
SOUHRN
Inzulinová rezistence, obezita, DM 2. typu a jejich komplikace jsou sdružované
pod pojmem metabolický či Reavenův syndrom, jehož přítomnost zvyšuje riziko
aterosklerózy a následně kardiovaskulární morbidity a mortality. Metabolický syndrom
patří mezi tzv. civilizační onemocnění, která se v poslední době díky změně životního
stylu stávají stále větším zdravotnickým i socioekonomickým problémem. Za primární
odchylku, která spojuje ostatní složky metabolického syndromu, je považována
inzulinová rezistence. Výzkumy v posledním desetiletí pak ukazují, že důležitou roli při
vzniku a rozvoji inzulinové rezistence hraje tuková tkáň, která byla donedávna
považována pouze za zásobárnu energie, mechanickou ochranu a součást termoregulace.
Až díky objevu leptinu (1994) a později dalších působků byla poznána i její funkce
endokrinní, která je důležitou součástí metabolizmu organizmu. Spojujícím článkem,
který by mohl vysvětlit interakce mezi jednotlivými tkáněmi a hormonálními faktory
vedoucími společně ke vzniku inzulinové rezistence, by mohly být nukleární receptory
(PPAR - peroxisome proliferator activated receptor). Jsou to receptory, které po navázání 
lipofilních ligandů přímo ovlivňují transkripční pochody v buněčném jádru a indukují expresi 
řady genů zapojených do metabolizmu lipidů a sacharidů, regulace zánětu, nádorového 
bujení, imunitních dějů, diferenciace buněk apod. V současné klinické praxi jsou např. při 
léčbě DM 2. typu používany thiazolindindiony (agonisté podtypu PPAR- ) jako léky s 
inzulin-senzitizujícím efektem.
V naší práci jsme se zaměřili na sledování vlivu dietní (VLCD) a farmakologické
(PPAR- agonisté) intervence na endokrinní funkci tukové tkáně a současně ovlivnění
některých složek metabolického syndromu. Během 3-týdenní nízkokalorické diety
(VLCD) se u obézních žen signifikantně snížila tělesná hmotnost a zlepšila se inzulinová
senzitivita. Sérové koncentrace adiponectinu a resistinu ovlivněny nebyly.
Předpokládáme tedy, že zvýšení inzulinové senzitivity během VLCD je pravděpodobně
ovlivněno jiným mechanizmem než změnou celkového množství cirkulujících
adipocytárních hormonů adiponectinu a resistinu. Mohlo však dojít ke změnám
v množství jednotlivých izoforem těchto hormonů.
PPAR- agonisté-fibráty jsou již řadu let používané jako účinná hypolipidemika
v léčbě hypertriglyceridémie a smíšené hyperlipidémie. Výsledky experimentálních
studiích s podáváním PPAR- agonistů na ovlivnění inzulinové senzitivity ukázovaly, že
agonisté PPAR- by se mohli stát jedním z nových inzulin-senzitizujících léků. V naší
studii 3-měsíční podávání PPAR- agonisty – fenofibrátu nevedlo k zlepšení inzulinové
senzitivity u obézních pacientek s DM 2. typu léčených dietou či perorálními
antidiabetiky, dokonce se významně zhoršily parametry kompenzace DM 2. typu.
Endokrinní funkce tukové tkáně nebyla ovlivněna 3-měsíční terapií fenofibrátem. Již na
základě těchto výsledků můžeme konstatovat, že účinky PPAR- agonistů na
inzulinovou senzitivitu jsou u lidí podstatně méně výrazné než v experimentálních
studiích. Tato rozdílná efektivita inzulin-senzitizujícího účinku u lidí a v experimentu je
velmi pravděpodobně vysvětlitelná rozdílnou mírou exprese PPAR- především v jaterní 
tkáni lidí a hlodavců. Tato exprese je u myší a potkanů výrazně vyšší a dlouhodobé podávání 
fibrátů vede u hlodavců dokonce k hypertrofii jater. Z našich výsledků tedy nevyplývá 
jednoznačný a výrazný vliv fibrátů na zvýšení inzulinové senzitivity u lidí. Tento 
nepřesvědčivý výsledek je však nutno interpretovat v kontextu relativně malého počtu 
vyšetřených subjektů. Nepochybně jsou nutné další studie provedené na větším počtu 
pacientů a přímo zaměřené na otázku přínosnosti dlouhodobého podávání fibrátů ve vztahu k 
inzulinové senzitivitě.




