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Abstrakt 

 

 Stoupající prevalence nepřenosných nemocí po celém světě vyzývá ke snaze rozluštit 

jejich příčiny. Zejména běžné metabolické poruchy zatěžují systémy zdravotní péče a jsou 

jednou z nejčastějších příčin horší kvality života pacientů. Metabolický syndrom představuje 

souběh více stavů – dyslipidémie, obezity, hypertenze a zhoršené glukózové tolerance – 

změněných metabolických fenotypů závislých na genetických a enviromentálních faktorech. 

Nedávné studie naznačují, že expozice jistým enviromentálním podnětům v průběhu časného 

vývoje jsou schopné výrazně pozměňovat savčí fenotypy. Výživa jako jeden z významných 

faktorů ovlivňujících zdraví je přirozeně předmětem výzkumu, zabývajícího se souvislostí 

parentální diety a fenotypické alterace potomstva. Vývojové počátky zdraví a nemoci se 

historicky víc zaměřovaly na podvýživu matky, ale s ohledem na současné diety západního typu 

je důležité orientovat se také na přebytek makronutrientů. Navrhujeme, že je relevantní nejenom 

množství makronutrientů v mateřské dietě, ale také jejich zdroje, protože můžou zvyšovat 

riziko onemocnění u potomků. Ukázali jsme, že sacharóza jako alternativní zdroj sacharidů 

v mateřské dietě má zřetelný dopad na metabolismus potomků v dospělosti, což může být 

regulováno variací genu Zbtb16. V F1 generaci, samci potkanů programovaní v časném vývoji 

vysokosacharózovou dietou matky vykázali nárůst hnědé tukové tkáně (o 46.5 % u SHR vs. 70 

% u SHR-Zbtb16), s potenciálně narušenou funkcí, kterou naznačila transkriptomická analýza. 

Analýza transkriptomických profilů jater a bílé tukové tkáně také odhalila kmenově specifické 

rozdíly. Ty kmenově specifické byly zviditelněny nutriční zátěží sacharózou v dospělosti, kdy 

kongenní kmen SHR-Zbtb16 projevil výraznější inklinaci k fenotypu podobnému 

metabolickému syndromu než SHR, se zhoršením glukózové tolerance, inzulinémií a zvýšenou 

hladinou glycerolu (o 15 % u SHR vs. o 46 % u SHR-Zbtb16) v séru. Metabolické efekty 

programování sacharózou v průběhu časného vývoje byly patrné i v následující F2 generaci 

potomků. Některé z mezigeneračních efektů se projevily odlišně než v F1, zejména vyšší lačná 

glykémie a zvýšené hladiny HDL. Sacharóza jako zdroj sacharidů v mateřské dietě může mít 

významný dopad na rozvoj fenotypu podobnému metabolickému syndromu ve dvou generacích 

potomků, což je do jisté míry modulováno mutací genu Zbtb16. 
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