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ABSTRAKT

Gestační diabetes mellitus je porucha metabolismu glukózy vzniklá v těhotenství, která po 

porodu mizí. V důsledku produkce těhotenských hormonů dochází k inzulínové rezistenci, která 

není dostatečně kompenzovaná zvýšenou sekrecí inzulínu. Jelikož je obezita významným rizikovým 

faktorem gestačního diabetu a je také spojena s dysfunkcí tukové tkáně a zvýšenou periferní 

inzulinovou rezistencí, nabízí se otázka, do jaké míry tuková tkáň ovlivňuje rozvoj gestačního 

diabetu. 

První část disertační práce je zaměřená na identifikaci změn v plazmatické koncentraci a 

mRNA expresi adipokinů fetuinu A, fetuinu B a FGF21. V naší studii jsme neprokázali, že 

přítomnost gestačního diabetu významně ovlivňovala plazmatickou koncentraci fetuinu A, fetuinu 

B a FGF21 v průběhu těhotenství. Důležitým zjištěním bylo, že ženy, které měly těhotenství 

komplikované gestačním diabetem, mají oproti zdravým těhotným ještě několik měsíců po porodu 

výrazně vyšší koncentraci FGF21. Podařilo se nám prokázat produkci fetuinu A v placentě a fetuinu 

B v perineální a podkožní tukové tkáni. Ani v jednom případě však gestační diabetes neměl na 

intenzitu exprese vliv. Tuková tkáň nejspíše neovlivňuje patogenezi gestačního diabetu cestou 

změny exprese fetuinů A a B. Přetrvávající zvýšená plazmatická koncentrace FGF21 po porodu u 

žen s gestačním diabetes může zčásti vysvětlovat zvýšenou dispozici k opakování gestačního 

diabetu v dalším těhotenství nebo později k rozvoji diabetu 2. typu.

Druhá část disertační práce byla zaměřena na stanovení změn v aktivitě systému inzulinu-

podobných růstových faktorů a příslušných vazebných proteinů (IGF/IGFBP) v tukové tkáni a na 

systémové úrovni. Podařilo se nám prokázat zvýšenou sérovou koncentraci hlavního vazebního 

proteinu IGFBP-3 u těhotných s gestačním diabetem, avšak výsledný poměr IGF-1/IGFBP-3 

změněn nebyl. To naznačuje, že na systémové úrovni se aktivita systému inzulinu-podobných 

růstových faktorů a příslušných vazebných proteinů u pacientek s gestačním diabetem nemusí lišit 

od zdravých těhotných. Naproti tomu jsme ve viscerální tukové tkáni prokázali sníženou mRNA 

expresi IGF-1, stejně jako nižší expresi receptorů IGF-1R a IGF-2R a vazebného proteinu IGFBP-4. 

Podobně v podkožní tukové tkáni byla prokázaná nižší exprese IGF-1R. Lze tedy konstatovat, že 

aktivita systému inzulinu-podobných růstových faktorů a příslušných vazebných proteinů je v 

tukové tkáni snížená u těhotných s gestačním diabetem.

Výsledky prezentované v této disertační práci mohou přispět k lepšímu porozumění 

mechanizmům, které ovlivňují rozvoj gestačního diabetu, ale také k pochopení souvisejících 

dlouhodobých metabolických důsledků pro těhotné a jejich potomky. 
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