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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

Tuková tkáň byla až do poloviny 90. let minulého století vnímána pouze jako tkáň, jejímž 
jediným významem je uložení lipidových energetických rezerv organizmu a jeho tepelná a 
mechanická ochrana. Byla tedy považována za pasivní zásobárnu energie regulovanou 
vegetativním nervovým systémem a hormony, aniž by byla sama do této regulace 
energetického metabolizmu organizmu zapojena [1]. K zásadní změně ve vnímání role tukové 
tkáně přispěla v roce 1994 identifikace hormonu zvaného leptin, který je produkován 
převážně právě tukovou tkání [2]. Tímto objevem a současně narůstající incidencí obezity a 
diabetu mellitu v ekonomicky vyspělých zemích byl nastartován zájem o objevení možné 
aktivní role tukové tkáně jako endokrinního orgánu, který se sám spolupodílí na regulaci 
energetického metabolizmu a inzulínové rezistence. Výsledkem těchto studií byla identifikace 
řady dalších proteinů produkovaných tukovou tkání, jejichž fyziologický resp. 
patofyziologický význam v organizmu je až dosud intenzivně studován [1]. V současné době 
je tedy tuková tkáň vímána jako důležitý endokrinní orgán, který hraje podstatnou roli 
v integraci endokrinních, metabolických a zánětlivých signálů podílejících se na kontrole 
energetické homeostázy [3]. Bioaktivní proteiny secernované tukovou tkání do cirkulace jsou 
nazývány adipokiny, resp. adipocytokiny [3,4]. Jsou mezi ně řazeny leptin, TNF-α (tumor 
necrosis factor-alpha), PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1), adiponectin, resistin, 
adipsin a ASP (acyl stimulating protein) [3,5]. Všechny tyto zmíněné signální molekuly se 
podílejí (často ne zcela známým mechanizmem) na regulaci inzulínové senzitivity, tedy 
regulaci citlivosti buněk periferních tkáních k účinkům inzulínu jako principiálního regulátoru 
intermediálního metabolizmu. 

V průběhu těhotenství dochází i za fyziologických podmínek ke změnám inzulínové 
senzitivity v periferních  tkáních matky a u predisponovaných jedinců se v tomto období 
může zhoršená inzulínová senzitivita vystupňovat až do klinického obrazu gestačního diabetu 
mellitu. Ačkoliv je tento stav ve většině případů přechodný, vždy znamená zvýšené riziko 
následného rozvoje diabetu mellitu (DM) 2. typu [6]. 

Ačkoliv hlavním hormonem ovlivňujícím interorgánový i intracelulární metabolizmus 
glukózy je bezpochyby inzulín, výzkumy posledních let naznačují, že úloha adipokinů 
v regulaci energetického metabolizmu je velmi podstatná nejen na úrovní vlastní tukové 
tkáně, ale rovněž na úrovni centrální. Kromě toho se řada adipokinů podílí i na regulaci 
imunitního systému. 

Jedním z hlavních úkolů současného výzkumu je charakterizace generických faktorů 
angažovaných v přenosech signálů těchto metabolických regulátorů, která by byla být využita 
z hlediska časné diagnostiky a odhadu rizika vzniku inzulínové rezistence a následného 
rozvoje DM 2. typu. 

 

2 CÍL PRÁCE 

Primárním cílem studie byla charakterizace změn genové exprese v subkutánní a viscerální 
tukové tkáni a placentě u žen s GDM. Pokusili jsme se charakterizovat změny genů 
angažovaných v inzulínové signalizaci regulující energetický mechanismus. Naše úsilí jsme 
zaměřili na hodnocení úlohy adipokinů, kterými se skupina Doc. MUDr. Haluzíka, CSc., 
školitele konzultanta, dlouhodobě zabývá. 

• Charakterizace změn sérových koncentrací adiponectinu v průběhu menstruačního 
cyklu u mladých zdravých žen a možné ovlivnění těchto změn měnícími se sérovými 
koncentracemi hormonů zúčastněných v regulaci menstruačního cyklu (LH, FSH, 
estradiol a progesteron). 
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• Charakterizace expresních změn na úrovni mRNA v subkutánní a viscerální tukové 
tkáni a v placentě u těhotných s fyziologickým průběhem gravidity a s graviditou 
komplikovanou gestačním diabetem mellitem (GDM) u klasických adipokinů i u genů 
s dosud ne zcela jasným etipatogenetickým vztahem k rozvoji inzulínové rezistence. 

• Snaha o identifikaci nových markerů odlišných u žen s GDM, jako modelem časné 
fáze rozvoje inzulínové rezistence, proti zdravým těhotným. 

 

3 METODY 

3.1 Strategie řešení 
Pro hodnocení vlivu adiponectinu jsme před vlastní studií považovali za důležité zodpovědět 
otázku, zda sérové koncentrace (exprese) adiponectinu jsou ovlivňovány změnami 
koncentrací pohlavních hormonů? K tomuto jsme přistoupili studií na zdravých 
dobrovolnicích analyzující koncentraci adiponectinu v séru odebíraném po 24h v rámci 
celého menstruačního cyklu. 

Ve vlastní následné studii jsme k hodnocení změn genové exprese použili na začátku 
omezený vzorek pěti žen s GDM a tří kontrol, na kterém jsme provedli vyšetření pomocí 
expresního arraye zaměřeného na inzulínovou signalizaci. Expresní arrays umožňily vyšetření 
rozsáhlého souboru genů (112 genů) zapojených v regulaci signální cesty inzulínového 
receptoru v krátkém čase. Signifikantně změněné geny v arrayích a vybrané, dlouhodobě 
studované, geny (adipokiny a jejich receptory), byly vyšetřeny následně v celé analyzované 
populaci těhotných kontrol a pacientek s GDM pomocí qPCR. Tato analýza se ve srovnání 
s arrayemi vyznačuje vyšší přesností a řádově vyšším dynamickým rozsahem zachycení změn 
genové exprese.  

Současně se změnami exprese byly ve vzorcích periferní maternální a pupečníkové krve 
studovaných subjektů stanoveny koncentrace cirkulujících adipokinů. V maternální krvi byly 
navíc stanoveny biochemické parametry pro posouzení inzulínové senzitivity a sérové 
koncentrace dalších signálních proteinů, případně jejich vazebných partnerů, jejichž genová 
exprese ve vyšetřovaných tkáních byla singnifikantně změněna u GDM. 

Výsledky změn genové exprese byly korelovány s vyšetřením sérových koncentrací 
vybraných adipokinů a korelovány s markery rozvoje GDM. 

3.2 Charakterizace sérových koncentrací adiponectinu v závislosti na menstruačním 
cyklu 

Do této části práce bylo zařazeno 6 zdravých žen (věk 27,17±5,19 roků; BMI 23,44±2,71 
kg.m-2) s fyziologickým průběhem i délkou menstruačního cyklu (28±1 den), které po dobu 
minimálně posledních šesti měsíců před zahájením sledování neužívaly žádnou formu 
hormonální antikoncepce. První den studie byla od každé probandky získána základní 
klinická data a byly vyšetřeny relevantní biochemické parametry. 

Vzorky srážlivé periferní žilní krve byly po dobu 1 měsíce nabírány denně mezi 7:30 a 8:30 
hod po nočním lačnění. Vzorky byly od doby odběru do separace séra uchovány v temnu při 
pokojové teplotě. Po vytvoření koagula bylo sérum separováno centrifugací (4000 ot./min), 
rozpipetováno na alikvotní objemy a do dalšího použití skladováno při –80°C. 

Sérové koncentrace adiponectinu byly měřeny ve dvojicích komerčně dostupným ELISA 
kitem (Human Adiponectin ELISA kit, Linco Research, USA). Na Ústavu klinické biochemie 
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN u všech vzorků byly rutinními biochemickými 
metodami zjištěny sérové koncentrace LH, FSH, estradiolu a progesteronu umožňující přesné 
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stanovení jednotlivých fází menstruačního cyklu a další biochemické parametry zjišťované 
v rámci vstupního vyšetření (sérové koncentrace glukózy, inzulínu, testosteronu, prolaktinu, 
kortizolu, celkového, HDL i LDL cholesterolu, triacylglycerolů a hodnota aterogenního 
indexu). Podrobnosti k jednotlivým metodám jsou uvedeny na stránkách ÚKBLD 
http://ukb.lf1.cuni.cz. Získaná data byla vyhodnocena statistickými programy S.A.S. 
(Statistical Analysis Software) verze 8.02 a STATISTICA98 Edition software (StatSoft Inc., 
Tulsa, OK) ve spolupráci s biostatistikem. 

3.3 Charakterizace expresního profilu tukové tkáně a placenty ve vztahu ke GDM 
Do této části studie bylo zařazeno 27 těhotných s jednočetným těhotenstvím, které rodily 
plánovaným císařským řezem v termínu porodu (délka těhotenství 40±2 týdny). Z nich bylo 
13 zdravých žen s fyziologickým průběhem těhotenství a 14 žen s těhotenstvím 
komplikovaným gestačním diabetem mellitem (GDM), z toho 5 s GDM kompenzovaným 
dietou (GDM-D) a 9 žen s GDM kompenzovaným na inzulínoterapii (GDM-I). U všech žen 
byl stanoven body mass index (BMI) před těhotenstvím a 3. den po porodu. Ve všech 
skupinách se shodoval věk probandek a byly zastoupeny ženy s různým BMI, i přesto však 
byl průměrný BMI byl u kontrol nižší než v souboru žen s GDM-I, resp. GDM-D (BMI před 
těhotenstvím 22,66 vs. 30,12, resp. 26,78 a postpartálně 25,53 vs. 33,12, resp. 28,30 kg.m-2). 

Porodní hmotnost ani délka novorozenců vyšetřovaných žen se mezi jednotlivými skupinami 
signifikantně nelišily.  

Pro uchování vzorků jednotlivých tkání do dalšího zpracování bylo použito odběrové medium 
RNAlater (Qiagen). S mediem a bioptovanými vzorky bylo manipulováno podle protokolu 
výrobce. Od každého typu bioptované tkáně bylo odebráno cca 300 – 400 mg tkáně a toto 
množství rozděleno do zkumavek s mediem, maximálně 100 mg tkáně na 1 ml prezervačního 
média. Všechny vzorky byly řádně označeny. 

Placentární tkáň byla odebrána bezprostředně (do 5 minut) po vybavení placenty. Odběr 
syncytiotrofoblastu bez makroskopicky zřejmých cév byl proveden z fetální strany placenty 
po snesení amnia ze střední části kotyledonu přibližně v polovině výšky placenty. Viscerální i 
subkutánní tuková tkáň byly odebrány po porodu plodu a ošetření dělohy , tedy zhruba 20 – 
25 minut po zahájení operace. Viscerální tuková tkáň byla získána z velkého omenta, 
subkutánní tuková tkáň z podbřišku z místa laparotomie podle Pfannenstiela. 

Celková RNA ze subkutánního a viscerálního tuku byla izolována pomocí RNeasy Lipid 
Tissue Mini Kit (Qiagen), z placenty byla izolována pomocí RNeasy Protect Mini Kit 
(Qiagen) podle protokolu výrobce a eluována do 45 µl sterilní redestilované vody bez RNA 
degradujících enzymů. U získané RNA byla provedena kontrola kvality spektrofotometricky: 
a elektroforézou na agarózovém gelu. 
Expresní arrays nebo microarays je metoda hodnocení genové exprese na úrovni mRNA. 
Výhodou této technologie je současná analýza řady genů v jednom vzorku zároveň [7]. 
Naopak, limitujícím faktorem je nižší přesnost stanovení rozdílů genové exprese, ve srovnání 
s kvantitativním RT-PCR. Pro tuto metodu byla syntetizována komplementární RNA (cRNA) 
pomocí kitu TrueLabeling-AMP 2.0 Kit (SuperArray) podle protokolu výrobce. Pro přípravu 
dostatečného množství cRNA byly pro každý vzorek použity 3µg příslušné RNA. Připravená 
cRNA byla purifikována pomocí ArrayGradeTM cRNA Cleanup kitu.  

Pro vyšetření vybraných vzorků byl vybrán array zaměřený na geny zapojené v signální cstě 
inzulínového receptoru (OHS – 030, Oligo GEArray Human Insulin Signaling Pathway 
Microarray, SuperArray), ve kterém byla stanovena exprese 112 genů (celkem 128 spotů 
včetně HK genů a kontrol). Při provádění arrays bylo postupováno podle protokolu výrobce. 
Vyhodnocení digitalizovaných dat z arrayí bylo provedeno pomocí GEArray Expression 
Analysis Suite (GEA Suite; Superarray) 1.0 a 2.0 (http://geasuite.superarray.com/index.jsp). 
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Pro relativní kvantifikaci exprese sledovaných cílových genů byly vybrány tři HK geny: 
RPS27A, GAPDH a B2M. Hranice změn, které byly dále zpracovány je byla stanovena jako 
1,2-násobek (up- nebo down-regulace) u žen s GDM proti kontrolní skupině. 

Expresní data získaná po normalizaci z GEA Suite byla následně zpracovávána pomocí 
programu Multi Experiment Viewer 4.0 (MeV; TIGR - http://www.tm4.org/mev.html). 
Softwarová analýza dat v MeV zahrnovala jednak vytvoření clustergramů, které sloužily pro 
vyhodnocení „rozdílnosti“ globální exprese jednotlivých vzorků v analyzovaných tkáních. 
Následně provedená SAM analýza (Significance Analysis of Microarrays) [8] pak sloužila 
k vytipování skupiny genů, jejíž část byla kvantifikována na rozsáhlejším souboru studované 
populace žen s GDM a kontrol pomocí qPCR. 

Kvantitativní RT-PCR v reálném čase (qPCR) je metoda umožňující kvantifikaci genové 
exprese sledovaných genů na úrovni mRNA, tedy stanovení co nejpřesnějšího počtu kopií 
mRNA pro sledovaný gen na určitou jednotku. Lze provádět kvantifikaci absolutní, při níž se 
stanovuje počet kopií konkrétní mRNA například na počet buněk. Častěji se však provádí 
kvantifikace relativní, při níž jsou jako normalizační faktory využívány geny, které se 
v konkrétních buňkách či tkáních exprimují standardně a jejichž exprese není prováděným 
experimentem ovlivněna, takzvané „house-keeping“ geny (HK geny). 

Templátem pro vlastní qPCR je jednořetězcová komplementární DNA (cDNA) získaná 
z mRNA ošetřené RNAse –free DNAzou pomocí reverzní transkripce s revertázou 
SuperScript III (Invitrogen). Získaná cDNA byla skladována při –20ºC a poté byla použita ke 
stanovení exprese vybraných genů ve vyšetřovaných tkáních. 
 

Vzhledem k rozsáhlosti projektu bylo třeba co nejvíce sjednotit reakční podmínky u všech 
vyšetřovaných genů při dosažení co možná nejlepší efektivity qPCR.  

Pro qPCR pro různé geny byly použity primery ze dvou zdrojů: 1/ komerčně dostupné páry 
primerů (SuperArray) pro geny CD68, ESR1, ESR2, FBP1, IGFBP1, IL-6, IL-8, IRS2, 
LDLR, NOS2A, PAI1, PIK3CA, PIK3CB, PRL, RETN a TNF-A a 2/ námi navržené primery 
(syntéza primerů Generi Biotech) v případě genů pro 3 house-keeping geny:B2M, GAPDH, 
PBGD a vyšetřované geny: ADIPOQ, ADIPOR1, ADIPOR2, CFD, CSH1, GLUT3, GLUT4, 
IDE, LIPE, LEP, PPAR-A. Všechny PCR byly optimalizovány. 

Postup vyšetření souboru 

Měření byla prováděna na stroji LightCycler 2.0 (Roche). Pro qPCR byl použit kit obsahující 
SYBRGreen, LightCycler FastStart DNA Master SYBR Green I, (Roche); bylo postupováno 
podle protokolu výrobce. Reakční objem byl 10 µl. Vlastní amplifikační protokol byl 
uzpůsoben délce amplikonů a kinetice reakcí.  

Pro minimalizaci chyb a zkreslení výsledků byly provedeny následující kroky: 

• Všechna stanovení byla prováděna ve dvojicích. 
• Všechny geny od jednotlivých vzorků se stejnou anelační teplotou byly vyšetřeny 

 najednou z jednoho mastermixu obsahujícího cDNA. 
• Pro minimalizaci chyby pipetování byl vždy připraven mastermix obsahující cDNA, 

 MIX HotStart polymerázy, pufru, SYBRGreenu a ddH2O, připraveného v objemu 7µl 
 na reakci. Druhý mastermix obsahoval pár primerů pro amplifikaci konkrétního genu, 
 MgCl2 o odpovídající koncentraci a ddH2O, a byl pipetován v objemu 3µl na reakci. 

• Pravidelně byly vyšetřovány negativní kontroly ze stejných reagencií, které byly 
 použity do vlastního pokusu pouze neobsahující cDNA jako templát PCR. 

• Protože byla hodnocena také exprese některých zánětlivých markerů (IL-6, IL-8 a 
 TNFα), byla pro zhodnocení míry infiltrace testovaných vzorků imunokompetentními 
 buňkami použita kvantifikace exprese CD68, jako pro imunokompetentní buňky 
 specifického markeru. 
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Spektrum genů, u kterých jsme sledovali jejich expresi na úrovni mRNA se částečně 
odlišovalo mezi jednotlivými typy vyšetřovaných tkání. Exprese sledovaných adipokinů byla 
stanovena ve všech typech vyšetřovaných tkání. Dále bylo vyšetření genové exprese metodou 
qPCR provedeno u těch genů a tkání, ve kterých jsme screeningovou metodou arrays 
zaznamenali změny exprese. 

Pro hodnocení míry relativní exprese sledovaných genů byly použity softwary umožňující při 
vyhodnocování zohlednit efektivity amplifikace, a to softwary qGENE a REST-384–verze 1, 
který je aplikací tabulkového kalkulátoru Excel [9,10]. Pro statistické zhodnocení výsledků 
používá tento program „Pair Wise Fixed Reallocation Randomisation Test“, který je součástí 
kvantifikačního softwaru REST-384–verze 1 [10]. 

3.4 Stanovení sérových koncentrací vybraných adipokinů a dalších biochemických 
markerů z maternální a fetální krve při porodu 

U z periferní žilní a pupečníkové krve získaných při porodu od žen, které byly zařazeny do 
části hodnotící míru genové exprese, byly stanoveny další biochemické parametry se vztahem 
k hodnocení míry inzulínové senzitivity. S biologickým materiálem bylo nakládáno, 
způsobem, který byl již popsán v části 3.2. 

Z adipokinů byly hodnoceny sérové koncentrace adiponectinu, leptinu a resistinu. Sérové 
koncentrace adiponectinu byly měřeny ve dvojicích komerčně dostupným ELISA kitem 
(Human Adiponectin ELISA kit, Linco Research, USA). Sérové koncentrace leptinu a 
resistinu byly měřeny ve dvojicích komerčně dostupnými ELISA kity (BioVendor, ČR). 

V maternální krvi byly dále stanoveny sérové koncentrace inzulínu komerčně dostupným RIA 
testem (INSULIN Antibody Coated Tube-125I RIA Kit, MP Biochemicals, USA) a 
koncentrace celkového insulin-like growth factor binding proteinu 1 (IGFBP1) metodou 
ELISA pomocí komerčně dostupného kitu (DSL-10-7800 Total IGFBP-1 Coated Well ELISA 
Kit, Diagnostic Systems laboratories, USA). 

Ze získaných vzorků maternální periferní žilní krve bylo dále na Ústavu klinické biochemie a 
laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN rutinními biochemickými metodami stanoveno 
procento glykovaného hemoglobinu  a sérové koncentrace  glukózy, C-peptidu, 
triacylglycerolů, prolaktinu, estradiolu a IGF1. Podrobnosti k jednotlivým metodám jsou 
uvedeny na stránkách ÚKBLD http://ukb.lf1.cuni.cz. 

Získaná data byla hodnocena pomocí statistického programu SigmaStat. Rozdíly 
v jednotlivých sledovaných parametrech mezi vyšetřovanými skupinami byly vyhodnoceny 
pomocí One-Way ANOVA testu. Při neparametrickém rozložení dat ve vyšetřovaných 
souborech byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův test. Pro analýzu vzájemných korelací 
posuzovaných  parametrů napříč skupinami byl použit Spearmanův korelační test. 

 

4 VÝSLEDKY  

4.1 Charakterizace změn sérových koncentrací adiponectinu v závislosti na 
menstruačním cyklu 

V celém souboru nevykazoval adiponectin v závislosti na fázi menstruačního cyklu ani na 
profilech sérových koncentrací jednotlivých pohlavních hormonů signifikantní změny 
sérových koncentrací (Obr. 1). 
Obrázek 1. Denní průměrné sérové koncentrace adiponectinu, estradiolu, LH, FSH a progesteronu stanovené na 

souboru šesti žen sledovaných během menstruačního cyklu 



8 

 

 

V tomto grafickém znázornění 
ovulace ~ den 0; první den 
menstruace ~ dni –13. 

 

Před zavzetím individuálních hodnot 
sérových koncentrací sledovaných 
parametrů do stanovení průměru, 
byl u každého parametru určen 
klouzavý průměr z 5-ti hodnot po 
sobě následujících dnů 
menstruačního cyklu.  

 

Hodnoty sérových koncentrací na 
začátku a na konci menstruačního 
cyklu použité pro kalkulaci 
klouzavých průměrů se překrývají. 

 

Přesto u jednotlivých probandek fluktuovaly sérové koncentrace adiponectinu během 
menstruačního cyklu poměrně výrazně (Obr. 2), a to v rozmezí 24,1% až 50,3% od 
individuálních průměrných měsíčních sérových koncentrací. Tyto změny však byly 
inkonzistentní a nesegregovaly s žádnou fází menstruačního cyklu. 

Sérové koncentrace ADIPOQ statisticky významně korelovaly pouze pozitivně se sérovou 
koncentrací kortizolu, a to minimální, maximální hodnoty, průměr i medián (všechny 
R=0,94286, P=0,0048). Podobná pozitivní korelace byla také mezi kortizolem a fluktuací 
(maximum – minimum) koncentrací adiponectinu (R=0,8857, P= 0,0188). Mezi žádnou 
z dalších klinických ani biochemických charakteristik a adiponectinem nebyl na 
vyšetřovaném souboru Spearmanovou korelací zjištěn statisticky významný vztah. 

 
Obrázek 2. Individuální křivky sérových koncentrací adiponectinu získané z každodenních odběrů u jednotlivých 

probandek během celého menstruačního cyklu. A. Absolutní hodnoty sérových koncentrací adiponectinu 
[mg/l]; B. Relativní změny sérových koncentrací (maximální sérová koncentrace adiponectinu z celého 
souboru hodnot odpovídá 100% u každé ženy). Ovulace ~ den 0 menstruačního cyklu na ose x. 
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4.2 Charakterizace expresního profilu tukové tkáně a placenty ve vztahu ke gestačnímu 
diabetu mellitu -expresní arrays 

Celkem bylo vyšetřeno 8 žen: 3 kontroly (k), 3 ženy s GDM na inzulínu (i) a 2 s GDM 
kompenzovaným dietou (d), od každé subkutánní (S) i viscerální (V) tuková tkáň a placenta 
(P). 

Aby bylo možné pro iniciální představu popsat globální charakteristiky genové exprese 
v námi analyzovaných tkáních a jejich tkáňově specifické rozdíly, byla provedena clusterová 
analýza všech vyšetřených vzorků. Z celkového množství 112 analyzovaných genů se bez 
ohledu na tkáňovou specifitu exprimovalo 78 genů. U zbývajících 34 byla míra exprese pod 
detekčním limitem prováděných arayí. Od obou, expresně si navzájem relativně podobných 
tukových tkání (V a S), se výrazně odlišuje placenta (P). V placentární tkáni byla SAM 
analýzou zjištěna snížená exprese PCK2, ANG a GPD1, naopak signifikantně vyšší exprese 
oproti tukovým tkáním byla nalezena u genů PRKCZ, SLC2A1 (GLUT1), SERPINE 1 
(PAI1), RRAS2, GSK3B, BCL2L1, PPP1CA, CEBPB, G6PC, IGF2, CRK, SOS2 a DUSP14 
(MAP-kinase phosphatase 6). 

Změny v genové expresi ve vztahu ke GDM byly analyzovány zvlášť v jednotlivých tkáních 
(S, V, P; Obr. 4). Třebaže výsledky analýzy exprese pomocí arrayí je nutno brát s ohledem na 
omezený počet vyšetřovaných vzorků opatrně, lze si povšimnout, že zatímco v případě 
viscerální tukové tkáně (Obr. 4, uprostřed) došlo k seskupení kontrol (V1-V3) do 
samostatného clusteru odděleného od dalšího clusteru obsahujícího vzorky od žen s GDM 
kompenzovaných dietou nebo inzulinoterapií, není tento výstup patrný při analýze vzorků 
subkutánní tukové tkáně (Obr. 4, vlevo) ani placenty (Obr. 4, vpravo). 

S ohledem na tento výsledek není překvapením, že následně provedená SAM analýza v GEA 
Suite prokázala statisticky nesignifikantní změny u rodiček s GDM (dohromady na inzulinu i 
na dietě) v porovnání s kontrolami ve vzorcích subkutánní tkáně a placenty. Pouze v případě 
vzorků viscerální tukové tkáně (Obr. 3) bylo SAM analýzou identifikováno 13 vzorků 
s negativní korelací exprese (relativní snížení u žen s GDM): IGFBP1, PRL, IRS2, 
SERPINE1, PIK3CA, MKNK1, MAP2K1, PPP1CA, SHC1, RAF1, RRAS2, KRAS, EIF4E. 

 
Obrázek 3. SAM analýza (Significance Analysis of Microarrays, Tusher method) s vyšetřovanými vzorky RNA 

z viscerální (V) tukové tkáně. SMA analýzou (Median number of false positive genes = 0.0000) bylo 
identifikováno 13 genů (vlevo, ohraničeny elipsou), jejichž clustergram je znázorněn vpravo. 
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Obrázek 4. Clusterová analýza (TM4-MeV, euclidean distance and average linkage clustering) jednotlivých 
vyšetřovaných tkáňových subsouborů – subkutánní (vlevo), viscerální (uprostřed) tuková tkáň a placenta 
(vpravo). Červeně označené názvy genů byly zahrnuty v souboru kvantifikace genové exprese pomocí 
qPCR. (k-kontrola; d-DM kompenzovaný dietou; i- DM kompenzovaný inzulínem) 

   
Pozn. Rozmezí expresí –0.5 (zeleně) = nejméně exprimované geny, 0.5 (černě) = střední exprese (medián) a 1.5 

(červeně) = nejvíce exprimované geny v tomto i následujících obrázcích vyjadřuje míru intenzity 
jednotlivých spotů v arrayi normalizované na „globální“ pozadí. 



11 

SAM analýza je vhodným nástrojem pro určení statistické významnosti změny genové 
exprese ve srovnávaných skupinách. Její nevýhodou je ovšem nemožnost kvantitativního 
vyjádření míry změny genové exprese v násobcích vzhledem ke kontrolám. Z tohoto důvodu 
jsme pro analýzu diferenciálně exprimovaných genů použili nástroje ScatterPlot z GEASuite, 
který poměruje normalizovaná data exprese ve sledovaných souborech vůči sobě navzájem 
(např. kontroly vs. těhotné s GDM na dietě). Z výsledků kvalitativních a kvantitativních 
analýz arrays byly vybrány geny s rozdílnou expresí v jednotlivých tkáních u kontrol a 
pacientek s GDM pro qPCR kvantifikaci na rozšířeném souboru. 

4.3 Charakterizace expresního profilu tukové tkáně a placenty ve vztahu ke gestačnímu 
diabetu mellitu - qPCR 

Bylo stanoveno, že geny leptin a resistin jsou exprimovány nejen oběma druhy tukové tkáně, 
ale hojně také placentou. Přičemž placentární exprese leptinu a resistinu řádově odpovídá 
expresi těchto adipokinů v s.c. tuku a nejméně jsou tyto působky exprimovány tukovou tkání 
viscerální. Resistin je exprimován přibližně 104-105x méně než leptin. Exprese adiponectinu 
v subkutánní a viscerální tukové tkáni je řádově srovnatelná, ovšem nebylo možno 
prokazatelně potvrdit expresi nemodifikované mRNA pro adiponectin ve tkáni placentární 
(Obr. 5.), a proto dále v placentě nebyla dynamika změn exprese adiponectinu mezi 
skupinami žen s GDM a kontrolním souborem hodnocena. 

Při hodnocení dynamiky změn exprese adiponectinu v s.c. a visc. tukové tkáni nebyly 
zaznamenány signifikantní rozdíly exprese u těhotných s GDM proti kontrolám, byla však 
>1,5x statisticky významně snížená exprese ADIPOQ u GDM-I proti GDM-D (P=0,005). 
Obrázek 5. Gelová elektroforéza PCR produktů na příkladu qPCR amplifikace adiponectinu z různých tkání šesti 

osob (stejná osoba označena shodným číslem před symbolem tkáně). V subkutánní i ve viscerální tukové 
tkáni vznikl pouze 1 specifický PCR produkt, ovšem při amplifikaci templátu z placentární tkáně vznikaly 
bez ohledu na přítomnost či absenci GDM u testovaných žen za stejných reakčních podmínek se stejnými 
primery také jiné PCR produkty, a to delší i kratší, než regulérní ADIPOQ PCR produkt. 

 
 

V s.c. tuku byla u GDM-D 1,47x zvýšená exprese ADIPOR2 (P=0,01), v ostatních případech 
se exprese receptorů pro ADIPOQ se u žen s GDM nelišila od zdravých rodiček (Obr. 6). 
Obrázek 6. Dynamika změn exprese genů pro leptin, ADIPOR2 a inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI). Exprese 

sledovaného genu v kontrolní skupině pro každou vyšetřovanou tkáň = 1, tj. v grafu ~ 0 (znázorněno modře), 
geny up-regulované jsou na ose y vyneseny v kladných hodnotách, geny down-regulované jsou v hodnotách 
záporných.* P<0,05. 
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Exprese mRNA pro LEP byla u žen s GDM zvýšena pouze ve viscerální tukové tkáni, a to 
3,49x u žen s GDM-I a 2,95x u GDM kompenzovaným dietou (P=0,015, resp. 0,168; Obr. 6). 
Žádné další signifikantní změny exprese leptinu ani resistinu ani dalších základních adipokinů 
nebyly zjištěny. 

Změny exprese PAI1 v závislosti na existenci GDM jsou nejvíce patrné právě v s.c. tuku, ve 
kterém je nejméně exprimován – ve skupině žen s GDM-I byla zjištěna jeho signifikantní 
upregulace proti kontrolám (2,58x, P=0,016) (Obr. 6). 

Protože u diabetu mellitu je popisován současně s inzulínovou rezistencí subklinicky 
probíhající chronický zánět [11], vyšetřovali jsme také expresi IL-6 a IL-8 v placentě i obou 
druzích tukové tkáně. Z uvedených výsledků je zřejmé, že všechny vyšetřované tkáně byly 
relativně stejnoměrně infiltrované imunokompetentními buňkami (míra infiltrace hodnocena 
pomocí míry exprese CD68), pouze v subkutánní tukové tkáni byla u žen s GDM 
kompenzovaným dietou signifikantně více než 2x nižší exprese CD68 proti kontrolám 
(P=0,025), a byl také patrný mírný, ale statisticky významný rozdíl v infiltraci viscerální 
tukové tkáně ve skupině GDM-D proti GDM-I (1,46x upregulace, P=0,011) 
Obrázek 7. Dynamika změn exprese genů pro IL-6, IL-8 a CD68. Exprese sledovaného genu v kontrolní skupině 

pro každou vyšetřovanou tkáň = 1, tj. v grafu ~ 0 (znázorněno modře), geny up-regulované jsou na ose y 
vyneseny v kladných hodnotách, geny down-regulované jsou v hodnotách záporných.* P<0,05.  

 

 
 

V subkutánní tukové tkáni bylo u žen s GDM-I zjištěno výrazné, statisticky signifikantní 
zvýšení exprese proti zdravým kontrolám u IL-6 i IL-8 (6,32x, P=0,013, resp. 4,75x, 
P=0,033) a stejný trend – tedy zvýšení exprese obou vyšetřovaných interleukinů byl 
pozorován také ve skupině GDM-D, i když tam nebyly změny exprese signifikantní (Obr. 7). 

Ve viscerální tukové tkáni byla naopak ve skupině GDM-D exprese obou interleukinů snížena 
(Obr. 7), i když statisticky významný byl tento pokles pouze v případě IL-6 (P=0,029). 
Naopak u žen s GDM-I měla exprese IL-6 ve visc. tuku spíše tendenci být vůči kontrolám 
zvýšená (Obr. 7). 

Inzulináza (IDE) jako hlavní inzulín-degradující enzym byla exprimována ve všech třech 
vyšetřovaných tkáních. U paceintek s GDM-I nebyly proti kontrolám zaznamenány žádné 
signifikantní změny exprese IDE (Obr. 8), naopak její exprese se velmi výrazně měnila ve 
všech tkáních v podskupině žen s GDM-D, kde byla proti zdravým kontrolám signifikantně 
zvýšena jak v tukové tkáni subkutánní (3,96x, P=0,048), tak ve viscerální (4,62x, P=0,002). 
Naopak v placentě byla exprese IDE v této podskupině těhotných s GDM 1,87x snížena 
(P=0,047) (Obr. 8). 

Genová exprese IRS2 (substrátu inzulínového receptoru 2) byla ve skupině GDM-I významně 
snížena v subkutánní i viscerální tukové tkáni (1,82x, P=0,018; resp. 1,7x, P=0,016) proti 
zdravým kontrolám, zatímco v placentě jeho exprese existencí GDM ovlivněna nebyla (Obr. 
8). Exprese IRS2 v souboru s GDM-D ve visc. tukové tkáni se neměnila, naopak  s.c. tuku byl 
naznačen trend ke zvýšení exprese (1,68x, P=0,076) proti kontrolám a dinifikantě vyšší byla 
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exprese IRS2 v s.c. tuku proti skupině těhotných s GDM kompenzovaným inzulínem (>3x, 
P=0,001) (Obr. 8). 
Obrázek 8. Dynamika změn exprese genů pro IRS2, inzulinázu (IDE) a hormon senzitivní lipázu (LIPE). Exprese 

sledovaného genu v kontrolní skupině pro každou vyšetřovanou tkáň = 1, tj. v grafu ~ 0 (znázorněno 
modře), geny up-regulované jsou na ose y vyneseny v kladných hodnotách, geny down-regulované jsou 
v hodnotách záporných.* P<0,05.  

 

 
 

Exprese LIPE (hormon senzitivní lipázy) byla ve všech vyšetřovaných tkáních u žen s GDM 
spíše snížena, nejvýraznější a také statisticky významný pokles exprese byl zaznamenán 
v souboru GDM-D v s.c. tukové tkáni (5,5x, P=0,047) (Obr. 8). 

Vzhledem k výrazné elevaci estrogenních hormonů v maternálním organizmu na konci 
těhotenství byla také sledována senzitivita vyšetřovaných tkání (v podobě přítomnosti obou 
podtypů estrogenních receptorů) na tuto stimulaci. Bylo zjištěno, že nejvyšší exprese mRNA 
pro ESR1 i ESR2 je přítomna v s.c. tukové tkáni, nejnižší v placentě, přičemž exprese ESR2 
(estrogenního receptoru ß) byla ve všech vyšetřovaných tkáních vyšší než ESR1 (α). 

V subkutánní tukové tkáni byla exprese ESR1 i ESR2 ve skupině GDM-I proti kontrolám 
signifikantně snížena (1,93x, P=0,045; resp. 1,48x, P=0,033) (Obr. 9). Ve skupině GDM-D 
byla naopak exprese ESR2 v s.c. tuku signifikantně zvýšena proti kontrolám (1,79x, P=0,016) 
i proti skupině s GDM-I (2,65x, P=0,001) (Obr. 9). 
Obrázek 9. Dynamika změn exprese genů pro LDL receptor a estrogenní receptory 1 a 2. Exprese sledovaného 

genu v kontrolní skupině pro každou vyšetřovanou tkáň = 1, tj. v grafu ~ 0 (znázorněno modře), geny up-
regulované jsou na ose y vyneseny v kladných hodnotách, geny down-regulované jsou v hodnotách 
záporných.* P<0,05.  

 

 
 

Exprese LDLR (LDL receptor) byla vyšší v subkutánní než ve visc. tukové tkáni. V s.c. tuku 
bylo současně zaznamenáno signifikantní zvýšení exprese LDLR jak u GDM-I, tak u GDM-D 
(2x, P=0,008; resp. 2,28x, P=0,003) (Obr. 9). 

Prolaktin je ve viscerální tukové tkáni u kontrol a GDM-D produkován poměrně mohutně, 
byla ovšem zjištěna jeho výrazná, statisticky signifikantní downregulace ve skupině GDM-I 
(14,93x, P=0,008) (Obr. 10). 
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Obrázek 10. Dynamika změn exprese genů pro prolaktin (PRL), IGFBP1 a NO syntázu 2A (inducibilní). Exprese 
sledovaného genu v kontrolní skupině pro každou vyšetřovanou tkáň = 1, tj. v grafu ~ 0 (znázorněno modře), 
geny up-regulované jsou na ose y vyneseny v kladných hodnotách, geny down-regulované jsou v hodnotách 
záporných.* P<0,05. NS = nebylo stanoveno. 

   

 
 

IGFBP1, popsaný také jako placentární protein 12, byl exprimován jak v placentě, tak i ve 
viscerální tukové tkáni, kde ovšem byla jeho exprese o 1-2 řády vyšší než exprese placentou. 
Ve visc. tuku bylo zjištěno výrazné statisticky významné snížení exprese IGFBP1 29,41x 
(P=0,006) u žen s GDM kompenzovaným inzulínem proti zdravým těhotným (Obr. 10). 
Ostatní změny exprese IGFBP1 nebyly statisticky významné. 

Genová exprese inducibilní NO syntázy 2A byla vyšší v placentě než ve visc. tukové tkáni. 
V obou vyšetřovaných tkáních byla exprese NOS2A vyšší u těhotných s GDM (Obr. 10) proti 
kontrolní skupině. Výraznější a také statisticky signifikantní byly změny exprese ve visc. tuku 
– u GDM-I byla upregulace 2,44x (P=0,028) a u GDM-D 2,54x (P=0,057). 

 

4.4 Stanovení sérových koncentrací základních adipokinů z fetální a maternální krve u 
těhotných (s / bez gestačního diabetu mellitu) a dalších biochemických parametrů 
z maternální krve 

V maternální krvi byly mezi jednotlivými skupinami nalezeny statisticky významné rozdíly 
v sérových koncentracích leptinu (P=0,041), resistinu (P=0,001), glukózy (P=0,027) a 
glykovaného hemoglobinu (P=0,002). U všech čtyřech jmenovyných parametrů byly nejvyšší 
sérové koncentrace ve skupině těhotných s GDM kompenzovaným inzulínem. 

Ve fetální krvi byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi sérovými koncentracemi leptinu 
(P=0,028), kdy nejvyšší koncentrace LEP byly u dětí matek s GDM-I. 

Sérové koncentrace fetálního ADIPOQ byly siginfikantně vyšší než koncentrace maternální 
(P<0,000001), fetální koncentrace LEP byly proti maternálním signifikantně nižší (P=0,005), 
zatímco mezi koncentracemi maternálního a fetálního RETN nebyly zjištěny žádné rozdíly 
(P=0,801). 

4.4.1 Porovnání sérových koncentrací vybraných parametrů u těhotných proti stavu 
mimo těhotenství 

Do této analýzy byla zařazena glykémie a sérové koncentrace dalších parametrů (adiponectin, 
inzulín, triacylglyceroly, prolaktin a estradiol), které se nelišily mezi jednotlivými skupinami 
těhotných, a tvořily proto jeden soubor. Byly porovnávány se sérovými koncentracemi 
stanovenými mimo těhotenství (měřeno v rámci hodnocení změn adiponectinu během 
menstruačního cyklu). 
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Pro hodnocení sérových koncentrací ADIPOQ byly použity průměrné měsíční koncentrace 
ADIPOQ stanovené v rámci menstruačního cyklu, které byly signifikantně vyšší 
(P=0,016743) než hodnoty stanovené u těhotných. 

Do souboru těhotných byly u parametru INS zařazeny pouze zdravé těhotné a těhotné s GDM 
kompenzovaným dietou.  

V těhotenství byly statisticky významně zvýšené sérové koncentrace INS (P=0,00003), TAG 
(P=0,000181), PRL (P=0,003222) a E2 (P<0,00001) proti stavu mimo těhotenství. 

Glykémie se u těhotných proti netěhotným mladým zdravým kontrolám nelišily 
(P=0,866936). 

5 DISKUZE 

5.1 Charakterizace změn sérových koncentrací adiponectinu v závislosti na 
menstruačním cyklu 

Nejdůležitějším nálezem této části práce je zjištění, že změny sérových koncentrací celkového 
adiponectinu nejeví závislost na hormonálních změnách charakteristických pro průběh 
menstruačního cyklu. Přesto analýza individuálních změn sérových koncentrací celkového 
adiponectinu prokázala jejich relativně velké kolísání během menstruačního cyklu, závislost 
na současně probíhajících změnách sérových koncentrací sledovaných pohlavích hormonů 
(LH, FSH, PRG, E2) však nebyla prokázána. 

Tato práce jako první hodnotila možný vliv menstruačního cyklu na sérové koncentrace 
adiponectinu po více než deseti letech, kdy je adiponectin studován, přestože například u 
dalšího adipokinu – leptinu – byla závislost jeho sérových koncentrací na menstruačním cyklu 
popsána – se zvýšením koncentrací leptinu ve fází luteální proti fázi folikulární [12].U 
adiponectinu je také stejně jako u leptinu popsána závislost jejich sérových koncentrací na 
pohlaví, kdy u žen jsou vyšší než u mužů [13]. Naše výsledky naznačují, že regulace sérových 
koncentrací adiponectinu během menstruačního bude pravděpodobně odlišná od regulace 
koncentrací leptinu. Neprokázaná závislost změn sérových koncentrací adiponectin u 
v průběhu menstruačního cyklu je do určité míry překvapivá, protože v in vitro i 
v experimentálních studiích byl popsán signifikantní vliv androgenů i estrogenů na 
koncentrace adiponectinu [14,15]. 

Možným vysvětlením pro získání negativních výsledků v této části práce je, že byly měřeny 
pouze sérové koncentrace celkového adiponectinu a ne dynamika změn jeho jednotlivých 
frakcí, tedy LMW, MMW a HMW oligomerů, jejichž poměr může ovlivňovat biologickou 
dostupnost a účinnost ADIPOQ i beze změn sérových koncentrací celkového adiponectinu 
[16]. Vyšetření dynamiky změn poměrů jednotlivých izoforem adiponectinu je jistě výzvou 
do budoucnosti, ale bohužel všechny dosud komerčně dostupné kity pro měření sérových 
koncentrací ADIPOQ umožňují stanovení pouze celkového adiponectinu a ne jeho 
jednotlivých frakcí. 

 

5.2 Změny produktů tukové tkáně a placenty v těhotenství komplikovaném gestačním 
diabetem mellitem 

Změny genové exprese byly hodnoceny dvěma metodami – pomocí expresních arrays 
fokusovaných na signální dráhu inzulínového receptoru provedených na vybraném 
podsouboru a/nebo pomocí qPCR provedené na celém souboru těhotných žen. 
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5.2.1 Kvantifikace genové exprese: qPCR vs array 
Přesto, že otázkám spojeným s výzkumem patogenetických okolností vzniku diabetu mellitu 
je věnována velká pozornost (viz např. www.diabetesgenome.org; http://t1dbase.org) prací 
specificky zaměřených na GDM je značně menší počet.  

Pro kvantifikaci změn genové exprese byly v první fázi naší práce použity expresní arrays 
firmy SuperArray. Výhodou těchto cílených arrayí je vedle cenové dostupnosti i zaměření na 
určité, signálně definované regulační cesty, případně onemocnění. Z tohoto důvodu je 
pravděpodobné, že geny se změněnou expresí jsou v přímém vztahu k analyzovanému 
problému (v případě námi vybraných arrayí k inzulínové signalizaci), což zjednodušuje 
vyhodnocení komplikovaných vztahů mezi jednotlivými geny (Obr. 39). Na druhou stranu, 
předem definovaný výběr znemožňuje nezávislou analýzu genů transkriptomu, jako je tomu u 
vysoce denzních arrays. 

Na základě výsledků arrayí bylo v kontrolách v porovnání s ženami s GDM identifikováno 14 
genů s rozdílnou expresí ve viscerální tkáni, 8 v subkutánní a 13 v placentě. Celkem jsme 
charakterizovali 26 genů s rozdílnou expresí alespoň v jedné tkáni: ACOX1, ADRB3, ANG, 
DOK3, EIF4E, FBP1, IGFBP1, INSL3, IRS1, IRS2, KRAS, LDLR, MKNK1, NCK1, 
NOS2A, NPY, PIK3CA, PIK3CB, PKLR, PRL, RETN, RPS6KA1, RPS6KB1, RRAS, 
SERPINE1, SOS2. 

Tyto geny bylo možné rozdělit do třech skupin: regulace metabolizmu lipidů a sacharidů a 
regulace inzulínové signalizace; zbylé geny tvoří ojedinělé zástupce dalších regulačních a 
metabolických drah (Obr. 11). 

 
Obr 11. Diagram genů se signifikantně 
změněnou expresí z arrayí v tukových tkáních 
Geny jsou seřazeny s ohledem na význam 
v zapojení do jednotlivých signálních nebo 
metabolických drah. Schematicky je dodržen 
směr signální aktivace (shora dolů). 

 
 

Díky zaměření arraye jsme nezaznamenali změny charakterizované Vohlovou et al. popisující 
nejvyšší rozdíly mezi s.c. a viscerální tukovou tkání u obézních mužů na úrovni genů 
zapojených ve Wnt signalizaci a diferenciaci adipocytů (CEBPA a HOX) [17]. 

Z výsledků cílených arrayí vyplývá, že alterace inzulínové signalizace se v případě námi 
vyšetřovaných žen s GDM týkají obou hlavních signálně-transdukčních cest INS, tedy 
přenosu signálu cestou Ras-Raf i cestou aktivovaných IRS. Více signifikantních změn 
v tukové tkáni bylo nalezeno ve viscerálním tuku, než v subkutánním. Změny v subkutánní 
tukové tkáni měly spíše charakter rozdílné exprese v proteinech zapojených v transportu a 
metabolizaci sacharidů a lipidů, čemuž odpovídá i rozdíl v expresi GLUT4, zaznamenaný 
pomocí qPCR. Naopak, změny ve viscerálním tuku se týkaly především regulátorů inzulínové 
signalizace. Předpoklad, že viscerální tuková tkáň má dominantní regulační úlohu, zatímco 
subkutánní tuková tkáň je metabolickou exekutivní složkou adipocytárního poolu bude 
nezbytné prověřit v dalších experimentech. Zatím není rovněž zcela jasné, zda změny, které 
byly zaznamenány jsou příčinou vzniku GDM, nebo vznikají v jeho důsledku. 
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Obrázek 12. Komparace výsledků stanovení genové 
exprese pomocí arrayí a qPCR ve vzorcích subkutánní 
a viscerální tukové tkáně. Pro účely srovnání byly 
hodnoty výsledků stanovení obou metod 
normalizovány do přibližně stejného měřítka.  

 
Po provedení arrays jsme přistoupili k přesnějšímu vyšetření genové exprese vybraných genů 
pomocí qPCR, které umožnilo získat přesnější výsledky v širší kohortě vyšetřovaných vzorků. 
Tento postup nám rovněž umožnil provést komparaci mezi výsledky získanými pomocí arrays 
a qPCR. Z přímého srovnání obou metod (Obr. 12) vyplývá, že v hodnocení dynamiky změn 
exprese jsou obě metody srovnatelné v rozmezí, které je detekovatelné pomocí arrays 
(dynamický rozsah 103, maximální senzitivita 10 fM; http://www.superarray.com/). Pro geny 
velmi silně exprimované, nebo naopak velmi slabě exprimované je výrazně přesnější použití 
qPCR umožňující větší flexibilitu v dávkování vzorku mRNA (RNA) a vyznačující se řádově 
vyšším dynamickým rozsahem (v našem případě 107). 

 

5.2.2 Hodnocení změn adipokinů a jejich regulátorů 
Adiponectin (ADIPOQ) je adipokin s inzulín-senzitizujícími účinky, který byl Schafflerem et 
al. popsán jako exkluzivní produkt adipocytů 

K velmi zajímavým zjištěním patří zjištění, že i přes potvrzení řádově 1000x vyšších sérových 
koncentrací adiponectinu proti koncentracím leptinu v maternální krvi, toto není reflektováno 
ve výši genové exprese - exprese leptinu proti ADIPOQ je ve všech vyšetřovaných tkáních 
vyšší. Toto je možné vysvětlit delším biologickým poločasem adiponectinu oproti leptinu, i 
když přesná data známa nejsou, nebo hypotézou existence dalšího zdroje ADIPOQ mimo 
tukovou tkáň, která by ovšem popírala dosud téměř bez výjimek uznávanou exkluzivitu 
tukové tkáně jako jediného zdroje adiponectinu. 

V posledních dvou letech byly publikovány rozporuplné práce dokazující či naopak 
vyvracející expresi ADIPOQ také buňkami syncytiotrofoblastu. Z našich výsledků vyplývá, 
že pokud se mRNA pro ADIPOQ v placentární tkáni vyskytuje, jsou přítomny různé 
posttranskripčně modifikované (alternativně sestřižené?) varianty, jejichž typ nesouvisí 
s GDM / obezitou / fyziologickým těhotenstvím. Celkové množství těchto transkriptů je 
řádově (10-3 – 10-4x) nižší, než je množství ADIPOQ mRNA přítomné v s.c., resp. visc. 
tukové tkáni. Existence transkripčních variant ADIPOQ nebyla dosud popsána a jejich 
existence (resp. přítomnost alterovaných proteinových produktů ADIPOQ) v placentě by 
mohla být vysvětlením rozporných výsledků. Pro potvrzení této hypotézy bude nutné 
charakterizovat sekvenci amplikonů vznikajících RT-PCR z placentární mRNA. 

Ačkoliv se genová exprese ADIPOQ v subkutánní i viscerální tukové tkáni statisticky 
významně nelišila u těhotných s GDM-I, resp. GDM-D proti zdravým kontrolám, byl ve 
vyšetřovaném souboru u těhotných s GDM-I zaznamenán trend ke snížení exprese ADIPOQ 
proti kontrolám (P=0,072) a signifikantní pokles genové exprese proti skupině s GDM-D 
(P=0,005). Vzhledem k tomu, že mezi oběma podskupinami těhotných s GDM, tedy GDM-I 
a GDM-D, nebyly nalezeny singnifikantní rozdíly v % tělesného tuku (39,61 ± 2,35 vs. 34,12 
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± 3,69; P=0,212) ani v BMI (32,87 ± 2,5 vs. 28,30 ± 2,31; P=0,256), lze považovat rozdíl 
v genové expresi ADIPOQ v s.c. tuku za důsledek hlubší poruchy inzulínové signalizace u 
žen s GDM-I.  
V s.c. tuku jsme u těhotných s GDM-I popsali výrazné (6,32x) a statisticky signifikantní 
(P=0,013) zvýšení exprese prozánětlivého IL-6. IL-6 je cytokin, který je mimo jiné 
exprimován také adipocyty. Je popsáno zvýšení jeho sérových koncentrací při rozvoji 
inzulínové rezistence a při obezitě. Na buněčné linii 3T3-L1 plně diferencovaných adipocytů 
bylo prokázáno zvýšení exprese mRNA pro IL-6 po stimulaci TNFα, GH, ale i inzulínu, 
snížení exprese bylo dosaženo přidáním dexametazonu. 

Současně se zvýšením exprese IL-6 byla v s.c. tuku u těhotných s GDM-I pozorována také 
výrazná upregulace dalšího prozánětlivého chemokinu, IL-8. Produkce IL-8 lidskými 
adipocyty již byla také popsána v literatuře a zvýšení jeho exprese je popsáno po působení IL-
1ß a TNFα. Ovlivnění jeho exprese po stimulaci inzulínem, jako je tomu u IL-6 nebylo dosud 
publikováno. 

Zjištěná vyšší exprese IL-6 by mohla být vysvětlením pro downregulaci exprese ADIPOQ 
v subkutánní tukové tkáni žen s GDM-I. 

Vzhledem k uvedeným faktům je otázkou, zda zvýšení exprese IL-6 a IL-8 v s.c. tuku ve 
skupině GDM-I je důsledkem závažnější inzulínové rezistence, nebo důsledkem zvýšených 
sérových koncentrací inzulínu při probíhající inzulinoterapii. 

Pro možnost posoudit míru infiltrace jednotlivých vzorků imunokompetentními buňkami byla 
současně ve všech tkáních hodnocena míra pro ně specifického antigenu CD68. Vzhledem 
k tomu, že exprese CD68 se ve skupině GDM-I v s.c. tuku nelišila od jeho exprese v kontrolní 
skupině, lze tvrdit, že zvýšení exprese IL-6 i IL-8 u žen s GDM-I v subkutánní tukové tkáni je 
dáno jeho vyšší produkcí adipocyty. 

Exprese CD68 v s.c. tukové tkáni však byla proti kontrolám statisticky významně snížena ve 
skupině žen s GDM-D, a to 2,1x (P=0,025). S ohledem na tuto skutečnost lze do určité míry 
shovívavěji pohlížet na zvýšení exprese obou interleukinů v s.c. tuku také ve skupině s GDM-
D, jejichž exprese sama o sobě byla nesignifikantně také zvýšena proti kontrolnímu souboru, 
a to u IL-6 3,24x a u IL-8 2,56x. Vzhledem k více než dvojnásobně snížené infiltraci tukové 
tkáně imunokompetentními buňkami, které jsou samy významnými producenty obou 
interleukinů, lze do jisté míry spekulovat, že i v případě těhotných s GDM kompenzovaným 
dietou dochází k jednoznačně vyšší produkci IL-6 i IL-8 adipocyty. 

Podle práce Mohamed-Ali et al. expresi a uvolňování IL-6 z adipocytů zvyšuje noradrenergní 
stimulace prostřednictvím ADRB3. Z publikovaných výsledků vyplývá, že zvýšení 
cirkulujícího IL-6 při obezitě je důsledkem jeho zvýšené produkce adipocyty a nikoliv 
makrofágy. Tento fakt podporují i naše výsledky nejen na úrovni zvýšené exprese IL-6 s.c. 
tukovou tkání, ale i zvýšení exprese jeho regulátoru – ADRB3 v s.c. tukové tkáni prokázané 
pomocí expresních arrays. 

Ovlivnění genové exprese LEP (leptinu), dalšího základního adipokinu, v subkutánním tuku 
je v literatuře popsáno u estrogenní stimulace, která jeho expresi zvyšuje. Vzájemné korelace 
mezi sérovými koncentraci E2 a LEP, ani expresí LEP v s.c., visc. tuku a placentě však 
nebyly na vyšetřovaném souboru nalezeny. Zvýšení exprese LEP v tukové tkáni je také 
popsáno po působení cytokinů – IL-1ß a TNFα. Stejná práce naopak nepotvrdila, že by se na 
regulaci exprese a uvolňování LEP podílely IL-6 a IL-8. 

Z našich výsledků vyplývá, že exprese LEP ve visc. tuku je v době porodu nižší než jeho 
exprese jak s.c. tukem, tak i placentou. Přesto právě pouze ve viscerální tukové tkáni bylo 
signifikantní zvýšení exprese LEP u GDM-I ve srovnání se zdravými těhotnými (P=0,015). I 
přes to, že ve vyšetřovaných tkáních nebylo zaznamenáno mnoho výrazných změn exprese 
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LEP, byly zjištěno statisticky významné zvýšení jeho sérových koncentrací ve skupině 
těhotných s GDM-I (P=0,041) proti kontrolám. 

Dalším adipokinem je PAI1. Je referována jeho vyšší produkce ve visc. tuku než v tuku 
subkutánním. Tento nález jsme potvrdili i my v naší studii, kdy exprese PAI1 je ve visc. tuku 
přibližně 10x vyšší, než v tukové tkáni subkutánní. Nejvyšší exprese PAI1 byla ovšem 
nalezena v placentě (ještě >10x vyšší než ve visc. tuku). PAI1 se řadí se spíše do skupiny 
adipokinů s působením proti účinkům zprostředkovaným inzulínem, a jeho zvýšené sérové 
koncentrace jsou popsány u obézních. Z literatury je známo zvýšení jeho exprese v 3T3-L1 
adipocytech po stimulaci IL-6 a GH. 

Exprese PAI1 byla v s.c. tuku proti kontrolní skupině signifikantně zvýšená u žen s GDM-I 
(P=0,016), u kterých byla nalezena také upregulace IL-6, což v realitě biologických vzorků 
potvrzuje nálezy z in vitro studie publikované v literatuře. 

Za klíčová enzym je považována, jak již bylo diskutováno v úvodu, inzulináza. Zvýšení 
exprese genu pro IDE v kultivovaných buňkách vedlo ke zvýšení degradace inzulínu a 
aplikace specifické protilátky proti IDE do buněk naopak proces degradace inzulínu utlumila. 
Byla také prokázána genetická asociace polymorfizmů v genu pro IDE s DM 2. typu. Existují 
zvířecí modely diabetu – GK laboratorní potkani, s klinickým obrazem diabetu mellitu 2. typu 
(hyperinzulinémie a hyperglykémie), u kterých byla popsány polymorfizmy v genu pro IDE 
(mají tzv. GK alelu charakterizovanou přítomností dvou missence mutací H18R a A890V) 
snižující jeho enzymatickou účinnost při degradaci inzulínu, která je považována za příčinu 
rozvoje hyperinzulinémie. Na myším modelu s deletovanými oběma alelami pro IDE byla 
prokázána elevaci sérových koncentrací inzulínu a zvýšená inzulínová rezistence – symptomy 
charakteristické pro rozvoj diabetu mellitu. Dalším zvířecím modelem diabetu mellitu jsou 
myši se zaklonovanou siRNA proti inzulínu a současně se zaklonovaným genem pro lidskou 
inzulinázu. U těchto myší dochází ke snížení sekrece inzulínu (siRNA interferencí) a 
současně k jeho zvýšené degradaci (zvýšením exprese lidské inzulinázy) a ke snížení 
glukózové tolerance. Naše zjištění je spíše v souladu s posledním uvedeným myším modelem 
inzulínové rezistence – u těhotných s GDM-D jsme popsali výrazné a signifikantní zvýšení 
genové exprese IDE na úrovni mRNA jak v s.c., tak ve visc. tukové tkáni (P=0,048, resp. 
P=0,002). 

IRSs – substráty inzulínového receptoru jsou významnými mediátory přenosu signálu po 
stimulaci inzulínového receptoru ligandem. Z našich výsledků je patrné, že i když v literatuře 
nejčastěji diskutovaným IRS je IRS1 (OMIM 147543), je u těhotných ve všech námi 
vyšetřovaných tkáních jednoznačně nejvíce exprimovaným substrátem inzulínového 
receptoru IRS2 (OMIM 600797). Protože již na základě expresních arrays byly u tohoto 
nejvíce exprimovaného IRS nalezeny také signifikantní rozdíly v genové expresi mezi 
těhotnými s GDM a zdravými kontrolami, zaměřili jsme se při detalinějším vyšetřování 
genové exprese metodou qPCR právě na IRS2. Z našich výsledků vyplývá, že exprese IRS2 je 
signifikantně snížena u žen s GDM-I, a to jak v subkutánní, tak ve viscerální tukové tkáni 
(P=0,018, resp. P=0,016), i když velikost downregulace je menší než dvojnásobná. 
V literatuře již byla popsána přítomnost downregulace genové exprese IRS2 v souvislosti se 
stavem inzulínové rezistence, DM 2. typu a GDM, avšak bylo také popsáno snížení exprese 
IRS2 po působení inzulínu. Z dosud publikovaných a bohužel ani z našich výsledků není 
zřejmé, zda pokles genové exprese IRS2 v tukových tkáních u žen s GDM kompenzovaným 
dietou existuje primárně nebo zda je tento jev přítomen až po terapii inzulínem. 

LIPE, hormon senzitivní lipáza, je klíčovým enzymem lipolýzy probíhající v adipocytech. 
Ovlivňování její aktivity (stav fosforylace / defosforylace) je pod hormonální regulací, jak 
bylo diskutováno v úvodu, inzulín LIPE defosforyluje, tedy inaktivuje. V naší práci jsme 
hodnotili genovou expresi této lipázy na úrovni mRNA ve všech vyšetřovaných tkáních. 
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Nejvíce je exprimována v tukové tkáni subkutánní, méně ve viscerální a nejméně v placentě. 
Zajímavý je, v kontextu útlumu funkce LIPE jako důsledku působení inzulínu na tukovou 
tkáň, nález výrazného snížení LIPE exprese u žen s GDM, nejvíce v souboru GDM-D v s.c. 
tukové tkáni (5,5x, P=0,047). U stavu inzulínové rezistence, resp. rozvinutého DM 2. typu, 
bývá také popisována elevace sérových koncentrací FFA, které je vysvětlováno právě 
chybějícím inhibičním účinkem inzulínu na lipolýzu v adipocytech. Ovšem již od identifikace 
LIPE byly poruchy v její expresi či posttranslační modifikace považovány za možnou příčinu 
rozvoje obezity. Bylo popsáno snížení exprese LIPE u obézních proti štíhlým kontrolám 
v subkutánní tukové tkáni. Regulace genové exprese LIPE in vivo není známa. Naše výsledky 
naznačují, že snížení genové exprese LIPE by mohlo být pojítkem mezi stavem inzulínové 
rezistence a současně se vyskytující obezitou – kumulace TAG a DAG v adipocytech 
v důsledku nedostatečné lipolýzy kvůli poklesu exprese hlavního lipolytického enzymu 
v tukové tkáni. Ověření tohoto předpokladu vyžaduje další výzkum, ovšem pro jeho podporu 
by mohla hovořit práce Agustssona et al. z roku 2007, ve které autoři popsali pokles genové 
exprese LIPE v s.c. tukové tkáni u onkologických pacientů s kachexií nádorové etiologie, tedy 
stavu tukové tkáně existujícím na druhém pólu, než je obezita. 

IGFBP1 (insulin-like growth factor binding protein 1, OMIM 146730), známý také jako 
placentární protein 12, patří do skupiny transportních proteinů pro IGF-I a IGF-II. V naší 
práci jsme potvrdili expresi IGFBP1 v placentě i ve viscerální tukové tkáni, překvapivým 
nálezem ovšem byla jednozněčně (řádově 10 – 100x) vyšší genová exprese IGFBP1 ve visc. 
tuku než v placentě. Současně s tímto nálezem jsme také zaznamenali výraznou statisticky 
významnou downregulaci jeho exprese ve visc. tuku u GDM-I proti zdravým těhotným 
(29,41x, P=0,006), zatímco v placentě nebyly významné změny exprese IGFBP1 
zaznamenány. Exprese IGFBP1 viscerální tukovou tkání korelovala negativně s BMI p.p. 
(R=-0,456, P=0,0285), sérovými koncentracemi maternálního resistinu (R=-0,451, 
P=0,0305) a glykémií (R=-0,425, P=0,0429) a pozitivně se sérovými koncentracemi 
ADIPOQ normalizovanými podle BMI (R=0,485, P=0,019). Na vyšetřovaném souboru byla 
sice průměrná hodnota sérových koncentrací celkového IGFBP1 nižší u žen s GDM, zejm. 
s GDM-I, tyto změny však byly zcela statisticky nevýznamné. Statisticky významný vztah 
nebyl nalezen ani mezi genovou expresí IGFBP1 ve visc. tuku nebo placeně a jeho sérovou 
koncentrací. I přes nedostatečnou statistickou významnost změn sérových koncentrací 
IGFBP1 u žen s GDM proti zdravým kontrolám v době porodu lze považovat viscerální 
tukovou tkáň za významný zdroj tohoto vazebného proteinu a námi zjištěné skutečnosti jsou 
v souladu s výsledky progresivní studie publikované autory Qiu et al. z roku 2005, ve které 
jsou snížené sérové koncentrace IGFBP1 a IGF-I stanovované ve 13. týdnu gestace 
asociovány s vyšším rizikem rozvoje GDM v probíhající graviditě. 

NO, oxid dusnatý je signální molekula s mnoha fukncemi, které jsou tkáňově specifické. 
V tukové tkáni je NO produkován preadipocyty, zralými adipocyty, vaskulárními 
endoteliálními buňkami i buňkami hladkých svalů v cévní stěně a má antilipolytické účinky a 
současně je NO silný vazodilatátor. Za produkci NO v tukové tkání odpovídají endoteliální 
NO syntáza (eNOS) přítomná v buňkách cévního endotelu a v adipocytech NO syntáza 
inducibilní (iNOS), známá také pod názvem NOS2A (OMIM 163730), kterou mohou po 
patřičné stimulaci exprimovat všechny buňky – známá je stimulace exprese NOS2A 
prostřenictvím cytokinů a bakteriálních lipopolysacharidů. V naší práci jsme prokázali více 
než dvojnásobné zvýšení exprese NOS2A na hodnocené na úrovni mRNA u všech typů GDM 
ve viscerálním tuku i v placentě proti zdravým těhotným, ale signifikantní byla tato změna 
exprese pouze ve visc. tuku u skupiny s GDM-I (P=0,028). 

Bezpochyby zajímavým nálezem je exprese prolaktinu, PRL (OMIM 176760) ve viscerální 
tukové tkáni. Dosud bylo znáno, že u lidí je prolaktin kromě pituitárního původu produkován 
také mimo CNS – popsána byla jeho produkce deciduou, lymfocyty, prostatou a prsním 
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tukem a v případě nepituitární produkce působí jako cytokin. U prolakcinu byly v letošním 
roce mimo jeho primárních funkcí spojených s přípravou mammy na laktakci popsány také 
jeho účinky na ß-buňky pankreatu, kde bylo po jeho působení popsáno zvýšení počtu těchto 
buněk i zvýšení sekrece inzulínu. Dále jsme na námi vyšetřovaném souboru porozovali 
výraznou (14,93x) a statisticky signifikantní (P=0,008) downregulaci jeho genové exprese ve 
visc. tuku u žen s GDM-I. Tyto lokální změny exprese ve viscerální tukové tkáni ovšem 
nekorelovaly s celkovými koncentracemi prolaktinu v mateřském organizmu, což podporuje 
spíše domněnku o jeho parakrinním působení v případě periferní produkce. Přímé účinky 
PRL na zralé adipocyty nebyly dosud uspokojivě popsány. 

LDLR je receptor pro LDL partikule (OMIM 606945). Exprese LDLR byla v námi 
vyšetřovaném souboru proti zdravým těhotným v s.c. tuku signifikantně zvýšena u žen 
s GDM-I i GDM-D (P=0,008, resp. P=0,003). Zvýšení LDLR v s.c. tukové tkáni při GDM 
může být časnou známkou nedostatečného zásobení adipocytů s.c. tukové tkáně glukózou, 
které je kompenzováno zvýšenou poptávkou adipocytů po lipidech získávaných jejich 
redistribucí cestou lipoproteinů syntetizovaných v játrech. 

 

6 SOUHRN 

Dizertační práce se zabývá studiem možného podílu tukové tkáně na ovlivnění inzulínové 
senzitivity prostřednictvím svých působků – adipokinů, a to zejména u těhotných žen 
s klinicky rozvinutým gestačním diabetem mellitem (GDM). Byla tvořena dvěma základními 
částmi: První se věnovala charakterizaci změn sérových koncentrací jednoho ze základních 
adipokinů – adiponectinu – v souboru šesti žen během celého fyziologicky probíhajícího 
menstruačního cyklu. Druhá část byla zaměřena na studium změn genové exprese produktů 
tukové tkáně u těhotných s GDM oproti zdravým těhotným (14 vs. 13 žen). Sledována byla 
exprese adipokinů a jejich receptorů (ADIPOQ, ADIPOR1, ADIPOR2, LEP, RETN, TNFα, 
CFD a PAI1), a dále genů s prokázanou či předpokládanou účastí na etiopatogenezi GDM a 
DM 2. typu ve vzorcích placenty, subkutánní a viscerální tukové tkáni získaných během 
operačního porodu. Změny genové exprese byly hodnoceny dvěma metodami: Na vybraném 
podsouboru žen s GDM a kontrol byly charakterizovány rozdílně exprimované geny 
v placentě, subkutánní a viscerální tukové tkáni pomocí expresních arrays zaměřených na 
signální dráhu inzulínového receptoru. Vybrané geny s rozdílnou expresí v arrays a některé 
další dlouhodobě studované regulátory inzulínové senzitivity byly následně analyzovány 
pomocí qPCR na celém souboru těhotných žen. Výsledky změn v genové expresi byly 
korelovány s vyšetřenými sérovými koncentracemi sledovaných parametrů (adiponectin, 
leptin, resistin, inzulín, C-peptid, glukóza, glykovaný hemoglobin, IGF1, IGFBP1, TAG, 
prolaktin, estradiol) z periferní žilní maternální a pupečníkové krve odebraných při porodu. 

V naší práci jsme charakterizovali změny adiponectinemie v průběhu menstruačního cyklu u 
zdravých žen. Ukázali jsme, že přes podstatné individuální kolísání koncentrací ADIPOQ 
v séru nejsou tyto rozdíly ovlivněny změnami v koncentracích pohlavních hormonů během 
fyziologicky probíhajícího menstruačního cyklu.  

Na základě vyšetření 112 genů v iniciálním souboru pomocí expresních arrays bylo 
identifikováno 26 genů s rozdílnou expresí alespoň v jedné tkáni. Kromě genů zapojených 
zejména v signálně transdukční cestě postreceptorové aktivace inzulínového receptoru (Ras-
Raf a MAP-kináz), byly geny se signifikantně změněnou expresí zahrnuty do kvantifikace 
exprese pomocí qPCR na celém souboru studovaných osob. Kvantifikace genové exprese u 
27 studovaných genů (za použití 3 house-keeping genů) metodou qPCRprokázala statisticky 
signifikantní změny u 17 z nich (Tab.1). 
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Tabulka 1. Přehled statisticky významných změn (P<0,05) genové exprese sledovaných genů ve skupinách 
těhotných s gestačním diabetem mellitem kompenzovaným inzulínem (GDM-I) nebo pouze dietou (GDM-
D) proti zdravým těhotným kontrolám v době porodu v subkutánní (s.c.) a viscerální (visc.) tukové tkáni 
a v placentě. + zvýšení exprese <2x; +++ zvýšení exprese >2x; - snížení exprese <2x; --- snížení 
exprese >2x proti kontrolám 

gen (mRNA) s.c. tuková tkáň visc. tuková tkáň placenta 
 GDM-I  GDM-D GDM-I  GDM-D GDM-I  GDM-D 
Adiponectinový receptor 2 (ADIPOR2)    +   
Leptin (LEP)   +++    
Lidský placentární laktogen (CSH1)      – – – 
Prolaktin (PRL)   – – –    
Adipsin (CFD)      +++ 
Il -6 +++   – – –   
Il -8 +++      
CD68  – – –     
Inzulín-receptor substrát 2 (IRS2) –  –    
Inzulináza (IDE)  +++  +++  – 
Hormon-senzitivní lipáza (LIPE)  – – –     
LDL receptor (LDLR) +++ +++     
Estrogenní receptor 1 (ESR1) –      
Estrogenní receptor 2 (ESR2) – +     
Inhibitor aktivátoru plasminogenu (PAI1) +      
IGF vazebný protein 1 (IGFBP1)   – – –    
Inducibilní NO syntáza (NOS2A)   +++    
 

Z hodnocených sérových koncentrací byly u všech těhotných proti netěhotným ženám 
signifikantně zvýšené sérové koncentrace inzulínu, triacylglycerolů, prolaktinu a estradiolu a 
signifikantně nižší sérové koncentrace adiponectinu.  

V těhotenství se v závislosti na přítomnosti GDM signifikantně lišily proti zdravým těhotným 
sérové koncentrace leptinu, resistinu a glukózy a % glykovaného hemoglobinu. 

Geny uvedené v tabulce 1, v jejichž expresi byly nalezeny signifikantní rozdíly mezi 
paceintkami s GDM a zdravými těhotnými zahrnují ve většině případů geny, které byly až 
dosud v souvislosti s inzulínovou rezistencí diskutovány poměrně ojediněle a pro zhodnocení 
významnosti jejich fuknce v etiopatogenezi diabetu mellitu, resp. GDM jako modelové 
situace časné fáze rozvoje inzulínové rezistence, je nutný další výzkum. 

Získané výsledky naznačují, že v rozvoji GDM má viscerální a subkutánní tuková tkáň 
odlišnou úlohu. Změny provázející GDM se projevují i na odlišném expresním vzorci buněk 
syncytiotrofoblastu. Třebaže vysvětlení všech zaznamenaných změn není možné shrnout do 
jednoznačných stanovisek formulujících jejich podíl na vzniku a rozvoji GDM, domníváme 
se, že výsledky této poměrně unikátní studie přinášejí zajímavý pohled na změny 
doprovázející rozvoj GDM a jeho vztahu k jak k obezitě tak DM 2. typu a budou stimulem 
pro další výzkum nejen naší pracovní skupiny. 
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7  SUMMARY 

This work deals with the role of adipose tissue-derived hormones  – adipokines in the 
development of insulin resistance in pregnant women with gestational diabetes mellitus 
(GDM). The study consists of two parts. In the first one, the characterization of changes in 
concentrations of circulating adiponectin – the most abundant adipokine – during menstrual 
cycle in healthy women was performed. The second part was focused on the changes of gene 
expression in pregnant women with GDM relative to healthy pregnant controls (14 vs. 13 
subjects). Specificial attention was focused on adipokines and their receptors (ADIPOQ, 
ADIPOR1, ADIPOR2, LEP, RETN, TNFα, CFD a PAI1) as well as other genes potentially 
contributing to the etiopathogenesis of GDM in the samples of placenta, subcutaneous, and 
visceral adipose tissues obtained during surgical delivery. 

The changes of gene expression were assessed by the two approaches: Firstly, the gene 
expression of insulin signaling pathway regulators was characterized using expression arrays 
in a limited subset of samples from GDM and control subjects. Secondly, the expression of 
genes that differed most significantly in GDM vs. control group in arrays, together with other 
genes of involved in the regulation of insulin sensitivity, were analyzed using qPCR in the 
entire study population. The results of gene expression changes were correlated with the 
concentrations of relevant circulating parameters (adiponectin, leptin, resistin, insulin, C-
peptide, glucose, glycosylated hemoglobin, IGF1, IGFBP1, triglycerides, prolactin, and 
estradiol) measured in peripheral maternal and umbilical blood collected during delivery. 

We conclude that changes in sex hormones during the menstrual cycle do not affect total 
circulating adiponectin levels in healthy women. Therefore, the differences in insulin 
sensitivity in various phases of the menstrual cycle are not due to changes of circulating 
adiponectin levels. 

Using the insulin signaling pathway-focused arrays we have characterized 26 out of 112 
analyzed genes with significantly changed gene expression in at least one of analyzed tissues 
of GDM patients compared to healthy controls. Besides the genes involved in postreceptor 
insulin signaling (Ras-Raf a MAP-kinases pathway), the differently expressed genes were 
analyzed by qPCR in cohorts of GDM and control pregnant women. Statistically significant 
differences in gene expression were found in 17 out of 27 qPCR-analyzed genes (Table 28).  
 

Significant elevations of insulin, triglycerides, prolactin, and estradiol serum concentration 
and decrease in serum concentration of adiponectin were detected in all pregnant women 
comparing to non-pregnant controls. Serum concentrations of leptin, resistin, glucose and 
glycosylated hemoglobin were significantly higher in patients with GDM relative to healthy 
pregnant women. 

In the most of genes described in Table 1 the significant relevancy to insulin-resistance status 
development has been discussed rather sporadically and without cross-regulations. Therefore 
it seems to be necessary to focuse on them in future studies. 

The results indicate that visceral and subcutaneous adipose tissues play different roles in the 
pathogenesis of GDM. Moreover, the differences in expression pattern of syncytiotrophoblast 
reflect alterations in GDM patients, as well. 

Although further studies are needed to fully characterize the contribution of respective gene 
expression changes to GDM development the results of our work may serve as an important 
and innovative background for further studies of GDM and its pathogenetic proximity to type 
2 DM and/or obesity. 
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