilance tak přetrvávají i přes jeho zvýšené hladiny 

(Bouloumie et al. 1998; Halaas et al. 1995; Loffreda et al. 1998). 

Hypertrofické adipocyty také produkují ve větší míře zánětlivé cytokiny (Halberg et al. 

2008; Winkler et al. 2003), mají zvýšené nároky na zásobování kyslíkem, a tudíž i zvýšenou 

potřebu cévního zásobení tkáně (Hosogai et al. 2007; Ye et al. 2007). Vznik lokální hypoxie 

v tukové tkáni pak představuje další z možných chemotaktických signálů pro imunokompetentní 

buňky. V neposlední řadě je významným stimulátorem rozvoje zánětu v tukové tkáni zvýšená míra 

apoptózy i nekrózy adipocytů (Cinti et al. 2005) a uvolnění lipidových látek do extracelulárního 

prostoru s následnou aktivací zánětlivých signálních kaskád (Li et al. 2014). Kromě adipocytů se 
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na produkci chemokinů podílejí již přítomné imunokompetentní buňky, preadipocyty či epitelové 

buňky (Wellen et al. 2003). 

Imunokompetentní buňky v tukové tkáni u zdravých štíhlých jedinců vykonávají četné 

homeostatické funkce – rozeznávají a fagocytují apoptotické buňky, pohlcují lipidové molekuly 

uvolněné do extracelulárního prostoru nebo produkují protizánětlivé cytokiny a podílejí se na 

udržení inzulínové senzitivity a energetické homeostázy. Celkové zastoupení imunokompetentních 

buněk v tukové tkáni, u nichž v tomto případě převažuje protizánětlivý fenotyp, je nízké. 

S přibývající hmotností pak dochází na podkladě výše zmíněných faktorů k přestupu 

imunokompetentních buněk z krve do místa zánětu – tukové tkáně. Zastoupení těchto buněk se tak 

zvyšuje a současně se mění i jejich polarizace směrem k prozánětlivému fenotypu (Bourlier et al. 

2008; Lumeng et al. 2008; Weisberg et al. 2003). Přesné funkce jednotlivých buněčných typů 

v tukové tkáni stejně jako míra jejich zastoupení v závislosti na tělesné hmotnosti nejsou doposud 

zcela objasněny a především u člověka se předpokládá, že polarizace některých buněčných typů 

není tak silně vyhraněná, jak naznačovaly původní experimentální a in vitro studie. Mezi 

nejvýznamnější buněčné typy regulující zánět tukové tkáně se řadí makrofágy a lymfocyty, a to 

včetně buněčných typů spadajících do nespecifické imunity. 

 Podle lokalizace tukové tkáně v organizmu můžeme dále rozlišovat podkožní a viscerální 

tukovou tkáň, jež se vzájemně liší z anatomického, buněčného, molekulárního i klinického 

hlediska. Viscerální tuková tkáň při porovnání s podkožní obsahuje více menších adipocytů, více 

cév, má bohatší inervaci, více imunokompetentních buněk, méně preadipocytů a větší procento 

adipocytů, které jsou metabolicky aktivnější, citlivější k lypolýze a inzulínové resistenci. 

Z metabolického hlediska viscerální tuková tkáň generuje větší množství volných mastných 

kyselin a vychytává více glukózy, je také bohatší na receptory pro glukokortikoidy a androgeny. 

Anatomicky se vyskytuje především v mezenteriu a omentu (Ibrahim 2010). Na tomto podkladě 

lze také vysvětlit rozdíl mezi androidní a gynoidní obezitou a jejich metabolickými dopady. 

Gynoidní obezita je charakterizovaná akumulací tuku v oblastech boků, hýždí a stehen, a tedy 

akumulací podkožní tukové tkáně, zatímco androidní obezita je daná akumulací viscerální tukové 

tkáně především v intraabdominální oblasti a pojí se s vyšším rizikem metabolických komplikací 

(Samsell et al. 2014), na což lze konkrétněji poukázat na příkladu perivaskulárního nebo 

epikardiálního tuku a jejich možného významu při vzniku kardiovaskulárních poruch.   
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Epikardiální tuková tkáň je podobně jako podkožní tuková tkáň či jiná depa tukové tkáně 

zdrojem řady adipokinů a cytokinů, jež ovlivňují parakrinními i endokrinními mechanizmy funkci 

okolních tkání zejména myokardu a potenciálně hraje roli při vzniku koronární aterosklerózy. Ta 

je dle některých studií doprovázená snížením adipokinů s protizánětlivým účinkem jakými jsou 

adiponektin (Cheng et al. 2008; Kelly et al. 2003) a omentin (Du et al. 2016) a zvýšením adipokinů 

s prozánětlivým účinkem typu leptinu, rezistinu (Cheng et al. 2008) nebo chemerinu (Gao et al. 

2011), které se pak mohou nacházet v perikardiální tekutině (Ahima et al. 2000; Rutter et al. 2004). 

Kromě toho je epikardiální tuková tkáň potenciálně významným zdrojem zánětlivých cytokinů 

tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α), IL-1β a IL-6 (Kremen et al. 2006; Mazurek et al. 2003; 

Zhou et al. 2011), jež přispívají k rozvoji lokálního i systémového chronického zánětu (Guzzardi 

et al. 2011). V neposlední řadě může být epikardiální tuková tkáň zdrojem fibrokinů (např. 

metaloproteináz, aktivinu A, vaskulárního endoteliálního růstového faktoru nebo trombospodinu 

2) přispívajících k rozvoji fibrózy myokardu (Venteclef et al. 2015) a dalších faktorů negativně 

ovlivňujících myokard, o čemž svědčí nález zvýšené exprese pro geny regulující endoteliální 

funkce a koagulaci jako je aktivátor plazminogenu nebo fosfolipáza A2 (McAninch et al. 2015). 

V epikardiální tukové tkáni může také docházet k inhibici exprese genů pro miRNA a genů 

regulujících lipidový metabolizmus, mitochondriální funkce a aktivitu jaderných receptorů (Vacca 

et al. 2016). Zdrojem jednotlivých faktorů a cytokinů jsou tedy adipocyty a buňky stromavaskulární 

tkáně včetně přítomných imunokompetentních buněk, jejichž zastoupení v epikardiální tukové 

tkáni stoupá u chronických zánětů doprovázejících kardiovaskulární poruchy i obezitu společně 

se změnou jejich fenotypu na prozánětlivý. 

    

3. Makrofágy a tuková tkáň 

Podle současných studií hrají makrofágy a jejich akumulace v tukové tkáni významnou 

úlohu při rozvoji subklinického zánětu a komplikací obezity (Weisberg et al. 2003). Důvodů pro 

zvýšenou infiltraci tukové tkáně makrofágy je několik a tyto důvody souvisejí s narušením 

fyziologické funkce tkáně. Současně obezita indukuje změny již na úrovni prekurzorů makrofágů 

– monocytů v krevním řečišti, u kterých mění poměr zastoupení jednotlivých podtypů (Poitou et 

al. 2011).   
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3.1. Zdroje makrofágů v tukové tkáni 

Nejvýznamnější zdroj makrofágů v tukové tkáni představují monocyty, které se 

v makrofágy diferencují po přestupu z krve. Monocyty se na podkladě exprese povrchových 

receptorů CD14 (cluster of differentiation, CD; CD14 - receptor pro lipopolysacharid, LPS) a 

CD16 (FcγIII receptor) dělí na tzv. klasické monocyty CD14++CD16- (85 % monocytů), 

neklasické monocyty CD14-CD16++ (označované také jako CD14dimCD16++, přibližně 10 % 

monocytů) a intermediární monocyty CD14+CD16+ (5 % monocytů) (Hristov et al. 2011; Qiu et 

al. 2004; Ziegler-Heitbrock et al. 2010) (viz Obrázek 1).  

 

Zůstává otázkou, zda se jedná o různá vývojová stádia monocytů či nezávislé buněčné 

populace. Na základě in vitro studií s faktorem stimulující makrofágové kolonie (Weiner et al. 

1994) se lze přiklánět k první variantě. Podle nich by klasické monocyty opouštěly kostní dřeň, 

následně se diferencovaly v intermediární monocyty a nakonec v neklasické monocyty. Na druhou 

stranu jednotlivé populace mají specifické vlastnosti a částečně jedinečnou antigenní strukturu, což 

naznačuje možnost, že se vyvíjí nezávisle na sobě (Cros et al. 2010; Yang et al. 2014; Zhao et al. 

2009). Klasické monocyty jsou profesionálními fagocyty, produkují proti- i prozánětlivé cytokiny 

v odpovědi na stimulaci LPS, generují reaktivní kyslíkové radikály a pohlcují nativní LDL částice, 

zatímco CD16 pozitivní monocyty jsou slabšími fagocyty, pohlcují preferenčně oxidované LDL 

částice a po stimulaci produkují prozánětlivé cytokiny (Belge et al. 2002; Mosig et al. 2009; 
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Ziegler-Heitbrock 2007). Navíc intermediární monocyty mají nízkou peroxidázovou aktivitu a 

produkují prozánětlivé cytokiny v odpověď na LPS ve srovnání s neklasickými monocyty, které 

na LPS nereagují (Cros et al. 2010). Neklasické monocyty také vykonávají tzv. patrolling – 

kontrolu celistvosti výstelky cév, odstraňování poškozených buněk a nečistot z krevního oběhu 

(Thomas et al. 2015). Na tomto podkladě lze vysvětlit zaznamenaný posun směrem k CD16 

pozitivním monocytům u jedinců s obezitou, u nichž je zvýšené riziko rozvoje aterosklerózy 

(Poitou et al. 2011; Rogacev et al. 2010). Zda se jednotlivé podtypy monocytů liší i tím, v jaký typ 

makrofágů se diferencují, není zcela známo. Nejjednodušší teorie založená na některých 

experimentálních studiích na myších modelech (Auffray et al. 2007) podle podobných schopností 

se podílet na homeostáze tkání či indukce zánětlivé reakce předpokládá, že protizánětlivé 

makrofágy primárně vznikají z neklasických monocytů a prozánětlivé makrofágy z klasických 

monocytů (Yang et al. 2014). Nicméně diferenciace monocytů v makrofágy je zřejmě 

komplikovanější. Na to lze např. poukázat na základě exprese povrchového receptoru pro 

hemoglobino-haptoglobinové komplexy CD163. Tento receptor by se měl exprimovat silně na 

klasických monocytech a slabě na intermediárních monocytech, avšak neměl by být přítomný na 

neklasických monocytech. Zároveň se také užívá jako marker M2 makrofágů (Komohara et al. 

2006).  

Podle in vitro studií (Cousin et al. 1999; Charriere et al. 2003) jsou dalším buněčným typem 

potenciálně dávajícím vznik makrofágům či buňkám podobným makrofágům preadipocyty – 

prekurzory adipocytů. Tyto buňky diferencované z preadipocytů exprimují některé antigeny 

specifické pro monocyty a makrofágy, mají antimikrobiální aktivitu a schopnost fagocytózy. 

Zároveň jsou jejich funkce modulovány zánětem či obezitou (Cousin et al. 2001).   

Třetím buněčným typem, který představuje další možný zdroj makrofágů v tukové tkáni, 

jsou samotné makrofágy. Podle studií na myších modelech jsou tyto buňky u dospělých jedinců 

schopné se při absenci monocytů dělit (Hashimoto et al. 2013; Yona et al. 2013), a to beze změny 

fenotypu (Sieweke et al. 2013). Tato schopnost makrofágů je navíc umocněna při obezitě, jenž 

podporuje dělení makrofágů ve viscerální tukové tkáni a je potlačena při snížení tělesné hmotnosti 

nezávisle na množství monocytů v krevním řečišti. Za možný faktor regulující proliferaci 

makrofágů je považován chemokin s C-C motivem (CCL) 2 nazývaný též monocytový 

chemotaktický protein 1 (MCP-1) (Amano et al. 2014). 
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3.1.1. Infiltrace monocytů do tukové tkáně a jejich diferenciace 

K infiltraci tukové tkáně imunokompetentními buňkami u jedinců s obezitou dochází pod 

vlivem produkce cytokinů buňkami tukové tkáně v důsledku metabolického stresu. Hlavní kroky 

zahrnují produkci chemokinů, aktivaci a zvýšení exprese adhezních molekul endotelovými 

buňkami kapilár, adhezi monocytů a jejich přestup do tkáně přes cévní stěnu a další diferenciaci 

(Curat et al. 2004). Klasické a intermediární monocyty jsou rekrutovány na základě interakce CCR-

2 chemokinového receptoru s CCL-2/MCP-1 chemokinem, anebo CCR-5 chemokinového 

receptoru s CCL-5 chemokinem, zatímco neklasické monocyty jsou chemotakticky přitahovány 

interakcí chemokinového receptoru s C-X-3-C motivem 1 (CX3CR1) s jeho chemokinovým 

ligandem CX3CL1. Na transmigraci přes cévní stěnu se dále podílí adhezivní molekuly ICAM-1 a 

VCAM-1 (intracelular/vascular cell adhesion molecule) exprimované endoteliálními buňkami, 

přičemž jejich mRNA exprese ve viscerální tukové tkáni i cirkulující hladiny včetně solubilního 

selektinu E jsou zvýšené při obezitě (Bosanska et al. 2010; Yang et al. 2014). Rekrutované 

monocyty v tukové tkáni následně diferencují v makrofágy či v dendritické buňky, které tak mohou 

částečně sdílet antigenní strukturu s makrofágy (Maniecki et al. 2006).  

 

3.2. Makrofágy a jejich polarizace  

Obecně se rozeznávají dva hlavní typy makrofágů, které jsou zjednodušeně na základě 

Th1/Th2 paradigmatu nazývané M1 a M2 makrofágy (Mills et al. 2000). M1 neboli klasicky 

aktivované makrofágy jsou charakteristické prozánětlivou cytokinovou produkcí, zatímco M2 

neboli alternativně aktivované makrofágy jsou spojovány s protizánětlivou reakcí a vykonáváním 

homeostatických funkcí včetně podpory hojení ran (Gordon 2003; Gordon et al. 2005). Makrofágy 

tukové tkáně mohou u jedinců s obezitou představovat až 40 % buněčné masy tukové tkáně 

(Weisberg et al. 2006). 

 

3.2.1. M1 makrofágy 

 M1 makrofágy jsou spojovány s prozánětlivou reakcí. Typická je pro ně silná exprese IL-

12 a IL-23 aktivující vývoj Th1/Th17 lymfocytů (Athie-Morales et al. 2004; Iwakura et al. 2006) 

a nízká exprese IL-10. Dále exprimují inducibilní syntázu oxidu dusnatého (iNOS), a tedy 
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produkují oxid dusnatý či reaktivní kyslíkové radikály nutné pro oxidační vzplanutí (Mantovani et 

al. 2004). S obezitou množství těchto makrofágů v tukové tkáni člověka roste (Aron-Wisnewsky 

et al. 2009).  

Ústředním cytokinem určující M1 polarizaci makrofágů je interferon (IFN) II. typu IFN-γ 

(Martinez et al. 2014) produkovaný Th1 lymfocyty, NK buňkami či T cytotoxickými  lymfocyty. 

Potenciálním zdrojem jsou i samotné M1 makrofágy (Bach et al. 1997; Frucht et al. 2001). 

Pozitivní regulaci exprese IFN-γ zajišťují IL-12 a IL-18 a negativní regulaci IL-4, IL-10 a 

glukokortikoidy (Fukao et al. 2000; Hu et al. 2003; Lee et al. 1997). Jeho vazba na příslušný 

receptor indukuje JAK-STAT signalizaci (Janusova kináza, JAK; přenašeč signálu a aktivátor 

transkripce, STAT) (Bach et al. 1997). IFN-γ reguluje expresi řady antigenů pro prezentaci 

molekul, zánětlivou reakci či migraci makrofágů, pro cytokinové receptory a cytoadhezivní 

molekuly (Schroder et al. 2004). Na M1 polarizaci se dále podílejí TNF-α a již dříve zmiňovaný 

LPS (Mantovani et al. 2004). TNF-α je produkován především samotnými M1 makrofágy a řadou 

dalších buněk včetně buněk stromatu (Kriegler et al. 1988). TNF-α aktivuje prozánětlivou 

signalizaci skrze aktivaci jaderného faktoru kappa B (NFκB) a kaskádu c-Jun N-terminální kinázy 

(Locksley et al. 2001; Wajant et al. 2003). U lidí s obezitou zvýšené hladiny TNF-α v tukové tkáni 

vedou k narušení inzulínové signalizační kaskády, inhibici lipoproteinové lipázy a stimulaci 

lipolýzy (Hotamisligil et al. 1995; Kern et al. 2001; Kern et al. 1995). LPS je produktem Gram-

negativních bakterií. Do oběhu se dostává přes střevní stěnu (Manco et al. 2010) a indukuje 

prozánětlivou signalizaci NFκB vedoucí k produkci IL-6 a TNF-α (Jayashree et al. 2014). Kromě 

cytokinové signalizace mohou T lymfocyty polarizaci makrofágů ovlivňovat i přímým kontaktem 

mezi CD40 ligandem (CD154) na straně lymfocytů a CD40 receptorem na straně makrofágů (a 

dalších antigen-prezentujících buněk) (Elgueta et al. 2009).  

 

3.2.2. M2 makrofágy 

M2 makrofágy mají protizánětlivé funkce, indukují Th2 buněčnou odpověď, podílejí se na 

hojení ran, přestavbě tkání, novotvorbě cév a imunitních reakcích namířených proti parazitům. Jsou 

charakteristické expresí protizánětlivých cytokinů především IL-10, produkují ornitin a polyaminy 

(Mantovani et al. 2004). M2 makrofágy jsou fyziologicky přítomny v tukové tkáni štíhlých jedinců, 

u nichž se podílejí na udržení homeostázy (Aron-Wisnewsky et al. 2009; Lumeng et al. 2007). 
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Podle studií na myších modelech mají M2 makrofágy ve srovnání s M1 makrofágy schopnost 

pohlcovat mastné kyseliny v mimobuněčném prostoru a jsou více závislé na oxidaci mastných 

kyselin (Huang et al. 2014).  

M2 makrofágový fenotyp je molekulárně řízen působením IL-4, IL-13, IL-10 a 

glukokortikoidy (Mantovani et al. 2004). IL-4 a IL-13 jsou kromě alternativní aktivace makrofágů 

spojovány s imunitními reakcemi mířenými proti parazitům a alergickými reakcemi (Allen et al. 

2011; Doherty et al. 1993; Kabesch et al. 2006; Stein et al. 1992). Oba zahajují signalizaci skrze 

JAK-STAT kaskádu (Schindler et al. 2007). IL-4 i IL-13 jsou produkovány samotnými M2 

makrofágy (Bayer et al. 2013), dále eozinofilními granulocyty, Th2 lymfocyty, bazofilními 

granulocyty a žírnými buňkami (Bergmann et al. 1997; Bradding et al. 1992; Piehler et al. 2011; 

van Panhuys et al. 2011). Sekrece IL-4 a IL-13 je také spojována s aktivací bílé tukové tkáně a její 

přeměnou na béžovou tukovou tkáň (Qiu et al. 2014). M2 polarizace je dále podporována IL-10, 

který potlačuje produkci prozánětlivých cytokinů, kontroluje přestavbu extracelulární matrix, 

funkci B lymfocytů a novotvorbu lymfoidní tkáně (Mantovani et al. 2004). IL-10 také zlepšuje 

inzulínovou senzitivitu a transport glukózy (Lumeng et al. 2007). 

Podle in vitro studií (Mantovani et al. 2004) mohou být M2 makrofágy rozděleny do více 

skupin – M2a subpopulace indukované IL-4 a IL-13, M2b subpopulace indukované agonisty toll-

podobných receptorů (toll-like receptor, TLR) a IL-1R a M2c subpopulace indukované IL-10 a 

glukokortikoidy. Zatímco M2a a M2b makrofágy se podílejí na regulačních reakcích, M2c mají 

supresivní funkce a podílejí se na přestavbě tkání. 

 

4. Buňky lymfoidní linie a tuková tkáň 

Buňky lymfoidní linie představují heterogenní skupinu buněk tvořenou větším počtem 

buněčných populací s rozdílným původem a imunologickou reakcí. Tvorba a vyzrávání těchto 

buněk probíhá v kostní dřeni, brzlíku (T lymfocyty) a slezině (B lymfocyty), přičemž se rozlišují i 

aktivované formy některých populací lišící se svým metabolizmem nebo cytokinovou produkcí. 

V tukové tkáni byl prokázán výskyt lymfocytů spadajících jednak do nespecifické imunity, jednak 

do specifické imunity (Caspar-Bauguil et al. 2005). 
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Výskyt buněk lymfoidní linie v tukové tkáni jedinců s obezitou je časnou buněčnou 

odezvou na produkci stresových molekul (především cytokinů) a dalších produktů (například 

adipokinů – leptinu) hypertrofovanými adipocyty. To bylo nejprve objeveno na myších modelech 

s dietou indukovanou obezitou (Kintscher, Hartge et al. 2008) a následně i u lidí (Travers et al. 

2015). Buňky lymfoidní linie se v počátku rozvoje obezity zřejmě podílejí na potlačení zánětlivé 

reakce v tukové tkáni přímo produkcí protizánětlivých faktorů i nepřímo podporou vcestování 

monocytů a jejich aktivaci v makrofágy. Naopak později tj. při neúspěšném potlačení vlivů 

nadváhy na tukovou tkáň přispívají k rozvoji subklinického zánětu, což může být dáno i 

recipročním potlačením vývoje některých protizánětlivých a prozánětlivých subpopulací CD4+ Th 

lymfocytů, jež představují majoritní lymfocytární populaci v lidské tukové tkáni (Kintscher et al. 

2008; Luckheeram et al. 2012).    

 

4.1. Zdroj a vstup buněk lymfoidní linie do tukové tkáně 

Hlavním a zřejmě jediným zdrojem lymfocytů v tukové tkáni jsou lymfocyty migrující 

z krevního řečiště, a to v reakci na tvorbu chemokinů a adhezivních molekul tukovou tkání 

v důsledku počínajícího zánětu a hypertrofie adipocytů. Kroky chemotaxe lymfocytů jsou totožné 

s chemotaxí monocytů a zahrnují produkci chemokinů, aktivaci a zvýšení exprese cytoadhezních 

molekul endotelovými buňkami kapilár, adhezi buněk a jejich přestup do tkáně přes cévní stěnu a 

další diferenciaci (Curat et al. 2004). Lymfocyty jsou přitahovány do místa zánětu především na 

podkladě exprese chemokinového receptoru CCR5 na buněčném povrchu, jehož prostřednictvím 

detekují zvýšené hladiny chemokinu CCL-5 (Wu et al. 2007). Dále se na přestupu lymfocytů do 

tkáně podílejí další adhezivní molekuly například VCAM-1, ICAM-1 a selektiny.  

V tukové tkáni dochází k aktivaci a případně dalšímu vývoji lymfocytů v závislosti na 

aktivačních signálech produkovaných přímo ve tkáni. Typickým příkladem jsou jednotlivé 

subpopulace Th lymfocytů. Th lymfocyty se mohou vyskytovat v protizánětlivé formě jako Th2 

lymfocyty, jež se fyziologicky vyskytují v tukové tkáni štíhlých jedinců a jako Th1 lymfocyty 

s prozánětlivými vlastnostmi, jež se naopak podílejí na progresi zánětlivé reakce tukové tkáně u 

jedinců s obezitou (Rocha et al. 2008).  
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4.2. Buňky lymfoidní linie a jejich funkce 

4.2.1. NK buňky 

NK buňky (anglicky natural killer cells) nazývané také „přirození zabiječi“ představují 

buněčnou populaci spadající do nespecifické imunity. Tyto buňky, jak napovídá název, dokáží 

navodit smrt buňky infikované virem nebo buňky vykazující znaky nádorové transformace (Smyth 

et al. 2005). Obezita je spojena s jejich zvýšenou akumulací v tukové tkáni, a to beze změny jejich 

cytotoxické funkce (Lee et al. 2016). Zde podle experimentálních výsledů přispívají k prohloubení 

lokálního zánětu prostřednictvím cytotoxických reakcí a produkcí IFN-γ, přičemž svou roli zde 

sehrávají i samotné adipocyty, které ve zvýšené míře na svém buněčném povrchu exprimují ligandy 

pro NK buňky aktivující receptor 1 (Wensveen et al. 2015). U lidí pak dochází k vyšší akumulaci 

NK buněk produkujících IFN-γ ve viscerální tukové tkáni v porovnání s podkožní (Gao et al. 

2008). Deplece NK buněk vede ke zlepšení inzulínové senzitivity a redukci makrofágů v tukové 

tkáni, protože se jedná o buňky schopné produkce chemokinu CCL-2 a TNF-α (Lee et al. 2016).  

 

4.2.2. NKT buňky 

Natural killer T neboli NKT buňky představují buněčnou populaci stojící na pomezí mezi 

nespecifickou a specifickou imunitou s tím, že tyto buňky jsou schopné produkce prozánětlivých i 

protizánětlivých cytokinů (Braun et al. 2010). V souvislosti s tukovou tkání je zmiňována 

především subpopulace tzv. invariantních NKT (iNKT) buněk exprimujících CD1d antigen, jehož 

prostřednictvím jsou schopné komunikovat s adipocyty skrze prezentaci lipidových či 

glykolipidových molekul (Borg et al. 2007). Mimo tento mechanismus se na vcestování NKT 

buněk podílí zřejmě i chemokin CCL-2, což dokazuje nález CCR2 pozitivních iNKT buněk 

v tukové tkáni člověka (Schipper et al. 2012). iNKT buňky jsou schopné indukovat alternativní 

aktivaci makrofágů skrze produkci IL-4, IL-13 a IL-10 a kontrolovat počet, proliferaci a funkci T 

regulačních (Treg) lymfocytů (Lynch et al. 2015). Stimulace iNKT buněk adipocyty tak může 

přispívat k protizánětlivé odpovědi tkáně a potlačovat vznik zánětu při zvýšeném energetickém 

příjmu, což bylo prokázáno pokusy s delecemi CD1d u myších modelů (Huh et al. 2017). 

Rezidentní iNKT buňky v tukové tkáni tak působí protektivně proti rozvoji inzulínové resistence a 

dysfunkce adipocytů především za podmínek normálního energetického příjmu (Schipper et al. 
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2012). Obezita a vysoký kalorický příjem pak vede ke snížení této populace v tukové tkáni (Lynch 

et al. 2009; Schipper et al. 2012), což přispívá ke snížení inzulínové senzitivity.  

 

4.2.3. T pomocné lymfocyty 

 T pomocné lymfocyty zkráceně Th lymfocyty (z anglického „helper“) představují 

buněčnou populaci spadající do specifické imunity. Obecně se rozlišuje větší počet subpopulací, 

přičemž do souvislosti s tukovou tkání se dávají především Th1, Th2, Th17 a Treg lymfocyty. Jak 

již bylo zmíněno v úvodu, ve výskytu jednotlivých subpopulací v tukové tkáni hraje roli i 

reciproční aktivace Th lymfocytů. Ta zvýhodňuje rozvoj jedné subpopulace na úkor dalších, které 

jsou zpravidla potlačovány cytokiny produkovanými rozvíjenou subpopulací. Tento koncept se 

rovněž odráží v nomenklatuře a klasifikaci makrofágů na M1 a M2 makrofágy (Mills et al. 2000).  

Na základě zcela zjednodušeného konceptu lze obecně rozlišovat prozánětlivé a 

protizánětlivé subpopulace pomocných T lymfocytů. Th1 a Th17 lymfocyty stimulované 

působením IFN-γ, IL-12, IL-6 či transformujícím růstovým faktorem (TGF) β jsou spojovány s 

prozánětlivou reakcí čítající indukci M1 polarizaci makrofágů, zatímco Th2 a Treg lymfocyty 

podporované IL-2, IL-4, TGF-β jsou spojovány s protizánětlivými reakcemi včetně indukce M2 

polarizace makrofágů (Odegaard et al. 2007; Tiemessen et al. 2007). Podle výzkumů na myších 

modelech s dietou indukovanou obezitou se s rozvojem obezity mění – početně narůstá 

subpopulace Th1 lymfocytů, zatímco ostatní subpopulace zůstávají nezměněny (Winer et al. 2009), 

a to včetně majoritní protizánětlivé populace Th2 lymfocytů, jejíž vliv je tak relativně potlačen.  

Th1 lymfocyty atakují intracelulární patogeny, rakovinové buňky, často se podílejí na 

autoimunitních reakcích (Singh et al. 1999) a jsou významným zdrojem IFN-γ, který řídí 

prozánětlivé reakce v organizmu a indukuje M1 polarizaci makrofágů (Martinez et al. 2014). Th1 

lymfocyty ve větší míře exprimují také IL-2, čímž regulují vývoj a diferenciaci T lymfocytů (tedy 

i vlastního vývoje) (Boyman et al. 2012). U pacientů s obezitou a diabetes mellitus (DM) 2. typu 

bylo popsáno zvýšení Th1 i Th17 lymfocytů v cirkulaci. Zatímco množství Th1 lymfocytů 

pozitivně korelovalo s hladinami leptinu, inzulínu a hodnotou HOMA ( z anglického „homeostasis 

model assessment“) indexu (Pacifico et al. 2006), množství Th17 lymfocytů negativně korelovalo 

s hladinami HDL cholesterolu (Zeng et al. 2012). Současně kromě zvýšení počtu Th1 lymfocytů 
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v organizmu hrají v patogenezi subklinického zánětu u jedinců s obezitou roli také molekulární 

změny vedoucí k pohotovosti těchto buněk exprimovat IFN-γ ve větší míře, než je tomu u štíhlých 

jedinců, na což poukázaly in vitro pokusy porovnávající efekt stimulace Th1 buněk získaných 

z myších modelů (Rocha et al. 2008).  

Th2 lymfocyty mají prozánětlivé účinky a podílejí se na udržování homeostázy tukové 

tkáně u štíhlých jedinců. Produkují řadu cytokinů s protizánětlivým účinkem – IL-4, IL-5, IL-10 a 

IL-13, které se podílejí na indukci IgE produkce B lymfocyty, aktivaci eozinofilů, alternativní 

aktivaci makrofágů a potlačení vývoje Th1 lymfocytů (Berger 2000; Romagnani 1999). V tukové 

tkáni Th2 lymfocyty přispívají k potlačení následků zvýšení tělesné hmotnosti a inzulínové 

resistence, jak prokázaly experimenty s implantací Th2 lymfocytů myším s dietou indukovanou 

obezitou a s porušenou tvorbou lymfocytů (Winer et al. 2009). Protizánětlivých reakcí se také 

účastní Treg lymfocyty (Tang et al. 2004). Podobně jako u Th2 lymfocytů se i Treg lymfocyty 

vyskytují především u štíhlých jedinců (Zeng et al. 2012), u kterých se podílejí na expresi IL-10 

(Chaudhry et al. 2011) a potlačují funkce Th1 a Th17 lymfocytů potlačením účinků IFN-γ (Joller 

et al. 2014; Sojka et al. 2011).  

 

4.2.4. T cytotoxické lymfocyty 

T cytotoxické lymfocyty zkráceně Tc lymfocyty představují populaci buněk specifické 

imunity nadané schopností indukovat apoptózu infikovaných či poškozených buněk. Tc lymfocyty 

jsou podobně jako NK buňky významným zdrojem perforinu 1, který podle pokusů na myších 

s knockoutem genu pro perforin 1 se zdá mít spíše protektivní roli v rozvoji inzulínové rezistence 

ve viscerální tukové tkáni při zahájení vysokotukové diety. Sami autoři si protektivní efekt této 

molekuly vysvětlují tím, že Tc lymfocyty pravděpodobně jejím prostřednictvím v počátku rozvoje 

obezity lépe regulují hypertrofii a apoptózu adipocytů, a tím i svou vlastní aktivaci (Allard et al. 

2015).  

Nicméně dle dalších experimentů u myší s dietou indukovanou obezitou (Nishimura et al. 

2009b) deplece Tc lymfocytů snižuje množství M1 makrofágů v tukové tkáni, a to bez vlivu na M2 

makrofágy. Procento Tc lymfocytů je vyšší ve viscerální tukové tkáni v porovnání s podkožní, což 

je asociováno i se zvýšenou aktivitou kaspázy 1, a tedy i zvýšenými hladinami IL-1β a IL-18 
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(Koenen et al. 2011). Právě IL-18 v kombinaci s IL-12 či IL-1β, jež jsou také zvýšeny v tukové 

tkáni myší s obezitou, se podílí na zvýšení produkce IFN-γ Tc lymfocyty vedoucí k M1 polarizaci 

makrofágů a stimulaci prozánětlivé reakce (McDonnell et al. 2012).  

 

4.2.5. B lymfocyty 

B lymfocyty patří mezi typické zástupce buněk specifické imunity, přičemž se jedná o 

jediné buňky, které jsou po aktivaci a vývoji v plazmatické buňky schopné produkce protilátek 

namířených proti specifickým antigenům. Funkce B lymfocytů v tukové tkáni není prozatím přesně 

známa, přestože výskyt těchto buněk byl prokázán v tukové tkáni u myší i lidí. O lokálních účincích 

B lymfocytů hovoří prokázaná produkce protilátek podporujících zánět (IgG2c) při vzniku obezity 

některých specifických kmenů laboratorních myší (C57BL/6, C57BL/10 a NOD) a také výskyt 

protilátek třídy IgG a IgM v tukové tkáni člověka (Mestas et al. 2004; Winer et al. 2011). B 

lymfocyty mohou kromě produkce protilátek zánět ovlivňovat i svou schopností předkládat 

antigeny Th lymfocytům (Wortis et al. 1995). Příkladem je B buňkami pozitivně regulovaná 

odpověď Th17 lymfocytů charakterizovaná vysokou hladinou produkovaného IL-17 u myší i lidí 

(DeFuria et al. 2013). B lymfocyty v tukové tkáni mají zřejmě i protizánětlivé účinky dané 

produkcí IL-10. Nicméně tato frakce B lymfocytů je v tukové tkáni vlivem obezity snížená 

(Nishimura et al. 2013). 

 

5. Současné in vitro poznatky ve světle in vivo poznatků  

Doposud bylo publikováno velké množství studií (především experimentálních), které 

pracují se zjednodušenými koncepty plně polarizovaných buněk, jež se svými funkcemi 

nepřekrývají, mají jasně ohraničené proti a prozánětlivé funkce a vyskytují se majoritně ve tkáních 

štíhlých jedinců, resp. jedinců s obezitou. Tento koncept byl nejprve popsán u Th1/Th2 lymfocytů 

v souvislosti s prokázaným recipročním potlačením těchto dvou subtypů (Ouyang et al. 1998). 

Druhý hojně užívaný koncept představuje hypotéza o aktivaci a polarizaci makrofágů původně 

popsané u in vitro studií využívajících specifické stimulace buněk v buněčné kultuře (Mantovani 

et al. 2004). V současnosti řada autorů (Kidd 2003; Martinez et al. 2014; Sica et al. 2012) poukazuje 

na tuto problematiku a upozorňuje na zjednodušené vnímání výše uvedených konceptů. S tím 
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souvisí i publikované experimentální studie u myší i lidí, které prokazují, že makrofágy mohou mít 

protizánětlivý fenotyp a přesto být schopné produkce prozánětlivých cytokinů (Bourlier et al. 2008; 

Shaul et al. 2010; Zeyda et al. 2007). Kromě hypotéz o aktivaci a fenotypu imunokompetentních 

buněk je tedy zřejmě nutné reflektovat i „místo a čas“ vzniku a progrese zánětu. V tomto kontextu 

bylo prokázáno, že v transplantační medicíně může být přežití transplantátu závislé na Th1 buněčné 

odpovědi, zatímco odpověď Th2 buněk může mít za následek odmítnutí transplantátu (Zhai et al. 

1999). Z čistě teoretického hlediska může být schopnost makrofágů (i jiných imunitních buněk) 

vykazovat současně funkce spojené s protizánětlivým a prozánětlivým fenotypem výhodná a může 

umožňovat buňkám dynamicky reagovat na aktuální potřeby tkáně či organizmu zvláště při rozvoji 

patofyziologických stavů.  

Jak již bylo zmíněno, hypertrofie adipocytů přítomná u pacientů s obezitou je spojena 

s rozvojem lokální hypoxie (Hosogai et al. 2007), která indukuje akumulaci makrofágů, mění 

genovou expresi přítomných buněk a zvyšuje produkci látek s vasodilatačním účinkem (Lewis et 

al. 1999). Tyto změny většinou vycházejí ze stabilizace alfa podjednotky transkripčního faktoru 

indukovaného hypoxií (HIF) 1 odpovídajícího na hypoxii. HIF-1 reguluje např. expresi 

vaskulárního endoteliálního růstového faktoru, glukózového transportéru 1, kinázy pyruvát 

dehydrogenázy 1, faktoru inhibujícího migraci makrofágů nebo enzymu iNOS. Zvýšení exprese 

HIF-1α u jedinců s obezitou (Cancello et al. 2005) může být potenciálně zodpovědná za fibrózu a 

rozvoj inzulínové rezistence v tukové tkáni (Halberg et al. 2009). Kromě toho je hypoxie spojená 

s prozánětlivou reakcí tkáně a zvýšením produkce prozánětlivých faktorů např. TNF-α, IL-1, IL-6, 

CCL-2/MCP-1 či iNOS (Hosogai et al. 2007; Ye et al. 2007) pojících se s M1 polarizací makrofágů. 

Za předpokladu, že M1 makrofágy mají substráty nezbytné pro syntézu oxidu dusnatého, lze 

uvažovat, zda by takto produkovaný oxid dusnatý mohl částečně přispívat k lokální oxygenaci 

tkáně, vzhledem ke svým vasodilatačním schopnostem (Wang et al. 1997). Současně by makrofágy 

mohly alespoň dočasně skrze produkci vaskulárního endoteliálního růstového faktoru zvyšovat 

produkci oxidu dusnatého endotelovými buňkami (Cejudo-Martin et al. 2002). Při přetrvávající 

hypoxii by pak bylo výhodné kombinovat tyto reakce s novotvorbou cév, která je přisuzována M2 

makrofágům (Jetten et al. 2014; Roma-Lavisse et al. 2015; Zajac et al. 2013).  

 

 



 

26 

 

6. Adipocyty a adipokiny jako činitelé v imunitních reakcích 

Ve světle současných poznatků o imunokompetentních buňkách v tukové tkáni jsou 

adipocyty a jejich funkce často zastiňovány, přestože adipocyty jsou zdrojem celé řady faktorů 

regulujících nejen lokální reakce v tukové tkáni, ale i děje na úrovni celého organizmu včetně 

příjmu potravy a řady dalších. Adipocyty jsou tak zdrojem „klasických“ cytokinů zahrnujících 

prozánětlivý TNF-α, IL-6 nebo IL-1β nebo chemokinů typu MCP-1 a zároveň zdrojem adipokinů 

s prokázanými imunitními účinky jakými jsou adiponektin a leptin (Fain 2006). Někteří autoři tvrdí 

(Bouloumie et al. 2008), že právě faktory produkované adipocyty (spíše než faktory produkované 

imunitními buňkami) obstarávají většinu lokálních interakcí mezi lymfocyty a makrofágy v tukové 

tkáni. Kromě produkce látek s parakrinními a endokrinními účinky mohou adipocyty ovlivňovat 

okolí i prezentací molekul na svém povrchu a komunikovat skrze přímé buněčné kontakty. 

Příkladem je už výše zmiňovaná prezentace lipidových/glykolipidových molekul na povrchu 

adipocytů a interakce s CD1d na povrchu iNKT buněk (Borg et al. 2007). Adipocyty jsou také 

schopny exprese antigenu CD40 vázající CD40 ligand (CD154) na straně aktivovaných T 

lymfocytů. CD40 mRNA exprese CD40 je dokonce vyšší v adipocytech než ve stromavaskulární 

frakci tukové tkáně a vyšší v podkožní než ve viscerální tukové tkáni (Poggi et al. 2009). Stimulace 

adipocytů skrze CD40 pak vede k expresi chemokinů MCP-1 a CCL-5 stimulujících vcestování 

monocytů a lymfocytů do tukové tkáně (Chatzigeorgiou et al. 2013). Adipocyty exprimují dále 

molekuly hlavního histokombatibilního systému II. třídy a tato exprese může být dále ovlivněna, 

jak prokázala vysokotuková dieta u myší. Zároveň mRNA exprese řady genů podílejících se na 

tvorbě a prezentaci těchto molekul je vyšší u žen s obezitou v porovnání se štíhlými ženami (Deng 

et al. 2013).  

 

6.1. Adiponektin 

Jak už bylo popsáno v úvodu, adiponektin je ve vyšší míře produkován u štíhlých jedinců 

než u jedinců s obezitou (Yang et al. 2001). Adiponektin má řadu imunitních účinků. Kromě toho, 

že se podílí na snížení triacylglycerolů v tkáni a zvyšuje inzulínovou senzitivitu skrze zvýšení 

exprese acyl koenzym A oxidázy a odpřahujícího proteinu 2 ve svalu, podporuje alternativní 

aktivaci makrofágů skrze zvýšení exprese molekul CD36 a CD204 a stimulací produkce IL-10. 

Adiponektin dále ovlivňuje funkci prozánětlivých cytokinů, inhibuje transformaci makrofágů 
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v pěnové buňky a potlačuje produkci IFN-γ a TNF-α stimulovanou expresi adhezivních molekul a 

dalších faktorů zodpovědných za adhezi monocytů k endotelu (Ohashi et al. 2010; Ouchi et al. 

1999; Wolf et al. 2004; Yamauchi et al. 2001). Jak bylo prokázáno na myším modelu s 

roztroušenou sklerózou (Piccio et al. 2013), snížení adiponektinu má za následek zvýšení Th1 

lymfocytární buněčné odpovědi a vyvolání defektů přítomných Treg lymfocytů. Na druhou stranu 

byly v in vitro studiích popsány i prozánětlivé účinky adiponektinu (Cheng et al. 2012; Jung et al. 

2012). Přidání adiponektinu do buněčných kultur makrofágů a Th lymfocytů byla spojena 

s prozánětlivou odpovědí makrofágů a diferenciací Th1 lymfocytů s IFN-γ produkcí. Podobně 

aktivace dendritických buněk adiponektinem vyústila v Th1 a Th17 polarizaci lymfocytů. 

 

6.2. Leptin  

 Leptin je adipokin produkovaný převážně tukovou tkání. Jeho sekrece se zvyšuje 

s nárůstem tělesné hmotnosti a naopak klesá při jejím úbytku či po déle trvajícím hladovění (Yadav 

et al. 2013). Kromě četných regulačních vlivů na metabolizmus je leptin spojován i s regulací 

imunitních reakcí. Konkrétně byly jeho receptory u myších modelů nalezeny na povrchu Th 

lymfocytů, Tc lymfocytů, B lymfocytů i buněk monocyto-makrofágového systému 

(Papathanassoglou et al. 2006). Leptin nejen stimuluje aktivaci makrofágů, T lymfocytů či dalších 

buněk (např. NK buněk), ale také podporuje lymfopoézu i myelopoézu v kostní dřeni (Claycombe 

et al. 2008; Papathanassoglou et al. 2006) a funguje jako účinný chemoatraktant pro buňky 

monocyto-makrofágové linie (Gruen et al. 2007). Leptinový receptor vykazuje sekvenční 

homologii s receptory pro I. třídu cytokinů, přičemž zahajuje odpovídající signalizaci včetně 

aktivace signalizace JAK-STAT, fosfatidylinositol-3-kinázy či mitogenem aktivované 

proteinkinázové kaskády (Tartaglia et al. 1995). Zvýšené hladiny leptinu mohou také potenciálně 

přispívat k nevyhraněné polaritě makrofágů v tukové tkáni, jak naznačují některé in vitro studie 

(Acedo et al. 2013). Makrofágy, které byly vystaveny účinkům leptinu, jednak exprimovaly 

markery specifické pro M2 makrofágy, jednak byly schopny produkovat prozánětlivé cytokiny 

TNF-α, IL-6 či IL-1β specifické pro M1 makrofágy. Prozánětlivá polarizace makrofágů je 

potenciálně stimulována i nepřímo skrze leptinem-indukovanou Th1 polarizaci pomocných T 

lymfocytů (Lord et al. 1998). 
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6.3. Rezistin 

Rezistin je adipokin, který byl nazván podle své schopnosti vyvolat inzulínovou rezistenci 

u myších modelů (Steppan et al. 2001). Podle prvních studií popisujících zvýšené hladiny rezistinu 

u jedinců s obezitou a jeho pozitivní asociaci se zvýšeným obsahem tuku v organizmu a zánětem 

se předpokládaly podobné účinky i u lidí (Piestrzeniewicz et al. 2008; Vozarova de Courten et al. 

2004). Nicméně v současnosti se opouští od konceptu rezistinu jakožto primárního činitele vzniku 

zánětu tukové tkáně. Spíše se předpokládá jeho role jako jednoho z prostředkovatelů s funkcemi 

odpovídajícími cytokinům (Utzschneider et al. 2005). K tomu přispívá i fakt, že rezistin je u 

člověka produkován primárně buňkami monocyto-makrofágového systému, a to zřejmě pod 

kontrolou PPAR-γ (Patel et al. 2003; Savage et al. 2001). Bez ohledu na jeho zařazení či klasifikaci 

má rezistin řadu imunitních účinků. Zvyšuje adhezi monocytů k endotelu indukcí expresí ICAM-

1, VCAM-1, E- a P-selektinů (Hsu et al. 2011; Manduteanu et al. 2010), dále indukuje produkci 

prozánětlivých cytokinů TNF-α a IL-12 makrofágy (Silswal et al. 2005) a pozitivně koreluje se 

zvýšením hladin IL-6 u pacientek s gestačním diabetem (Kuzmicki et al. 2009). Na druhou stranu 

rezistin vykazuje některé funkce potenciálně klasifikovatelné jako protizánětlivé. Bylo prokázáno, 

že zvyšuje expresi molekuly CD36 na makrofázích a zřejmě potlačuje transformaci makrofágů 

v pěnové buňky (Xu et al. 2006). 

 

6.4. Visfatin 

Visfatin byl původně popsán jako adipokin produkovaný viscerální tukovou tkání, který 

napodobuje účinky inzulínu, avšak tyto výsledky byly posléze samotnými autory studie odvolány 

(Fukuhara et al. 2005). Přesto byly u visfatinu popsány četné imunitní účinky. Visfatin zvyšuje 

produkci řady cytokinů – IL-1β, IL-6, IL-10 a TNF-α v lidských leukocytech, indukuje chemotaxi 

monocytů a B lymfocytů a zvyšuje expresi antigenů CD40 a CD80 (Moschen et al. 2007). Zřejmě 

se tak podílí částečně i na regulaci zánětlivé reakce makrofágů, protože právě tyto buňky jsou jeho 

hlavním zdrojem (Aye et al. 2015). 
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7. Molekulární komunikace mezi buňkami v tukové tkáni 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, molekulární komunikace mezi buňkami v tukové 

tkáni je velice pestrá a zahrnuje autokrinní, parakrinní i endokrinní mechanizmy včetně přímých 

buněčných kontaktů, a to jak ze strany adipocytů, tak ze strany imunokompetentních buněk i buněk 

pojivové tkáně. Vzhledem k velké komplexitě této problematiky je cílem této podkapitoly pouze 

vyčlenit cytokiny nejčastěji zmiňované v souvislosti se subklinickým zánětem v tukové tkáni a 

poukázat na jejich asociace s obezitou.  

TNF-α, IL-1 a IL-6. TNF-α, IL-1 a IL-6 se řadí mezi cytokiny, jež kromě specifického 

lokálního účinku mají i účinky systémové. Ty mohou při nadměrné zánětlivé odpovědi kulminovat 

a vyvolat patologické reakce typu leukopenie, poruchy hemokoagulace a další (Jaffer et al. 2010). 

Jejich možné lokální a parakrinní působení naznačuje i jejich prokázaná zvýšená exprese 

v epikardiální tukové tkáni oproti podkožní (Kremen et al. 2006; Mazurek et al. 2003; Zhou et al. 

2011), která je spojena i s jejich vyšší tkáňovou hladinou (Cheng et al. 2008) a potenciálně i se 

vznikem a progresí kardiovaskulárních poruch (Ferrari 1999; Vicenova et al. 2009; Volpato et al. 

2001). Mimoto se mohou přímo podílet i na vzniku inzulínové resistence u pacientů s obezitou. 

Například TNF-α se podílí na fosforylaci substrátu inzulínového receptoru 1, která interferuje s 

fyziologickou funkcí inzulínového receptoru (Kanety et al. 1995). 

IFN-γ. Jak vyplývá z výše uvedeného textu, IFN-γ je prozánětlivý cytokin produkovaný 

Th1 lymfocyty, Tc lymfocyty, NK buňkami a případně i M1 makrofágy, u nichž podporuje jejich 

prozánětlivý fenotyp a funkce. Kromě toho se IFN-γ zřejmě podílí i na vzniku dysfunkce endotelu 

a poruchách energetického výdeje, na což poukazují výsledky získané na myších modelech (Zhang 

et al. 2011) a buněčných kulturách (Li et al. 2012). Jeho polymorfizmy jsou také spojeny se 

zvýšeným rizikem rozvoje DM 1. typu (Jahromi et al. 2000). 

IL-10. IL-10 je protizánětlivý cytokin produkovaný většinou leukocytárních populací 

v odpověď na různé stimulace (Hutchins et al. 2013). IL-10 inhibuje produkci TNF-α, IL-1 a     

IFN-γ (D'Andrea et al. 1993; Shin et al. 1999). Ve spojitosti s obezitou a DM 2. typu byly 

zmiňovány jeho vysoké hladiny u dětských pacientů s hypoadiponektémií a metabolickým 

syndromem (Calcaterra et al. 2009), což může souviset s experimentálně zjištěnou schopností      

IL-10 působit na centra příjmu potravy a snížení hyperfagie u myších modelů (Nakata et al. 2016). 
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IL-4 a IL-13. IL-4 a IL-13 mají v organizmu spíše pozitivní funkce, obecně působí 

protizánětlivě v tom smyslu, že jsou produkovány Th2 lymfocyty a podporují M2 polarizaci 

makrofágů (Mantovani et al. 2004), ale zároveň je jejich zvýšená produkce spolu s aktivací Th2 

lymfocytů, eozinofilů a B lymfocytů produkující IgE spojována s alergickou reakcí (Gour et al. 

2015). 

Přímé buněčné kontakty. Kromě cytokinové produkce dochází u imunokompetentních 

buněk k přímým buněčným kontaktům, které mohou být rozhodující pro koordinaci imunitní 

reakce či vývoj polarizovaného fenotypu imunitních buněk. Příkladem je i vytvoření sekundárního 

aktivačního signálu mezi CD40 ligandem (CD154) na straně T lymfocytů a CD40 na straně 

antigen-prezentujících buněk např. makrofágů, u nichž aktivace touto cestou posiluje jejich M1 

polarizaci (Elgueta et al. 2009). Inhibice této komunikace u myší s dietou-indukovanou obezitou 

vedla k potlačení aterosklerózy, zlepšení glukózové tolerance a redukci množství imunitních buněk 

v tukové tkáni (Lutgens et al. 2010; van den Berg et al. 2015). Na druhou stranu úplné zablokování 

této komunikace také není zcela výhodné, na což poukazují výsledky získané ze studií na myších 

s knockoutem CD40, u níž mutace vedla k nárůstu tělesné hmotnosti, snížení inzulínové senzitivity 

v odpovědi po zavedení diety. Tento stav byl navíc doprovázen akumulací Tc lymfocytů a 

makrofágů v tukové tkáni se zvýšenou lokální produkcí prozánětlivých cytokinů (Yi et al. 2014).  

 

8. Identifikace buněčných typů 

Nejběžnějším přístupem pro identifikaci jednotlivých buněčných typů a jejich polarizace je 

užití analýz založených na interakci specifické protilátky s antigenem určujícím konkrétní 

buněčnou populaci. Takovýto antigen se označuje jako marker. Na tomto principu stojí i metoda 

průtokové cytometrie využívající protilátky konjugované s fluorochromem namířené proti předem 

zvoleným markerům. Průtoková cytometrie je technika umožňující stanovení fyzikálních (velikost 

a granularita) i chemických vlastností buněk na základě měření rozptylu světelného záření a 

emitované fluorescence. Buňky značené protilátkami jsou obsaženy v suspenzi, která je nasávána 

do přístroje. Na podkladě hydrodynamické fokusace dochází k vytvoření úzkého proudu suspenze, 

v níž procházejí jednotlivé buňky za sebou. Tento proud je protínán laserovým paprskem 

indukujícím přechod elektronů fluorochromu protilátky na nestabilní hladinu s vyšší energií. 

Elektrony přecházejí zpět na nižší energetickou hladinu a přebytečná energie je uvolněna ve formě 
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záření, které je detekováno. Kromě emise fluorescenčního záření dochází na buňkách také 

k rozptylu záření. Tento rozptyl je měřen jednak v přímém směru jako tzv. forward scatter (FSC), 

jež odpovídá velikosti buněk, jednak pod přesně definovaným úhlem jako tzv. side scatter (SSC), 

který odpovídá granularitě buněk. Obě tyto hodnoty lze vyjádřit v grafu, na němž jsou na ose x 

vyjádřeny hodnoty FSC a na ose y hodnoty SSC (Brown et al. 2000). Tento graf umožňuje 

rozdělení buněčných populací na základě jejich fyzikálních vlastností (Obrázek 2a). U jednotlivých 

buněčných typů lze poté odečíst jejich antigenní strukturu (Obrázek 2b). V dalším textu jsou 

popsány pouze vybrané základní markery pro určení lymfocytárních populací a populací 

monocyto-makrofágového systému.  

 

8.1. Obecné markery pro určení buněk monocyto-makrofágové linie u člověka 

CD14. Nejrozšířenější marker pro identifikaci buněk monocyto-makrofágového systému 

představuje receptor pro LPS označovaný jako CD14. CD14 je 55 kDa glykoprotein bohatý na 

leucinové repetice kódovaný na chromozomu 5 (Ferrero et al. 1990). Podílí se rovněž na 

rozpoznání a fagocytóze apoptotických buněk a dalších bakteriálních komponent (Devitt et al. 

1998; Pugin et al. 1994). CD14 je exprimován v menší míře neutrofilními granulocyty (Antal-

Szalmas et al. 1997), bazofilními granulocyty (Iida et al. 1994) a lymfocyty (Fridlender et al. 1999). 

Zároveň také byly popsány CD14 negativní makrofágy (Smith et al. 2001). 
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CD64. Antigen CD64 exprimovaný monocyty, makrofágy, neutrofilními a eosinofilními 

granulocyty představuje vysokoafinitní receptor FcγRI (Nimmerjahn et al. 2006; Radaev et al. 

2002). CD64 lze užít pro přesnější charakterizaci monocytů (Grage-Griebenow et al. 1993), avšak 

oproti užití kombinace CD14 a CD16 CD64 nepřináší větší výhody. Klasické a intermediární 

monocyty jsou klasifikovány jako CD64 pozitivní, zatímco neklasické monocyty jako CD64 

negativní (Gordon et al. 2005). 

CD68. CD68 představuje 110 kDa transmembránový glykoprotein nacházející se na 

lyzozomech a cytoplasmatické membráně, je exprimován na lidských monocytech a makrofázích 

(Gottfried et al. 2008). Jeho přesná funkce není známa, zřejmě se podílí na vazbě oxidovaných 

LDL částic (van der Kooij et al. 1997). Antigen CD68 je dále exprimován dendritickými buňkami, 

fibroblasty a endoteliálními buňkami (Gottfried et al. 2008; Nakamura et al. 1998). Tento marker 

je hojně využívaný především v imunohistochemii. 

HLA-DR (Human leukocyte antigen, HLA). HLA-DR spadá mezi molekuly druhé třídy 

lidského histokompatibilního systému. Nachází se na povrchu antigen-prezentujících buněk včetně 

monocytů a makrofágů, avšak jeho exprese u monocytů je slabá (Jones et al. 2006). V některých 

studiích je HLA-DR užíván jako marker M1 makrofágů, které ho exprimují silněji (Hasan et al. 

2012; Wang et al. 2014). Na druhou stranu v in vitro studiích M2 makrofágy indukované IL-4 měly 

dokonce vyšší průměrnou intenzitu fluorescence než M1 makrofágy či M2 makrofágy indukované 

IL-10 (Zeyda et al. 2007). 

 

8.2. Markery pro určení M1 makrofágů – CD40, CD80, CD86 a CD11c 

 Glykoprotein CD40 je člen rodiny tumor nekrotizujících faktorů, který se nachází na 

membráně antigen-prezentujících buněk, epiteliálních buněk, buněk karcinomů nebo adipocytů. 

Tento protein zahajuje signalizaci přímým buněčným kontaktem skrze vazbu specifického CD40 

ligandu neboli molekuly CD154, která je exprimována na povrchu aktivovaných Th lymfocytů. 

Výsledkem je produkce IFN-γ a aktivace prozánětlivé odpovědi včetně M1 polarizace makrofágů 

(Banchereau et al. 1994; Pammer et al. 1996). U pacientů s obezitou dochází ke zvýšení CD40 

pozitivních makrofágů, jež poklesnou po redukci tělesné hmotnosti indukované Roux-en-Y 

gastrickým bypassem (Aron-Wisnewsky et al. 2009). Mezi další markery M1 makrofágů se řadí i 

kostimulační ligandy T lymfocytů CD80 a CD86 (neboli B7-1 a B7-2) vyskytující se na povrchu 
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antigen-prezentujících buněk (Vasu et al. 2003). Jejich exprese je rovněž umocněna signalizací 

IFN-γ (Freedman et al. 1991). Posledním markerem užívaným pro definici M1 makrofágů je 

CD11c. Tento β2 integrin je široce užíván především u myších modelů (Fujisaka et al. 2009; Wu 

et al. 2009). CD11c je exprimován také na povrchu neutrofilních granulocytů, NK buněk a 

dendritických buněk (Bertola et al. 2012; Ingalls et al. 1995).  

 

8.3. Markery pro určení M2 makrofágů – CD36, CD163, CD204 a CD206 

 CD36 neboli receptor pro trombospodin-1 (Silverstein et al. 1992) je přítomen na 

membráně řady buněčných typů včetně makrofágů, dendritických buněk a adipocytů (Febbraio et 

al. 2001). Tento scavangerový receptor se podílí na některých funkcích M2 makrofágů jako je 

rozpoznání a pohlcení oxidovaných lipidů a apoptotických buněk (Fadok et al. 1998; Hoebe et al. 

2005; Rios et al. 2013). Receptor CD163 řadící se do rodiny scavengerových receptorů bohatých 

na cystein se podílí na endocytóze hemoglobino-haptoglobinových komplexů (Schaer et al. 2006). 

Jeho solubilní forma sCD163 je považována za jeden z prediktorů agresivity a prognózy některých 

nádorů (Bao et al. 2015) a řady dalších onemocnění včetně DM 2. typu (Moller et al. 2011). CD204 

neboli makrofágový scavengerový receptor 1 je nedávno definovaný marker M2 makrofágů, který 

vychytává oxidované LDL částice (Linton et al. 2001). Ke zvýšení jeho exprese dochází při 

diferenciaci monocytů v makrofágy a zároveň se zvyšuje při jejich alternativní aktivaci (Martinez 

et al. 2006; Shigeoka et al. 2013). Manózový receptor neboli CD206 zajišťuje vazbu sacharidů 

obsahující zbytky manózy. Je exprimován makrofágy, dendritickými buňkami a endoteliálními 

buňkami (Martinez-Pomares 2012). V současnosti se užívá jako marker M2 makrofágů (Camell et 

al. 2013; Kaku et al. 2014; Vogel et al. 2013), přestože dříve byl považován za marker obecný 

(Kovacikova et al. 2011; Wentworth et al. 2010), a to zřejmě proto, že se exprimuje až po 

diferenciaci monocytů v makrofágy.  

 

8.4. Základní markery pro určení buněk lymfoidní linie 

CD45. CD45 je označován jako obecný leukocytární antigen. Jedná se o rodinu 

transmembránových glykoproteinů, které se mimo jiné podílejí na aktivaci T lymfocytů (Altin et 

al. 1997). V průtokové cytometrii se využívá pro obecnou identifikaci lymfocytární populace 
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v kombinaci s hodnotami SSC. Identifikace jeho izoforem CD45RA a CD45RO se v některých 

studiích užívá i pro rozlišení naivních a paměťových buněk (Machura et al. 2008).   

CD16 a CD56. Antigen CD16 je nízkoafinitní receptor pro Fc strukturu imunoglobulinů. 

Vyskytuje se na makrofázích a monocytech, u nichž se užívá pro identifikaci jednotlivých 

subpopulací (Yeap et al. 2016), dále na NK a NKT buňkách. CD16 se podílí na buněčné 

cytotoxicitě závislé na protilátkách Pro identifikaci NK a NKT buněk se zpravidla užívá 

v kombinaci s antigenem CD56, a to v návaznosti na pozitivitu na CD3 antigen (Khvedelidze et al. 

2008; Mandelboim et al. 1999). Antigen CD56 je glykoprotein označovaný také jako adhezní 

molekula neurálních buněk 1. Vyskytuje se ve větším forem lišících se svým molekulárním 

sestřihem na úrovni pre-mRNA (Reyes et al. 1991).  

CD3. Antigen CD3 je základní antigen pro určení T lymfocytárních populací včetně NKT 

buněk. Je tvořen γ, δ, ζ a ε řetězci asociujícími v dimery (CD3εγ, CD3εδ a ζ- ζ) a podílí se na 

přenosu signálu z receptoru T lymfocytů, který váže molekuly hlavního histokompatibilního 

systému (Feito et al. 2002). 

CD4 a CD8. CD4 a CD8 jsou povrchové glykoproteiny, jež se se podílejí na rozeznání 

nepolymorfních regionů molekul hlavního histokompatibilního komplexu I. a II. třídy 

vyskytujícího se na všech jaderných buňkách organizmu, respektive na antigen-prezentujících 

buňkách. Jejich aktivace skrze tento signál zvyšuje adhezi T lymfocytů a vede k jejich specifické 

aktivaci. CD4 antigen se vyskytuje na povrchu Th lymfocytů a rozeznává molekuly II. třídy 

hlavního histokompatibilního komplexu, zatímco CD8 antigen je lokalizován na povrchu Tc 

lymfocytů a rozeznává molekuly I. třídy hlavního histokompatibilního komplexu (Koretzky 2010). 

Pro bližší identifikaci subpopulací Th lymfocytů lze s výhodou užít kombinace povrchového 

markeru CD4 s detekcí intracelulárně se vyskytujících cytokinů. Pro Th1 lymfocyty především 

IFN-γ, pro Th2 lymfocyty IL-4 či IL-13 a pro Treg lymfocyty forkhead box P3 (Toldi et al. 2011). 

Podle některých autorů (Su et al. 2012) lze pro identifikaci Treg lymfocytů užít i kombinace 

antigenu CD4 s antigenem CD25 a nízkou expresí antigenu CD127. Zvláštní populací, jež lze 

stanovit na podkladě pozitivní identifikace CD4 a CD8 je populace CD4+CD8+ pozitivních 

lymfocytů, u nichž byla nalezena souvislost mezi jejich zvýšeným výskytem a rozvojem 

autoimunitních chorob nebo DM 2. typu. Funkce této subpopulace T lymfocytů je zatím 

neobjasněná (Overgaard et al. 2015).   
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CD19. Antigen CD19 je transmembránový 95kDa glykoprotein patřící do 

imunoglobulinové rodiny. Je důležitý pro přenos signálu u B lymfocytů závislých i nezávislých na 

receptoru B buněk. CD19 je využíván jako marker pro fyziologické a neoplastické B lymfocyty. 

CD19 exprimují i některé subtypy dendritických buněk (Wang et al. 2012).  

 

9. Další faktory ovlivňující zánět v tukové tkáni a rozvoj komplikací obezity 

Kromě imunokompetentních buněk hraje roli v rozvoji inzulínové resistence v tukové tkáni 

řada faktorů modulujících její metabolickou i imunologickou odpověď. Jejich zdrojem může být 

samotná tuková tkáň či jiné tkáně v organizmu, případně se do organizmu dostávají z vnějšího 

prostředí. Obecně tyto faktory mohou přímo i nepřímo modulovat zánětlivou reakci tukové tkáně, 

a to například svým působením na polarizaci přítomných imunokompetentních buněk či podporou 

uvolnění většího počtu imunitních buněk z kostní dřeně do cirkulace. Současně lze předpokládat, 

že i prosté metabolické působení látek bez zjevných imunitních vlastností může mít vliv na rozvoj 

subklinického zánětu. V tomto ohledu je dobrým příkladem aktivace NLRP3 (Nod-like receptor 

family pyrin domain containing, NLRP) signalizace lipidovými látkami, které iniciují tvorbu 

komplexu (tzv. inflamazomu) a aktivaci enzymu kaspázy-1. Ten se pak podílí na produkci IL-1β a 

IL-18 (Li et al. 2014) podporujících vznik lokální i systémové zánětlivé reakce (Dinarello 2006).        

 

9.1. Proteiny podobné angiopoietinům  

Proteiny podobné angiopoietinům (z anglického „angiopoietin-like proteins“, ANGPTLs) 

jsou proteiny s charakteristickou strukturou obsahující coiled-coil doménu a doménu podobnou 

fibrinogenu (Kim et al. 1999), u nichž doposud nebyl identifikován specifický receptor (George 

2006). Jedná se o rodinu osmi proteinů s rozdílnou funkcí regulujících např. novotvorbu cév (Oike 

et al. 2004b), aktivitu hematopoetických kmenových buněk (Zhang et al. 2006a) nebo invazi 

nádorů (Nakayama et al. 2010). Tři z těchto proteinů – ANGPTL3, ANGPTL4 a ANGPTL6 jsou 

uvolňovány do cirkulace a mají přímý endokrinní efekt na lipidový, sacharidový a energetický 

metabolizmus (George 2006). 

ANGPTL3 a ANGPTL4 představují strukturně i funkčně příbuzné proteiny. Sdílí přibližně 

31 % své strukturní identity (Ge et al. 2005) a oba se podílejí na regulaci metabolizmu, avšak jejich 
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účinky jsou patrné za různých podmínek (Koster et al. 2005; Mehta et al. 2014; Shan et al. 2009). 

ANGPTL3 i ANGPTL4 snižují aktivitu lipoproteinové lipázy a zároveň stimulují lipolýzu v 

adipocytech (Oike et al. 2005a). Jejich sekrece je regulována jaterním X receptorem, respektive 

receptory aktivovanými proliferátory peroxizomů (Kaplan et al. 2003). Cirkulující hladiny 

ANGPTL4 se fyziologicky zvyšují při hladovění, dietě nebo po fyzické aktivitě (Cullberg et al. 

2013; Jonker et al. 2013; Kersten et al. 2009). V krevním oběhu zdravých jedinců se nachází vyšší 

koncentrace ANGPTL3 ve srovnání s ANGPTL4 (Shan et al. 2009). U pacientů s DM 2. typu pak 

dochází ke zvýšení hladin ANGPTL3 (podle experimentů na myších) i ke zvýšení hladin 

ANGPTL4 (Inukai et al. 2004; Tjeerdema et al. 2014). Toto zvýšení ANGPTL4 je zřejmě 

kompenzatorní. ANGPTL4 snižuje glykémii, zlepšuje glukózovou toleranci (Xu et al. 2005), 

snižuje příjem potravy, zvyšuje energetický výdej (Kim et al. 2010) a potlačuje rozvoj 

aterosklerózy aktivací lipoproteinové lipázy a zabráněním přerodu makrofágů v pěnové buňky 

(Lichtenstein et al. 2010; Xu et al. 2015). Funkce ANGPTL4 v zánětlivé reakci a rozvoji 

komplikací obezity tak souvisí i s jeho expresí makrofágy. U nich absence ANGPTL4 vede ke 

zvýšenému pohlcování nasycených mastných kyselin, což je vlastnost přisuzovaná především M2 

makrofágům (Huang et al. 2014). S tím souvisí i fakt, že aktivace TLR na makrofázích působením 

LPS, jenž stimuluje M1 polarizaci makrofágů (Mantovani et al. 2004), snižuje také expresi 

ANGPTL4 (Feingold et al. 2012).   

ANGPTL6 nazývaný též angiopoietinům příbuzný růstový faktor je protein produkovaný 

především játry a tukovou tkání (Romeo et al. 2009). Vzhledem k detekci slabé mRNA exprese 

v CD14 pozitivních buňkách izolovaných z krve (Cinkajzlová et al., nepublikovaná data) lze 

uvažovat, zda produkce ANGPTL6 v těchto buňkách nemůže souviset se zánětlivou reakcí buněk 

monocyto-makrofágového systému podobně jako tomu je v případě ANGPTL4. Podle experimentů 

na myších se ANGPTL6 podílí na modulaci tělesné hmotnosti (Oike et al. 2005b), kdy ANGPTL6-

deficientní myš vykazuje obezitu a akumulaci lipidů v kosterním svalstvu a játrech provázenou 

sníženým energetickým výdejem, dále se podílí na hojení ran indukcí proliferace keratocytů (Oike 

et al. 2003) a angiogenezi (Oike et al. 2004a). U lidí byly jeho zvýšené hladiny nalezeny u pacientů 

s metabolickým syndromem (Namkung et al. 2011), DM 2. typu (Ebert et al. 2014), gestačním 

diabetem (Abdullah et al. 2012) a preeklampsií (Tuuri et al. 2013). Tyto zvýšené hladiny pak 

mohou podle experimentů u myší hrát roli ve zvýšené aktivitě adenosinmonofosfát aktivované 

proteinkinázy a zlepšení inzulínové signalizace v kosterním svalu (Hato et al. 2008) či v útlumu 
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jaterní glukoneogeneze (Kitazawa et al. 2007). Funkce ANGPTL6 je tedy zřejmě spíše 

kompenzatorní.  

 

9.2. Lipopolysacharid jako zánětlivý faktor z vnějšího prostředí 

Jak už bylo zmíněno, produkt Gram negativních bakterií LPS indukuje prozánětlivou 

signalizaci skrze NFκB a vede ke zvýšení produkce IL-6 a TNF-α (Jayashree et al. 2014). LPS se 

váže na receptor CD14 a TLR4 exprimovaný buňkami monocyto-makrofágového systému, 

respektive buňkami nespecifické imunity, preadipocyty i adipocyty. U adipocytů se zánětlivá 

odpověď na LPS může lišit v závislosti na tělesné hmotnosti, na což poukazuje prokázané potlačení 

aktivace NFκB prostřednictvím adiponektinu (Ajuwon et al. 2005). Do oběhu se LPS dostává 

průnikem přes střevní stěnu. U pacientů s obezitou pak přechází do cirkulace ve zvýšené míře 

v komplexu s chylomikrony (při zvýšeném příjmu tuků) nebo z důvodu vyšší propustnosti střeva 

(Manco et al. 2010). V cirkulaci se následně váže na specifický vazebný protein LBP (z anglického 

lipopolysaccharide binding protein), jehož hladiny se zvyšují úměrně k jeho cirkulujícím 

hladinám. Vzhledem k náročnější detekci LPS lze pak LBP užít k jeho nepřímému stanovení a 

posouzení míry rozvoje metabolické endotoxemie (Jayashree et al. 2014). Z cirkulace je LPS 

vychytáván vazbou na HDL cholesterol, vzniklé komplexy jsou přenášeny do jater a 

metabolizovány (Schwartz et al. 2002). Chronická hyperinzulinémie a hyperglykémie vede ke 

snížení vychytávání LPS játry a zároveň, vzhledem ke zpomalení střevní motility, podporuje 

množení bakterií ve střevě a stimuluje jeho propustnost (Byrne et al. 1998; Rana et al. 2011). To 

společně s často nacházeným snížením hladin HDL cholesterolu u jedinců s obezitou přispívá ke 

zvýšení hladin LPS i LBP v jejich krevním oběhu (Creely et al. 2007; Jayashree et al. 2014; 

Moreno-Navarrete et al. 2012) 
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10. HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE 

10.1. 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.   

10.2. 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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11. METODIKA 

Všichni pacienti podepsali před vstupem do studie informovaný souhlas. Studie byly 

schváleny etickou komisí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze a byly prováděny v souladu s doporučeními Helsinské deklarace Světové lékařské 

asociace. 

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

imunokompetentních buněk v podkožní tukové tkáni a druhou zabývající se stanovením ANGPTL 

proteinů. 

 

11.1. Soubory vyšetřovaných osob, protokoly studií a odběr vzorků 

11.1.1. Stanovení imunokompetentních buněk v podkožní tukové tkáni 

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. Osoby z kontrolní skupiny 

nebraly žádné léky a netrpěly obezitou a DM 2. typu. Vstupní kritéria pro pacienty byly věk mezi 

40 a 60 lety a BMI vyšší než 35 kg/m2. S ohledem na dříve publikované studie (Aristoteli et al. 

2006; Fjeldborg et al. 2013), nebyl u pacientů brán zřetel na pohlaví. 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, z čehož plikaci žaludku podstoupilo 12 pacientů, sleeve gastrectomii 6 

pacientů, bypass žaludku 3 pacienti a gastrickou bandáž 1 pacient. 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 antigenu CD163, CD206 a CD40 určující M2, resp. M1 

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

indikovaných k plikaci žaludku a 13 pacientů s obezitou a DM 2. typu indikovaných k implantaci 
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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. Celkem 6 pacientů podstoupilo plikaci žaludku, 

2 pacienti gastrický bypass, 1 pacient biliopankreatickou diverzi a 2 pacienti sleeve gastrectomii 

jednoduchou nebo kombinovanou s L-bypassem. Antropometrické měření a odběr vzorků krve a 

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

 

11.1.2. 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. Osoby tvořící kontrolní skupinu 

nebraly žádné léky a netrpěly obezitou, DM 2. typu ani žádnou formou malnutrice. Kontrolní 

skupina byla rozdělena do dvou skupin tak, aby jejich věk odpovídal skupinám vyšetřovaných 

pacientů, protože pacientky s mentální anorexií měly nižší průměrný věk.  

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, z čehož plikaci žaludku podstoupilo 10 pacientů, žaludeční bandáž 2 pacienti a 

gastrický bypass 1 pacient. 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. Diagnóza mentální anorexie byla stanovena na 

podkladě Diagnostického statistického manuálu IV a strukturovaného klinického interview mini 5. 

Průměrná doba trvání tohoto onemocnění byla 9 ± 1,8 let. Pacientky byly bez medikace tři měsíce 

před počátkem studie. Vylučovací kritéria pro vstup do studie představovala diagnóza DM, alergie, 

poruchy štítné žlázy, infekčními choroby či malignity. Funkce jater, ledvin a krevní obraz byly 

vyšetřeny pomocí standardních biochemických testů. U pacientek s mentální anorexií byla 
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přítomná sekundární amenorhea. Před počátkem a po ukončení částečné realimentace bylo 

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

 

11.2. Léčebné intervence 

11.2.1. VLCD 

Třítýdenní redukční program zahrnující nízkokalorickou dietu byl prováděn na III. interní 

klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Denní 

energetický příjem odpovídal 2500 kJ/den (tj. 600 kcal/den). Složení potravy bylo:  

 50 g sacharidů (15-20 g mono a disacharidů, 30-35 g polysacharidů) 

 20 g lipidů (6-8 g nasycených MK, 12-14 g nenasycených MK)  

 55 g bílkovin 

 20 g vlákniny 

11.2.2. Bariatrická chirurgie 

 Bariatrická chirurgie představuje soubor přístupů, jejichž cílem je snížení tělesné hmotnosti 

a léčba metabolických komplikací obezity (DM 2. typu, dyslipédimie, hypertenze atd.). Základními 

kritérii pro indikaci pacienta k bariatrické operaci jsou: tělesná hmotnost s BMI>35 kg/m2 

v kombinaci s přidruženými komorbiditami obezity nebo BMI>40 kg/m2 v kombinaci nebo bez 

kombinace s přidruženými komorbiditami. Bariatrické zákroky se dělí na restrikční, malabsorpční 

a kombinované. Při restrikčních zákrocích se zmenší kapacita žaludku, a tím i příjem potravy. U 

malabsorpčních zákroků se vyřadí část tenkého střeva z kontaktu s potravou, čímž je omezeno 

ovlivněno vstřebávání živin a dochází ke vstupu méně natrávené potravy do distálnějších částí 

tenkého střeva. Kombinované zákroky pak využívají kombinace zmenšení objemu žaludku i 

malabsorpčních mechanismů (Madhumitha et al. 2014). 

 Alternativu k bariatrickým přístupům představuje neinvazivní endoskopicky prováděná 

implantace duodeno-jejunálního rukávu do tenkého střeva, která vede ke zlepšení sekrece inzulínu 

skrze zvýšenou produkci inkretinů. Dochází také ke snížení tělesné hmotnosti a zlepšení 

kompenzace DM 2. typu. Tato metoda je plně reversibilní (Kintscher et al. 2008).  
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11.2.3. Částečná realimentace u mentální anorexie 

Částečná realimentace u pacientek s mentální anorexií trvala 46 ± 2 dnů, během nichž měly 

pacientky podávaná tři hlavní jídla. Dieta se skládala z 50 % sacharidů, 25 % tuků a 25 % proteinů. 

Celkový energetický příjem činil 9360 kJ/den (tj. 2236 kcal/den). Pacientky byly hospitalizovány 

na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy. 

 

11.3. Antropometrické měření a zpracování odebraných vzorků 

U všech sledovaných osob bylo provedeno antropometrické měření a byl vypočítán BMI. 

Krevní vzorky byly odebrány po celonočním lačnění a následně centrifugovány do 30 min od 

provedení odběru. Centrifugace byla provedena při 3000 otáčkách / 10 min / 18 °C. Alikvoty byly 

následně skladovány při -80 °C. Pro metodu průtokové cytometrie byla použita čerstvě odebraná 

nesrážlivá krev. 

Vzorky podkožní tukové tkáně získané jehlovou aspirační biopsií z oblasti břicha po 

celonočním lačnění byly uchovávány v činidle RNAlater® (ThermoFisher Scientific, Carlsbad, 

CA, USA) při -80 °C. Podobný postup byl použit u vzorků subkutánní a viscerální tukové tkáně 

odebrané v průběhu bariatrické operace. Pro izolaci stromavaskulání frakce podkožní tukové tkáně 

pro metodu průtokové cytometrie byly použity vzorky čerstvě odebrané do pufru PBS (0,01 M 

PBS, pH 7,4). 

 

11.4. Měření cirkulujících hladin hormonů, cytokinů a dalších biochemických analytů 

Sérové hladiny leptinu byly měřeny pomocí ELISA (z anglického enzyme-linked 

immunosorbent assay) kitem (Biovendor, Brno, Česká republika). Senzitivita měření byla 0,2 

ng/ml. Hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) byly měřeny vysoce senzitivním ELISA kitem 

(Bender Medsystems, Vídeň, Rakousko) se senzitivitou 3 pg/ml. Hladiny inzulínu byly měřeny 

pomocí radioimunoanalýzy (Cis Bio International, Gif-sur-Yvette, Francie). Senzitivita měření 

byla 2,0 µIU/ml. Variabilita v rámci měření a mezi měřeními se pro jednotlivé analýzy pohybovala 

mezi 5,0 a 10,0 %. 
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Hladiny solubilního CD163 (dále označované jako sCD163) byly měřeny pomocí ELISA 

kitu (Aviscera bioscience, Inc., Santa Clara, USA) se senzitivitou 50,0 pg/ml. Sérové hladiny 

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

měření byla 1,2 ng/ml. Sérové hladiny ANGPTL3 a ANGPTL4 byly měřeny ELISA kity 

(Biovendor, Brno, Česká republika). Senzitivita měření byla 1,08 ng/ml pro ANGPTL3 a 0,173 

ng/ml pro ANGPTL4. Variabilita v rámci měření a mezi měřeními se pro jednotlivé analýzy 

pohybovala mezi 5,0 a 10,0 %.  

Stanovení jednotlivých biochemických analytů – glykémie, glykovaného hemoglobinu 

(HbA1c), HDL cholesterolu, celkového cholesterolu a triacylglycerolů včetně výpočtu LDL 

cholesterolu bylo provedeno na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné 

fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. HOMA index byl vypočítán jako: 

(hladiny inzulínu (mIU/l) x glykémie (mmol/l))/22,5. 

 

11.5. Izolace CD14+ buněk pomocí magnetické separace buněk 

  Pro izolaci CD14+ buněk bylo využito 8 ml nesrážlivé krve, jež byla navrstvena na 3,5 ml 

roztoku Ficoll-Paque Plus (GE Healthcare, Life Sciences, Uppsalla, Švédsko). Následovala 

centrifugace 20 min / 2000 otáček / 18 °C. Po centrifugaci vzorku byla odpipetována plazma a 

odebrán prstenec mononukleárních buněk, jež byl opakovaně promyt pomocí PBS. Po posledním 

promytí byla peleta rozpuštěna v roztoku DEGAS (0,1 M K2EDTA, 10 % fetální bovinní sérum a 

0,1 M PBS) a bylo k ní přidáno 14 µl magnetických kuliček potažených protilátkou proti antigenu 

CD14 (Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Německo). Po inkubaci a opětovné 

centrifugaci byl vzorek nanesen na předem navlhčenou kolonku umístěnou v magnetickém poli 

(Miltenyi Biotec GmbH, Bergisch Gladbach, Německo). Po zachycení CD14- frakce a promytí 

kolonky, byla kolonka vyjmuta z magnetického pole a byla zachycena CD14+ frakce. Získaná 

frakce CD14+ buněk byla následně uložena při -80 °C pro další zpracování. 

 

11.6. Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase (qRT-PCR) 

 Vzorky tukové tkáně byly homogenizovány pomocí přístroje MagNA Lyser Instrument 

(Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Německo) za použití MagNA Lyser Green Beads (Roche 



 

44 

 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Německo). Celková RNA byla následně izolována na přístroji 

MagNA Pure instrument za použití kitu Magna Pure Compact RNA Isolation kit (tissue) (obojí 

Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Německo). Koncentrace RNA byla stanovena na podkladě 

měření absorbance při 260 nm na přístroji NanoPhotometer (Implen, Munchen, Německo). 

Reverzní transkripce, při níž byla získána komplementární cDNA, byla provedena za užití kitu 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Množství RNA vkládané do reakce bylo stanoveno na 250 μg pro tukovou tkáň a 200 μg pro 

CD14+ buňky izolované z krve. Stanovení genové exprese bylo provedeno na přístroji 7500 Real-

Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) za použití komerčních sond 

TaqMan® gene Expression Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Pro reakci byl 

dále použit roztok obsahující TaqMan® Universal PCR Master Mix II, NO AmpErase® UNG 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) a vodu bez obsahu nukleáz (Fermentas Life Science, 

Vilnius, Litva). Jako endogenní kontrola byl použit gen pro beta-2-mikroglobulín (B2M). Relativní 

genová exprese byla stanovena podle vzorce 2-ddCt.  

 

11.7. Izolace stromavaskulární frakce a průtoková cytometrie 

Přibližně 1,5 g vzorku tukové tkáně bylo rozstříháno sterilními nůžkami, byly odstraněny 

viditelné cévy a tkáň byla opakovaně promyta v PBS. Následovalo štěpení za užití 0,01 % roztoku 

kolagenázy (St. Louis, MO, USA) po dobu 30 min při 37 °C. Po štěpení byl vzorek filtrován, 

naředěn, stočen při 1200 otáčkách / 12 min / 6 °C a poté byly odebrány adipocyty. Získaná 

stromavaskulární frakce byla opakovaně promývána v PBS.   

Pro průtokovou cytometrii byla používána čerstvě vyizolovaná a přefiltrovaná (Falcon® 

40µm Cell Strainer; Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA) stromavaskulární 

frakce. Pro značení jednoho panelu bylo standardně užito 100 µl suspenze s průměrným obsahem 

106 buněk, pro značení byly použity monoklonální protilátky (Exbio Praha, a.s., Vestec, Česká 

republika a Becton, Dickinson and Company (BD), Franklin Lakes, USA) značené pomocí 

fluorescein izothiokyanátu (FITC), fykoerytrinu (PE), peridin-chlorofylového komplexu (PerCP) 

a allofykocyaninu (APC), blíže viz Tabulka 1. Vzorky byly značeny při 2-8 °C po dobu 30 min. 

Následně byly lyzovány erytrocyty pomocí roztoku Excellyse I (Exbio Praha, a.s., Vestec, Česká 

republika) podle instrukcí od výrobce. Zpracované vzorky byly měřeny na průtokovém cytometru 
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BD AccuriTM C6 (Becton, Dickinson and Company, Franklin Lakes, USA). Analýza získaných dat 

byla provedena pomocí programu FlowJo X 10.0.7r2 (FlowJo, LCC. Ashland, USA).  

 

Tabulka 1. Seznam protilátek užitých v průtokové cytometrii. 

 

Stanovovaný marker Fluorochrom Předpokládaná exprese Výrobce 

CD14 APC Monocyty / makrofágy Exbio 

HLA-DR PerCP Antigen prezentující buňky Exbio 

CD16 PerCP Monocyty Exbio 

CD163 PE Monocyty / M2 makrofágy Exbio 

CD206 PE M2 makrofágy BD 

CD40 FITC M1 makrofágy Exbio 

KombitestTM CD3, CD8, CD45, 

CD4 

FITC, PE, 

PerCP, APC 

Tc lymfocyty, 

Th lymfocyty Exbio 

KombitestTM CD3, CD16+56, 

CD45, CD19 

FITC, PE, 

PerCP, APC 

NK buňky, NKT buňky, B 

lymfocyty Exbio 
CD: cluster of differentiation, HLA: human leukocyte antigen, FITC: fluorescein izothiokyanát, PE: 

fykoerytrin, PerCP: peridin-chlorofylový komplex, APC: allofykocyanin, Tc lymfocyt: T cytotoxický 

lymfocyt, Th lymfocyt: T pomocný lymfocyt, NK buňka: natural killer buňka, NKT buňka: natural killer 

T buňka, BD: Becton, Dickinson and Company.  

 

 

Vyhodnocovací strategie pro stanovení CD163+ buněk monocyto-makrofágového systému 

v podkožní tukové tkáni zahrnovala vyloučení dubletů, určení monocytů / makrofágů dle SSC a 

FSC, určení HLA-DR+ buněk a určení CD163+CD14+HLA-DR+ a CD163+CD14-HLA-DR+ 

buněk, jejichž zastoupení bylo vyjádřeno jako procento určených monocytů / makrofágů (Obrázek 

3). Stejná vyhodnocovací strategie byla použita také pro vyhodnocení CD206+ a CD40+ buněk 

v podkožní tukové tkáni. U krevních vzorků byly definovány subpopulace monocytů na základě 

určení pozitivity na CD14 a CD16 antigeny (tj. populace klasických monocytů CD14++CD16-, 

intermediárních monocytů CD14+CD16+ a neklasických monocytů CD14dimCD16++) a 

populace CD163+CD14+ buněk po určení monocytů dle SSC a FSC a vyloučení dubletů. Výsledky 

byly udány jako procento z určených monocytů. 
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Obrázek 3. Určení populací CD163+ buněk v podkožní tukové tkáni. 

 

HLA: human leukocyte antigen, CD: cluster of differentiation. Způsob určení je blíže popsán v textu.    

 Vyhodnocovací strategie použitá pro určení buněk lymfoidní linie se shodovala pro vzorky 

krve a podkožní tukové tkáně. Nejprve byly vyloučeny dublety, následně byla dle SSC a FSC 

určena populace lymfocytů, dále CD45+ buňky a z nich populace CD3+ a CD3- buněk. Z CD3- 

buněk byly určeny B lymfocyty a NK buňky a z CD3+ buněk Th lymfocyty, Tc lymfocyty, NKT 

buňky a CD4+CD8+ lymfocyty (Obrázek 4). 
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Obrázek 4. Určení buněk lymfoidní linie v podkožní tukové tkáni. 

 

CD: cluster of differentiation, NK buňky: natural killer buňky, NKT buňky: natural killer T lymfocyty, Tc 

lymfocyty: T cytotoxické lymfocyty, Th lymfocyty: T pomocné lymfocyty. Způsob určení jednotlivých 

populací je blíže popsán v textu. 

 

11.8. Statistická analýza 

Statistická analýza byla provedena pomocí programu SigmaStat 3.0 a grafy byly vytvořeny 

v programu SigmaPlot 8.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Výsledky jsou prezentovány jako 

průměr ± standardní chyba průměru (SEM) nebo medián (mezikvartilové rozpětí). Pro 

vyhodnocení rozdílů mezi jednotlivými skupinami, návštěvami a v rámci skupin byly použity: 

jednocestná analýza rozptylu pro závislé nebo nezávislé výběry pro data s normálním nebo 

nenormálním rozdělením (Kruskal-Wallisova jednocestná analýza rozptylu, Friedmanova analýza 

rozptylu pro opakované výběry) následované příslušnými post-hoc testy (Holm-Sidakovou nebo 

Dunnovou metodou), dále nepárový t-test nebo Mann-Whitneyho test a párový test nebo 

Wilcoxonův test, a to za dodržení podmínek užití daných testů a dle typu porovnávaných dat. 
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Spearmanův nebo Pearsonův korelační test byl užit pro určení asociací mezi jednotlivými 

parametry. Pro tento účel byly kombinovány výsledky od pacientů a kontrolních skupin. 

Mnohočetná regresní analýza s užitím metody zpětné selekce proměnných (backward stepwise 

variable selection method) byla provedena u kombinovaných skupin za použití signifikantních 

výsledků korelačních analýz. Hodnota statistické signifikance byla určena jako p<0,05. 
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12. VÝSLEDKY  

12.1. Výsledky stanovení imunokompetentních buněk v podkožní tukové tkáni 

12.1.1. Stanovení CD163+ buněk a plazmatických sCD163 hladin – charakteristika 

vyšetřovaných skupin před intervencí  

Pacienti s obezitou měli vyšší BMI, inzulín, leptin a HOMA index a snížený HDL 

cholesterol vůči kontrolní skupině (Tabulka 2). Plazmatické hladiny sCD163 byly v porovnání 

s kontrolní skupinou zvýšené (Obrázek 5). 

Pacienti s obezitou a DM 2. typu měli zvýšený BMI, glykémii, glykovaný hemoglobin, 

triacylglyceroly, inzulín, leptin, CRP a HOMA index a snížený HDL cholesterol v porovnání 

s kontrolní skupinou (Tabulka 2). Plazmatické hladiny sCD163 byly také zvýšené vůči kontrolní 

skupině (Obrázek 5). V porovnání s pacienty s obezitou pak měli i zvýšenou glykémii, hladiny 

glykovaného hemoglobinu, triacylglycerolů a vyšší HOMA index. Hladiny sCD163 (Obrázek 5) 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 2).   

Při porovnání rozdílu mRNA exprese CD163 mezi podkožní a viscerální tukovou tkání u 

pacientů indikovaných k bariatrické operaci byla nalezena nižší exprese v podkožní tukové tkáni 

(2,14 ± 0,17 vs. 3,24 ± 0,41, p=0,019). 
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Tabulka 2. 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 

 

12.1.2. Efekt VLCD  

VLCD vedla ke snížení BMI, glykémie, hladin CRP a také k poklesu HOMA indexu, a to 

u pacientů s obezitou s i bez DM 2. typu (Tabulka 3). Zároveň došlo ke snížení hladin sCD163 

(Obrázek 5). Kromě toho měli pacienti s obezitou a DM 2. typu po VLCD snížený celkový, HDL 

i LDL cholesterol (Tabulka 3). 
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Tabulka 3. Vliv VLCD u pacientů s obezitou bez diabetu a pacientů s obezitou a diabetes 

mellitus 2. typu. 

 OB před OB po DM před DM po 

Počet 20 20 22 22 

Věk (rok) 51,9 ± 1,87 --- 55,1 ± 1,53 --- 

Body mass index (kg/m2) 48,4 ± 1,95* 46,2 ± 1,98*° 50,0 ± 1,62* 46,9 ± 1,52*° 

Glykémie (mmol/l) 5,00 (4,70-6,25) 4,90 (4,45-5,20)° 9,05 (7,20-12,0)*x 7,00 (5,60-9,50)*°x 

Obvod pasu (cm) 135,6 ± 4,63 136,9 ± 3,36 131,8 ± 4,36 126,03 ± 3,45 

HbA1c (mmol/mol) 43,0 (40,0-48,5) --- 83,5 (58,0-97,0)*x --- 

Cholesterol (mmol/l) 5,13 ± 0,33 4,67 ± 0,32 4,83 ± 0,29 3,76 ± 0,16*°x 

Triacylglycerol (mmol/l) 1,44 (0,93-2,17) 0,96 (0,90-1,66) 1,87 (1,61-2,70)*x 1,77 (1,41-2,36)*x 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,18 (1,04-1,46)* 1,13 (0,96-1,44)* 1,01 (0,90-1,26)* 0,96 (0,84-1,00)*°x 

LDL cholesterol (mmol/l) 3,09 ± 0,23 2,84 ± 0,26 2,71 ± 0,23* 2,05 ± 0,17*°x 

Inzulín (mIU/l) 32,0 (23,4-62,3)* 34,5 (20,0-45,8)*° 40,7 (32,5-57,8)* 44,0 (31,3-52,1)* 

Leptin (ng/ml) 54,2 ± 5,83* 49,8 ± 6,27* 60,1 ± 4,51* 51,9 ± 5,05* 

CRP (mg/l) 2,09 ± 0,53* 1,63 ± 0,46*° 2,32 ± 0,29* 1,43 ± 0,23*° 

HOMA index 6,6 (5,1-18,3)* 7,9 (3,7-10,8)*° 18,1 (14,7-32,9)*x 11,8 (10,8-17,1)*°x 

CD163 expr. v podkožní 

tuk. Tkáni 
1,59 ± 0,20 1,59 ± 0,13 1,93 ± 0,21 1,85 ± 0,19 

CD163 expr. v CD14+ 

buňkách 
0,89 ± 0,11 0,81 ± 0,07 0,92 ± 0,14 0,77 ± 0,12 

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; data jsou prezentována v Tabulce 2, ° p<0,05 vs. před VLCD, x p<0,05 vs. 

OB. 

 

12.1.3. Vliv bariatrických operací 

Po bariatrických operacích došlo u pacientů s obezitou k poklesu BMI, glykovaného 

hemoglobinu, leptinu (Tabulka 4) a hladin sCD163 (Obrázek 5) vůči hodnotám před intervencí, a 

tyto změny přetrvaly po celou dobu studie. 
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Tabulka 4. Vliv bariatrických operací u pacientů s obezitou. 

  OB V1 OB V2 OB V3 OB V4 

Počet  12 12 12 7 

Věk (rok) 46,6 ± 2,97 --- --- --- 

Body mass index (kg/m2) 42,2 ± 2,04* 39,3 ± 2,43*1 36,0 ± 2,12*1 2 37,0 ± 3,53*1 2 

Glykémie (mmol/l) 4,95 (4,65-5,35) 4,70 (4,35-5,05) 4,60 (4,30-4,95) 5,20 (4,10-5,50) 

HbA1c (mmol/l) 39,0 (34,0-41,0) 35,5 (33,5-37,0) 36,0 (31,0-40,0)1 34,0 (30,3-39,8)1 2 3 

Cholesterol (mmol/l) 4,57 (4,22-5,34) 4,36 (3,64-5,22)* 4,60 (4,24-5,22) 4,42 (4,15-4,70)* 

Triacylglyceroly (mmol/l) 1,39 (0,80-1,73) 1,09 (1,01-1,47) 1,21 (0,76-1,81) 0,97 (0,58-1,44) 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,22 (1,05-1,37)* 1,07 (0,95-1,36)* 1,34 (1,09-1,51) 1,30 (1,25-1,65) 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,85 (2,51-3,41) 2,75 (2,15-3,59) 2,91 (2,32-3,52) 2,57 (2,20-2,79) 

Inzulín (mIU/l) 42,5 ± 6,44* 30,9 ± 2,88* 39,8 ± 8,70* 57,9 ± 11,12* 

Leptin (ng/ml) 48,4 (20,1-54,2)* 17,2 (12,7-29,9)1 17,2 (7,40-41,2)1 25,0 (4,24-42,5)1 

CRP (mg/l) 1,76 (1,36-5,70)* 1,26 (0,54-1,81)* 1,69 (0,59-2,01)* 2,00 (1,26-3,33)* 

HOMA index 8,80 (5,80-11,60)* 5,90 (5,10-8,20)* 6,80 (3,50-11,6)* 10,57 (1,50-11,0) 

CD163 expr. v podkožní 

tuk. tkáni 
1,05 ± 0,15 1,11 ± 0,16 1,04 ± 0,15 0,82 ± 0,23 

CD163 expr. v CD14+ 

buňkách  
0,89 ± 0,13 0,83 ± 0,11 0,89 ± 0,08 0,92 ± 0,09 

OB: pacienti s obezitou, CRP: C-reaktivní protein, CD: cluster of differentiation. V1: před bariatrickou 

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

bariatrické operaci. Data jsou uváděna jako průměr ± SEM nebo medián (mezikvartilové rozpětí). *p<0,05 

vs. kontrolní skupina; data jsou prezentována v Tabulce 2, ¹ p<0,05 vs. V1, ² p<0,05 vs. V2. 

 

 

U pacientů s obezitou a DM 2. typu vedla bariatrická operace ke snížení BMI, glykovaného 

hemoglobinu, inzulínu, leptinu a k poklesu HOMA indexu v porovnání s hodnotami před operací 

a tyto změny přetrvaly po dobu studie. HDL cholesterolu dočasně poklesl 1 měsíc po bariatrické 

operaci (Tabulka 5). Plazmatické hladiny sCD163 vykazovaly tendenci k poklesu, avšak 

detekovaný rozdíl nebyl signifikantní (Obrázek 5). 
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Tabulka 5. Vliv bariatrických operací u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. 

 DM V1 DM V2 DM V3 DM V4 

Počet 10 10 10 7 

Věk (rok) 47,3 ± 2,15 --- --- --- 

Body mass index 

(kg/m2) 
43,1 (40,4-45,2)* 40,4 (38,8-42,8)*1 34,6 (32,0-39,6)*1 2 39,8 (34,4-41,0)*1 2 

Glykémie (mmol/l) 7,35 (5,60-11,00)* 6,35 (5,50-7,40)* 5,55 (4,60-7,40) 4,80 (4,73-7,88) 

HbA1c (mmol/l) 54,5 (44,0-89,0)* 46,0 (40,0-60,0)* 1 41,5 (40,0-60,0)* 1 44,0 (38,0-59,0) 1 

Cholesterol (mmol/l) 4,84 ± 0,36 4,56 ± 0,45 4,37 ± 0,42 4,38 ± 0,16 

Triacylglyceroly 

(mmol/l) 
1,36 (0,88-2,26) 1,36 (1,05-2,45) 1,11 (0,98-1,71) 1,38 (0,72-2,46) 

HDL cholesterol 

(mmol/l) 
1,21 ± 0,10* 1,04 ± 0,08* 1 1,31 ± 0,10 2 1,22 ± 0,09 

LDL cholesterol 

(mmol/l) 
3,03 (1,81-3,40) 2,31 (1,89-3,36) 2,49 (2,17-3,23) 2,55 (2,07-2,86) 

Inzulín (mIU/l) 55,4 ± 7,84* 36,1 ± 2,40*1 32,5 ± 5,16*1 30,5 ± 3,65* 1 

Leptin (ng/ml) 47,5 ± 7,44* 32,9 ± 5,12* 1 25,5 ± 4,95 1 2 23,4 ± 5,11 1 2 

CRP (mg/l) 2,97 (2,00-6,03)* 2,20 (0,92-5,01)* 0,53 (0,25-4,00)* 2,01 (1,18-2,78)* 

HOMA index 21,2 (12,2-33,9)* 8,87 (7,98-16,4)*1 7,22 (4,75-12,1)1 7,34 (4,60-9,59)1 

CD163 expr. v podkožní 

tuk. Tkáni 
1,02 ± 0,22 0,97 ± 0,19 1,14 ± 0,23 1,21 ± 0,21 

CD163 expr. v CD14+ 

buňkách 
1,15 ± 0,12 0,88 ± 0,11 1,06 ± 0,18 1,25 ± 0,19 

DM: pacienti s obezitou a diabetes mellitus 2. typu, CRP: C-reaktivní protein, CD: cluster of differentiation. 

V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 

12 měsíců po bariatrické operaci. Data jsou uváděna jako průměr ± SEM nebo medián (mezikvartilové 

rozpětí). *p<0,05 vs. kontrolní skupina; data jsou prezentována v Tabulce 2, ¹ p<0,05 vs. V1, ² p<0,05 vs. 

V2. 
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Obrázek 5. 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.  

 

12.1.4. Vztah mezi CD163 a dalšími sledovanými parametry 

V kombinované skupině pacientů a kontrolní skupiny mRNA exprese CD163 v podkožní 

tukové tkáni pozitivně korelovala s koncentrací triacylglycerolů (R=0,266, p=0,017). Hladiny 

sCD163 pozitivně korelovaly s BMI (R=0,407, p<0,001), obvodem pasu (p=0,007, R=0,395), 

glykémií (R=0,413, p<0,001), glykovaným hemoglobinem (R=0,567, p<0,001), triacylglyceroly 

(R=0,307, p=0,005), inzulínem (R=0,592, p<0,001), leptinem (R=0,389, p<0,001), CRP (R=0,525, 

p<0,001) a HOMA indexem (R=0,587, p<0,001) a negativně s HDL cholesterolem (R=-0,478, 

p<0,001). mRNA exprese CD163 v CD14+ buňkách nekorelovala s žádným parametrem.  
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Hladiny glykovaného hemoglobinu (p<0,001) a CRP (p<0,001) byly pomocí mnohočetné 

lineární regrese identifikovány jako nezávislé prediktory hladin sCD163. Výsledné adjustované R 

bylo 0,522. 

Nezávisle na těchto výsledcích jsme nalezli pozitivní korelaci mezi hladinou alanin 

aminotrasferázy a sCD163 u pacientů po bariatrických výkonech (R=0,440, p=0,040) a pozitivní 

korelaci mezi CD163 mRNA expresí ve viscerální tukové tkáni s bazálními sCD163 hladinami 

(R=0,803, p=0,016). 

 

12.1.5. CD163+ buňky v krvi a podkožní tukové tkáni 

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 6). Vzhledem k silné pozitivní korelaci mezi 

CD163+CD14+ monocyty a klasickými monocyty (R=0,939, p<0,001) lze předpokládat společný 

původ. Dále byla nalezena slabá negativní korelace mezi CD163+CD14+ buňkami a 

intermediárními monocyty (R=-0,302, p=0,049), avšak žádná korelace mezi CD163+CD14+ 

buňkami a neklasickými monocyty. 

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 6). 
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Tabulka 6. 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. 

 

12.1.6. Stanovení CD206+ a CD40+ buněk v podkožní tukové tkáni 

Tato část se zabývá stanovením CD14+HLA-DR+ a CD14-HLA-DR+ buněk s ohledem na 

expresi povrchových markerů CD163 a CD206 (markery M2 makrofágů) a CD40 (marker M1 

makrofágů) u pacientů s obezitou a DM 2. typu.  

Plikace žaludku vedla u pacientů ke snížení BMI, glykémie, glykovaného hemoglobinu, 

inzulínu, HOMA indexu, CRP a zvýšení HDL cholesterolu (Tabulka 7). Implantace duodeno-

jejunálního rukávu vedla ke snížení BMI, glykémie, glykovaného hemoglobinu a HOMA indexu 

(Tabulka 8). 
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Tabulka 7. Vliv plikace žaludku u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. 

 V1 V2 V3 

Počet 9 9 9 

Věk (rok) 47,11 ± 3,24 NP NP 

Body mass index (kg/m2) 43,20 ± 1.81  39,50 ± 1,80 1 35,99 ± 2,08 1 2 

Glykémie (mmol/l) 9,99 ± 1,28 7,73 ± 0,92 1 6,98 ± 0,82 1 

HbA1c (mmol/l) 64,78 ± 6,32 53,56 ± 3,52 1 45,13 ± 2,94 1 

Cholesterol (mmol/l) 4,57 ± 0,47 4,08 ± 0,36 4,49 ± 0,28 

Triacyglyceroly (mmol/l) 2,42 ± 0,86 1,83 ± 0,26 1,54 ± 0,34 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,15 ± 0,10 1,00 ± 0,08 1,31 ± 0,10 2 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,77 ± 0,52 2,25 ± 0,30 2,49 ± 0,21 

Inzulín (mIU/l) 68,99 ± 9,23 45,59 ± 2,37 1 34,00 ± 2,86 1 

HOMA index 27,75 ± 4,58 16,13 ± 2,72 1 10,11 ± 0,85 1 

CRP (mg/l) 2,47 ± 0,80 2,38 ± 0,83 1,52 ± 0,56 1 2 

CRP: C-reaktivní protein, NP: nezměřený parametr. V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po 

bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 12 měsíců po bariatrické operaci. ¹ p<0,05 vs. 

V1, 2 p<0,05 vs. V2. 

 

Tabulka 8. Vliv zavedení duodeno-jejunálního rukávu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. 

 
 

V1 V2 V3 

Počet 9 9 9 

Věk (rok) 52,31 ± 3,34 NP NP 

Body mass index (kg/m2) 42,55 ± 1,17  40,97 ± 1,32 1 39,09 ± 1,29 1 2 

Glykémie (mmol/l) 12,30 ± 1,05 10,75 ± 1,13 8,12 ± 0,77 1 2  

HbA1c (mmol/l) 74,23 ± 5,58 67,15 ± 4,98 1 53,92 ± 4,14 1 2 

Cholesterol (mmol/l) 4,45 ± 0,27  4,14 ± 0,21 4,11 ± 0,26 

Triacyglyceroly (mmol/l) 2,22 ± 0,31  1,93 ± 0,31  1,82 ± 0,25 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,12 ± 0,08  1,05 ± 0,07 1,10 ± 0,09 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,68 ± 0,25 2,23 ± 0,19 2,32 ± 0,20 1 2 

Inzulín (mIU/l) 75,48 ± 25,16  72,58 ± 26,14 52,00 ± 10,14 

HOMA index 40,99 ± 14,25 31,93 ± 8,83 16,75 ± 2,55 1 

CRP (mg/l) 3,69 ± 0,88 3,70 ± 0,84 2,07 ± 0,37 

CRP: C-reaktivní protein, NP: nezměřený parametr. V1: před bariatrickou operací, V2: 1 měsíc po 

bariatrické operaci, V3: 6 měsíců po bariatrické operaci, V4: 12 měsíců po bariatrické operaci. ¹ p<0,05 vs. 

V1, 2 p<0,05 vs. V2. 
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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 6). 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 6). S těmito výsledky 

souvisely i součty naměřených populací, jež se lišily pouze u CD206+ buněk, což bylo dáno 

stabilním zastoupením CD206+CD14-HLA-DR+ buněk po plikaci žaludku i po zavedení duodeno-

jejunálního rukávu. 

Mezi jednotlivými populacemi byly také provedeny korelační analýzy. Všechny 

makrofágové linie (CD14+HLA-DR+ buňky) vzájemně pozitivně korelovaly - CD163+ s CD206+ 

buňkami (R=0,860, p<0,001) a CD40+ buňkami (R=0,855, p<0,001), stejně tak jako CD206+ 

buňky s CD40+ (R=0,824, p<0,001). U CD14-HLA-DR+ populace byla zaznamenána korelace 

pouze mezi CD163+ a CD40+ buňkami (R=0,506, p=0,027). 
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Obrázek 6. 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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12.1.7. Stanovení buněk lymfoidní linie v krvi a podkožní tukové tkáni 

Tato část práce byla zaměřená na stanovení lymfocytů v podkožní tukové tkáni a krvi 

v návaznosti na metabolické zlepšení u pacientů s obezitou podstupujících bariatrický výkon. 

Bariatrický zákrok vedl ke snížení BMI, inzulínu, HOMA indexu, CRP a leptinu a zvýšení HDL 

cholesterolu (Tabulka 9).  

 

Tabulka 9. Vliv bariatrické operace u pacientů s obezitou. 

 V1 V2 V3 

Počet 12 12 12 

Věk (rok) 44,3 ± 3,30 NP NP 

Body mass index (kg/m2) 46,6 ± 3,20 42,5 ± 2,96 1 38,0 ± 2,73 1, 2 

Glykémie (mmol/l) 6,08 ± 0,68 5,73 ± 0,85 4,99 ± 0,28 

Cholesterol (mmol/l) 4,70 ± 0,24 4,43 ± 0,26 4,18 ± 0,32 

Triacyglyceroly (mmol/l) 1,63 ± 0,20 1,47 ± 0,17 1,32 ± 0,14 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,33 ± 0,10 1,06 ± 0,07 1 1,40 ± 0,10 2 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,64 ± 0,17 2,71 ± 0,21 2,60 ± 0,22 

Inzulín (mIU/l) 38,5 ± 5,01 26,6 ± 2,20 1 24,2 ± 2,80 1 

HOMA index 11,4 ± 2,58 7,30 ± 1,65 5,50 ± 0,79 1 

CRP (mg/l) 11,5 ± 2,86 6,89 ± 2,71 1 6,52 ± 2,03 1 

Leptin (ng/ml) 40,8 ± 5,62 27,6 ± 6,54 1 23,1 ± 5,94 1 

Rezistin (ng/ml) 14,0 ± 1,87 13,7 ± 3,16 17,2 ± 4,76 

CRP: C-reaktivní protein, NP: nezměřený parametr. 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. 

 

Metabolické zlepšení bylo doprovázeno snížením CD4+CD8+ lymfocytů, B lymfocytů a 

NKT buněk v krvi (Tabulka 10) a snížením Th lymfocytů, Tc lymfocytů (beze změny jejich 

poměru), CD4+CD8+ lymfocytů, NK buněk a NKT buněk ve stromavaskulární frakci podkožní 

tukové tkáně (Tabulka 11). 
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Tabulka 10. 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 11. 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. 

 

 

 

 



 

62 

 

12.2. Stanovení sérových hladin ANGPTL proteinů 

12.2.1. Vliv VLCD 

Pacienti s obezitou měli bazálně vyšší BMI, hladiny inzulínu, leptinu a CRP a vyšší hodnoty 

HOMA indexu v porovnání s kontrolní skupinou. Pacienti s obezitou a DM 2. typu měli navíc i 

zvýšenou glykémii, glykovaný hemoglobin, triacylglyceroly a snížený HDL cholesterol. Pacienti 

s obezitou měli vůči pacientům s obezitou a DM 2. typu taktéž podstupujících VLCD bazálně nižší 

BMI, glykémii, glykovaný hemoglobin, HOMA index a triacylglyceroly, leptin a CRP a vyšší HDL 

cholesterol (Tabulka 12).  

U pacientů s obezitou a s i bez DM 2. typu VLCD vedla ke snížení BMI, glykémie, leptinu, 

CRP a HOMA indexu. U pacientů s obezitou a DM 2. typu dále došlo k poklesu celkového 

cholesterolu, HDL cholesterolu a LDL cholesterolu. Při porovnání obou skupin pacientů zůstalo 

snížené BMI, glykémie, hladiny triacylglycerolů, leptinu a HOMA indexu u pacientů s obezitou a 

DM 2. typu (Tabulka 12).  
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Tabulka 12. Vliv VLCD u pacientů s obezitou s nebo bez diabetes mellitus 2. typu na 

antropometrické a biochemické parametry. 

 

 

Kontrolní 

skupina 

 

OB před OB po DM před DM po 

Počet 22 23 23 27 27 

Věk (rok) 51,6 ± 1,33 51,4 ± 2,10 NP 55,4 ± 1,54 NP 

Body mass index 

(kg/m2) 
23,4 ± 0,44 44,9 ± 2,15* 42,5 ± 2,15* ° 50,9 ± 1,63* x 47,9 ± 1,52* ° x 

Glykémie (mmol/l) 4,91 ± 0,08 5,39 ± 0,20 5,00 ± 0,11 ° 9,46 ± 0,80* x 7,31 ± 0,50* ° x 

HbA1c (mmol/l) 37,48 ± 0,81 41,87 ± 1,22 NP 71,36 ± 4,67* x NP 

Cholesterol (mmol/l) 5,18 ± 0,22 5,00 ± 0,30 4,58 ± 0,27 4,85 ± 0,25 3,85 ± 0,16* ° x 

Triacylglyceroly 

(mmol/l) 
1,12 ± 0,12 1,61 ± 0,20 1,26 ± 0,14 2,26 ± 0,27* x 1,85 ± 0,16* x 

HDL cholesterol 

(mmol/l) 
1,65 ± 0,07 1,38 ± 0,08 1,31 ± 0,09* 1,08 ± 0,04* x 1,03 ± 0,11* ° x 

LDL cholesterol 

(mmol/l) 
3,03 ± 0,17 2,90 ± 0,22 2,70 ± 0,21 2,80 ± 0,20 2,05 ± 0,16* ° x 

Inzulín (mIU/l) 16,6 ± 0,76 39,7 ± 4,73* 33,8 ± 2,70* 52,30 ± 9,23* 41,5 ± 3,94* 

Leptin (ng/ml) 13,3 ± 2,00 47,3 ± 5,05* 40,8 ± 5,05* ° 61,3 ± 3,81* x 53,7 ± 4,39* ° x 

CRP (mg/l) 0,20 ± 0,05 1,51 ± 0,40* 1,22 ± 0,34* ° 2,34 ± 0,28* x 1,41 ± 0,21* ° 

HOMA index 3,64 ± 0,20 9,93 ± 1,42* 7,67 ± 0,69* ° 20,82 ± 3,65* x 11,83 ± 1,18* ° x 

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

nezměřený parametr. Data jsou prezentována jako průměr ± SEM. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, ° p<0,05 

vs. před VLCD, x p<0,05 vs. OB. 

 

12.2.2. Vliv bariatrické chirurgie 

Pacienti s obezitou a DM 2. typu indikovaní k bariatrické operaci měli bazálně zvýšený 

BMI, glykémii, glykovaný hemoglobin a triacylglyceroly, inzulín, leptin, CRP a HOMA index a 

snížený HDL cholesterol v porovnání s kontrolní skupinou. Bariatrická operace vedla ke snížení 

BMI, glykovaného hemoglobinu, triacylglycerolů, inzulínu, leptinu a HOMA indexu. Tyto změny 

přetrvaly po dobu trvání studie. HDL cholesterol přechodně poklesl 1 měsíc po bariatrické operaci 

a následně se navrátil na původní hodnoty (Tabulka 13). 
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Tabulka 13. Efekt bariatrické chirurgie u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu. 

  V1 V2 V3 V4 

Počet 13 13 13 13 

Věk (rok) 56,15 ± 2,13 NP NP NP 

Body mass index (kg/m2) 41,6 ± 1,69*  37,0 ± 1,63*  34,4 ± 1,79* ¹ 35,4 ± 1,79* ¹ 

Glykémie (mmol/l) 10,22 ± 1,19*  6,47 ± 0,53* ¹ 6,69 ± 0,54* ¹ 8,12 ± 1,11*  

HbA1c (mmol/l) 66,3 ± 4,84*  54,6 ± 3,15*¹ 53,42 ± 4,67* ¹ 53,9 ± 4,62*¹ 

Cholesterol (mmol/l) 5,35 ± 0,29 4,69 ± 0,35 4,96 ± 0,33 4,56 ± 0,16 

Triacylglyceroly (mmol/l) 2,86 ± 0,73*  1,76 ± 0,24* ¹ 1,85 ± 0,28¹ 1,71 ± 0,26¹ 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,21 ± 0,07*  1,09 ± 0,06*  1,26 ± 0,07* ² 1,29 ± 0,07* ² 

LDL cholesterol (mmol/l) 3,19 ± 0,33 2,81 ± 0,29 2,86 ± 0,26 2,50 ± 0,17 

Inzulín (mIU/l) 97,1 ± 33,01*  65,7 ± 28,00* 72,53 ± 32,56* ¹ 63,98 ± 24,57* 

Leptin (ng/ml) 39,2 ± 5,82*  20,6 ± 4,10¹ 21,3 ± 5,18¹ 24,0 ± 5,71¹ 

CRP (mg/l) 3,88 ± 0,83*  2,04 ± 0,51*  2,50 ± 0,88*  1,61 ± 0,42* ¹ 

HOMA index 46,36 ± 19,67*  19,95 ± 8,93* ¹ 27,33 ± 14,26* ¹  22,73 ± 9,36*  

CRP: C-reaktivní protein, NP: nezměřený parametr. V1: bazální stav, V2: 1 měsíc po operaci, V3: 6 měsíců 

po operaci, V4: 12 měsíců po operaci. Data jsou prezentována jako průměr ± SEM. * p<0,05 vs. kontrolní 

skupina; data jsou uvedena v Tabulce 7, ¹ p<0,05 vs. V1, ² p<0,05 vs. V2. 

 

 

12.2.3. Vliv částečné realimentace 

Před částečnou realimentací měly pacientky s mentální anorexií v porovnání s kontrolní 

skupinou snížený BMI, glykémii, inzulín a HOMA index. Částečná realimentace vedla ke zvýšení 

BMI, glykémie, LDL cholesterolu a hladin inzulínu a leptinu. Přesto BMI, LDL cholesterol, 

hladiny inzulínu a HOMA index zůstaly snížené oproti kontrolní skupině (Tabulka 14).  
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Tabulka 14. Vliv částečné realimentace u pacientek s mentální anorexií. 

 
 

Kontrolní skupina Pacienti před Pacienti po 

Počet 15 22 22 

Věk (rok) 22,9 ± 0,77 24,5 ± 1,24 NP 

Body mass index (kg/m2) 21,86 ± 0,54 15,41 ± 0,26* 17,30 ± 0,24* ° 

Glykémie (mmol/l) 4,39 ± 0,08 4,02 ± 0,06* 4,28 ± 0,08° 

Cholesterol (mmol/l) 4,36 ± 0,20 7,66 ± 3,10 5,22 ± 0,26 

Triacyglyceroly (mmol/l) 0,98 ± 0,13 1,49 ± 0,14 1,44 ± 0,18 

HDL cholesterol (mmol/l) 1,76 ± 0,10 1,59 ± 0,10 1,65 ± 0,10 

LDL cholesterol (mmol/l) 2,18 ± 0,13 2,35 ± 0,17 2,93 ± 0,20* ° 

Inzulín (mIU/l) 19,3 ± 1,12 15,8 ± 0,79* 16,1 ± 1,03* ° 

Leptin (ng/ml) NP 0,91 ± 0,24 2,51 ± 0,72° 

HOMA index 3,81 ± 0,27 2,78 ± 0,14* 3,12 ± 0,19* 

NP: nezměřený parametr. Data jsou prezentována jako průměr ± SEM. * p<0,05 vs. kontrolní skupina, 

° p<0,05 vs. před realimentací. 

 

12.2.4. Vliv intervencí na sérové hladiny ANGPTL6 a mRNA expresi ANGPTL6 v podkožní 

tukové tkáni 

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 pak vedla ke snížení 

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

k dlouhodobějším změnám hladin ANPGTL6, bylo nalezeno pouze přechodné snížení 1 měsíc po 

bariatrickém výkonu. Oproti pacientům s obezitou měly pacientky s mentální anorexií zvýšené 

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

(Obrázek 7).  

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 pak vedla ke 

zvýšení exprese, jež bylo signifikantní v porovnání s kontrolní skupinou. Bariatrická operace vedla 

k přechodnému zvýšení mRNA exprese ANGPTL6 1 měsíc po bariatrické operaci (Obrázek 8). U 

pacientů indikovaných k bariatrickému výkonu byla porovnávána ANGPTL6 mRNA exprese mezi 

vzorky podkožní a viscerální tukové tkáně, a to bez nálezu rozdílu (p=0,940). 
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Obrázek 7. 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 8. 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.  

 

12.2.5. Vztah mezi ANGPTL6 a dalšími sledovanými parametry 

V kombinované skupině pacientů s obezitou a s i bez DM 2. typu a věkově srovnatelné 

kontrolní skupiny hladiny ANGPTL6 pozitivně korelovaly s BMI (R=0,238, p=0,030), glykémií 

(R=0,269, p=0,014), glykovaným hemoglobinem (R=0,355, p=0,001), inzulínem (R=0,241, 

p=0,036) a HOMA indexem (R=0,299, p=0,009) a negativně s HDL cholesterolem (R=-0,251, 

p=0,023). ANGPTL6 mRNA exprese v podkožní tukové tkáni pozitivně korelovala s BMI 

(R=0,345, p=0,014), glykémií (R=0,311, p=0,028), glykovaným hemoglobinem (R=0,514, 

p<0,001), triacyglyceroly (R=0,576, p<0,001), inzulínem (R=0,457, p<0,001), leptinem (R=0,297, 

p=0,038), CRP (R=0,308, p=0,030) a HOMA indexem (R=0,501, p<0,001) a negativně s HDL 

cholesterolem (R=-0,417, p=0,003).  

Mnohočetná lineární regrese nestanovila žádný z parametrů za nezávislý prediktor hladin 

ANGPTL6, zatímco prediktory mRNA exprese ANGPTL6 v podkožní tukové tkáni byly hladiny 

inzulínu (p=0,030) a triacylglycerolů (p<0,001). Adjustované R se rovnalo hodnotě 0,374. 

V kombinované skupině pacientek s mentální anorexií a věkem srovnatelné kontrolní 

skupiny hladiny ANGPTL6 negativně korelovaly s hladinou HDL cholesterolem (R=-0,384, 

p=0,033).  
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12.2.6. Stanovení hladin ANGPTL3 a ANGPTL4 

Tato studie byla prováděná u stejných skupin pacientů, u nichž byly vyšetřovány hladiny 

ANGPTL6. 

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 také byly 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 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

 

Obrázek 9. 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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mRNA exprese ANGPTL4 v podkožní tukové tkáni nebyla ovlivněna metabolickým 

stavem ani léčebnými intervencemi. U kontrolní skupiny odpovídaly hodnoty 1,04 ± 0,09, u 

pacientů s obezitou před a po VLCD 1,23 ± 0,17 a 1,44 ± 0,16, u pacientů s obezitou a DM 2. typu 

před a po VLCD 1,07 ± 0,08 a 1,10 ± 0,1 a u pacientů s obezitou a DM 2. typu bazálně 1,15 ± 0,17; 

na V2 1,25 ± 0,19; na V3 0,94 ± 0,15 a V4 1,10 ± 0,11. 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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13. 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. 2009a). 

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 
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pro rozličné patogeny (Van Gorp et al. 2010). Solubilní molekula sCD163 může 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 jak s tak 

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 
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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).  

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 



 

74 

 

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 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 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 
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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 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) pomocných T 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 
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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 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 
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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 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 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 
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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 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. 2004a; 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. 2006b).  

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 
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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 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 
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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 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 
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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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14. 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.  

S výsledky stanovení makrofágů souviselo stanovení buněk lymfoidní linie v podkožní 

tukové tkáni u pacientů s obezitou podstupujících bariatrický výkon. Lymfocyty podobně jako 

makrofágy mohou ovlivňovat vznik subklinického zánětu v tukové tkáni, a to podle některých 



 

83 

 

autorů už v počátečních fázích, kdy se podílejí na iniciaci přestupu monocytů z krve do tkáně a 

jejich diferenciaci v makrofágy. Buňky lymfoidní linie obecně představují velmi různorodou 

populaci buněk, které na rozdíl od makrofágů zasahují i do specifické imunity. Mohou mít 

prozánětlivý charakter (např. Th1 a Th17 lymfocyty), mohou spouštět apoptózu buněk (např. NK 

buňky) nebo se mohou podílet na produkci cytokinů se systémovým účinkem (Tc lymfocyty a 

aktivace kaspázy 1). Proto jsou jejich poklesy stejně významné jako u studií zaměřených na 

makrofágy.    

Kromě změn imunokompetentních buněk v tukové tkáni jsou v kontextu vzniku a progrese 

subklinického zánětu důležité i lokálně produkované faktory a faktory produkované mimo tukovou 

tkáň potenciálně ovlivňující její fyziologickou funkci a aktivaci imunokompetentních buněk. 

Takovými faktory jsou molekuly řadící se mezi adipokiny, jakým je i leptin, který se snižoval po 

všech intervencích vedoucích k poklesu tělesné hmotnosti. Mezi faktory s potenciálními lokálními 

efekty dané jejich endokrinními vlastnostmi na glukózový, lipidový a energetický metabolizmus 

jsou i proteiny podobné angiopoetinům.  

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 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 rovněž v tukové tkáni štíhlých jedinců. Také výsledky cirkulujících hladin 
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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.  

S ohledem na komplexnost dějů vedoucích k rozvoji subklinického zánětu u pacientů 

s obezitou věříme, že dosažené výsledky mohou přispět k bližšímu porozumění vybraných 

regulačních mechanizmů ovlivňujících tento děj a v konečném důsledku i rozvoj diabetes mellitus 

2. typu u pacientů s obezitou, a tím vést k lepšímu a přesnějšímu zacílení léčby těchto onemocnění.  
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