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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, 
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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.



5

SUMARY

Insulin resistance, obesity, type 2 diabetes mellitus and their complications are 

linked together under definition called Metabolic or Reaven Syndrome. The presence of 

Metabolic Syndrome increases the risk of atherosclerosis and consequently 

cardiovascular morbidity and mortality. Metabolic Syndrome belongs among 

civilization diseases and due to changes in our life styles becomes major health and 

social-economic issue. The insulin resistance is considered primary pathology that may 

induce other components of Metabolic Syndrome. Research conducted within last 

decade brought significant results and showed how important is the adipose tissue in the 

development of insulin resistance especially in the context of discovery of endocrine 

function of adipose tissue. 

The existence of nuclear receptors PPAR (peroxisome proliferator activated 

receptor) could explain the interaction between particular tissues and hormonal factors 

which may induce insulin resistance. When the PPAR receptors are bound by lipophilic 

ligands they directly affect transcriptional processes in cell nucleus and induce 

expression of genes involved in metabolism of lipids and carbohydrates, in the 

regulation of inflammation, in tumor growth regulation, in immune response, in cell 

differentiation and etc. In current medical practice thiazolindindiones (agonists of 

PPAR-) are used in the treatment of type 2 diabetes mellitus as insulin-sensitizing

drugs. 

The results presented in this PhD thesis are focused on research of the influence 

of dietary (VLCD very low calorie diet) and pharmacological (PPAR –  agonist) 

intervention on endocrine function of adipose tissue and its modulation of insulin 

sensitivity and other components of metabolic syndrome. The body weight of selected 

overweight women was significantly decreased by three-weeks very low calorie diet 

and their insulin sensitivity was improved. The serum concentrations of adiponectin a

resistin were not affected. We therefore suggest that increased insulin sensitivity during 

VLCD is induced by different mechanisms than the changes in total amount of 

circulating adiponectin and resistin e.g. changes of circulating isoforms of these 

hormones. 

PPAR –  agonists fibrates have been used as effective hypolipidemic drugs

for many years. The experimental results showed that PPAR –  may also increase
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insulin sensitivity. Our study indicates that three-month treatment by PPAR – 

agonists did not improve insulin-sensitivity in obese women with type 2 DM and 

surprisingly even slightly worsened diabetes compensation. The endocrine function of

adipose tissue was not affected by three-month fenofibrates therapy.  Based on these 

results we suggest that the effects of PPAR –  agonists on insulin sensitivity are

not detectable in humans in contrast to rodents. The difference may be due to unequal 

amount of PPAR- expression in hepatic tissue in humans as compared to rodents. On 

the other hand unconvincing results of our study must be interpreted cautiously in 

context of using relatively small number of subjects. Additional research focused on 

long-term use of fibrates as possible insulin-sensitizing drugs needs to be performed.
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1 ÚVOD

Obezita především s převahou akumulace viscerálního tuku je považována za 

jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů vzniku diabetes mellitus 2. typu (Maison 

et al. 2001). Spolu s inzulinovou rezistencí, arteriální hypertenzí, dyslipidémií, 

hyperurikémií, poruchou koagulace a dalšími příznaky je sdružována pod pojmem 

metabolický neboli Reavenův syndrom nebo též syndrom inzulinové rezistence 

(Reaven 2002). Přítomnost tohoto syndromu zvyšuje riziko aterosklerózy a následně 

kardiovaskulární morbidity a mortality (Isomaa et al. 2001). Zvyšující se incidence a 

prevalence obezity a diabetes mellitus 2. typu ve všech průmyslově vyspělých zemích 

představuje závažný zdravotnický a v poslední době i socioekonomický problém 

(Hainer 2004; Ford et al. 2002). 

Přestože se výzkumy v posledních letech zaměřily na farmakologické možnosti 

prevence diabetes mellitus 2. typu, dosud není k dispozici účinná farmakologická 

intervence, která by vzniku diabetu zabránila nebo byla úspěšná v jeho léčbě. Základní 

terapií metabolického syndromu však stále zůstává redukce hmotnosti a dostačující 

fyzická aktivita (National Cholesterol Education Program 2001). Byla však učiněna 

řada významných objevů v poznání etiopatogeneze inzulinové rezistence a diabetes 

mellitus 2. typu spojeného s obezitou. Předpokládá se, že primární odchylkou, která 

spojuje všechny složky metabolického syndromu, je velmi pravděpodobně inzulinová 

rezistence (Ravussin and Smith 2002). Výzkumy v posledním desetiletí pak ukazují, že 

důležitou roli při vzniku a rozvoji inzulinové rezistence hraje tuková tkáň (Unger 2003). 

Současně došlo ke změně pohledu na funkci tukové tkáně. Bylo prokázáno, že tuková 

tkáň není pouze pasivní zásobárnou energie ve formě triglyceridů, ale velmi aktivním 

metabolickým a endokrinním orgánem produkujícím řadu hormonů tzv. adipocytokinů, 

která mohou inzulinovou rezistenci ovlivnit (Havel 2002). 

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 diabetes mellitus 2. typu 
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využívany thiazolidindiony (agonisté podtypu PPAR-) jako léky s inzulin-

senzitizujícím efektem.

1.1 Definice metabolického syndromu

Pod pojmem metabolický syndrom (Reavenův syndrom, syndrom X, syndrom 

inzulinové rezistence, Kaplanův „smrtící kvartet“) rozumíme soubor klinických projevů 

a biochemických odchylek, které zvyšují riziko aterosklerózy a následně 

kardiovaskulární morbidity a mortality (Reaven 1988; Svačina 2001; Reaven 2000). 

Metabolický syndrom se vyskytuje u 30-50 % naší populace. První zmínky o 

metabolickém syndromu nacházíme již v 60. letech minulého století. Kaplan později 

používal pro společný výskyt arteriální hypertenze, diabetu, obezity a 

hyperlipoproteinémie termín „deadly quarter - smrtící kvartet“. Reaven ve svých 

pracích pak definoval jednotlivé složky metabolického syndromu (Reaven 2002).

V současné době jsou mezi součásti metabolického syndromu zařazeny: 

inzulinová rezistence, hyperinzulinémie, androidní obezita (viz níže), esenciální 

hypertenze, dyslipoproteinémie (hypertriglyceridémie, snížení HDL cholesterolu, 

zvýšení postprandiální lipémie a vzestup koncentrací malých denzních LDL), porucha 

glukózové tolerance a diabetes mellitus 2. typu, hyperurikémie, poruchy 

hemokoagulace a endoteliální dysfunkce (Svačina 2001). Syndrom se postupně rozrůstá 

i o další složky např. hyperhomocysteinémii, nižší DHEA, nižší SHBG, snížení NO, 

vyšší sympatikotonie, porucha Na+/K+ pumpy a další (Bartoš a Pelikánová 2003). 

Přítomnost všech odchylek však není podmínkou diagnózy metabolického syndromu.

V běžné praxi stanovujeme diagnózu metabolického syndromu podle třetí 

zprávy National Cholesterol Education Program (NCEP III) z roku 2001 (tabulka 1) 

(National Cholesterol Education Program 2001), nověji pak podle kritérií stanovených 

IDF (International Diabetes Federation). Pro určení diagnózy je nutné splnění tří a více 

kritérií.
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Tabulka 1: Diagnostika metabolického syndromu (dle NCEP III  – třetí zprávy 

National Cholesterol Education Program 2001)

Muži ženy

androidní obezita – obvod 

pasu (cm)

> 102 > 88

triglycerol (mmol/l) > 2 > 2

HDL-cholesterol (mmol/l) < 1 < 1,3

TK (mmHg) > 130/85 > 130/85

glykémie nalačno 

(mmol/l)

> 6 > 6

1.1.1 Obezita

Obezita je charakterizována zmnožením tukové tkáně v organizmu v důsledku 

pozitivní energetické bilance (Hainer et al. 1997). V posledních desetiletích je 

záznamenán prudký nárust obezity především v rozvinutých zemích (USA, Anglie, 

Kanada) (Ford et al. 2002). U nás má více než 50 % dospělých obyvatel nadváhu (BMI 

> 25 kg/m2) a obezita se u obyvatel ve věku 20-65 let vyskytuje u 16 % mužů a 20 % 

žen (Hainer et al. 1997). Obezita sebou přináší závažná zdravotní rizika a komplikace. 

Hlavní příčinou vzniku prosté obezity je pozitivní energetická bilance, která je 

důsledkem nepoměru mezi energetickým příjmem a výdejem. Na obezitě se též podílí 

dědičné faktory, endokrinopatie (Cushingův syndrom, hypotyreóza, inzulinom, 

hypopituitarismus) a  některá farmaka (inzulin, perorální antidiabetika ze skupiny 

derivátů sulfonylurey, tyreostatika, glukokortikoidy, estrogeny, neuroleptika, 

tricyklická antidepresiva a další).

K diagnóze obezity používáme v běžné klinické praxi hmotnostní tabulky a 

indexy. Nejvíce používaným se pak stal index tělesné hmotnosti (BMI – body mass 

index) definovaný před více než sto lety A. Queteletem, který vypočteme podle vzorce:

BMI (kg/m2) = hmotnost v kilogramech / druhá mocnina výšky v metrech

Podle hodnoty BMI pak určujeme jednotlivé stupně obezity a s nimi spojená 

zdravotní rizika (tabulka 2).
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Tabulka 2: Klasifikace obezity dle BMI s udáním zdravotních rizik dle International 

Task Force a SZO (Světové zdravotnické organizace).

BMI Kategorie zdravotní rizika

18,5 - 24,9 normální rozmezí minimální

25 – 29,9 nadváha nízká

30 – 34,9 obezita I. stupně vysoká

35 – 39,9 obezita II. stupně vysoká

> 40 obezita III. stupně velmi vysoká

Procento tuku v organizmu je možné měřit řadou dalších metod (bioelektrickou 

impedancí, zobrazovacími metodami, především duální rentgenovou absorbciometrií –

DEXA, antropometrickým měřením tloušťky podkožních řas pomocí kaliperu atd.). 

Podle charakteru rozložení tuku rozlišujeme obezitu androidní a gynoidní 

(Hainer 2004). Androidní obezita je charakterizovaná zmnožením viscerálního tuku, 

tzn. nahromaděním tuku v břišní dutině. Proto je i někdy nazývána obezitou 

abdominální, viscerální či typu jablka. Tento typ obezity je součástí metabolického 

syndromu a je ve srovnání s hromaděním převážně podkožního tuku spojen s vyšším 

rizikem kardiovaskulárních a metabolických komplikací včetně inzulinové rezistence 

(Arner 2003). Pravděpodobným vysvětlením je, že viscerální tuk má větší metabolickou 

aktivitu a pravděpodobně také endokrinní aktivitu ve srovnání s podkožním tukem. 

Viscerální tuk má hustší kapilární zásobení, bohatší sympatickou inervaci a také více 

3-adrenergních receptorů, které zprostředkují lipolýzu cestou hormonsenzitivní lipázy 

regulované cAMP. Toto se projeví zvýšením hladiny neesterifikovaných mastných 

kyselin v portálním řečišti. 

Gynoidní obezita je charakterizována zmnožením tuku na hýždích a stehnech. 

Někdy bývá i označována za obezitu gluteofemorální či tvaru hrušky. Tento typ obezity 

je z hlediska výskytu metabolických a kardiovaskulárních komplikací méně nebezpečný 

než typ viscerální.

Ke klasifikaci typu obezity podle charakteru rozložení tuku se doposud používal 

poměr obvodu pasu/boku tzv. WHR – waist to hip ratio. WHR vyšší než 0,85 u mužů a 

1,0 u žen je spojen s vyšším rizikem androidní obezity. V současné době se prokázalo, 

že spolehlivějším parametrem pro diagnózu androidní obezity je pouze obvod pasu, 
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který se liší u jednotlivých ras. U evropské populace je to 94 cm u mužů a 80 cm u žen 

(Hainer 2004).

1.1.2 Redukce hmotnosti

Obezita a nedostatek fyzické aktivity jsou považovány za jedny z nejčastějších 

příčin vzniku inzulinové rezistence a s ní spojeného metabolického syndromu. Redukce 

hmotnosti a zvýšená fyzická aktivita jsou doporučovány jako postup první volby v 

léčbě metabolického syndromu (National Cholesterol Education Program 2001). 

Několik studií prokázalo, že redukce hmotnosti snižuje inzulinovou rezistenci (Su et al.

1995; Dengel et al. 1998), subjekty s inzulinovou rezistencí mohou snížit svoji 

hmotnost stejně účinně jako inzulin-senzitivní jedinci, redukce hmotnosti u pacientů 

s již rozvinutým DM 2. typu bývá obvykle obtížnější než u jedinců bez diabetu 

(McLaughlin et al. 1999). Redukce hmotnosti u diabetiků 2. typu snižuje riziko 

mortality spojené s obezitou (Lean et al. 1990) a je nejúčinnější prevencí vzniku diabetu 

mellitu 2. typu (Hu et al. 2001; Diabetes Prevention Program Research Group 2002; 

Tuomilehto et al. 2001). Ve studii Case et al. i mírná redukce hmotnosti (6,5%) pomocí 

VLCD (very low calorie diet) zlepšila parametry metabolického syndromu včetně 

poklesu arteriálního tlaku, glykémie, sérových koncentrací triglyceridů a celkového 

cholesterolu (Case et al. 2002). I další studie prokázaly účinnost VLCD v redukci 

hmotnosti a následnému udržení redukované hmotnosti (Saris 2001). 

1.2 Inzulinová rezistence

Inzulinová rezistence je definována jako kvantitativní porucha účinku inzulinu 

v cílové tkáni (Bartoš a Pelikánová 2003). Fyziologicky se vyskytuje při stárnutí, 

v pubertě, těhotenství, stresu a při hladovění. Spolu s poruchou sekrece inzulinu z -

buněk pankreatu je hlavním etiopatogenetickým mechanizmem způsobujícím vznik 

diabetes mellitus 2. typu (De Fronzo 1992; Ferrannini 1998). Inzulinová rezistence je 

podle současných poznatků patrně primární a nejdůležitější složkou metabolického 

syndromu (Ravussin and Smith 2002).

Inzulinová rezistence se projevuje především v tukové (Smith et al. 1999), 

svalové (Zierath et al. 1998) a jaterní tkáni (Rother et al. 1998). Donedávna byla 
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považována za primární místo projevu inzulinové rezistence svalová tkáň (Kahn 1994). 

Nynější výzkumy však ukazují, že místem, kde se inzulinová rezistence může projevit 

ještě dříve, je viscerální tuková tkáň (Unger 2003). V tukové tkáni v důsledku 

inzulinové rezistence není dostatečně inhibovaná hormonsenzitivní lipáza, což se 

projeví zvýšenou lipolýzou a zvýšenou sérovovou koncentrací volných mastných 

kyselin. Dochází také k výrazným změnám endokrinní funkce tukové tkáně (viz níže). 

Svalová tkáň je zodpovědná za 70-90 % inzulin-dependentního odsunu glukózy z 

plasmy. V důsledku inzulinové rezistence je porušen glukózový transport do buňky, což 

postupně vede k jejímu relativnímu nadbytku v cirkulaci. Porušena je také nitrobuněčná 

metabolizace glukózy i syntéza glykogenu. V jaterní tkáni se inzulinová rezistence 

projevuje nedostatečnou blokádou glykogenolýzy a glukoneogeneze (Bartoš, 

Pelikánová 2003).

1.2.1 Molekulární mechanizmus inzulinové rezistence

Inzulinová rezistence se může projevit, dojde-li k poruše na kterékoliv úrovni 

inzulinové signální kaskády od změny struktury a funkce inzulinového receptoru až po 

defekt postreceptorových dějů. Molekulární mechanizmus fyziologického účinku je 

znázorněn na obr. 1. Inzulin po navázání na alfa podjednotku inzulinového receptoru 

aktivuje tyrosinkinázu, která je zodpovědná za autofosforylaci  tyrosinových zbytků 

beta podjednotky inzulinového receptoru a fosforylaci specifických intracelulárních 

signálních proteinů IRS 1-3 (insulin receptor substrate). Následuje kaskáda fosforylačně 

– defosforylačních reakcí řady dalších intracelulárních proteinů, která se ubírá převážně 

třemi základními směry: přes PI 3 – kinázu (fosfatidylinositol-3-kinázu), MAPK 

(mitogen aktivující proteinkinázu) a proteinkinázu Cbl/CAP. Kaskáda vedoucí přes 

MAPK je aktivována řadou růstových faktorů včetně inzulinu. Naopak kaskády vedoucí 

přes PI-3 kinázu a Cb1/CAP jsou aktivovány výhradně inzulinem (Zick 2004).

K objasnění významu jednotlivých složek inzulinové signální kaskády zcela 

zásadně přispěly práce zkoumající fenotyp transgenních myší se selektivním vyřazením 

(knockoutem) inzulinového receptoru v jednotlivých tkáních respektive se selektivním 

vyřazením různých součástí inzulinové signální kaskády. U MIRKO myší (muscle-

specific insulin receptor knockout - vyřazení inzulinového receptoru ve svalové tkáni) 

byly nalezeny změny v lipidovém metabolizmu (zvýšené hladiny triglyceridů a volných 

mastných kyselin), zatímco glykémie, glukózová tolerance a sérové hladiny inzulinu 
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zůstaly beze změn. Na druhé straně u LIRKO myší (liver-specific insulin receptor 

knockout – vyřazení inzulinového receptoru v jaterní tkáni) se vyvinula inzulinová 

rezistence, glukózová intolerance, nedostatečná inhibice jaterní glukoneogeneze a 

hyperinzulinémie. Ani při dlouhodobém sledování se však u těchto zvířat nevyvinul 

diabetes mellitus 2. typu, což potvrzuje hypotézu, že pro vznik diabetes mellitus 2. typu 

je kromě inzulinové rezistence zásadní i přítomnost absolutní či relativní poruchy 

sekrece inzulinu z - buněk pankreatu (Yu et al. 2002).

Další studie na myších se selektivním vyřazením IRS-1 prokázaly, že tento defekt 

vede k inzulinové rezistenci, díky kompenzatorní hyperinzulinémii je však zachována 

normoglykémie (Tamemoto et al. 1994). Vyřazení IRS-2 se u myší také projevilo 

inzulinovou rezistencí, ale zároveň i poruchou inzulinové sekrece s následným vznikem 

diabetes mellitus 2. typu (Withers et al. 1998). U IRS-3 a IRS-4 knockout myší byly 

zachyceny pouze malé změny v sekreci inzulinu a glukózové toleranci ve srovnání 

s kontrolami. U myší, kterým chyběl glukózový transportér 4 (GLUT 4) ve svalové a 

tukové tkáni, vznikla inzulinová rezistence, glukózová intolerance a hyperglykémie 

nalačno (Yu et al. 2002; White et al. 2002). 

Jednotlivé komponenty inzulinové signální kaskády mohou být ovlivněny mnoha 

hormonálními i biochemickými faktory: např. dlouhodobě je zkoumána a byla 

prokázána  úloha volných mastných kyselin, glukokortikoidů a řady dalších látek. 

Shulman a kol. (Shulman 2000) pomocí magnetické spektroskopie prokázali, že volné 

mastné kyseliny způsobují inzulinovou rezistenci snížením aktivity inzulinem 

stimulovaného transportu glukózy (GLUT 4) do buněk svalové tkáně. Volné mastné 

kyseliny a jejich deriváty aktivují také některé serinové kinázy, mezi něž patří např. 

proteinkináza C (PKC). Ty pak vedou k alternativní fosforylaci IRS-1, což interferuje či 

přímo blokuje fosforylaci IRS-1 vyvolanou aktivací inzulinového receptoru. Důsledkem 

je porucha aktivace PI 3-kinázy s následným poklesem inzulinem stimulovaného 

transportu glukózy pomocí GLUT 4 transportérů.
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1.2.2 Příčiny inzulinové rezistence

Příčiny inzulinové rezistence je možné rozdělit na primární, dané vrozenou 

genetickou dispozicí a sekundární, které jsou důsledkem metabolických či 

hormonálních změn (Tabulka 3) (Bartoš a Pelikánová 2003).

Primární inzulinová rezistence

Primární inzulinová rezistence se může projevit jak na receptorové, tak i 

postreceptorové úrovni. Receptorová inzulinová rezistence je důsledkem mutace genu 

pro inzulinový receptor. Na postreceptorové inzulinové rezistenci se podílejí genetické 

defekty účinku inzulinu a genetické poruchy inzulinové signální kaskády. V popředí 

jsou tedy defekty genů pro tyrosinkinázu, insulin receptor substrát (IRS), glukózové 

transportéry atd. V širším slova smyslu je možné za příčiny inzulinové rezistence 

označit i mutace genů pro enzymy metabolizmu glukózy, lipidů a proteinů. Z hlediska 

klinické praxe je třeba konstatovat, že primární inzulinová rezistence je extrémně 

vzácná a ve většině případů pomýšlíme na prvním místě především na inzulinovou 

rezistenci sekundární.

Sekundární inzulinová rezistence

Mezi příčiny sekundární inzulinové rezistence patří vlivy metabolické,

hormonální, včetně účinků prozánětlivých cytokinů a dále vznik protilátek proti 

inzulinu a inzulinovému receptoru. Metabolické faktory jsou považovány za 

jednoznačně nejčastější příčinu inzulinové rezistence. Patří mezi ně především obezita 

spojená se zvýšenou koncentrací volných mastných kyselin, dále nedostatek fyzické 

aktivity, hyperglykémie, která kromě negativního ovlivnění účinku inzulinu působí 

toxicky na - buňky, psychický stres, poruchy acidobazické rovnováhy a osmolarity a 

také vliv některých léků.

Na inzulinové rezistenci se může podílet také kompenzatorní hyperinzulinismus, 

který vede k down regulaci inzulinových receptorů a zvýšení katecholaminů, 

glukagonu, růstového hormonu a kortizolu. Je nepochybné, že akutní hyperinzulinismus 

vede k down regulaci inzulinových receptorů. Při chronické hyperinzulinémii je však 
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pokles počtu inzulinových receptorů některými pracemi zpochybňován a jeho podíl na 

vzniku inzulinové rezistence tak nelze považovat za jednoznačně prokázáný.

Tabulka 3: Příčiny inzulinové rezistence v klinické praxi.

(upraveno dle Bartoše V, Pelikánové T: Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2003; 

479s)

METABOLICKÉ PŘÍČINY

obezita a zvýšení volných mastných 
kyselin
nedostatek fyzické aktivity
hyperglykémie
kouření
léky
poruchy acidobazické rovnováhy
poruchy osmolarity

HORMONÁLNÍ PŘÍČINY
hyperinzulinizmus
zvýšení katecholaminů, glukagonu, 
růstového hormonu a kortizolu

PROTILÁTKY PROTI INZULINU A 
INZULINOVÉMU RECEPTORU

MUTACE GENU
pro inzulinový receptor
souvisejících s účinky inzulinu

1.3 Tuková tkáň a inzulinová senzitivita

Mnoho studií se pokoušelo objasnit mechanizmus, jakým obezita vyvolává 

inzulinovou rezistenci a rozvoj diabetes mellitus 2. typu (Shulman 2000). Jedním 

z mechanizmů, které jsou dnes všeobecně akceptovány, je tzv. ektopické ukládání 

lipidů do periferních tkání (DeFronzo 2004). Obezita je vyvolána převahou 

energetického příjmu nad energetickým výdejem, což postupně vede k přetížení 

tukových buněk a ke vzniku tzv. hypertrofických adipocytů s velkým množstvím 

uložených lipidů. Tyto hypertrofické adipocyty mají výrazně sníženou diferenciační 

schopnost, navíc v nich dochází ke změnám produkce adipocytárních hormonů ve 

smyslu převahy faktorů vyvolávajících inzulinovou rezistenci. Tento fakt vede spolu 

s chronicky zvýšenou lipolýzou k vzestupu hladin volných mastných kyselin. Ty jsou 

pak ve formě triglyceridů případně jiných lipidových metabolitů ukládány do 

periferních orgánů a tkání: především do svalové, jaterní a pankreatické tkáně (Saltiel 

2001). Zvýšené množství ektopicky uložených lipidů v Langerhansových ostrůvcích 

pankreatu pak současně poškozuje sekreci inzulinu z - buněk pankreatu (Unger and 
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Zhou 2001). Zkoumání významu ektopického ukládání tuku u lidí bylo umožněno 

využitím magnetické spektroskopie, s jejíž pomocí lze kvantifikovat množství 

ektopicky uloženého tuku v hlavních tkáních cílových pro působení inzulinu (svalová a 

jaterní tkáň) (Seppala-Lindroos et al. 2002). Zvýšené množství ektopicky uložených 

lipidů je typickým nálezem u obézních pacientů s inzulinovou rezistencí a/nebo 

diabetes mellitus 2. typu, případně u pacientů s lipoatrofickým diabetem (Kelley et al.

2002).

Mechanizmus, jakým ektopicky uložené lipidy vyvolávají inzulinovou 

rezistenci, není ještě do všech detailů objasněn. Je však známo, že spíše než vlastní 

triglyceridy jsou přímými mediátory negativního účinku na inzulinovou senzitivitu 

některé jejich metabolity, například estery acyl-koenzymu A s dlouhým řetězcem (long-

chain acyl coenzym A esters), případně diacylglyceroly (Shulman 2000). Jedním 

z možných mechanizmů je tzv. Randleova hypotéza o substrátové kompetici mezi 

mastnými kyselinami a glukózou. Zvýšená koncentrace mastných kyselin vede k jejich 

zvýšené oxidaci a následnému snížení metabolizace glukózy inhibicí enzymů 

metabolizmu glukózy (Randle et al. 1963). Jiné studie prokazují, že přítomnost 

lipidových metabolitů ve vyšších koncentracích může přímo inhibovat některé klíčové 

enzymy metabolizmu glukózy například glykogen syntázu, glukokinázu, glukóza-6-

fosfatázu, hexokinázu a acetylkoenzym-A-karboxylázu (Perseghin et al. 2003). Zřejmě 

nejvíce důkazů však existuje pro přímý vliv ektopicky uložených lipidů na inzulinovou 

signální kaskádu. Zvýšená intracelulární koncentrace těchto látek interferuje 

s působením inzulinu na úrovni postreceptorové signální kaskády a vede ke snížené 

inzulinové senzitivitě daných tkání (Saltiel 2001).

Tuková tkáň též produkuje řadu hormonů, které se mohou podílet na vzniku 

inzulinové rezistence (Havel 2002, viz níže).   

1.4 Tuková tkáň jako endokrinní orgán

Poslední desetiletí přineslo zásadní poznatky o funkci tukové tkáně 

v organizmu. Tuková tkáň byla donedávna považována pouze za významnou 

energetickou rezervu, která v případě potřeby zvýšením lipolýzy uvolňuje do oběhu 

volné mastné kyseliny. Ty jsou následně použity především svalovou tkání jako zdroj 

energie. Nyní se ukazuje, že tuková tkáň je též velmi aktivním endokrinním orgánem 

produkujícím proteinové hormony a řadu dalších látek s endokrinním, parakrinním či 
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autokrinním účinkem (Havel 2002). Tyto látky se podílejí na regulaci glukózového a 

lipidového metabolizmu, příjmu potravy a modulaci imunitní funkce a zánětlivých 

procesů. Mezi tyto hormony tzv. adipocytokiny patří jak látky, které inzulinovou 

rezistenci mohou vyvolat (resistin, TNF-), tak i látky které před ní mohou organizmus 

relativně chránit (adiponectin, leptin) (Maeda et al. 2002; Kubota et al. 2002). Mezi 

adipocytokiny patří jednak látky, které jsou produkovány převážně adipocyty (leptin, 

adiponectin), tak i látky na jejichž produkci se kromě adipocytů mohou podílet i jiné 

buňky vyskytující se v bílé tukové tkáni (např. produkce resistinu imunokompetentními 

buňkami). Mezi adipocytokiny byly zařazeny i látky, které jsou primárně produkovány 

převážně v jiných tkáních lidského těla, tuková tkáň je pouze jedním z dalších míst 

v lidském těle, kde tyto látky mohou vznikat (TNF-) (Haluzík 2002). V naší práci 

jsme se zaměřili pouze na některé z těchto látek: leptin, adiponectin a resistin. 

Tabulka 4: Regulace plazmatických hladin a exprese genů pro adiponectin, resistin a 

leptin při obezitě, inzulinové rezistenci a DM 2. typu u lidí.

Vysvětlivky: ? - nejednoznačné výsledky

plazmatická hladina genová exprese

Adiponectin snížená snížená

Resistin ? zvýšená

Leptin zvýšená zvýšená

1.4.1 Leptin

Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty bílé tukové 

tkáně, v menší míře byla jeho exprese zachycena v hnědé tukové tkáni, placentě a 

žaludku (Bado et al. 1998). Leptin byl identifikován v roce 1994 jako jeden z prvních 

hormonů produkovaných převážně tukovou tkání (Zhang et al. 1994). Bylo prokázáno, 

že chybění leptinu u ob/ob myší (mutace ob genu kódujícího leptin) respektive chybění 

leptinového receptoru u db/db myší (mutace genu kódujícího leptinový receptor) vede 

k hyperfagii, sterilitě, obezitě, inzulinové rezistenci a rozvoji diabetu. Podání 

exogenního leptinu ob/ob myším tyto fenotypické rysy potlačuje (Zhang et al. 1994). 



25

Hlavní předpokládaná funkce leptinu je ovlivnění regulace příjmu potravy 

navozením pocitu sytosti a stimulací energetického výdeje. Pokles hladiny leptinu při 

hladovění stimuluje v hypothalamickém centru sytosti uvolňování silně orexigenního 

neuropeptidu Y, který vede k příjmu potravy. Po příjmu potravy dojde ke zvýšení 

sérové koncentrace leptinu, což sníží hypothalamické uvolňování neuropeptidu Y 

(Halaas et al. 1995). Leptin je však zapojen spíše v dlouhodobém udržování energetické 

homeostázy než v akutní regulaci příjmu potravy. 

U lidí sérové hladiny leptinu a exprese mRNA pro leptin pozitivně korelují s 

body mass indexem a obsahem tuku v organizmu (Maffei et al. 1995; Haluzik et al.

1999a; Haluzik et al. 1999b). Sérové koncentrace leptinu jsou 2-3 krát vyšší u žen než u 

mužů odpovídajícího věku a BMI (Ostlund et al. 1996), což je pravděpodobně dáno 

účinkem androgenů respektive estrogenů na syntézu leptinu a poněkud vyšším obsahem 

tukové tkáně v organizmu u žen. U obézních subjektů tedy nacházíme vysoké hladiny 

leptinu, které však nevedou k potlačení hyperfágie, jak by se očekávalo dle jeho 

předpokládané funkce. Tyto poznatky vedly k formulaci hypotézy o leptinorezistenci, 

která předpokládá, že obezita vyvolává necitlivost na účinky leptinu (analogicky 

k inzulinorezistenci) (Ravussin and Smith 2002). Dalším možným vysvětlením je, že 

hlavním účinkem leptinu není tlumit příjem potravy, ale spouštět komplexní adaptační 

reakci organizmu na hladovění při poklesu množství tukové tkáně pod určitou mez. 

Hypotéza „leptinorezistence“ byla do značné míry potvrzena i v klinických 

studiích (Heymsfield et al. 1999; Westerp-Planteg et al. 2001), ve kterých podání 

rekombinantního leptinu mělo jen velmi omezený efekt na příjem potravy a tělesnou 

hmotnost. Z léčby rekombinantním leptinem jednoznačně profitovaly pouze dvě 

skupiny pacientů. První skupinou jsou morbidně obézní děti s mutací ob (leptinového) 

genu (Montague et al. 1997), které se rodí s normální hmotností, ale od narození trpí 

extrémní hyperfágií vedoucí k morbidní obezitě a inzulinové rezistenci. Substituční 

léčba rekombinantním leptinem u těchto jedinců vedla k normalizaci hyperfágie a 

redukci hmotnosti. Další skupinou jsou pacienti s lipoatrofickým diabetem. Tito 

pacienti mají výrazný úbytek až úplné chybění tukové tkáně s následným ektopickým 

ukládáním lipidů do svalové, jaterní tkáně a pankreatu, což vede k inzulinové rezistenci 

a diabetu. U těchto pacientů byly též naměřeny velmi nízké koncentrace leptinu. Podání 

rekombinanntího leptinu snížilo u těchto jedinců steatózu jater a zvýšilo inzulinovou 

senzitivitu (Oral et al. 2002).
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Leptin působí v lidském těle přes specifické receptory, které jsou strukturálně 

podobné receptorům pro některé cytokiny (Tartaglia et al. 1995). Skládají se z domény 

extracelulární, která je u všech receptorů shodná, a domény intracelulární, která se u 

různých izoforem strukturálně liší, především svojí délkou (Takaya et al. 1996). Kromě 

těchto receptorů byla prokázána existence tzv. cirkulujícího nebo-li solubilního 

leptinového receptoru (LEPR). Tato izoforma je tvořená pouze extracelulární doménou, 

která je uvolňována do cirkulace a slouží jako vazebný protein pro leptin (Lammert et 

al. 2001). 

Leptin je v cirkulaci přítomen jak ve formě volné, tak ve formě vázané. Volná 

forma má relativně krátký poločas a podléhá rychlé degradaci (především v ledvinách) 

(Hill et al. 1998). Vázaná forma leptinu má mnohonásobně delší poločas. Cirkulující 

leptin je kromě LEPR vázán i na řadu dalších proteinů (Sinha et al. 1998; 

Houseknechtová et al. 1996). Ve studii Sinhy (Sinha et al. 1998) bylo prokázáno, že u 

štíhlých subjektů je většina leptinu v cirkulaci přítomna ve vázané formě, naopak u 

obézních subjektů je převážná většina leptinu ve formě volné. 24 hodinové lačnění 

vedlo k výraznému poklesu sérových hladin volného leptinu u štíhlých subjektů a 

částečně i u obézních subjektů. Vázaná forma leptinu se hladověním neměnila. Po 

následné normalizaci příjmu potravy se již po 24 hodinách vrátily hladiny vázaného i 

volného leptinu u štíhlých i obézních jedinců k původním hodnotám. Sinha et al. tedy 

předpokládá, že u obézních subjektů nedochází k potlačení příjmu potravy díky 

„leptinorezistenci“ volné formy leptinu, jejímu nedostatečnému transportu přes 

hematoencefalickou bariéru či poruchou její receptorové a/nebo postreceptorové funkce 

(Sinha et al. 1998). Přesná funkce LEPR není dosud objasněna. Existuje několik 

hypotéz, které se snaží objasnit jeho funkci v lidském těle. Jedna z nich se zabývá 

možností, že LEPR chrání leptin před degradací sérovými proteázami, a tím zvyšuje 

biologickou dostupnost leptinu. Další hypotéza uvádí, že vázaný leptin je inaktivní a

vyšší frakce volného leptinu při nízkých hladinách LEPR může být jednou z příčin 

zvýšeného anorexigenního účinku leptinu.
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1.4.2 Adiponectin

Adiponectin je protein produkovaný převážně adipocyty bílé tukové tkáně, 

v některých experimentálních studiích byl zjištěn i v hnědé tukové tkáni 

(Viengchaureun et al. 2002). Vzhledem k tomu, že  byl objeven několika na sobě 

nezávislými skupinami, byl pojmenován několika názvy – AdipoQ, Acrp30, APM 1, 

gelating protein 28 (Maeda et al. 1996). Pro svoji strukturální podobnost patří do rodiny 

proteinů s C1q globulární doménou. Adiponectin se v séru se vyskytuje v několika 

formách: jako monomer, hexamer s nízkou molekulární hmotností (LMW – low 

molecular weight) a nebo polymer s vysokou molekulární hmotností (HMW – hight 

molecular weight) (Trujillo and Scherer 2005; Pajvani et al. 2004). Podání adiponectinu 

vede v experimentálních studiích ke zvýšení inzulinové senzitivity stimulací oxidace 

volných mastných kyselin s následnou redukcí triglyceridů ve svalové a jaterní tkáni 

(Haluzik et al. 2004a). Adiponectin má také protizánětlivé a antiaterogenní účinky díky 

inibici migrace monocytů a makrofágů a jejich přeměny v pěnové buňky (Ouchi et al.

2001). 

Sérové hladiny adiponectinu jsou snížené u obézních jedinců a pacientů s DM 2. 

typu (Hotta et al. 2000). Naopak vyšší hladiny nacházíme u štíhlé populace a ještě vyšší 

hodnoty pak u malnutričních pacientů (Housová et al. 2005). Redukce hmotnosti vede 

ke zvýšení sérových hladin toho hormonu (Arita et al. 1999; Yang et al. 2001). Z našich 

výsledků vyplývá, že stanovování sérových koncentrací adiponectinu by mohlo být 

v některých případech využito jako měřítko inzulinové senzitivity u obézních pacientů 

s metabolickým syndromem (Housová et al. 2005). 

V nedávné studii Pajvani et al prokázal, že s inzulinovou senzitivitou koreluje 

významněji poměr HMW formy (hight molecular weight - polymer s vysokou 

molekulární hmotností) k celkovému množství cirkulujícího adiponectinu (tzv. index 

senzitivity adiponectinu) než absolutní množství cirkulujícího adiponectinu (Pajvani et 

al. 2004). Dalším zajímavým poznatkem je, že hladina adiponectinu je ovlivněna 

stimulací receptorů PPAR- - thiazolidindiony (viz níže). Podání těchto léků zvyšuje 

hladiny cirkulujícího adiponectinu jak u myších modelů obezity (Combs et al. 2002), 

tak u obézních pacientů s diabetes mellitus 2. typu (Maeda et al. 2001). 
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Exprese mRNA pro adiponectin byla snížená u obézních a inzulinrezistentních 

subjektů jak v experimentálních (Yamauchi et al. 2001), tak i v klinických studiích (Hu 

et al. 1996; Weyer et al. 2001).

Většina studií se tedy shoduje, že deficit adiponectinu může být významným 

spojníkem mezi obezitou, inzulinovou rezistencí a aterogenními ději a změny 

v sérových koncentracích adiponectinu by se mohly stát citlivým markerem účinnosti 

léčby diabetes mellitus 2. typu.

1.4.3 Resistin

Resistin je dalším hormonem tukové tkáně, který je narozdíl od leptinu a 

adiponectinu kromě adipocytů produkován i monocyty a makrofágy. Byl objeven v roce 

2001a; Kim et al. 2001; Holcomb et al. 2000). Resistin patří do skupiny proteinů 

bohatých na cystein spolu s tzv. resistinu- podobnými molekulami (RELM – resistin 

like molekules (RELM , , ) (Steppan et al. 2004). RELM  je exprimován kromě 

tukové tkáně v plicích, jazyku a srdečním svalu, RELM  pak přítomen hlavně 

v tlustém střevě (Steppan et al. 2001b). První studie na myších nasvědčovaly tomu, že 

zvýšené hladiny resistinu vyvolávají inzulinovou rezistenci. U experimentálních 

modelů obezity byly zjištěny zvýšené sérové koncentrace resistinu (Steppan et al.

2001). Exogenní podání resistinu zdravým myším zhoršilo jejich glukózovou toleranci 

a vyvolalo inzulinovou rezistenci, naopak neutralizace resistinu s použitím specifických 

protilátek u obézních, inzulinrezistentních myší zlepšila inzulinovou senzitivitu a 

glukózovou toleranci (Steppan et al. 2002). Další studie prokázaly, že podání 

thiazolidindionů, které zvyšují inzulinovou senzitivitu vazbou na PPAR- receptory, 

morbidně obézním leptin-deficitním ob/ob myším a obézním diabetickým myším 

s obezitou vyvolanou podáváním vysokotukové diety vedlo ke snížení sérových 

koncetrací resistinu (Hartman et al. 2002; Moore et al. 2001). K poklesu sérových 

koncentrací resistinu také došlo u myší po 48 hodinovém lačnění spolu se změnani 

v expresi mRNA pro resistin v adipocytech. Resistin byl tedy považován za spojovací 

článek mezi obezitou, inzulinovou rezistencí a diabetem mellitem 2. typu.

V dalších experimentálních studiích byl však kauzální význam resistinu při 

vzniku inzulinové rezistence zpochybněn. Některé studie ukázaly, že exprese 

resistinové mRNA v tukové tkáni u obézních myší je nižší oproti kontrolním zvířatům 
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(Way et al. 2001). Exprese genu pro resistin byla inhibována inzulinem a TNF-, které 

jsou zvýšené u obezity (Shojima et al. 2002). Podávání thiazolidindionů dokonce 

zvýšilo expresi genu pro resistin u štíhlých i obézních potkanů, včetně ob/ob myší a 

Zucker diabetických obézních potkanů (Fujita et al. 2002, Fukui et al. 2002, Way et al. 

2001, Moore et al. 2001). V naší studii (Haluzik et al. 2004c) jsme měřili jak expresi, 

tak i sérové hladiny resistinu u ob/ob myší dvou různých kmenů (C57BL/6J a FVB/N). 

Zjistili jsme, že přestože u obou kmenů ob/ob myší byla exprese resistinu v tukové 

tkáni významně snížena, jeho cirkulující koncentrace byly naopak oproti kontrolní 

skupině zdravých zvířat významně vyšší. Podobné výsledky byly nedávno publikovány 

Rajalou et al. (Rajala et al. 2004).

Ve studii Rajaly et al. bylo prokázáno, že infuze resistinu nebo i resistinu 

podobné molekuly  (RELM ) vyvolala u potkanů pouze jaterní inzulinovou rezistenci 

(Rajala et al. 2004), zatímco inzulinová senzitivita ve svalové a tukové tkáni nebyla 

podáním resistinu ovlivněna. Tento výsledek byl potvrzen i v nedávno uveřejněné studii 

jiných autorů (Banerjee et al. 2002). V této studii byly u transgenních resistin-knockout 

myší zjištěny nižší hodnoty glykémie nalačno v důsledku snížené jaterní 

glukoneogeneze oproti myším, které resistin normálně exprimovaly. Podání 

rekombinantního resistinu resistin-knockout myším vedlo ke zvýšení jejich glykémie 

nalačno až k téměř normálním hodnotám. U resistin-knockout myší byly dále zjištěny 

snížené hodnoty exprese jaterních glukoneogenetických enzymů a zvýšená aktivita 

AMP-aktivované proteinové kinázy (AMPK), která glukoneogenetické enzymy 

inhibuje. Tyto výsledky tedy nasvědčují, že resistin inhibuje AMP-aktivovanou 

proteinovou kinázu a následně dochází ke zvýšené jaterní glukoneogenezi. Zdá se, že 

přinejmenším u myší je tento hormon významným regulátorem glukózového 

metabolizmu v játrech.

Ani studie zabývající se expresí mRNA pro resistin a vlastního proteinu v lidské 

tukové tkáni nepotvrdily kauzální význam tohoto hormonu při vzniku a rozvoji 

inzulinové rezistence. Ve studii Savage at al. byla prokázána zvýšená exprese mRNA 

pro resistin ve vzorcích celé lidské tukové tkáně u obézních ve srovnání se štíhlými 

subjekty. V izolovaných adipocytech však byla zjištěna velmi nízká exprese mRNA pro 

resistin. Relativně vysoká exprese resistinu byla naopak zachycena v cirkulujících 

mononukleárních leukocytech. Tato exprese nebyla ovlivněna podáním PPAR-
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agonistů (Savage et al. 2001). Je tedy možné, že hlavním zdrojem resistinu v lidské 

tukové tkáni jsou imunokompetentní buňky spíše než samostané adipocyty. 

Klinické studie zaměřené na sledování hladin resistinu u subjektů s obezitou a 

diabetem mellitem 2. typu též nepřinesly jednoznačné výsledky. Ve studii Lee at al. 

nebyla nalezena korelace mezi sérovými koncentracemi resistinu a známkami obezity 

včetně BMI, poměru pas-boky a množství tukové tkáně v organizmu. Nebyly zjištěny 

rozdíly v sérových koncentracích resistinu u obézních inzulin rezistentních nediabetiků 

a diabetiků 2. typu ve srovnání se štíhlými adolescenty. Po 48 hodinovém lačnění 

nedošlo k signifikantním změnám v sérových koncentracích resistinu (Lee et al. 2003). 

Rovněž v našich studiích se sérové koncentrace resistinu u pacientek s morbidní 

obezitou nelišily od hladin u skupiny štíhlých žen (Housová et al. 2005). Naopak 

v dalších klinických studii byly nalezeny zvýšené sérové koncentrace resistinu u 

obézních subjektů (Degawa-Yamauchi et al. 2003; Mc Ternam et al. 2002a; Mc 

Ternam et al. 2002b).

Jak experimentální, tak i klinické studie zabývající se vztahem resistinu a 

inzulinové rezistence přinesly dosti rozpoluplné výsledky. Jedním z možných 

vysvětlení těchto protikladných výsledků může být i fakt, že resistin je u myší 

produkován především adipocyty, naopak u lidí monocyty a makrofágy v tukové tkáni. 

Poslední studie prokazují, že hladiny resistinu souvisejí více se zánětlivým stavem 

organizmu než s obsahem tuku v organizmu (Lehrke et al. 2004). Prvotní hypotézu, že 

resistin je hlavním spojovacím článkem mezi obezitou a inzulinovou rezistencí nelze 

považovat za jednoznačně prokázanou. Nicméně výsledky posledních experimentálních 

studií ukazují, že resistin má pravděpodobně význam při regulaci jaterního 

metabolizmu glukózy. Zda jsou tyto experimentální poznatky platné i u lidí zatím není 

známo. 
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1.5 PPAR

Peroxisome proliferator activated receptors – receptory aktivované 

peroxizomovými proliferátory (PPAR) jsou transkripční faktory patřící do rodiny 

nukleárních receptorů (Kersten et al. 2000). PPAR ovlivňující expresi řady genů 

zapojených do metabolizmu lipidů a sacharidů, regulace zánětu, nádorového bujení, 

imunitních dějů, diferenciace buněk apod. Název této skupiny látek byl odvozen od 

jejich schopnosti stimulovat proliferaci peroxisomů u potkanů (Norris et al. 2003). 

Peroxisomy jsou organely, které mají zásadní význam při -oxidaci delších a 

rozvětvených mastných kyselin, syntéze cholesterolu, žlučových kyselin, strukturálních 

lipidů a v řadě dalších procesů. 

Strukturálně jsou PPAR podobně jako jiné nukleární receptory tvořeny třemi 

oblastmi neboli tzv. doménami (Picard and Auwerx 2002). V C-terminální části PPAR 

se nachází ligand-dependentní AF-2 aktivační doména, jejíž konformace a funkce je 

přímo ovlivňována navázaním PPAR aktivátorů respektive inhibitorů. V NH-terminální 

části PPAR je tzv. AF-2 ligand-independentní aktivační doména. Třetí tzv. DNA-

vázající doména se skládá z dvojice specifických struktur zvaných zinkové prsty. 

Úkolem této části PPAR je vazba na úseky DNA nazývané PPRE (peroxizome 

proliferator responzivní elementy) nacházející se na tzv. PPAR responzivních genech. 

Ligand-dependentní doména nacházející se v C-terminálním části receptoru má tvar 

„kapsy“, která je ve srovnání s ligand-dependentními doménami dalších nukleárních 

receptorů relativně velká, rovněž její tvar je značně variabilní. Tyto vlastnosti 

vysvětlují, proč jsou PPAR schopny na rozdíl od jiných nukleárních receptorů vázat tak 

pestrou škálu ligandů nejrůznější struktury a velikosti (Haluzík et al. 2005). 

K aktivaci PPAR dojde navázaním látek s aktivačním účinkem tzv. PPAR 

agonistů. Aktivovaný PPAR vytvoří heterodimer s retinoidním nukleárním receptorem 

X (RXR), který se naváže na specifické úseky DNA nazývané peroxizome proliferator 

response elements (responzivní elementy pro peroxizomové proliferátory). Tato vazba 

pak vede k aktivaci transkripce specifických genů s následnou syntézou příslušných 

bílkovin vedoucích k vlastnímu biologickému účinku PPAR (Haluzík et al. 2005).

Kromě agonistů či antagonistů PPAR je funkce těchto receptorů ovlivňována 

ještě tzv. koaktivátory a korepresory. Jedná se o proteiny, které po navázání na PPAR 

(nejčastěji v místě ligand-vázající či AF-2 domény) modifikují působení PPAR na 
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PPAR-responzivní cílové geny. Konkrétně tyto proteiny nejčastěji ovlivňují remodelaci 

chromatinu příslušných genů, acetylaci a methylaci histonů a v některých případech i 

transkripční pochody. Experimentálně bylo prokázáno, že jako kofaktory mohou 

působit látky z rodiny p160 (např. SRC-1, TIF2, PRIP, PGC-1, PGC-2 a další (Picard 

and Auwerx 2002). Korepresorová aktivita byla naopak popsána u transkripčních 

faktorů NcoR a SMRT. Je nutno zdůraznit, že žádný z výše uvedených kofaktorů či 

korepresorů není specifický pouze pro PPAR, ale působí na řadu dalších transkripčních 

faktorů. Skutečný kvantitativní význam kofaktorů či korepresorů v modifikaci účinků 

PPAR zatím není znám, jednoznačnou odpověď patrně přinesou až studie se 

selektivním knockoutem (vyřazením) uvedených látek. 

V současné době jsou známy 3 izoformy PPAR (tabulka 5): PPAR-, PPAR- a 

PPAR- (někdy též nazývaný PPAR-). Prvním identifikovaným PPAR byl PPAR-, 

který byl objeven nejprve u myši v roce 1990 (Kliewer et al. 2001), poté u člověka a 

dalších živočišných druhů. U lidí je gen kódující PPAR- umístěn na 22. chromozomu. 

PPAR- se nacházejí především v jaterní a svalové tkáni, kde se podílejí na regulaci 

oxidace volných mastných kyselin (Fruchart et al. 2001). 

PPAR- byl objeven v roce 1992 nejprve klonováním DNA u žáby Xenopus a 

v témže roce i u člověka (Rosen and Spiegelman 2001). PPAR- se hojně vyskytují 

v tukové tkáni a jsou nejvýznamnějším regulátorem její diferenciace, kapacity 

k ukládání triglyceridů a nepřímo i její endokrinní funkce (Kubota et al. 1999). 

Agonisté PPAR- - thiazolidindiony jsou používané v léčbě diabetes mellitus 2. typu 

jako látky s inzulin-senzitizujícím účinkem (Saltiel and Olefsky 1996). PPAR- mohou 

v jiných orgánech (například v trávícím traktu) ovlivňovat sklon tkání k nádorovému 

bujení a k rozvoji autoimunitně podmíněných zánětlivých onemocnění (Haluzík et al.

2005). Transkripcí PPAR- genu vznikají 3 izoformy PPAR-: 1, 2 a 3 (Greene et al. 

1995; Šrámková et al. 2001), které se navzájem liší odlišnou tkáňovou distribucí 

(Loviscach et al. 2000; Escher et al. 2001). PPAR-1 se vyskytuje v celé řadě tkání 

včetně srdce, příčně pruhovaného svalu, bílé tukové tkáně, tlustého a tenkého střeva, 

ledvin, pankreatu a slinivky břišní. PPAR-2 je exprimován převážně v bílé tukové 

tkáni, PPAR-3 je exprimován pouze v tlustém střevě a tukové tkáni. 

PPAR-/ byl identifikován v roce 1992. Lidský gen pro PPAR-/ je umístěn 

na 6. chromozomu, zatímco u myší je tento gen na chromozomu 17.  PPAR-/ se 

vyskytují prakticky ve všech tkáních a zásadním způsobem ovlivňují myelinizaci 
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centrálního nervového systému a podílejí se na regulaci implantace embrya v průběhu 

nitroděložního vývoje (Gilde et al. 2003), nově jsou intenzivně zkoumány jejich vlivy 

na metabolizmus lipidů.

Tabulka 5: Izoformy PPAR 

PPAR- PPAR- PPAR-/

exprese

hnědá tuková tkáň, 
játra, ledviny, srdce, 

příčně pruhované 
svalstvo a trávící 

trakt

tuková tkáň
svalová tkáň
jaterní tkáň

všechny tkáně

funkce

oxidace volných 
mastných kyselin, 

ateroskleróza, 
inzulinová 
senzitivita 

v experimentu

diferenciace tukové 
tkáně, nádorové 

bujení, 
autoimunitně 
podmíněná 
zánětlivá 

onemocnění

myelinizace CNS, 
implantace embrya 

v průběhu 
nitroděložního 

vývoje

1.5.1 PPAR-

Gen pro PPAR- byl objeven v roce 1990 nejprve u myší a později i u člověka 

jako první z izoforem PPAR (Moller and Berger 2003). U člověka je gen kódující 

PPAR- umístěn na 22. chromozomu. PPAR- je exprimován především ve tkáních, 

které používají jako energetický substrát volné mastné kyseliny. Hlavními místy 

exprese PPAR- jsou hnědá tuková tkáň, játra, ledviny, srdce, příčně pruhované 

svalstvo a trávící trakt (Fruchart et al. 2001). Exprese mRNA pro PPAR- je v játrech 

hlodavců výrazně vyšší než u člověka (Loviscach et al. 2000). Hladovění vede u myší 

k téměř dvojnásobnému vzestupu exprese mRNA pro tento receptor v játrech 

(Anderson et al. 2001). Mezi endogenní PPAR- agonisty patří některé typy mastných 

kyselin a jejich deriváty (Vamecq and Latruffe 1999), exogenními ligandy pro PPAR 

jsou fibráty, které jsou již řadu let používané jako účinná hypolipidemika v léčbě 

smíšené hyperlipidémie a izolované hypertriglyceridémie. 
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Hlavním mechanizmem účinku PPAR- je regulace lipidového metabolizmu. 

Aktivace PPAR- vede k transkripci genů zapojených do transportu mastných kyselin 

přes mitochondriální membránu a do ,  i -oxidace mastných kyselin (Fruchart et al.

2001). Zvýšení oxidace mastných kyselin v jaterních buňkách vede k poklesu sekrece 

triglyceridů a volných mastných kyselin z jater a tedy k podstatnému snížení jejich 

koncentrací v krvi. PPAR- se též podílejí na regulaci zánětlivých reakcí endotelových 

buněk a patogenezi aterosklerózy. V posledních letech je výzkum PPAR- zaměřen na 

jejich vliv na inzulinovou senzitivitu. Studie s PPAR- zaměřené na možné ovlivnění 

inzulinové senzitivity byly motivovány rostoucím počtem poznatků o kauzálním vztahu 

ektopického ukládání triglyceridů a jiných lipidových metabolitů ve svalové a jaterní 

tkáni a inzulinové senzitivity v těchto tkáních. Předpokládá se, že pokud je zvýšená 

koncentrace ektopicky uložených lipidů skutečně příčinou inzulinové rezistence, bylo 

by snížení množství takto uložených lipidů kauzální metodou léčby inzulinové 

rezistence. 

K objasnění funkce PPAR- přispělo vytvoření transgenních myší se 

selektivním vyřazením (knockoutem) PPAR-. Tyto myši měly za normálních 

okolností relativně nevýrazný fenotyp neodlišující se příliš od normálních zvířat (Lee et 

al. 1995). Hlavním rozdílem bylo úplné chybění stimulačního efektu PPAR- agonistů 

na proliferaci jaterních peroxizomů a indukci příslušných jaterních enzymů. Podávání 

PPAR- agonistů vedlo u normálních myší k více než zdvojnásobení hmotnosti jater, 

zatímco u PPAR- knockout myší tato reakce zcela chyběla. Výraznější odchylky od 

normálu se projevily teprve při dlouhodobějším hladovění (Kersten et al. 1999). 

Hladovění vede za normálních okolností stimulací lipolýzy k výraznému vzestupu 

volných mastných kyselin, následně jejich oxidaci a využití periferními tkáněmi jako 

energetický substrát. U PPAR- knockout myší sice došlo při hladovění k vzestupu 

volných mastných kyselin, ale v důsledku chybění oxidace mastných kyselin nebyly v 

játrech vytvořeny ketolátky. Prakticky jediným využitelným zdrojem energie se tak stal 

glykogen, který byl navíc v játrech PPAR- knockout myší již za bazálního stavu 

snížen. Došlo proto k velmi rychlému poklesu glykémie, protože zásoby glykogenu 

jsou při nemožnosti využití jiných zdrojů energie velmi rychle vyčerpány (Haluzik et 

al. 2004b). PPAR- knockout myši tak nebyly na rozdíl od normálních zvířat schopny 

přežít ani relativně krátkodobé hladovění (Kersten et al. 1999). 
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1.5.2 PPAR- a inzulinová senzitivita – experimetální studie

První studie s podáváním PPAR- agonistů - fibrátů byly prováděny na 

nutričních (vysokotuková dieta) a klasických genetických modelech obezity typu leptin-

deficitních ob/ob myší nebo Zucker obézních diabetických potkanů (Guerre-Millo et al.

2000). Ve všech případech došlo po několikatýdenním podávání PPAR- agonistů ke 

snížení glykémie i hladin inzulinu, což svědčilo o zlepšení inzulinové senzitivity. 

Podání PPAR- agonistů ale nemělo žádný vliv na tělesnou hmotnost a množství 

tělesného tuku u myších modelů obezity.

Další studie se zabývaly vlivem podání PPAR- agonistů na inzulinovou 

rezistenci a diabetes u lipoatrofických A-ZIP/F-1 myší s úplným chyběním tukové 

tkáně a s výrazným ektopickým ukládáním lipidů ve svalové, jaterní tkáni a 

v Langerhansových ostrůvcích pankreatu (Chou et al. 2002). 14-denní podávání PPAR-

 agonisty (WY-14643) vedlo u A-ZIP/F-1 myší k úplné normalizaci sérových 

koncentrací triglyceridů a volných mastných kyselin a k významnému poklesu hladin 

glykémie, pouze sérové koncentrace inzulinu se nezměnily. V jaterní tkáni se významně 

zvýšila inzulinová senzitivita měřená hyperinzulinemickým-euglykemickým clampem, 

ve svalové tkáni došlo pouze k hraničnímu zvýšení tohoto parametru. Dále se zvýšila 

exprese mRNA ve svalové i jaterní tkáni pro enzymy, které se zásadně podílejí na 

oxidaci mastných kyselin (karnitin-palmitoyltransferázy a acyl-koenzym-A-oxidázy). 

Navíc došlo i k významnému poklesu koncentrace triglyceridů ve svalové i jaterní 

tkáni. Podání PPAR- agonisty u těchto myší tedy vedlo k významnému zlepšení 

kompenzace diabetu a inzulinové senzitivity.

Další studie se zabývala podáním PPAR- agonisty (WY-14643) transgennímu 

myšímu modelu se zvýšenou expresí dominantně negativní izoformy receptoru pro 

IGF-I ve svalu (MKR myši) (Kim et al. 2003). U těchto myší dochází, podobně jako u 

předchozího modelu, k rozvoji těžké inzulinové rezistence nejen ve svalové tkáni, ale 

sekundárně i ve tkáni tukové a jaterní. I u těchto myší došlo po 14-denním podávání 

WY-14643 k normalizaci cirkulujících lipidů a poklesu glykémie bez ovlivnění 

sérových koncentrací inzulinu. Také zde se snížil obsah triglyceridů ve svalové a jaterní 

tkáni zvýšením exprese enzymů účastnících se oxidace mastných kyselin. Současně se 

zlepšila i inzulinová sekrece -buňkami pankreatu.
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Z dosud dostupných dat se tedy zdá, že aktivace PPAR- u experimentálních 

myších modelů obezity a inzulinové rezistence zlepšuje inzulinovou senzitivitu díky 

stimulaci oxidace mastných kyselin ve svalové a jaterní tkáni, která sekundárně vede ke 

snížení ektopicky uložených lipidů v těchto tkáních. PPAR- agonisté současně působí 

i na zlepšení inzulinové sekrece -buňkami pankreatu.

1.5.3 PPAR- a inzulinová senzitivita - klinické studie

PPAR- agonisté - fibráty byly již řadu let používány jako účinná 

hypolipidemika v léčbě smíšené hyperlipidémie a izolované hypertriglyceridémie. Bylo 

provedeno mnoho klinických studiích, které prokazovaly vysokou účinnost fibrátů 

při snížení sérových koncentrací triglyceridů s následnou redukcí kardiovaskulární 

morbidity a mortality (de Faire et al. 1996). Žádná z těchto velkých studií však 

nesledovala jejich vliv na inzulinovou senzitivitu. Výsledky experimetálních studiích 

potvrzujících vliv PPAR- agonistů na zvýšení inzulinové senzitivity vyvolaly tedy i 

provedení řady klinických studiích zaměřených přímo na vliv léčby PPAR- agonisty 

na inzulinovou senzitivitu.

První studií sledující vliv PPAR- agonisty-fibrátu na inzulinovou senzitivitu 

byla práce Ferrariho (Ferrari et al. 1977). V této studii byl 1 týden podáván clofibrát 18 

pacientům s hypertriglyceridémií bez přítomnosti diabetu a 28 pacientům s DM 2. typu. 

Toto krátkodobé podávání vedlo ke zlepšení glukózové tolerance měřené orálním 

glukózovým tolerančním testem u obou skupin pacientů a u diabetiků i ke snížení 

bazálních koncentrací inzulinu. Další studie (Murakami et al. 1984) byla provedena na 

15 pacientech s DM 2. typu, kterým byl po dobu jednoho měsíce podáván clofibrát 

v dávce 1500 mg. Po měsíční léčbě došlo u pacientů k zlepšení glukózové tolerance a 

inzulinové senzitivity měřené glukózovým respektive inzulinovým tolerančním testem.

V roce 1988 byla publikována studie Kobayashiho et al, která byla na rozdíl od 

předchozích dvou prací, dvojitě slepá a randomizovaná (Kobayashi et al. 1988). V této 

studii bylo podáván 70 pacientům s DM 2. typu 12 týdnů clofibrát v dávce 1500 

mg/den. Po této léčbě došlo u pacientů k významnému zlepšení glukózové tolerance 

měřené orálním glukózovým tolerančním testem, také byla snížena bazální glykémie na 

lačno.
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Ve studii Yong et al. (Yong et al. 1999) nedošlo ke zlepšení glukózové 

tolerance, koncentrace inzulinu v průběhu glukózového tolerančního testu však byla po 

6 měsících léčby fenofibrátem v dávce 300 mg denně nižší než před léčbou, což autoři 

hodnotili jako zvýšení inzulinové senzitivity. I v další studii Idzior-Waluse (Idzior-

Walus 2001) došlo po 12-týdenním podávání mikronizované formy fenofibrátu 

pacientům s dyslipidémií a dalšími parametry metabolického syndromu 

k signifikatnímu poklesu bazálních sérových koncentrací inzulinu a zlepšení glukózové 

tolerance měřené glukózovým tolerančním testem.

Naopak v následující studii Whitelaw et al. (Whitelaw et al. 2002) nedošlo u 12 

pacientů s DM 2. typu léčených po dobu 12 týdnů gemfibrozilem v dávce 1200 mg ke 

zlepšení inzulinové senzitivity měřené euglykemickým-hyperinzulinemickým clampem. 

Podobně i ve studii Škrhy et al. nedošlo po 12-týdenní terapii fenofibrátem ke zlepšení 

inzulinové senzitivity, 12-týdenní podávání etylenclofibrátu inzulinovou senzitivitu 

dokonce zhoršilo (Skrha et al. 1994).

Poslední dosud publikovanou prací byla studie Rizose (Rizos et al. 2002). Do 

této studie byli zařazeni pacienti jak s kombinovanou hyperlipidémií (tedy zvýšením 

hladin cholesterolu i triglyceridů), tak i s izolovanou hypercholesterolémií. Hlavním 

cílem této studie bylo odpovědět na otázku, zda se pozitivní metabolické účinky fibrátů 

uplatňují pouze u pacientů, u kterých je přítomná hypertriglyceridémie, nebo zda je tyto 

účinky možné pozorovat i u pacientů s normálními vstupními hodnotami trigkyceridů. 

Oběma skupinám byl podáván ciprofibrát v dávce 100 mg denně po dobu 16 týdnů. U 

obou skupin došlo po léčbě ciprofibrátem ke zlepšení lipidových parametrů (vzestupu 

HDL cholesterolu a poklesu celkového a LDL cholesterolu). Sérové koncentrace 

glukózy a inzulinu se po 16 týdnech podávání ciprofibrátu významněji nezměnily. 

Glukózová tolerance ani inzulinová senzitivita však v této studii měřeny nebyly a 

negativní výsledek ve smyslu změn koncentrací glukózy a inzulinu tak možné změny 

inzulinové senzitivity nevylučuje.

Výsledky dosud provedených klinických studiích zabývajících se vlivem 

podávání PPAR- agonisty na inzulinovou senzitivitu nejsou tak jednoznačné jako u 

myší. Jedním z možných vysvětlení je nižší exprese mRNA pro PPAR- v jaterní tkáni 

lidí než u hlodavců. Dlouhodobé podávání fibrátů vede u hlodavců dokonce 

k hypertrofii jater (Loviscach et al. 2000).
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1.5.4 PPAR- a endokrinní funkce tukové tkáně

Dosud bylo publikováno pouze několik studií zkoumajících vliv PPAR-

agonistů na endokrinní funkci tukové tkáně. Ve studii Fukui et al. bylo demonstrováno, 

že PPAR- knockout myši měly signifikantně nižší expresi resistinu v tukové tkáni ve 

srovnání se zdravými zvířaty. Tento nález Fukui et al. vysvětloval tím, že PPAR- se 

podílí na regulaci exprese resistinu (Fukui and Motojima 2002). Ve studii Haluzíka et 

al. (Haluzik et al. 2006) vedlo 3-týdenní podávání fenofibrátu myším kmene C57BL/6J 

s inzulinovou rezistencí vyvolanou podáváním diety s vysokým obsahem sacharidů 

paradoxně ke zvýšení sérových koncentrací resistinu i přesto, že se zvýšila jaterní 

inzulinová senzitivita. Exprese resistinové mRNA byla významně snížena u myší na 

vysokosacharidové dietě ve srovnání s kontrolními zvířaty, tato exprese nebyla 

ovlivněna podáváním fenofibrátu. Exprese resistinu byla, byť v relativně nízkých 

kvantech, detekována také v jaterní tkáni. Tato exprese byla nižší u myší s dietou-

indukovanou inzulinovou rezistencí. Podávání fenofibrátu vedlo ke zvýšení jaterní 

exprese resistinu u myší na obou dietách. V další studii (Jove et al. 2003) vedlo 8 

týdenní podávání fenofibrátu ke zvýšení exprese resistinu v lidské podkožní tukové 

tkáni ve srovnání s placebo skupinou.

Ve studii Haluzíka et al. (Haluzik et al. 2006) bylo zjištěno, že podávání 

fenofibrátu vede k vzestupu hladin inzulin-senzitizujícího hormonu adiponectinu u myší 

krmených normální dietou. Zajímavým zjištěním bylo, že tento efekt nebyl nalezen při 

podávání fenofibrátu myším krmeným vysokosacharidovou dietou. Exprese 

adiponectinové mRNA v tukové tkáni byla významně snížena u myší s dietou-

indukovanou obezitou. Podávání fenofibrátu mělo tendenci k jejímu zvýšení, které však 

nedosáhlo statistické významnosti. Velmi zajímavým zjištěním byl průkaz exprese 

významného množství adiponectinu ve svalové tkáni. Tato exprese byla významně 

zvýšena po podávání fenofibrátu u myší na normální dietě, zatímco u myší na 

vysokosacharidové dietě se tento vliv neprojevil. Zdá se tedy, že změny hladin 

adiponectinu se nepodílejí na inzulin-senzitizujícím efektu PPAR-.
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2 CÍL PRÁCE

DM 2. typu, obezita, inzulinová rezistence a jejich komplikace sdružované pod 

pojmem metabolický syndrom patří mezi tzv. civilizační onemocnění, které se 

v poslední době díky změně životního stylu stávají stále větším zdravotnickým i 

socioekonomickým problémem. Pochopení mechanizmu jejich vzniku a vzájemných 

souvislostí by mělo umožnit vývoj nových a mnohem účinnějších metod léčby a 

prevence těchto nemocí. Poznání endokrinní funkce tukové tkáně nejen rozšiřuje naše 

poznatky o možné úloze adipocytů v etiopatogenezi inzulinové rezistence, ale také 

otevírá nové potenciální možnosti její léčby. 

V tomto kontextu bylo cílem naší práce sledovat vliv dietní intervence (VLCD –

very low calorie diet) na endokrinní aktivitu tukové tkáně. V druhé části práce byl pak 

zkoumán vliv farmakologické intervence (podávání PPAR- agonistů – fibrátů) na 

inzulinovou senzitivitu, endokrinní aktivitu tukové tkáně, antropometrické a 

biochemické parametry u obézních pacientek s diabetes mellitus 2. typu. 

Snahou předložené práce bylo odpovědět na tyto otázky:

1. Je endokrinní aktivita tukové tkáně ovlivněna dietní intervencí? 

2. Vede podávání PPAR- agonistů – fibrátů ke zlepšení inzulinové senzitivity u 

obézních pacientek s diabetes mellitus 2. typu?

3. Jsou metabolické změny vyvolané podáváním PPAR- agonistů – fibrátů 

zprostředkovány změnami endokrinní funkce tukové tkáně?
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3 METODIKA STUDIÍ

3.1 Soubory vyšetřovaných osob a protokoly studií

3.1.1 Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace leptinu, adiponectinu a 

resistinu a expresi mRNA pro leptin, adiponectin a resistin v subkutánní 

tukové tkáni u obézních žen

Do této studie bylo zařazeno 14 obézních žen s BMI větším než 30 kg/m2 a 17 

kontrolních zdravých žen odpovídajícího věku. Před zařazením do studie pacientky 

podepsaly informovaný souhlas. Obézním pacientkám byla po dobu 3 týdnů podávána 

nízkokalorická dieta (VLCD - very-low-calorie diet) o obsahu 600 kcal/den. Obézní 

pacientky byly hospitalizovány na III. interní klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Měření 

klinických a hormonálních parametrů a biopsie subkutánní tukové tkáně (viz níže) byla 

provedena 1 den před začátkem diety a na konci 3-týdenní diety. U kontrolní skupiny 

zdravých žen bylo provedeno pouze jedno vyšetření.

3.1.2 Vliv léčby PPAR- agonisty – fibráty na inzulinovou senzitivitu u obézních 

žen s DM 2. typu léčených dietou či perorálními antidiabetiky

Do této studie bylo zařazeno celkem 10 obézních žen s DM 2.typu léčených 

dietou či perorálními antidiabetiky a 10 kontrolních zdravých žen odpovídajícího věku. 

Kritéria pro zařazení do studie byla BMI větší než 30 kg/m2 a hodnota triglyceridémie 

větší než 2,0 mmol/l. Před zařazením do studie pacientky podepsaly informovaný 

souhlas. Obézním pacientkám s DM 2. typu léčeným dietou či perorálními antidiabetiky 

byl po dobu 3 měsíců podáván agonista PPAR- - fenofibrát (200mg, Lipanthyl 267M). 

Před a po 3-měsíční terapii PPAR- agonisty byla obézním pacientkám s DM 2. typu 

měřena inzulinová senzitivita pomocí hyperinzulinemického-izoglykemického clampu. 

U kontrolní skupiny zdravých žen byl hyperinzulinemický-izoglykemický clamp 

proveden pouze jednou. U všech subjektů bylo provedeno antropometrické vyšetření 

včetně BMI, obvodu pasu a boků a změření procenta tělesného tuku. Současně byly 

změřeny sérové koncentrace adipocytárních hormonů adiponectinu a resistinu před a po
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3-měsíčním podávání fenofibrátu a porovnány s hladinami sérových koncentrací těchto 

hormonů u kontrolní skupiny zdravých žen.

3.2 Měření sledovaných parametrů

3.2.1 Antropometrické, biochemické parametry a hormony tukové tkáně

Všem vyšetřovaným subjektům byla změřena výška, tělesná hmotnost, 

vypočítán BMI. Krevní odběry byly provedeny za standartních podmínek po 

celonočním lačnění v 8 hodin ráno. 

Sérové koncentrace inzulinu byly měřeny komerčními RIA kity (Cis Bio 

Internatinal, Francie). Sérové koncentrace leptinu, solubilního leptinového receptoru a 

resistinu byly měřeny komerčními ELISA kity (BioVendor, Česká republika), sérové 

koncentrace adiponectinu komerčními RIA kity (Linco Research, St. Charles, Missouri, 

USA). Hladiny glykémie, cholesterolu, triglyceridů, LDL cholesterolu, HDL 

cholesterolu a glykovaného hemoglobinu byly měřeny standartními metodami v 

Centrální laboratoři VFN a 1 LF UK. HOMA (homeostasis model assessment) index 

byl vypočítán pomocí vzorce: sérová koncentrace inzulinu nalačno (U/ml) * glykémie 

nalačno (mmol/l)/22.5. 

3.2.2 Biopsie subkutánní tukové tkáně

Biopsie subkutánní tukové tkáně byla v naší studii prováděna u obézních 

pacientek a zdravých kontrolních žen po 10-12 hodinovém lačnění. Po zarouškování a 

dezinfekci místa odběru (podkožní tuková tkáň – kožní řasa, cca 10-20 cm laterálně od 

pupku) bylo provedeno místní znecitlivění vybrané kožní řasy 10-20ml 1% Mesocainu.

Po cca 2 min byl v místě znecitlivění skalpelem proveden 1-2mm krátký řez, kterým 

byla zavedena kanyla i s kovovým zavaděčem (Braunüle MT, 12G, 8cm, ref. 4206487) 

a opatrně rozrušena podkožní tuková tkáň. Poté byl vytažen kovový zavaděč. Na 

kanylu, která byla ponechána in situ, byla připojena 20ml stříkačka s 2ml aqua pro inj., 

aplikována aqua pro inj. a poté nasáto požadované množství tukové tkáně. Obsah 

stříkačky s tukovou tkání byl vytlačen na sterilní čtverce v emitní misce a rozdělen 

pinzetou do eppendorfek (1,5ml) s 1ml RNA lateru. Vzorky byly dále zmrazeny  -70°C 

a použity k dalšímu zpracování (viz níže).
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3.2.3 Exprese mRNA vybraných adipocytárních hormonů v subkutánní tukové 

tkáni

Homogenizace subkutánní tukové tkáně byla provedena pomocí automatického 

homogenizátoru MagNA Lyser Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). RNA 

ze zhomogenizované tkáně byla izolována automatickým izolačním systémem MagNA 

PURE Compact (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Při automatické 

izolaci byl použit MagNA PURE Compact RNA Isolation Kit (Tissue) (Roche 

Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). Koncentrace RNA byla stanovována podle 

hodnoty absorbance při 260nm (BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). Čistota 

RNA byla definována poměrem absorbance 260/280 nm. Absorbanční poměr 

izolovaných vzorků byl 1,85±0,15. Integrita RNA byla kontrolována elektroforeticky 

vizualizací 18S a 28S na 1% agarózovém gelu s ethidium bromidem.

cDNA byla syntetizována metodou reverzní transkripce. Pro reverzní transkripci 

bylo použito 0,1-1g celkové RNA (reakce prováděna dle návodu; RevertAid First 

Strand cDNA synthesis kit, Fermentas, Lithuania).

Genová exprese sledovaných analytů byla měřena polymerázovou řetězovou reakcí 

v reálném čase. Real-time PCR se prováděla na přístroji ABI PRISM 7500 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) systémem využívajícím specifických 

hydrolyzačních sond TaqMan® Gene Expression Assays a TaqMan® Universal PCR 

Master Mix, NO AmpErase® UNG (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Touto 

metodou byl v reálném čase měřen zvyšující se fluorescenční signál jednotlivých 

vzorků a data byla vyhodnocena jako hodnoty treshold cyklu (CT). Pro každý vzorek 

byl stanovován také beta-2-mikroglobulin jako endogenní kontrola. Použitím této 

kontroly byl kompenzován různý vstupní objem RNA do reakční směsi a  účinnost 

reakce. Relativní genová exprese sledovaných genů byla vypočítána podle vzorce: 2-

(CT cytokinu-CT B2M) (viz User bulletin #2, ABI Prism 7700 Sequence Detection System, 

Applied Biosystems). Křivka RT-PCR (obrázek 3).
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3.2.4 Hyperinzulinemický - izoglykemický clamp 

Hyperinzulinemický – izoglykemický clamp je jedna z klasických technik 

testování účinku inzulinu in vivo (De Fronzo et al. 1979). Míra účinku inzulinu se 

hodnotí podle množství glukózy, kterou je třeba dodat, abychom při standartně zvolené 

hyperinzulinémii vyvolané kontinuální infuzí inzulinu udrželi glykémii na požadované 

hodnotě. Relativní dávka inzulinu vztažená na tělesnou hmotnost respektive tělesný 

povrch je přitom u všech subjektů stejná. Dle předem stanovené cílové hodnoty 

glykémie rozlišujeme clampy euglykemické, hypoglykemické, hyperglykemické a 

izoglykemické (tj. dle glykémie nalačno). Osoby s vyšší citlivostí na inzulin (tedy s 

vyšší inzulinovou senzitivitou) mají narozdíl od osob s nižší citlivostí na inzulin vyšší 

spotřebu glukózy k udržení požadované glykémie.

V naší studii byl hyperinzulinemický – izoglykemický clamp prováděn u 

obézních pacientek s DM 2. typu léčených dietou či perorálními antidiabetiky a 

zdravých kontrolních žen po 10-12 hodinovém lačnění bez požití ranní antidiabetické 

medikace. Pacientkám byl zajištěn žilní přístup do obou kubitálních žil. Do jedné 

z kubitálních žil byla zavedena vícecestná kanyla k aplikaci roztoku inzulinu, glukózy a 

0,9% fyziologického roztoku. Infuze roztoku inzulinu byla podávána konstantní 

rychlostí (výpočet viz roztok inzulinu). Infuze roztoku glukózy byla upravována dle 

aktuálně naměřené glykémie (viz roztok glukózy). Do druhé kubitální žíly byla 

zavedena kanyla k odběru krve na stanovení glykémie v 5 min. intervalech a dalších 

biochemických vyšetření (obrázek 2). Glykémie byla stanovována pomocí glukometru 

(Super Glucocard II, Arkray, Japan). Clamp byl ukončen po dosažení 30 minutového 

„steady state“ – periody již stabilní glykémie (popř. co nejmenšího kolísání glykémie). 

Tohoto stavu bylo dosaženo po cca 150 minutách clampu.

A. Roztok inzulinu

Roztok inzulinu obsahoval 20 IU HM-R inzulinu ve 20 ml 0,9% fyziologického 

roztoku (koncentrace roztoku je 1 jednotka inzulinu na 1 ml). Infuze inzulinu byla 

podávána konstantní rychlostí, která byla vypočtena podle vzorce: 

- pro pacientky s BMI < 30 kg/m2 : 

Vins (ml/hod) = (hmotnost v kg x 60)/1000, rychlost inzulinu je 1 mIU/kg/min
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- pro pacientky s BMI > 30 kg/m2: 

Vins (ml/hod) = (těl. povrch v m2 x 2400)/1000, rychlost inzulinu je 40 

mIU/m2/min

B. Roztok glukózy

Roztok glukózy obsahoval 500ml 20% glukózy + 20ml 7,5% KCl. Počáteční 

rychlost infuze roztoku glukózy byla vypočítána podle vzorce:

- pro pacientky s BMI < 30 kg/m2 : 

Vglc (ml/hod) = (hmotnost v kg x 60)/150

- pro pacientky s BMI > 30 kg/m2: 

Vglc (ml/hod) = (těl. povrch v m2 x 2400)/150

Dále byla rychlost infuze roztoku glukózy upravována podle aktuálně naměřené 

glykémie.

Z dat získaných během hyperinzulinemického – izoglykemického clampu byly 

vypočítány parametry inzulinové senzitivity (tabulka 6) (Pelikánová 2001).

1. Spotřeba glukózy (M)

Spotřeba glukózy (M) je měřítkem účinku inzulinu. Hodnotíme ji z relativně 

stabilní periody (steady state) v posledních 30 minutách clampu. Výpočet M provádíme 

podle vztahu: M (mg.kg
-1

.min
-1) = Vglc průměrná / Vglc vypočítaná

Vglc průměrná (ml/hod) je průměrná rychlost infuze glukózy ve steady state, Vglc

vypočítaná (ml/hod) je vypočítaná počáteční rychlost infuze glukózy (viz roztok 

glukózy). Hodnotu M je třeba korigovat (Mkorig) ztrátami glukózy močí (v případě 

přítomné glykosurie). Pokud se liší hladina glykémie na začátku a na konci 

hodnoceného intervalu (steady state), provádíme korekci na změny obsahu glukózy v 

distribučním prostoru (SC, space correction = změna koncentrace glukózy v 

distribučním prostoru v čase) během sledované periody. 

Výpočet Mkorig provádíme podle vztahu: Mkorig (mg.kg
-1

.min
-1) = M + SC

Výpočet SC: SC (mg. kg-1.min-1) = [(Gt1 - Gt2) x 18 x 10 x 0,19 / t2 - t1]

Gt1 - glykémie (mmol/l) v čase t1; Gt2 - glykémie (mmol/l) v čase t2 ; 0,19 - distribuční 

objem glukózy v 1 kg hmotnosti (litry); 10 - převádí koncentraci glukózy v mg/dcl na 
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mg/l; 18 - převod koncentrace glukózy v mg na mmol; t1 - čas clampu (min) na začátku 

steady state; t2 - čas clampu (min) na konci steady state

2. Metabolická clearance glukózy (MCRglc)

Metabolická clearance glukózy (MCRglc) je dalším měřítkem účinku inzulinu. 

Vypočítáme ji jako podíl spotřeby glukózy (Mkorig) a průměrné glykémie (Gprům v

mmol/l) v steady state clampu: MCRglc (ml.kg-1.min-1) = Mkorig / Gprům x 100/18 

M je veličina, která zahrnuje i non-inzulin dependentní transport a významně závisí i na 

hladině glykémie.

3. M/I nebo MCRglc /I

M/I nebo MCRglc /I jsou indexy často používané k vyjadřování účinku inzulinu. 

Vypočítají se jako podíl M nebo MCRglc a průměrné hladiny imunoreaktivního inzulinu 

v plazmě navozené během steady state (IRIprum v mU/ml): 

M/I (mg.kg
-1

.min
-1

na mU.ml-1) = Mkorig / IRIprum

MCRglc /I (ml.kg-1.min-1 na mU.ml-1) = MCRglc / IRIprum
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Tabulka 6: Parametry inzulinové senzitivity 

(upraveno dle Pelikánové T: Glykemický clamp – praktické provedení a využití, DMEV 

2001, č.2) 

Vysvětlivky: Vglcprůměrná – průměrná rychlost infuze glukózy v steady state; 

Vglcvypočítaná – vypočítaná počáteční rychlost infuze glukózy (viz roztok glukózy); SC 

(space correction) – změna koncentrace glukózy v distribučním prostoru v čase; Gt1 –

glykémie (mmol/l) v čase t1; Gt2 – glykémie (mmol/l) v čase t2; 0,19 - distribuční objem 

glukózy v 1 kg hmotnosti (litry); 10 - převádí koncentraci glukózy v mg/dcl na mg/l; 18

- převod koncentrace glukózy v mg na mmol; t1 - čas clampu (min) na začátku steady 

state; t2 - čas clampu (min) na konci steady state; Gprům - průměrná glykémie během 

steady state; IRIprům  - průměrné hladiny imunoreaktivního inzulinu v plazmě navozené 

během steady state

Zkratka název jednotka Vzorec

M spotřeba glukózy mg.kg-1.min-1 Vglcprůměrná/Vglcvypočítaná

Mkorig spotřeba glukózy 

korigována 

ztrátami glukózy 

močí

mg.kg-1.min-1 M + SC

SC=

[(Gt1-Gt2)x18x10x0,19/t2-t1]

MCRglc metabolická 

clearence glukózy

ml.kg-1.min-1 Mkorig/Gprůmx100/18

M/I index k vyjádření 

účinku inzulinu

mg.kg
-1

.min
-1

na 

mU.ml-1

Mkorig/IRIprům

MCR glc/I index k vyjádření 

účinku inzulinu

ml.kg
-1

.min
-1

na 

mU.ml-1

MCRglc/IRIprům

3.3 Statistická analýza dat

Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu SigmaStat (Jandel 

Scientific, USA), byly vypočítány průměry a směrodatné odchylky. Významnost 

rozdílů mezi skupinami byla stanovena pomocí párového či nepárového t-testu 

respektive jednocestné analýzy varience (One-Way- ANOVA).
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4 VÝSLEDKY

4.1 Srovnání antropometrických, biochemických a hormonálních parametrů 

obézních žen před VLCD s kontrolní skupinou zdravých žen 

BMI (obrázek 4), HOMA index (obrázek 5), sérové koncentrace inzulinu 

(tabulka 7) a leptinu (obrázek 6) byly signifikantně vyšší u obézních žen před VLCD ve 

srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. Sérové koncentrace adiponectinu (obrázek 

7) a solubilního leptinového receptoru (obrázek 8) byly signifikantně nižší u obézních 

žen před VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou. Nebyly nalezeny signifikantní 

rozdíly v sérových hladinách glukózy (tabulka 7) a resistinu (obrázek 9) u obézních žen 

před VLCD a kontrolní skupinou.

4.2 Vliv VLCD na antropometrické, biochemické a hormonální parametry

VLCD u obézních žen signifikantně snížila BMI (obrázek 4), HOMA index 

(obrázek 5), sérové hladiny glukózy, inzulinu (tabulka 7) a leptinu (obrázek 6) a zvýšila 

sérové hladiny solubilního leptinového receptoru (obrázek 8). Změny v sérových 

hladinách adiponectinu (obrázek 7) a resistinu (obrázek 9) u obézních žen po VLCD 

nedosáhly statistické významnosti.

BMI (obrázek 4) a sérové koncentrace leptinu (obrázek 6) zůstaly signifikantně 

vyšší a sérové koncentrace adiponectinu (obrázek 7) signifikantně nižší u obézních žen 

po VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou. HOMA index (obrázek 5), sérové 

koncentrace inzulinu, glykémie (tabulka 7) a resistinu (obrázek 9) se nelišily u obézních 

žen po VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen.

4.3 Vliv VLCD na expresi mRNA pro leptin, resistin a adiponectin v 

subkutánní tukové tkáni

Exprese mRNA pro leptin v subkutánní tukové tkáni se nelišila u obézních žen 

před VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. VLCD signifikantně snížila 

expresi mRNA pro leptin v subkutánní tukové tkáni u obézních žen (obrázek 10).

Exprese mRNA pro adiponectin v subkutánní tukové tkáni byla signifikantně 

nižší u obézních žen před i po VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou obézních žen. 
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VLCD neovlivnila expresi mRNA pro adiponectin v subkutánní tukové tkáni u 

obézních žen (obrázek 11).

Exprese mRNA pro resistin v subkutánní tukové tkáni byla signifikantně vyšší u 

obézních žen před i po VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. VLCD 

neovlivnila expresi mRNA pro resistin v subkutánní tukové tkáni u obézních žen 

(obrázek 12).

4.4 Antropometrické a biochemické parametry během terapie PPAR- agonisty –

fibráty

BMI, sérové koncentrace triglyceridů (obrázek 13), inzulinu, glykovaného 

hemoglobinu (obrázek 14), glykémie (obrázek 15) a aterogenní index byly signifikantně 

vyšší u obézních pacientek s DM 2. typu před nasazením fenofibrátu ve srovnání s 

kontrolní skupinou zdravých žen (tabulka 8). Ve srovnání se zdravými subjekty byly u 

skupiny pacientek naopak sníženy hladiny HDL cholesterolu (tabulka 8).

3-měsíční léčba fenofibrátem vedla k významnému poklesu hladin triglyceridů 

(obrázek 13), zatímco parametry kompenzace diabetu (glykovaný hemoglobin, 

glykémie) se signifikantně zhoršily (obrázek 14,15). Ostatní parametry včetně BMI 

zůstaly nezměněny (tabulka 8).

4.5 Vliv terapie fibráty na inzulinovou senzitivitu

Inzulinová senzitivita byla u pacientek s DM 2. typu před podáváním 

fenofibrátu významně nižší než u kontrolní skupiny (tabulka 8). Během 3-měsíčního 

podávání fenofibrátu nedošlo k signifikantnímu zvýšení ani jednoho z parametrů 

inzulinové senzitivity vypočítaných z dat získaných během hyperinzulinemického-

izoglykemického clampu (M, Mkorig, MCR, M/I a MCRglc/I) (tabulka 8, obrázek 16, 17, 

18). Všechny parametry inzulinové senzitivity u obézních žen s DM 2. typu zůstaly i po 

3 měsíčním podávání fenofibrátu signifikantně nižší ve srovnání s kontrolní skupinou 

(tabulka 8).
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4.6 Vliv terapie fibráty na sérové koncentrace adiponectinu a resistinu

Sérové koncentrace adiponectinu byly signifikantně nižší u obézních žen s DM 

2. typu před léčbou fenofibrátem ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen. 3-

měsíční léčba fenofibrátem neovlivnila tento parametr (obrázek 19). Nebyly nalezeny 

signifikantní rozdíly v sérových koncentracích resistinu u obézních žen před a po 3-

měsíční terapii fenofibrátem a kontrolní skupiny zdravých žen (obrázek 20).
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5 DISKUZE

5.1 Vliv VLCD na sérové hladiny leptinu a solubilního leptinového receptoru a 

expresi mRNA pro leptin v subkutánní tukové tkáni u obézních žen 

Mnoho předchozích studií prokázalo, že sérové koncentrace řady adipocytárních 

hormonů jako leptin, adiponectin a další jsou významně regulovány obsahem tuku 

v organizmu. Jejich koncentrace jsou tedy ovlivněny změnou tělesné hmotnosti 

(Laughlin and Yen 1997; Maffei et al. 1995). Tyto předpoklady se potvrdily i v první 

části naší studie: VLCD vedla k signifikantnímu poklesu tělesné hmotnosti a BMI, 

současně i sérových koncentrací leptinu a expresi mRNA pro leptin v subkutánní 

tukové tkáni.

Ve shodě s již dříve publikovanými daty (Wolfe et al. 2004) došlo i v naší studii 

během VLCD k signifikantnímu zvýšení sérových koncentrací solubilního leptinového 

receptoru, tyto hodnoty ale zůstaly signifikantně nižší ve srovnání s kontrolní skupinou 

štíhlých žen. V předchozích pracích jsme ukázali, že sérové koncentrace solubilního 

leptinového receptoru (hlavního cirkulujícího proteinu vázajícího leptin) negativně 

korelují se sérovými koncentracemi leptinu (Krizova et al. 2002; Krizova et al. 2003). 

Solubilní leptinový receptor je považovaný za hlavní vazebný protein pro leptin 

(Lammert et al. 2001), který modifikuje jeho tkáňový účinek a  biologický poločas (Liu 

et al. 1997; Lammert et al. 2001). V další studii, která se pokoušela objasnit funkci 

LEPR, bylo zjištěno, že zvýšená exprese LEPR pomocí adenoviru vede k větší redukci 

hmotnosti u leptin deficitních (ob/ob) myší po podání leptinu (Huang et al. 2001). Ve 

studii Sinhy et al. bylo prokázáno, že u štíhlých subjektů je většina leptinu v cirkulaci 

přítomna ve vázané formě, naopak u obézních subjektů je převážná většina leptinu ve 

formě volné. 24-hodinové lačnění vedlo k výraznému poklesu sérových hladin volného 

leptinu především u štíhlých subjektů. Vázaná forma leptinu se hladověním neměnila. 

(Sinha et al. 1998). Přesný klinický význam volného a vázaného lepinu nebyl zcela 

objasněn, předpokládá se však, že u obézních subjektů nedochází k potlačení příjmu 

potravy díky „leptinorezistenci“ volné formy leptinu, jejímu nedostatečnému transportu 

přes hematoencefalickou bariéru či poruchou její receptorové a/nebo postreceptorové 

funkce (Sinha et al. 1998). Stále však zůstává otázkou, zda-li pokles solubilního 

leptinového receptoru může hrát roli v “leptinorezistenci“.
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5.2 Vliv VLCD na sérové hladiny adiponectinu a expresi mRNA pro adiponectin 

v subkutánní tukové tkáni u obézních žen 

Většina studií prokázala, že sérové koncentrace adiponectinu negativně korelují 

s tělesnou hmotností a procentem tělesného tuku. Typickým nálezem u obézních 

pacientů s DM 2. typu/inzulinovou rezistencí je deficit adiponectinu (Arita et al. 1999; 

Hotta et al. 2000). Naopak u štíhlých jedinců a pacientek s mentální anorexií byly 

nalezeny zvýšené sérové koncentrace adiponectinu (Delporte et al. 2003). Shodné 

výsledky jsme zjistili i v naší studii. Sérové koncentrace adiponectinu byly téměř 

dvojnásobně nižší u obézních žen před i po VLCD ve srovnání se štíhlými kontrolními 

ženami. Podobně, jak bylo prokázáno v práci Garaulet et al. (Garaulet et al. 2004), 

redukce hmotnosti během VLCD v naší studii nevedla k signifikantnímu zvýšení 

sérových koncentrací tohoto hormonu. Jedním z možných vysvětlení tohoto nesouladu 

mezi sérovými koncentracemi adiponectinu a množstvím tělesného tuku je heterogenita 

cirkulujícího adiponectinu. Adiponectin se v séru vyskytuje v několika formách: jako 

monomer, hexamer s nízkou molekulární hmotností (LMW – low molecular weight) a 

polymer s vysokou molekulární hmotností (HMW – height molecular weight). Pajvani 

et al ve své studii prokázal, že s inzulinovou senzitivitou koreluje významněji poměr 

HMW formy k celkovému množství cirkulujícího adiponectinu (tzv. index senzitivity 

adiponectinu) než absolutní množství cirkulujícího adiponectinu (Trujillo and Scherer 

2005; Pajvani et al. 2004). Je tedy možné, že i v naší studii došlo ke změně toho 

poměru, aniž se odrazil významně na změně celkového množství cirkulujícího 

adiponectinu. V naší studii nebyly měřeny jednotlivé izoformy adiponectinu, ale pouze 

změny jeho celkových sérových koncentrací. Odpověď na otázku, zda VLCD mění 

poměr jednotlivých izoforem adiponectinu bude tedy vyžadovat provedení dalších 

studií. 

V naší studii jsme naměřili shodně s ostatními klinickými studiemi (Hu et al. 

1996; Weyer et al. 2001) signifikantně nižší expresi mRNA pro adiponectin 

v subkutánní tukové tkáni u obézních žen před i po VLCD ve srovnání s kontrolní 

skupinou zdravých štíhlých žen. 
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5.3 Vliv VLCD na sérové hladiny resistinu a expresi mRNA pro resistin 

v subkutánní tukové tkáni u obézních žen

Výsledky prvních experimentálních studií zaměřených na fyziologický význam 

resistinu naznačovaly, že tento hormon může být dlouho hledaným spojovacím článkem 

mezi obezitou, inzulinovou rezistencí a DM 2. typu (Steppan et al. 2001). Pozdější 

experimentální i klinické studie tuto prvotní hypotézu zcela nepotvrdily (Way et al.

2001). V některých klinických studiích byly popsány zvýšené sérové koncentrace 

resistinu u obézních subjektů (Mc Ternam et al. 2002a; Mc Ternam et al. 2002b). 

Naopak další studie prokázaly, že sérové koncentrace resistinu nekorelují s množstvím 

tělesného tuku a jeho změnou (Lee et al. 2003). Podobně i v naší studii nebyly nalezeny 

signifikantní rozdíly v sérových koncentracích resistinu u jednotlivých sledovaných 

skupin pacientek s poruchami příjmu potravy (Housová et al. 2005). Jedním z možných 

vysvětlení těchto protikladných výsledků může být i rozdílná produkce resistinu u myší 

než u lidí. Resistin je u myší produkován především adipocyty, naopak u lidí jsou 

hlavním zdrojem tohoto hormonu monocyty a makrofágy sídlící v tukové tkáni (Savage 

et al. 2001). Mimoto i poslední studie prokazují, že hladiny resistinu souvisejí více se 

zánětlivým stavem organizmu než s obsahem tělesného tuku (Lehrke et al. 2004). 

V této studii došlo po podání endotoxinu ke zvýšení  sérových koncentrací resistinu. 

V nedávno publikované studii (Gerber et al. 2005) byly dokonce zjištěny různé 

izoformy resistinu v lidském séru, které mohou ovlivňovat inzulinovou senzitivitu aniž 

se to projeví na celkových sérových koncentracích resistinu. 

Podobně i v naší práci jsme nezjistili signifikantní rozdíly v sérových koncentracích 

resistinu u obézních žen a kontrolní skupiny štíhlých žen. Exprese mRNA pro resistin 

v subkutánní tukové tkáni byla signifikantně vyšší u obézních žen ve srovnání 

s kontrolní skupinou štíhlých žen. Redukce hmotnosti během VLCD neovlivnila sérové 

koncentrace tohoto hormonu ani expresi mRNA pro resisitin v subkutánní tukové tkáni. 

Naše výsledky tedy nepodporují předpoklad, že resistin je přímým spojníkem mezi 

obezitou a inzulinovou rezistencí.
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5.4 Vliv terapie fibráty na inzulinovou senzitivitu 

Řada experimentálních studiích na myších modelech obezity a inzulinové 

rezistence prokázala, že aktivace PPAR- vede ke snížení inzulinové rezistence díky 

stimulaci oxidace mastných kyselin ve svalové a jaterní tkáni, která sekundárně vede ke 

snížení ektopicky uložených lipidů v těchto tkáních (Guerre-Millo et al. 2000). PPAR-

agonisté současně působily i na zlepšení inzulinové sekrece -buňkami pankreatu. 

Slibné výsledky experimentálních studiích vedly k provedení řady klinických studiích, 

jejichž výsledky nebyly již tak jednoznačné. Některé studie (Ferrari et al. 1977; 

Murakami et al. 1984 a další) prokázaly, že podávání PPAR- agonistů – fibrátů vedlo 

ke zvýšení inzulinové senzitivity měřené orálním glukózovým tolerančním testem. 

V nedávno publikované studii (Tenenbaum et al. 2005) vedlo podávání 400mg 

retardovaného bezafibrátu obézním pacientům bez známek DM 2.typu k nižší incidenci 

a oddálení vzniku DM 2. typu ve srovnání s placebo skupinou. V dalších studiích nebyl 

vliv léčby PPAR- agonisty – fibráty na inzulinovou senzitivitu prokázán (Whitelaw et 

al. 2002; Rizos et al. 2002). Škrha et al. ve své studii dokonce pozoroval zhoršení 

inzulinové senzitivity během 12-týdenního podávání etylinclofibrátu (Škrha et al. 

1994). Podobně i v naší studii nevedla 3-měsíční terapie PPAR- agonisty – fenofibráty 

ke zlepšení inzulinové senzitivity měřené pomocí hyperinzulinemického-

izoglykemického clampu (nedošlo k signifikantní změně ani jednoho z parametrů 

inzulinové senzitivity vypočítaných z dat získaných během hyperinzulinemického-

izoglykemického clampu). V naší studii dokonce došlo ke zhoršení parametrů 

kompenzace DM 2.  typu (glykémie nalačno a glykovaný hemoglobin) i přesto, že 

došlo k signifikantnímu poklesu sérových koncentrací triglyceridů. 

Je však nutné upozornit, že naše studie byla provedena na relativně malém počtu 

subjektů a změny inzulinové senzitivity a další parametry byly měřeny po 3 měsících 

léčby. Během této doby sice došlo k signifikantnímu poklesu sérových koncentrací 

triglyceridů, ale nemusela být dostačující pro ovlivnění inzulinové senzitivity.

Narozdíl od přesvědčivých výsledků experimentálních studií prokazujících 

jednoznačný inzulin-senzitizující efekt PPAR- agonistů – fibrátů nepřinesly dosavadní 

klinické studie jednoznačné výsledky. Bylo však zaznamenáno několik rozdílů v efektu 

PPAR- agonistů u lidí ve srovnání s hlodavci. Za prvé, podání PPAR- agonistů vedlo 

u hlodavců k hypertrofii jater. U lidí nebyla zaznamenána změna ve velikosti jater. 
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Jedním z možných vysvětlení těchto rozdílů je, že exprese mRNA pro PPAR- v jaterní 

tkáni lidí je nižší než u hlodavců (Loviscach et al. 2000). Za druhé, v žádné klinické 

studii nebyly nalezeny změny v obsahu tuku v organizmu narozdíl od redukce 

hmotnosti hlodavců v mnoha experimentálních studiích (Guerre-Millo et al. 2000). 

Redukce hmotnosti pak může vést ke zlepšení inzulinové senzitivity jednak poklesem 

koncentrace volných mastných kyselin a/nebo ovlivněním endokrinní funkce tukové 

tkáně.

5.5 Vliv terapie fibráty na endokrinní funkci tukové tkáně 

Aktivace PPAR- podáváním fibrátů měla v experimentálních studiích 

jednoznačný inzulin-senzitizující účinek. Tento účinek je velmi pravděpodobně 

vysvětlitelný snížením množství ektopicky uložených lipidů ve svalové a jaterní tkáni. 

Určitou úlohu může hrát i zvýšení exprese adiponectiového receptoru 1 v tukové tkáni, 

což může zvyšovat inzulin-senzitizující efekt adiponectinu, přestože podání PPAR-

agonistů nevedlo v experimentálních studiích ke změně sérových koncentrací 

adiponectinu (Tsuchida et al. 2005; Haluzik et al. 2006). Dalším zajímavým zjištěním 

bylo, že zlepšení inzulinové senzitivity během terapie fenofibráty bylo paradoxně 

doprovázeno zvýšením sérové koncentrace resistinu (Haluzik et al. 2006). Tento 

experimentálně zjištěný účinek však nebyl potvrzen v naší klinické studii, kde podávání 

fenofibrátu neovlivnilo sérové hladiny resistinu a adiponectinu.
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6 ZÁVĚR

DM 2. typu, obezita, inzulinová rezistence a jejich komplikace sdružované pod 

pojmem metabolický či Reavenův syndrom patří mezi tzv. civilizační onemocnění, 

které se v poslední době díky změně životního stylu stávají stále větším zdravotnickým 

i socioekonomickým problémem. Podle epidemiologických údajů ÚZIS bylo v České 

republice k 31.12.2002 hlášeno cca 600 000 pacientů s DM 2.typu. Pacienti s příznaky 

metabolického syndromu jsou ohroženi především předčasnými kardiovaskulárními 

komplikacemi (předčasný a častější výskyt ischemické choroby srdeční, mozkových 

cévních příhod a ischemické choroby dolních končetin). Za primární odchylku, která 

spojuje ostatní složky metabolického syndromu, je považována inzulinová rezistence. 

K inzulinové rezistenci přispívají obezita, nedostatek fyzické aktivity, dietní a genetické 

faktory. Jedním z nejvýznamnějších faktorů podílejících se na vzniku inzulinové 

rezistence je tuková tkáň, která byla donedávna považována pouze za zásobárnu 

energie, mechanickou ochranu a součást termoregulace. Až v posledním desetiletí díky 

objevu leptinu (1994) a později dalších působků byla poznána i její funkce endokrinní, 

která je důležitou součástí metabolizmu organizmu.

Terapie metabolického syndromu musí být komplexní (musí zahrnovat všechny 

složky metabolického syndromu) a současně zaměřená na cílenou prevenci 

kardiovaskulárního postižení. I přes intenzivní výzkumy zaměřené na prevenci a léčbu 

metabolického syndromu, není dosud k dispozici účinná farmakologická intervence, 

která by jeho vzniku zabránila nebo byla úspěšná v jeho léčbě. Základem terapie 

metabolického syndromu tedy stále zůstává změna životního stylu spočívající v 

důsledné edukaci pacienta vedoucí k jeho redukci hmotnosti – tzn. nízkoenergetická 

(redukční) dieta a pravidelná fyzická aktivita, popřípadě farmakologická a chirurgická 

terapie.

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 
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změnou celkového množství cirkulujících adipocytárních hormonů adiponectinu a 

resistinu. Mohlo však dojít ke změnám v množství jednotlivých izoforem těchto 

hormonů (diskuze viz výše).

PPAR- agonisté-fibráty jsou již řadu let používané jako účinná hypolipidemika 

v léčbě hypertriglyceridémie a smíšené hyperlipidémie. Výsledky experimentálních 

studií s podáváním PPAR- agonistů na ovlivnění inzulinové senzitivity ukázaly, že 

agonisté PPAR- by se mohly stát jedním z nových inzulin-senzitizujících léků. V naší 

studii 3-měsíční podávání PPAR- agonisty – fenofibrátu nevedlo ke 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 3-měsíční terapií fenofibrátem ovlivněna.  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.
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Tabulka 7: Vliv VLCD na antropometrické, biochemické, hormonální parametry a 

expresi mRNA vybraných adipocytárních hormonů v tukové tkáni

Antropometrické, biochemické, hormonální parametry a exprese mRNA

vybraných adipocytárních hormonů v tukové tkáni u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické 

dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina, ° znamená p  0,05 obézních 

pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD).

Kontroly Obézní 1 Obézní 2

Počet subjektů 17 14 14

BMI (kg/m2) 21.380.42 48.012.02* 45.631.88*°

Glykémie (mmol/l) 5.900.55 6.240.50 5.110.25°

Inzulin (mIU/l) 18.761.90 38.635,10* 25.672.82°

HOMA index 4.690.38 10.722.03* 5.740.78°

Leptin (ng/ml) 8.821.52 77.878.99* 49.277.70*°

Solubilní leptinový  
receptor (U/ml)

21.572.20 13.702.49* 17.863.23*°

Adiponectin (g/ml) 35,823,12 18,182,52* 19,843,28*

Resistin (ng/ml) 4,520,32 4,710,43 4,620,51

mRNA  pro leptin 0,07250,0167 0,10000,0156 0,06500,00750°

mRNA pro  adiponectin 0,3690,0452 0,1820,0244* 0,1710,0128*

mRNA pro resistin 0,0002230,0000533 0,000970,000284* 0,0005790,000143*
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Tabulka 8: Vliv terapie fibráty na  antropometrické, biochemické a hormonální 

parametry

BMI, sérové koncentrace adipocytárních hormonů, klinické parametry a 

parametry inzulinové senzitivity měřené pomocí hyperinzulinemického-

izoglykemického clampu u obézních žen s DM 2.typu léčených dietou či perorálními 

antidiabetiky před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíčním podávání PPAR- agonisů -

fenofibrátu (Lipanthyl 267M) a kontrolní skupiny zdravých žen. Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměry   směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla 

provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * p<0,05 vs. kontrolní 

skupina;  ° p<0,05 obézní 1 v.s. obézní 2. Vysvětlivky: M – spotřeba glukózy, Mkorig –

spotřeba glukózy korigována ztrátami inzulinu, MCRglc – metabolická clearence glukózy, M/I –

index k vyjádření účinku inzulinu, MCRglc/I – index k vyjádření účinku inzulinu.

Kontrolní 
skupina

Obézní 1 Obézní 2

BMI (kg/m2) 23,900,75 36,892,89* 36,782,76*
Inzulin (mIU/ml) 24,73,9 43,368,64* 49,546,68*
Cholesterol (mmol/l) 5,380,21 5,050,29 4,840,31
HDL-cholesterol
(mmol/l)

1,82013 1,070,08* 1,140,05*

LDL-cholesterol
(mmol/l)

3,030,14 2,710,28 2,750,20

Triacylglycerol 
(mmol/l)

1,200,12 2,850,44* 2,100,28*°

Atero index 2,070,20 3,890,39* 3,240,18*
Glykémie (mmol/l) 5,000,25 8,310,75* 9,280,90*°
Glyk. hemoglobin 
(%)

3,920,11 5,640,60* 6,010,60*°

Adiponectin (g/ml) 27,182,6 16.863.10* 17.762.87*
Resistin (ng/ml) 4,570,31 5.931.08 5.830.91
M (mg.kg-1.min-1) 7,100,50 3,380,35* 3,650,27*
Mkorig

(mg.kg-1.min-1)
6,720,50 3,730,48* 3,630,38*

MCRglc

(ml.kg-1.min-1)
8,000,78 2,640,39* 2,430,36*

M/I (mg.kg
-1

.min
-1

na 
mU.ml-1)

0,05900,0078 0,02930,0045* 0,02150,0024*

MCRglc/I (ml.kg
-1

. 

min
-1

na mU.ml-1)

0,07050,0107 0,04380,0238* 0,02350,0091*
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Obrázek 1: Molekulární mechanizmus působení inzulinu.

Inzulin po navázání na alfa podjednotku inzulinového receptoru aktivuje 

tyrosinkinázu, která je zodpovědná za autofosforylaci tyrosinových zbytků beta 

podjednotky inzulinového receptoru a fosforylaci specifických intracelulárních 

signálních proteinů IRS 1-3 (insulin receptor substrate). Následuje kaskáda 

fosforylačně – defosforylačních reakcí řady dalších intracelulárních proteinů, která se 

ubírá převážně třemi základními směry: přes PI 3 – kinásu (fosfatidylinositol-3-

kinásu), MAPK (mitogen aktivující proteikinázu) a protenkinázu Cbl/CAP. Kaskáda 

vedoucí přes MAPK je aktivována řadou růstových faktorů včetně inzulinu 

podporujících růst buňky. Naopak kaskády vedoucí přes PI-3 kinázu a Cb1/CAP jsou 

aktivovány výhradně inzulinem.

(upraveno dle Zick Y. The insulin signaling network and insulin action. In: LeRoith D, 

Taylor SI eds. Diabetes Mellitus: a fundamental and clinical text. Philadelphia: 

Lippincott Williams and Wilkins, 2004; 225-244.)

IRS 

Syntéza
proteinů

IRS 1-3

MAPK

Rab 70KS6kinasa

IR

PI-3 

PKB
PKC
P70S6

tyrosinová  kináza 

(autofosforylace)

Transport glukózy,
Syntéza glykogenu

Cb1/TC1
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Obrázek 2: Protokol hyperinzulinemického - izoglykemického clampu

Vysvětlivky: Vins – vypočítaná konstantní rychlost infuze inzulinu; Vglc –
počáteční rychlost infuze glukózy; bioch – základní biochemie;  IRI – sérová 
koncentrace inzulinu; adipo – sérové koncentrace adipocytárních hormonů adiponectinu 
a resistinu.

Jméno:
     RČ:

Datum:

Hmotnost: Výška: BMI: Těl.povrch:

Obvod pasu: % těl. tuku: TK: Kalémie:

Vins (ml/hod) = kg x 60/1000 =                         nebo Vins = m2 x 2400/1000 =                             

Vglc (ml/hod) = kg x 60/150 = nebo Vglc = = m2 x 2400/150 =

Minuty: Glykémie: Rychl. glukózy: Rychl. inzulinu: Odběry:
0 0 ml/hod (2xVins) bioch, IRI, adipo
5 (2xVglc) (2xVins)

10 (2,5xVglc) (Vins)
15
20
25
30 
35
40
45
50
55
60 

1:05
1:10
1:15
1:20
1:25
1:30 
1:35
1:40
1:45
1:50
1:55
2:00 
2:05
2:10
2:15
2:20
2:25
2:30 adipo+IRI
2:35
2:40
2:45 adipo+IRI
2:50
2:55
3:00 adipo+IRI

(posledních 30 min je 
steady state)



71

Obrázek 3: Křivka RT PCR.

Vysvětlivky: B2M ( ..... ), adiponectin ( ----- ), resistin (plná čára) a negativní 

kontrola (čárka a tečka).
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Obrázek 4: Vliv VLCD na BMI

BMI (kg/m2) u kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek 

před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD). Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků 

byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 

versus kontrolní skupina, ° znamená p  0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus 

po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD).
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Obrázek 5: Vliv VLCD na HOMA index 

HOMA index u kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek 

před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD). Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků 

byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 

versus kontrolní skupina, ° znamená p  0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus 

po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD).
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Obrázek 6: Vliv VLCD na sérové koncentrace leptinu

Sérové koncentrace leptinu (ng/ml) u kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), 

obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě 

(VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina, ° znamená p  0,05 obézních 

pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD).
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Obrázek 7: Vliv VLCD na sérové koncentrace adiponectinu

Sérové koncentrace adiponectinu (g/ml) u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické 

dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 8: Vliv VLCD na sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru

Sérové koncentrace solubilního leptinového receptoru (U/ml) u kontrolní 

skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-

týdenní nízkokalorické dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota 

± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-

testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina, ° znamená p 

 0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-týdenní 

nízkokalorické dietě (VLCD).
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Obrázek 9: Vliv VLCD na sérové koncentrace resistinu

Sérové koncentrace resistinu (ng/ml) u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické 

dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. 
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Obrázek 10: Vliv VLCD na expresi mRNA pro leptin v subkutánní tukové tkáni

mRNA pro leptin v subkutánní tukové tkáni u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické 

dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. ° znamená p  0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 

3-týdenní nízkokalorické dietě (VLCD).
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Obrázek 11: Vliv VLCD na expresi mRNA pro  adiponectin v subkutánní tukové 

tkáni

mRNA pro adiponectin v subkutánní tukové tkáni u kontrolní skupiny zdravých 

žen (kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní 

nízkokalorické dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± 

směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-

testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 12: Vliv VLCD na expresi mRNA pro resistin v subkutánní tukové tkáni

mRNA pro resistin v subkutánní tukové tkáni u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-týdenní nízkokalorické 

dietě (VLCD). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. 

Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-

ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 13: Vliv terapie fibráty na sérové koncentrace triglycerolů

Sérové koncentrace triglycerolu (mmol/l) u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční 

terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná 

hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí 

párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina, ° 

znamená p  0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-měsíční 

terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem.
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Obrázek 14: Vliv terapie fibráty na sérové koncentrace glykovaného hemoglobinu 

Sérové koncentrace glykovaného hemoglobinu (%) u kontrolní skupiny 

zdravých žen (kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po (obézní 

2) 3-měsíční terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny jako 

průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena 

pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní 

skupina, ° znamená p  0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-

měsíční terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem.
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Obrázek 15: Vliv terapie fibráty na glykémii

Glykémie (mmol/l) u kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), obézních 

pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční terapii PPAR-

agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± 

směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-

testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina, ° znamená p 

 0,05 obézních pacientek před (obézní 1) versus po (obézní 2) 3-měsíční terapii PPAR-

 agonistou – fenofibrátem.
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Obrázek 16: Vliv terapie fibráty na index MCRglc

Index MCRglc (metabolická clearence glukózy; ml.kg-1.min-1) u kontrolní 

skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po 

(obézní 2) 3-měsíční terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny 

jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla 

provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus 

kontrolní skupina.
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Obrázek 17: Vliv terapie fibráty na index M/I 

Index M/I (index k vyjádření účinku inzulinu; mg.kg
-1

.min
-1

na mU.ml-1) u 

kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před 

(obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická 

analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * 

znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 18: Vliv terapie fibráty na index MCRglc/I 

Index MCRglc/I (index k vyjádření účinku inzulinu; ml.kg
-1

.min
-1

na mU.ml-1) u 

kontrolní skupiny zdravých žen (kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před 

(obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická 

analýza vzorků byla provedena pomocí párového t-testu a One-Way-ANOVA. * 

znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 19: Vliv terapie fibráty na sérové koncentrace adiponectinu 

Sérové koncentrace adiponectinu (g/ml) u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční 

terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná 

hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí 

párového t-testu a One-Way-ANOVA. * znamená p  0,05 versus kontrolní skupina.
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Obrázek 20: Vliv terapie fibráty na sérové koncentrace resistinu 

Sérové koncentrace resistinu (ng/ml) u kontrolní skupiny zdravých žen 

(kontroly), obézních pacientek s DM 2. typu před (obézní 1) a po (obézní 2) 3-měsíční 

terapii PPAR- agonistou – fenofibrátem. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrná 

hodnota ± směrodatná odchylka. Statistická analýza vzorků byla provedena pomocí 

párového t-testu a One-Way-ANOVA. 
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