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Abstrakt 

Poruchy metabolismu lipidů jsou rizikovými faktory kardiovaskulárních, metabolických 

a nefrologických onemocnění i některých nádorů. Pro snížení kardiovaskulární mortality 

a zlepšení prognózy těchto pacientů se v současnosti věnuje značné úsilí studiu nových 

rizikových faktorů a surogátních markerů patogeneze těchto chorob. Cílem disertační práce 

bylo podat ucelený přehled o lipidové problematice, o vlastnostech, funkci a metabolismu 

lipidů za fyziologických a různých patologických stavů a o možnosti využití vybraných 

lipidových parametrů v diagnostice těchto patologických stavů. Vybrané lipidové parametry 

byly sledovány v několika různých studiích zaměřených na konkrétní patologickou jednotku. 

Kromě konvenčních lipidových parametrů bylo sledováno zastoupení mastných kyselin, a to 

u zdravých kontrol a dále u pacientů s metabolickým syndromem, chronickou pankreatitidou 

a karcinomem pankreatu. Markery oxidačního stresu (oxidačně modifikované LDL 

a konjugované dieny v precipitovaných LDL) a aktivita paraoxonasy 1 byly opět měřeny 

u zdravých kontrol, u osob s metabolickým syndromem, u probandů s různou koncentrací 

apoB-48 a u pacientů s chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Stanovení 

subfrakcí částic LDL bylo provedeno u zdravých kontrol, pacientů s konečným stádiem 

onemocnění ledvin a u pacientů s různou koncentrací apolipoproteinu B-48. V rámci 

pokročilé lipidomiky byla získaná data vyhodnocena mnohorozměrnou statistickou analýzou, 

která zahrnovala clusterovou analýzu, diskriminační analýzu či multifaktorovou regresní 

analýzu. Výsledky prací, obsažených v této disertaci, ukazují, že užití pokročilé lipidomiky, 

která spojuje vyspělé analytické biochemické metody s různými metodami mnohorozměrné 

statistiky může poskytnout řadu dat, mezi kterými je možno nalézt biomarkery klíčových 

pochodů v patogenezi výše uvedených onemocnění. 

 

 

Klíčová slova: lipidomika, metabolický syndrom, konečné stádium onemocnění ledvin, 

chronická pankreatitida, karcinom pankreatu, mnohorozměrná statistická analýza 
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Abstract 

Abnormalities of lipid metabolism are considered risk factors for cardiovascular, metabolic, 

nephrologic diseases amd some malignancies, as well. Nowadays, a lot of effort is devoted to 

study new risk factors and surrogate markers of conditions mentioned above to improve their  

prognosis and decrease mortality. The aim of this thesis was to provide a comprehensive 

survey of lipid metabolism, characteristics of different lipid compounds in health and diseases 

and of possibilities of utilization of selected lipid parameters in the diagnostics of pathological 

conditions listed above. Selected lioid parameters were observed in several studies, focused 

on specific pathological conditions. Besides conventional lipid analytes, the composition of 

fatty acids in plasma lipid pools was studied in healthy controls, and in the patients suffering 

from metabolic syndrome, chronic pancreatitis, and pancreatic cancer, as well. Markers of an 

oxidative stress (oxidatively modified LDL particles and conjugated dienes in precipitated 

LDL) were assessed in healthy controls, patients with metabolic syndrome, chronic 

pancreatitis, pancreatic cancer, and in the patients with different concentrations of plasma 

apoB-48, too. LDL particles subfraction were investigated in healthy controls, in the patients 

with different concentrations of plasma apoB-48 a and in the persons suffering from end-stage 

renal disease. The obtained data were evaluated using multivariate statistical analytic 

techniques (linear diskriminant analysis, factor analysis, cluster analysis). The results of 

works, that were included in this thesis have shown that application of advanced lipidomics, 

using both sophisticated analytical biochemical methods and different multivariate statistical 

analyses, can provide plenty of data, enabling us to find biomarkers of key steps in 

pathogenesis of abovementioned pathological conditions. 

Key words: lipidomics, metabolic syndrome, end stage renal disease, chronic pancreatitis, 

pancreatic cancer, multivariate statistical analysis 
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1. Úvod 

Poruchy lipidového metabolismu charakterizované kvantitativní změnou plazmatických 

lipidových parametrů (dyslipidémie, hyperlipoproteinémie) patří k nejvýznamnějším 

rizikovým faktorům (RF) kardiovaskulárních komplikací. Hyperlipoproteinémie se podílí na 

rozvoji aterosklerózy, metabolického syndromu (MetS), diabetu mellitu (DM) 1. i 2. typu, 

onemocnění ledvin či malnutričních stavů.  

Mechanismy vedoucí k rozvoji aterosklerózy jsou především oxidační stres (OS) 

a chronický zánět. Při OS dochází působením volných radikálů k peroxidaci jak 

lipoproteinových částic, tak i fosfolipidů a esterů cholesterolu v buněčné membráně. 

Oxidované lipidy dále aktivně podporují zánětlivou odpověď interakcí s endotelovými 

a imunitními buňkami (makrofágy), (Štípek S. et al., 2000). 

Lipoproteiny bohaté na triacylglyceroly (TAG), tj. chylomikrech (CM, obsahující apoB-

48), VLDL (obsahující apoB-100) a jejich dceřiné částice představují významný RF 

aterotrombotických kardiovaskulárních chorob, který je nezávislý na koncentracích celkového 

cholesterolu (TC), TAG, LDL i HDL cholesterolu (Nakajima K. et al., 2014). Zvýšené 

koncentrace apoB-48 jsou RF aterotrombotických kardiovaskulárních komplikací (především 

ICHS a ne-embolizačních mozkových cévních příhod) nezávislými na koncentracích TC, 

LDL-C, TAG a HDL-C u diabetiků i non-diabetiků, u dětí i dospělých (Alipour A. et al., 

2012; Mori K. et al., 2013). Dále byly popsány u diabetické nefropatie, konečného stádia 

onemocnění ledvin (ESRD, Hayashi T. et al., 2008), obezity a MetS (Kinoshita M. et al., 

2009; Masuda D. et al., 2014). 

Základními ovlivnitelnými RF KVO jsou koncentrace celkového a LDL cholesterolu. Pro 

upřesnění diagnózy bývá u přesně definovaných případů indikováno stanovení dalších 

lipidových parametrů (apoB-100, apoA-I, apoA-II) či Lp(a) jako samostatného RF ICHS 

a dalších komplikací aterosklerózy. Mimo již zmíněných konvenčních lipidových parametrů 

krevní plazmy/séra, je možné kvalitativně i kvantitativně identifikovat řadu biomolekul 

souvisejících s lipidovým metabolismem v různých tělesných tekutinách či tkáních 

jednotlivých orgánů. Pomocí chromatografických metod je možné vyšetřit zastoupení 

mastných kyselin (FA), zastoupení sterolů nebo žlučových kyselin. Diskontinuální 

elektroforézou na polyakrylamidovém gelu lze stanovit subpopulace částic LDL i HDL, 

detailní analýzu složení jednotlivých LP je možné provést po jejich ultracentrifugační separaci 

v hustotním gradientu. Mezi další cílené analýzy lipidů patří posouzení antioxidační kapacity 

na základě měření koncentrací oxidačně modifikovaných lipidů nebo aktivit antioxidačních 

enzymů. 
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2. Hypotéza a cíle práce 

 

Hypotéza: lipidomická analýza může přispět k upřesnění diagnostiky, pochopení 

patogeneze a léčby některých onemocnění.  

Cíle práce: 

1/ multivariační analýzou zjistit, které FA jsou asociovány s jednotlivými 

antropometrickými, klinickými a laboratorními ukazateli u nemocných 

s metabolickým syndromem; 

2/ analyzovat složení FA u MetS a kontrolní skupiny pomocí clusterové analýzy 

a charakterizovat nemocné nezávisle na klinických a laboratorních ukazatelích;  

3/ analyzovat u osob se zvýšeným kardiometabolickým rizikem asociaci zvýšených 

koncentrací apolipoproteinu B-48 (apoB-48) s laboratorními a klinickými ukazateli;  

4/ s užitím multivariační lineární diskriminační analýzy stanovit složení FA 

plazmatického fosfatidylcholinu, které odlišuje nemocné s chronickou pankreatitidou, 

od zdravých kontrol;  

5/ stanovit asociaci složení FA hlavních lipidových tříd plazmy s nutričním stavem, 

stagingem a přežitím u nemocných s karcinomem pankreatu; 

6/ s užitím multivariační lineární diskriminační analýzy zjistit možnosti odlišení 

nemocných s karcinomem pankreatu od osob s chronickou pankreatitidou stanovením 

vybraných markerů lipoperoxidace a spektra antioxidačních enzymů; 

7/ u pacientů v konečném stádiu onemocnění ledvin (ESRD), kteří přežili 5 let na 

hemodiafiltraci, sledovat vzájemný vztah mezi poruchami lipidového metabolismu 

a změnou velikosti lipoproteinových částic LDL a HDL. 

 

3. Materiál a metodika 

Studované patologické stavy 

Vybrané lipidové parametry byly sledovány u pacientů s různými druhy onemocnění, 

vždy v porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob. Do studií byli zařazeni pacienti 

s MetS, KP, ChP a ESRD. Přehled jednotlivých studií podává tabulka 1. U osob se zvýšeným 

kardiometabolickým rizikem byly porovnány klinické, antropometrické a biochemické 

ukazatele osob s koncentrací apoB-48 ≥ 7,9 mg/l se skupinou, jejíž koncentrace apoB-48 byly 

pod touto hranicí (< 7,9 mg/l). 
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Tabulka 1: Přehled studovaných onemocnění a provedených studií 

Skupina pacientů N (M/Ž) Literatura 

MetS 

300 (152/148) Zeman M. (Metab Syndr Relat Disord, 2017)  

166 (98/68) Žák A. (Physiol Res, 2014) 

354 (166/188) Staňková B. (Klin Biochem Metab, 2016) 

40 (20/20) Vávrová L. (Obesity Facts, 2013) 

KP 

68 (36/32)   Vávrová L. (Klin Biochem metab, 2018) 

84 (47/37) Macášek J. (Nutr Cancer. 2012) 

50 (40/10) Kodydková J. (Pancreas, 2013) 

CHP 
96 (70/26) 

Zeman M. (Prostaglandins Leukot Essent Fatty 

Acids, 2016) 

ESRD 57 (35/22) Dušejovská M. (Curr Vasc Pharmacol, 2018) 

apo B-48 ≥ 7,9 mg/l 112 (60/52) 
Staňková B. (Fol Biol, 2019) 

apo B-48 <7,9 mg/l 108 (44/64) 

Zkratky: MetS - metabolický syndrom; KP - karcinom pankreatu; ChP- chronická pankreatitida; 

ESRD - konečné stádium onemocnění ledvin. 

 

Všechny studie, které byly podkladem pro tuto práci, byly schváleny etickou komisí 1. LF 

UK a VFN Praha. Všechny osoby zařazené do těchto studií byly informovány o průběhu 

a cílech studie a podepsaly informovaný souhlas. Všem vzorkům byly přiřazeny unikátní 

anonymizační kódy, které byly dekódovány až po skončení pokusu. 

Analýza profilu FA v jednotlivých lipidových třídách byla provedena pomocí plynové 

chromatografie dle metody popsané dříve (Tvrzická E. et al., 2002). Koncentrace NEFA byla 

stanovována fotometricky s využitím komerčně dodávaného kitu firmy Roche Diagnostics. 

Koncentrace apoB-48 byla analyzována pomocí komerčně dodávaného ELISA setu firmy 

Shibayagi Co., Ltd. Zastoupení subfrakcí LDL a HDL v séru bylo analyzováno pomocí 

vysokoúčinné diskontinuální gelové elektroforézy Lipoprint® LDL/HDL System 

(Quantimetrix, USA) s použitím diagnostických setů Lipoprint LDL/HDL Kit. Koncentrace 

KD v precipitovaných LDL byla měřena modifikovanou metodou Wielanda a kolektivu 

(Wieland H. a Seidel D., 1983). Stanovení hladiny ox-LDL v séru bylo provedeno 

prostřednictvím komerčně dodávaného ELISA kitu firmy Mercodia. Arylestarázová aktivita 

PON1 (PON-A) byla stanovována spektrofotometrickou kinetickou metodou dle Eckersona 

(Eckerson H.W. et al., 1983). Ke stanovení laktonasové aktivity PON1 byla použita 

modifikovaná metoda dle Draganova (Draganov D.I. et al., 2000).  
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Statistické zpracování 

Rozdíly mezi 2 sledovanými skupinami byly testovány u parametrických veličin t-testem 

a u neparametrických veličin s pomocí Mann-Whitney U testu. Rozdíly mezi 3 a více 

skupinami byly srovnávány jednofaktorovou ANOVou s využitím Scheffého a Newman-

Keulsova post-testu u parametrických veličin. U neparametrických veličin byla použita 

Kruskal-Wallisova ANOVA. Při korelační analýze byly korelace vyjádřeny pomocí 

Spearmanova korelačního koeficientu. Všechny statistické analýzy byly provedeny ve 

statistickém programu Statistica, verze 9.0 až 12.0. Za statisticky signifikantní byly 

považovány hodnoty p < 0,05.  

Klastrová analýza byla prováděna ve dvou krocích. V prvním kroku byl zredukován počet 

vybraných FA a ve druhém kroku bylo provedeno rozřazení testovaných subjektů do 

jednotlivých clusterů. Pro redukci počtu vybraných FA byla provedena kroková dopředná 

lineární diskriminační analýza s využitím Wilk’s lambda kritéria. Clusterová analýza byla 

provedena Wardovou metodou. Statistická analýza byla prováděna s využitím R software 

verze 3.1.0 (The R Development Core Team, 2014). 

 

4. Výsledky 

Metabolický syndrom 

U pacientů s MetS byly ve studii Žák et al. (2014) pozorovány významné změny v profilu 

FA, pacienti s MetS v porovnání s KON měli signifikantně zvýšené množství SFA, což bylo 

dáno nárůstem hladiny kyseliny stearové. Nebyl pozorován žádný rozdíl v podílu souhrnu 

všech MUFA mezi MetS a KON, i když pacienti s MetS měli vyšší podíl kyseliny 

palmitolejové než KON. Pacienti s MetS měli ve srovnání s KON zvýšené aktivity Δ9 

desaturasy kyselin palmitové a Δ6 desaturasy, naopak měli sníženou aktivitu Δ5 desaturasy. 

Na základě složení FA v plazmatických PL u jedinců s MetS a zdravých kontrol jsme 

clusterovou analýzou FA rozdělili sledované skupiny do dvou shluků. Probandi s MetS 

v clusteru 1 se od jedinců s MetS v clusteru 2 lišili koncentracemi glukózy, NEFA, HOMA-IR 

a hladin konjugovaných dienů v precipitovaných částicích LDL. Složení FA pacientů 

v clusteru 1 se od pacientů v clusteru 2 lišilo vyšším obsahem kyselin palmitoleové (+30%), 

γ-linolenové (+22%), dihomo-γ-linolenové (+9%) a nižším obsahem (-25%) kyseliny 

linolové. Předpokládá se, že tyto FA vzory souvisejí s progresí a/nebo zhoršenými 

biochemickými měřítky MetS, jako je například lipolýza, OS, dysglykémie a inzulinová 

rezistence. 
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Asociaci mezi individuálními koncentracemi FA v plazmatickém fosfatidylcholinu 

a základnámi antropometrickými, klinickými a biochemickými ukazateli jsme analyzovali 

u 300 osob s metabolicky nezdravou obezitou a 70 jedinci kontrolní skupiny. Krokovou 

regresní analýzou jsme prokázali, že složení FA v plazmatickém PC determinuje významně 

parametry adipozity a distribuce tukové tkáně. 

Pacienti s MetS měli signifikantně zvýšené koncentrace KD a sníženou arylesterasovou 

aktivitu PON1 oproti KON. Dále bylo sledováno, jak se u pacientů s MetS mění aktivita 

PON1-A v závislosti na hodnotách apoA-I a HDL-C. Výsledky ukazují, že nejnižší aktivita 

PON1-A byla u pacientů se sníženými koncentracemi jak apoA-I, tak HDL-C, ale i pacienti se 

sníženými koncentracemi buďto jen HDL-C nebo jen apoA-I měli aktivitu PON1-A nižší než 

pacienti s hodnotami apoA1 a HDL-C v referenčním rozpětí. 

Karcinom pankreatu 

U pacientů s KP byl studován profil FA v základních lipidových třídách (Macášek J. et 

al., 2012) a dále byla sledována úroveň  OS a aktivita PON1 (Kodydková J. et al., 2013). 

V profilu FA byly největší rozdíly mezi KP a KON pozorovány ve třídě PL a nejmenší ve 

třídě TAG. Ve třídě PL bylo u KP pozorováno zvýšení podílu SFA dané nárůstem hladiny 

kyseliny palmitové, naopak hladina kyseliny stearové poklesla. Dále bylo pozorováno zvýšení 

podílu MUFA u KP oproti KON, na kterém se podílely kyseliny palmitoolejová, olejová 

a elaidová. Nárůst SFA a MUFA u KP proběhl na úkor PUFA, pacienti s KP měli nižší podíl 

jak PUFA n-3 tak n-6 než KON. Pacienti s KP měli zvýšené hladiny jak KD 

v precipitovaných LDL částicích, tak ox-LDL a SAA. U pacientů s KP byla pozorována 

závislost koncentrace KD na stádiu onemocnění – s pokročilostí nemoci se zvyšovala 

koncentrace KD. Dále byla pozorována snížená aktivita PON1 a to jak arylesterasová, tak 

laktonasová aktivita PON1.  

Chronická pankreatitida 

Pacientům s ChP byly věnovány dvě studie, první byla zaměřena na profil FA v sérových 

fosfolipidech (Zeman M. et al., 2016) a druhá na antioxidační systém organismu a markery 

OS (Kodydková J. et al., 2013).  

Rozdíly v profilu FA při srovnání pacientů s ChP a KON byly velmi výrazné. Všechny 

sledované MUFA byly zvýšené u pacientů s ChP oproti KON a tedy i suma všech MUFA 

byla u ChP vyšší než u KON. Naopak sumy PUFA n-6 a n-3 byly u pacientů s ChP sníženy 

oproti KON. U pacientů s ChP byly prokázány signifikantně zvýšené hladiny KD 

v precipitovaných LDL a ox-LDL částic než u KON. Aktivity PON1 jak arylesterasová tak 

laktonasová byly u ChP snížené oproti KON. Nárůst koncentrace SAA u ChP nedosáhl 
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signifikantního významu, lze hovořit pouze o trendu zvýšených koncentrací SAA u ChP 

v porovnání s KON.  

 

Konečné stádium onemocnění ledvin 

Ve studii byl sledován profil lipoproteinových subfrakcí u pacientů v poslední fázi 

renálního selhání ve srovnání se zdravými kontrolami. Dále byly sledovány rozdíly v profilu 

lipoproteinových subfrakcí, ke kterým u pacientů s ESRD došlo za pět let na dialýze. 

Vzhledem k tomu, že pětileté období na dialýze přežilo pouze 14 pacientů, byly srovnávány 

též počáteční hodnoty přeživších a nepřeživších pacientů s ESRD. 

Zatímco zdravé osoby měly rovnoměrné zastoupení cholesterolu ve VLDL, IDL 

a velkých LDL částicích a jen malý podíl cholesterolu byl situován do malých LDL částic, 

pacienti s ESRD měli největší podíl cholesterolu ve VLDL částicích, kde ho měli 

signifikantně více než KON. Dále pacienti s ESRD měli velký podíl cholesterolu situovaný do 

IDL částic, i zde měli větší zastoupení cholesterolu než KON. Naopak mnohem menší podíl 

cholesterolu byl u pacientů s ESRD ve velkých LDL částicích. Množství cholesterolu 

v malých LDL bylo u obou skupin srovnatelné. 

Distribuce cholesterolu v rámci subfrakcí HDL částic byla též rozdílná u pacientů s ESRD 

a KON. Zdravé kontroly měly největší podíl cholesterolu ve středně velkých HDL a nejmenší 

podíl cholesterolu pak ve velkých HDL částicích. Pacienti s ESRD měli největší zastoupení 

cholesterolu ve velkých HDL a nejmenší v malých HDL. Zastoupení cholesterolu se tak mezi 

ESRD a KON signifikantně lišilo ve všech subfrakcích HDL.  

Při porovnání dat z počátku studie a po pěti letech jsme pozorovali výrazné změny 

v profilech lipidových subfrakcí. Po pěti letech došlo ke snížení podílu cholesterolu ve VLDL 

a naopak k nárůstu zastoupení cholesterolu v IDL, velkých a malých LDL. V rámci HDL 

subfrakcí byl po pěti letech zaznamenán pokles podílu cholesterolu ve velkých HDL a nárůst 

podílu cholesterolu ve středně velkých a malých HDL částicích. 

Pacienti s rozdílnými hladinami ApoB-48 

Sledované osoby byly rozděleny do dvou skupin na základě hodnot koncentrace apoB-

 48, první skupina byla tvořena osobami s koncentrací apoB-48 pod 7,9 mg/l, druhá osobami 

s koncentrací apoB-48 nad 7,9 mg/l. 

Nebyl pozorován signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami v celkové hladině SFA, 

MUFA, n-6 ani n-3 PUFA. Skupina osob s koncentrací apoB48 nad 7,9 mg/l měla vyšší 

zastoupení kyseliny stearové, dihomo--linolenové a dokosapentenové a nižší zastoupení 

kyseliny palmitové ve srovnání se skupinou s nízkou koncentrací apoB-48. Při srovnání obou 
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skupin, pacienti s koncentrací apoB-48 nad 7,9 mg/l měli zvýšené aktivity Δ9 desaturas jak 

pro kyselinu palmitovou, tak stearovou a také Δ6 desaturasy, naopak aktivita Δ5 desaturasy 

byla u těchto pacientů snížená. Pacienti s vyšší koncentrací apoB-48 měli signifikantně 

zvýšené hodnoty lipidových markerů oxidačního stresu – ox-LDL i KD. 

 

5. Diskuse 

Předkládaná disertační práce se věnuje problematice lipidového metabolismu u pacientů 

s různými druhy onemocnění, vždy ve srovnání se zdravou kontrolní skupinou. Do 

prováděných studií byli zařazeni pacienti s MetS, KP, ChP a s ESRD. Sledovány byly 

rozmanité parametry lipidového metabolismu – kromě základních lipidových markerů jako 

jsou TC, TAG, HDL-C, LDL-C, apoA-I, či apoB byla dále analyzována koncentrace NEFA, 

profil FA v plazmatických fosfolipidech (v některých studiích i v TAG a cholesterolesterech), 

profil lipoproteinových (LDL a HDL) subfrakcí, koncentrace apoB-48, hladiny lipidových 

markerů OS  – konkrétně KD v precipitovaných LDL a ox-LDL a s lipidy asociovaného 

antioxidačního enzymu PON1.   

Mastné kyseliny 

Metabolický syndrom 

U pacientů s MetS byly pozorovány zvýšené koncentrace NEFA v porovnání s KON. Jak 

ukazují výsledky klinických studií NEFA hrají podstatnou roli v patogenezi insulinové 

rezistence a v následném rozvoji MetS (Suiter C. et al., 2018). Navíc zvýšená koncentrace 

NEFA může přispět k subklinickému systémovému zánětu.  

Pacienti s MetS v porovnání s KON měli signifikantně zvýšené množství SFA podmíněné 

nárůstem podílu kyseliny stearové a snížený podíl n-6 PUFA, způsobený výrazným poklesem 

množství kyseliny linolové. Pozorované výsledky jsou v souladu s dříve publikovanými 

výsledky (Warensjö E. et al., 2005; Žák A. et al., 2007).  

Stejně jako v dříve publikovaných studiích, byla u pacientů s MetS ve srovnání s KON 

pozorována zvýšená aktivita Δ9 desaturasy kyseliny palmitové a Δ6 desaturasy, naopak 

aktivita Δ5 desaturasy byla snížená. Dřívější studie ukázaly, že takovéto změny v profilu FA 

korelují jak se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem, tak s vyšším rizikem rozvoje DM 

2. typu (Kröger J. et al., 2011; Warensjö E. et al., 2008). 

V rámci jedné naší studie u pacientů s MetS byla provedena clusterová analýza profilu 

mastných kyselin v plazmatických fosfolipidech. Clusterová analýza má zkoumané subjekty 

rozdělit do skupin – clusterů na základě vzájemné podobnosti. Výsledky naší studie 

u pacientů s MetS ukazují, že na základě zastoupení šesti FA – dihomo-γ-linolenové, 
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stearové, myristové, dokosahexenové, dokosapentenové a linolové je možné pacienty rozdělit 

do dvou clusterů. První cluster obsahoval pacienty s rizikovějším profilem – s vyššími 

hodnotami NEFA, KD/LDL, glukózy, HOMA-IR a zároveň s negativně změněným profilem 

FA. Ve studii Žák et al. (2007) bylo prokázáno, že hladiny kyselin palmitové, palmitolejové, 

stearové, dihomo-γ-linolenové a linolové stejně jako aktivity Δ9 a Δ6 desaturas korelují 

s počtem komponent MetS. 

Pacienti se zvýšenou hladinou apoB-48 

Při hodnocení spektra FA plazmatického fosfatidylcholinu byla ve skupině s koncentrací 

apoB-48  7,9 mg/l prokázána vyšší aktivita 9D pro kyselinu palmitovou, vyšší aktivita 6D 

a nižší aktivita 5D. Aktivita 9D pro kyselinu stearovou byla ve skupině s vyšší koncentrací 

apoB-48 nižší. Poměr 16:1n-7/16:0 (9D16) je surogátním markerem aktivity SCD-1, poměr 

20:4n-6/20:3n-6 (D5D) je markerem aktivity FADS1 a poměr 18:3n-6/18:2n-6 (6D) 

markerem aktivity FADS2.        

Zvýšení aktivit 9D, 6D a opačné změny aktivity 5D jsou popisovány jako důsledek 

charakteristické alterace přeměny mastných kyselin u MetS (Žák A. et al., 2007; Žák A. et al., 

2014; Tosi F. et al., 2014). Aktivita SCD-1 (resp. 9D) je ovlivněna genetickými faktory, 

činiteli zevního prostředí i chorobnými stavy (Merino D.M. et al., 2011). Zvýšené aktivity 

9D jsou spojeny s dyslipidémií, ischemickou chorobou srdeční, jsou prediktorem 

hyperglykémie a manifestace DM 2. typu (Warensjö E. et al., 2008; Mahendran Y. et al., 

2014) a byly nalezeny u osob s depresí, které vykazují některé rysy insulinové rezistence 

(Vařeka T. et al., 2012), karcinomu jícnu (Zemanová M. et al., 2016) a chronické 

pankreatitidy (Zeman M. et al., 2016). Zvýšení aktivity 9D zvyšuje riziko některých nádorů 

(Byberg L. et al., 2014), obezity, distribuce tukové tkáně, insulinové rezistence (Warensjö E. 

et al., 2007) i prevalence MetS (Gong J. et al., 2011).  

Karcinom pankreatu 

Karcinom pankreatu se řadí mezi nádorová onemocnění s nejvyšší mortalitou. Neustále 

narůstá počet studií, které ukazují, že porušení lipidového metabolismu je spojeno nejen 

s metaboickými poruchami a kardiovaskulárními onemocněními, ale i s mnohými karcinomy. 

Nádorové buňky mají totiž mnohem větší potřebu přísunu lipidů (FA, cholesterol, TAG) než 

zdravé buňky, což je dáno jejich rychlou proliferací (Nishi K. et al., 2016). 

Naše studie s pacienty s KP byla zaměřena na profil FA ve všech lipidových třídách 

a koncentraci NEFA. Profil FA ve fosfolipidech a cholesterolesterech odráží jak jejich příjem 

potravou, tak jejich metabolismus (syntézu de novo, beta-oxidaci, desaturaci, elongaci), 
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(Riccardi G. et al., 2004). V profilu FA byly největší rozdíly mezi KP a KON pozorovány ve 

třídě fosfolipidů.  

V mnohých studiích bylo prokázáno, že zvýšená konzumace SFA vede ke zvýšení rizika 

rozvoje KP (Stolzenberg-Solomon R.Z. et al., 2002; Thiebaut A.C. et al., 2009). V naší studii 

měli pacienti s KP zvýšený podíl jak SFA, tak MUFA oproti KON.  

Zvýšený podíl MUFA je považován za průkaz lipogeneze de novo, kdy u maligních 

tumorů bývá biosntéza FA de novo indukována prostřednictvím aktivace exprese synthasy FA 

a Δ9D kyseliny stearové (Lupu R. a Menendez J.A., 2008). V naší studii jsme prokázali 

zvýšené aktivity obou Δ9D (kyseliny pamitové i stearové) u pacientů s KP oproti KON. 

Studie s inhibitory synthasy FA ukázala, že inhibice syntézy FA, zvyšuje apoptózu 

nádorových buněk pankreatu (Nishi K. et al., 2016).  

U pacientů s KP byl pozorován pokles podílu jak n-6 tak n-3 PUFA oproti KON. Z n-6 

PUFA byla snížena hlavně hladina kyseliny linolové, z n-3 PUFA byly sníženy hladiny 

kyselin α- linolenové a EPA. Snížené hladiny PUFA by mohly být podmíněny zvýšeným OS 

a lipoperoxidací, sníženým příjmem PUFA potravou, či jejich sníženou malabsorpcí.  

Lidské nádorové buňky pankreatu jsou schopné v sobě velmi dobře akumulovat mastné 

kyseliny EPA a DHA. Bylo zjištěno, že tyto dvě FA vyvolávají akumulaci ROS, což následně 

vede ke kaspasou-8 indukované buněčné smrti nádorových buněk (Fukui M. et al., 2013). 

Pacienti s KP měli signifikantně zvýšené koncentrace NEFA oproti KON. Na základě dat 

získaných z Pařížské prospektivní studie, bylo zjištěno, že zvýšená hladina NEFA silně 

koreluje s mortalitou pacientů s rakovinou a koncentrace NEFA by se tak mohla stát 

prediktorem přežití u pacientů s nádorem (Charles M.A. et al., 2001).  

Chronická pankreatitida 

Mezi pacienty s ChP a KON nebyl pozorován rozdíl v hladinách jednotlivých SFA či 

v sumě SFA. Dříve publikované výsledky u pacientů s ChP jsou v tomto ohledu nejednotné, 

některé studie ve shodě s naší studií nenašly rozdíl v podílu jednotlivých SFA i sumy SFA 

(Nakamura T. et al., 1995), v další studii byly nalezeny zvýšené podíly kyselin palmitové 

a stearové i sumy SFA (Marosvolgyi T. et al., 2010) a existuje i studie, která popisuje pokles 

podílu stearové kyseliny a SFA s velmi dlouhým řetězcem u pacientů s ChP (Quilliot P. et al., 

2003).  

Pacienti s ChP měli signifikantně zvýšený podíl sumy MUFA i zastoupení všech 

jednotlivých MUFA. Toto zvýšení podílu jednotlivých MUFA i sumy MUFA u pacientů 

s ChP bylo pozorováno i v dalších studiích, které se zabývaly FA u pacientů s ChP (Quilliot 
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P. et al., 2003; Marosvolgyi T. et al., 2010). Zvýšený podíl MUFA je považován za průkaz 

lipogeneze de novo.  

Naproti tomu bylo pozorováno snížené zastoupení jak n-6 tak n-3 PUFA; z PUFA n-6 

bylo výrazně sníženo zastoupení kyseliny linolové, z PUFA n-3 potom byl snížen podíl 

kyseliny DHA. Snížený podíl kyseliny linolové u ChP pacientů ve srovnání s KON byl 

pozorován ve všech dalších studiích (Nakamura T. et al., 1995; Quilliot P. et al., 2003; 

Marosvolgyi T. et al., 2010), i když ne vždy dosáhlo signifikance snížené zastoupení všech 

PUFA n-6 u ChP oproti KON (Quilliot P. et al., 2003).  

Pacienti s ChP měli zvýšenou aktivitu obou Δ9D, Δ5D a Δ6D v porovnání s KON. 

Aktivita Δ9D je ovlivňována mnoho faktory, zvyšuje jí dieta bohatá na sacharidy, dále pak 

cholesterol, insulin či některé léky, naopak snížení způsobují n-6 a n-3 PUFA a některé 

prozánětlivé cytokiny (Miyazaki M. a Ntambi J.M., 2003). Opačně působí n-3 PUFA na D6D, 

kdy snížení podílu PUFA n-3 má za následek snížení exprese Δ6D a její aktivity (Hofacer R. 

et al., 2011). 

Profil lipoproteinových částic 

Konečné stádium onemocnění ledvin 

Studie zabývající se profilem lipoproteinových částic (LDL a HDL) u pacientů s ESRD 

ukázala některé pro tyto pacienty specifické změny v základních lipidových biochemických 

parametrech, jako jsou snížené koncentrace TC, podmíněné jak sníženou hladinou HDL tak 

LDL cholesterolu a zvýšené koncentrace TAG. 

Dále byly zjištěny některé signifikantní rozdíly v profilu lipoproteinových částic, kdy 

pacienti s ESRD ve srovnání se zdravými kontrolami měli signifikantně zvýšený obsah 

cholesterolu ve VLDL a IDL částicích a to na úkor nižšího zastoupení cholesterolu ve velkých 

LDL částicích. Rozdíly byly pozorovány i v profilu HDL částic, kdy pacienti s ESRD měli 

změněný profil HDL ve prospěch velkých HDL částic. Námi získané výsledky jsou 

srovnatelné s dříve publikovanými studiemi (Rysz-Górzyńska M. et al., 2017; Gluba-Brzózka 

A. et al., 2017). Se zvýšeným obsahem cholesterolu ve VLDL a IDL částicích je 

u hemodialyzovaných pacientů spojováno zvýšené riziko KVO (Shoji T. et al., 1998). 

Příčinou zvýšeného zastoupení IDL a VLDL frakce může být jejich nedostatečné odbourávání 

způsobené nízkou aktivitou lipoproteinlipasy a/nebo snížené vychytávání remnant 

prostřednictvím jaterních LDL receptorů (Saland J.M. a Parekh R.S., 2010).  

Velké HDL částice by podle mnohých autorů měly mít ateroprotektivní charakter (Martin 

S.S. et al., 2014). Je ovšem prokázáno, že velké HDL částice mají podstatně nižší schopnost 

vychytávat cholesterol než malé HDL (Movva R. a Rader D.J., 2008). Přesto se malé HDL 
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částice ukázaly být u hemodialzovaných paientů nezávislým prediktorem úmrtí na KVO 

(Vekic J. et al., 2011). 

Pacienti se zvýšenou hladinou apoB-48 

Osoby s vyšší koncentrací apoB-48 vykazovaly vyšší koncentrace sd-LDL a vyšší podíl 

fenotypu B velikosti LDL. Fenotyp B velikosti LDL (převaha sd-LDL) je dyslipidemickou 

komponentou MetS. Metabolickým prediktorem sd-LDL jsou koncentrace TAG a aktivita 

jaterní lipasy (Ng D.S., 2013; Diffenderfer M.R. a Schaefer E.J., 2014). Vzhledem k tomu 

TRL jaterního původu (VLDL, IDL) a střevního původu (CM a CMr) kompetují o stejný 

lipolytický systém (lipoproteinovou a jaterní lipasu) a receptory vychytávající IDL a CMr, tak 

vzestup TAG je spojen s prodloužením rezidenčního času TRL. Tímto mechanismem lze 

vysvětlit významné námi zjištěné pozitivní korelace mezi hladinami apoB-48 na straně jedné, 

a koncentracemi TAG a sd-LDL na straně druhé, a negativní korelace apoB-48 s HDL-C, 

které byly popsány i jinými autory (Sato I. et al., 2009). 

Lipidové parametry oxidační rovnováhy 

Za lipidové markery oxidačního stresu je možné považovat hladiny KD v precipitovaných 

LDL částicích a hladiny ox-LDL částic. Koncentrace KD/LDL odráží hladiny minimálně 

modifikovaných LDL částic, kde je modifikována pouze jejich lipidová složka (Esterbauer H. 

et al., 1992, Ahotupa M. et al., 1996). Hladiny ox-LDL/LDL představují částice LDL, ve 

kterých je zoxidována jak lipidová, tak proteinová složka částice (Liao F. et al., 1994).    

Metabolický syndrom 

U pacientů s MetS byla zjištěna zvýšená koncentrace KD/LDL oproti KON, kdy hladiny 

jednotlivých komponent MetS signifikantně korelovaly s hladinou KD/LDL. Tyto výsledky 

jsou ve shodě s dříve publikovanými studiemi, které se zabývaly závažností MetS ve vztahu 

k OS (Žák A. et al., 2007; Zeman M. et al., 2002). Hladina KD/LDL je považována za jeden 

z nejcitlivějších indikátorů lipidové peroxidace a může být považována za marker 

systémového OS (Güzel S. et al., 2000).  

U pacientů s MetS oproti KON byla dále pozorována snížená arylesterasová aktivita 

PON1. Snížená aktivita PON1 u pacientů s MetS byla nalezena i v dalších studiích (Kappelle 

P.J. et al., 2011; Martinelli N. et al., 2012). Avšak výsledky jiných studií nejsou konzistentní, 

v některých studiích nebyly pozorovány rozdíly v aktivitě PON1-A mezi pacienty s MetS 

a KON (Yilmaz H. et al., 2010; Ciumărnean L. et al., 2015) a v dalších zase byla nalezena 

zvýšená aktivita PON1-A u MetS (Eren E. et al., 2014). 

Předpokládá se, že existuje několik různých mechanismů, které mohou vést k poklesu 

aktivity PON 1. Jednou z možnách příčin je záměna PON1 za SAA ve vazbě na apo-AI 
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v HDL částicích (James R. W. a Deakin S. P., 2004). Další možností, kdy dochází 

k deaktivaci PON1, je zvýšený OS spojený se zvýšenými hladinami ox-LDL/LDL. 

K deaktivaci PON1 může také vést akutní zánětlivá odpověď organismu, kdy je utlumena 

jaterní syntéza enzymu (Deakin S.P. a James R.W., 2004). 

Pacienti se zvýšenou hladinou apoB-48 

Koncentrace KD/LDL a ox-LDL  reflektují systémový OS. Zatímco KD/LDL jsou 

ukazatelem mm-LDL, jejichž částice mají modifikovanou pouze lipidovou složku, tak ox-

LDL představují částice, ve kterých je oxidačně modifikovaná jak lipidová, tak bílkovinná 

složka (Ahotupa M. et al., 1996; Esterbauer H. et al., 1992). Naše výsledky implikují, že OS 

je více vyjádřen u žen než u mužů ve skupinách s vyšší koncentrací apoB-48. Je známo, že 

snížená účinnost antioxidačního systému je komplexním dějem, který je závislý na 

genetických faktorech, stavu výživy, intenzitě metabolismu a koncentraci pohlavních 

hormonů. Změny insulinové rezistence souvisí s pohlavně-specifickými rozdíly v množství 

i distribuci tukové tkáně v jednotlivých oddílech tukové tkáně, s bazální a stimulovanou 

lipolýzou, vychytáváním NEFA, skladováním TAG i insulínovou rezistencí. Muži, na rozdíl 

od žen, mají vyšší stupeň inzulinové rezistence, a oxidují více FA (Varlamov O. et al., 2015).  

Nicméně, nenalezli jsme signifikantní rozdíly v koncentraci NEFA ani v celé skupině, ani při 

hodnocení zvlášť mužů a žen s rozdílnou koncentrací apoB-48. 

Karcinom pankreatu 

U pacientů s KP byly pozorovány zvýšené hladiny obou sledovaných markerů OS, tedy 

jak KD/LDL tak ox-LDL/LDL. Hladina KD/LDL byla závislá na stádiu onemocnění – čím 

pokročilejší stádium nádorového onemocnění, tím byla vyšší hladina KD/LDL. K dnešnímu 

dni nebyly publikovány žádné výsledky dalších studií, které by se zabývaly hladinami 

KD/LDL a ox-LDL/LDL u pacientů s KP. Zvýšená lipidová peroxidace u KP pacientů však 

byla v mnoha studiích prokázána prostřednictvím jiných markerů lipidové peroxidace, jako 

jsou např. malondialdehyd, 4-hydroxynonenal, lipidové hydroperoxidy či reaktivní substance 

na bázi tiobarbiturátů (Leung P.S. a Chan X.C., 2009; Czeczot H. et al., 2010). 

U pacientů s KP byla pozorována snížená jak arylesterasová, tak laktonasová aktivita 

PON1, což je ve shodě s dříve publikovanou studií (Akçay M.N. et al., 2003). Jednou 

z možných příčin snížení aktivity PON1 je její vyvázání z vazby na apoA-I v HDL, kdy je 

PON1 nahrazena SAA. Podobně jako v dalších studiích (Yokoi K. et al., 2005; Firpo M.A. et 

al., 2009) jsme u pacientů s KP pozorovali zvýšené koncentrace SAA a negativní korelace 

mezi aktivitou PON1 a koncentrací SAA.  

Chronická pankreatitida 
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Pacienti s ChP měli signifikantně zvýšené hladiny KD/LDL a ox-LDL oproti KON. Tyto 

výsledky jsou ve shodě se studií Schoenberga a kol. (Schoenberg M.H. et al., 1995). Aktivity 

PON1, jak arylesterasová tak laktonasová, byly u ChP snížené oproti KON ve shodě se studií 

Zhanga a Lina (Zhang L. a Lin B., 2013), kteří měřili paraoxonasovou aktivitu PON1.  

 

6. Závěry 

Výsledky naší práce ukazují, že užití pokročilé lipidomiky, která spojuje vyspělé 

analytické biochemické metody s různými metodami multivariační analýzy, vede k získání 

dat, která mají potenciál detekovat biomarkery, charakterizující klíčové pochody v patogenezi 

závažných onemocnění, jakými jsou např. metabolický syndrom nebo karcinom pankreatu. 

U osob s přítomnými rysy MetS bylo složení FA v plazmatických PL asociováno 

s ukazateli adipozity (index pas/boky, procento tuku, tuková hmota). Ukazatele adipozity byly 

pozitivně asociovány s hladinami kyselin palmitové, stearové, dihomo-γ-linolenové, α-

linolenové a eikosapentaenové, zatímco negativní asociace byly nalezeny v případě kyselin 

olejové, linolové a dokosapentaenové. 

S použitím clusterové analýzy bylo možno osoby s MetS rozdělit do dvou skupin, skupina 

spojená s vyšším kardiometabolickým rizikem byla charakterizována vyšším obsahem kyselin 

palmitolejové, γ-linolenové a dihomo-γ-linolenové a nižším obsahem kyseliny linolové.   

Při studiu významu zvýšených koncentrací apoB-48 pro kardiometabolické riziko jsme 

u osob se zvýšenou koncentrací apoB-48 našli asociaci apoB-48 s vyšším systolickým 

krevním tlakem, odlišným lipidovým profilem, insulinovou rezistencí i oxidačním stresem.  

Multivariační lineární diskriminační analýzou jsme u pacientů s ChP našli pokles PUFA 

n-6 a zvýšený podíl MUFA, což korespondovalo se zvýšenou hodnotou indexu 

palmitolejová/linolová FA, který je markerem deficience esenciálních FA. Dále byl 

pozorován vzestup aktivit Δ9 a Δ6 desaturas a pokles Δ 5D. Změny jsou pravděpodobně 

důsledkem sníženého příjmu PUFA v potravě v kombinaci s alterací systému desaturas. 

U nemocných s KP jsme našli zvýšenou aktivitu enzymu Δ9D (SCD-1) a Δ5D a zvýšený 

podíl MUFA ve všech lipidových třídách plazmy. Přežití nemocných korelovalo s nižším 

indexem SCD-1 a se zvýšeným podílem EPA a DHA. Navíc celkové n-3 PUFA, kyselina α-

linolenová a EPA vykazovaly negativní trend se stagingem nádoru. 

Výsledky multivariační lineární diskriminační analýzy ukázaly, že kombinace hodnot 

laktonasové aktivity PON1, aktivity KAT a hladiny ox-LDL/LDL umožňuje odlišení pacientů 

s KP od pacientů s ChP s úspěšností 83%.  
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