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Seznam použitých zkratek 
BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index)    
FABP – FABP proteiny (Fatty acids binding proteins FABPs) 
FABP4- izoforma FABP exprimovaná v adipocytech 
FFA - volné mastné kyseliny (free fatty acids)  
HDL – lipoproteiny o vysoké hustotě (high density lipoproteins) 
HOMA index - Homeostasis Model Assessment – index inzulínové 
senzitivity 
LD myši – myši krmené vysokosacharidovou dietou – „lipogenic diet“ 
LDL - lipoproteiny o nízké hustotě (low density lipoproteins) 
MCRglc - metabolická clearance glukózy: je měřítkem účinku inzulínu 
(vypočítá se jako podíl spotřeby glukózy a průměrné glykémie  v steady 
state clampu) 
M/I-index používaný k vyjadřování účinku inzulínu: vypočítá se jako podíl 
spotřeby glukózy (M)  a průměrné hladiny imunoreaktivního inzulínu v 
plazmě (I) navozené během steady state clampu 
MCRglc/I- index používaný k vyjadřování účinku inzulínu: vypočítá se jako 
podíl MCRglc (viz. výše) a průměrné hladiny imunoreaktivního inzulínu v 
plazmě (I) navozené během steady state clampu 
PPAR - receptory aktivované peroxizomovými proliferátory  
PPAR-α - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
PPAR-γγγγ - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
PPAR-ββββ/δδδδ - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
TNF-αααα – tumor necrosis factor-alpha 
WY-14643 - agonista receptorů PPAR-α  
 
Seznam obrázků  
Obr.1: Celotělové vychytávání glukózy a endogenní produkce glukózy 
během euglykemického-hyperinzulinemického clampu u myší kmene 
C57BL/6J krmených normální respektive vysokosacharidovou dietou, 
kterým byl resp. nebyl podáván fenofibrát.  
 
Obr. 2: Sérové koncentrace adiponektinu a rezistinu u myší kmene 
C57BL/6J krmených normální respektive vysokosacharidovou dietou, 
kterým byl resp. nebyl podáván fenofibrát  
 
Obr. 3: Sérové koncentrace FABP na lačno u kontrolní skupiny zdravých 
žen a obézních žen s DM 2. typu před resp. po tříměsíčním podávání 
fenofibrátu.  
 
Obr. 4: Změny v sérových koncentracích FABP během izoglykemického–
hyperinzulinemického clampu u kontrolní skupiny zdravých žen, obézních 
pacientek s DM 2. typu před resp. po podávání fenofibrátu.  
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Souhrn 
Endokrinní produkce tukové tkáně je velmi komplexní 

proces reagující na řadu endogenních i exogenních vlivů. Jedním 
z důležitých modulátorů, u kterých se předpokládá komplexní 
působení včetně možného ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně 
jsou aktivátory receptorů PPAR-α. V poslední době byla navíc 
objevena i řada nových faktorů produkovaných adipocyty, z nichž 
některé mají schopnost přímé vazby s PPAR. Příkladem takovéhoto 
faktoru je fatty acid binding protein 4 (FABP4), který kromě vazby 
s PPAR může jejich aktivaci ovlivňovat i nepřímo modulací 
dostupnosti jejich endogenních ligandů – volných mastných kyselin. 
Bližší objasnění těchto vztahů může být velmi důležité pro hledání 
nových preventivních a/nebo terapeutických postupů u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu.   

Cílem experimentální části práce bylo zjistit, zda se na 
zlepšení inzulínové senzitivity po podávání PPAR-α agonistů myším 
na vysokosacharidové dietě podílí i změna endokrinní funkce tukové 
tkáně se zaměřením na změny dvou klíčových hormonálních faktorů 
adiponektinu a rezistinu. Podávání agonisty receptorů PPAR-α 
fenofibrátu myším krmeným vysokosacharidovou dietou vedlo ke 
snížení jejich tělesné hmotnosti, zlepšení jaterní steatózy a redukci 
tukových zásob. Zároveň u nich došlo ke snížení glykémie, hladiny 
volných mastných kyselin, triacylglycerolů, inzulinémie a HOMA 
indexu. Euglykemický-hyperinzulinemický clamp prokázal u myší 
krmených vysokosacharidovou dietou vznik celkové i jaterní 
inzulínové rezistence. Tento stav se normalizoval po podávání 
fenofibrátu. U myší krmených normální dietou i u myší krmených 
vysokosacharidovou dietou vyvolalo podávání fenofibrátu významné 
zvýšení koncentrací rezistinu, vzestup hladin adiponektinu byl však 
pozorován pouze u myší krmených normální dietou. Exprese 
adiponektinové mRNA nebyla podáváním fenofibrátu ovlivněna. 
Exprese rezistinové mRNA se po podávání fenofibrátu zvýšila 
v subkutánní, nikoliv však v gonadální tukové tkáni. Významné 
množství adiponektinové mRNA bylo také exprimováno ve svalech. 
Tato exprese se výrazně zvýšila u myší krmených normální dietou, u 
myší krmených vysokosacharidovou dietou tento nárůst exprese 
pozorován nebyl. Exprese AdipoR1 mRNA byla významně snížena 
u myší krmených vysokosacharidovou dietou a vzrostla po podávání 
fenofibrátu. Aktivace PPAR-α receptorů vedla u myší krmených 
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vysokosacharidovou dietou ke zlepšení inzulínové senzitivity 
navzdory zvýšení sérových koncentrací rezistinu. 

V rámci klinické části práce bylo zjištěno, že u obézních 
pacientek s DM 2. typu byly koncentrace FABP 2,5x vyšší ve 
srovnání s kontrolní skupinou a nebyly ovlivněny podáváním 
fenofibrátu. U kontrolní skupiny zdravých žen i u obézních pacientek 
s DM 2. typu došlo ke statisticky významnému snížení koncentrací 
FABP v důsledku hyperinzulinémie. Koncentrace FABP pozitivně 
korelovaly s BMI, hladinou triacylglycerolů, glykovaným 
hemoglobinem, aterogenním indexem a hyperinzulinémií. Naopak 
inverzní korelace byla zjištěna mezi FABP a hladinou HDL a 
parametry inzulínové senzitivity během clampu. Na základě těchto 
zjištění lze tedy konstatovat, že FABP může sloužit jako významný 
ukazatel metabolických abnormalit u pacientů trpících diabetem 2. 
typu.    

Celkově výsledky práce ukázaly významný podíl 
endokrinní funkce tukové tkáně na metabolických regulacích a 
významnou modulační úlohu PPAR receptorů v těchto procesech.  
 

Summary 
Endocrine production of adipose tissue is a very complex 

process affected by numerous endogenous and exogenous stimuli. 
Peroxisome proliferator-activated receptors-alpha (PPAR-α) are 
important modulators of metabolic processes which can also affect 
endocrine function of adipose tissue. Recently, numerous novel 
factors produced by adipose tissue with important metabolic effects 
were identified. Some of them can directly bind PPAR receptors. 
One of the examples of these factors is fatty acid binding protein 4 
(FABP4) which can directly bind PPAR receptors and indirectly 
modify its activation by changing availability of endogenous PPAR 
ligands -free fatty acids. We hypothesized that the mechanism of 
action of PPAR receptors to metabolic processes may partially lie in 
their complex interaction with adipose tissue-derived hormones. The 
unraveling of these interactions may have important consequences in 
finding approaches to treat patients with type 2 diabetes mellitus. 

In the experimental part of the PhD thesis, we studied the 
effect of activation of PPAR-α by exogenous PPAR-α agonist 
fenofibrate on serum concentrations and tissue expression of two 
important hormones produced by adipose tissue - resistin, 
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adiponectin. Furthemore we studied the changes of adiponectin 
receptor-1 and -2 (AdipoR1 and AdipoR2) mRNA in normal mice 
and mice with insulin resistance induced by lipogenic, simple-
carbohydrate diet (LD). Sixteen weeks of LD feeding induced 
obesity with liver steatosis and increased insulin levels but did not 
significantly affect circulating adiponectin or resistin. Treatment 
with PPAR-α agonist fenofibrate decreased body weight and fat pad 
weight and ameliorated liver steatosis in LD-fed mice with 
concomitant reduction in blood glucose, free fatty acid, triglyceride, 
serum insulin levels, and homeostasis model assessment index 
values. Euglycemic-hyperinsulinemic clamp demonstrated the 
development of whole-body and liver insulin resistance in LD-fed 
mice, which was both normalized by fenofibrate. Fenofibrate 
treatment markedly increased circulating resistin levels on both diets 
and adiponectin levels in chow-fed mice only. Fat adiponectin 
mRNA expression was not affected by fenofibrate treatment. 
Resistin mRNA expression increased in subcutaneous but not 
gonadal fat after fenofibrate treatment. In addition to fat, a 
significant amount of adiponectin mRNA was also expressed in the 
muscle. This expression markedly increased after fenofibrate 
treatment in chow- but not in LD-fed mice. Adipose tissue 
expression of AdipoR1 mRNA was significantly reduced in LD-fed 
mice and increased after fenofibrate treatment. In conclusion, PPAR-
α activation ameliorated the development of insulin resistance in LD-
fed mice despite a major increase in serum resistin levels. This effect 
could be partially explained by increased AdipoR1 expression in 
adipose tissue after fenofibrate treatment. 

The aim of the clinical part of our study was to assess serum 
FABP levels in obese patients with type 2 diabetes mellitus before 
and after 3 months of treatment with PPAR-α agonist fenofibrate 
and to explore the relationship of FABP to biochemical parameters 
and measures of insulin sensitivity assessed by isoglycemic-
hyperinsulinemic clamp. Serum FABP levels were 2.5-fold higher in 
obese patients with type 2 diabetes mellitus  relative to healthy 
control women and were not affected by fenofibrate treatment. 
Hyperinsulinemia during the clamp significantly suppressed FABP 
levels in both healthy control women and in obese patients with type 
2 diabetes mellitus. FABP levels positively correlated with BMI, 
triglyceride levels, blood glucose, glycated hemoglobin, atherogenic 
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index and insulin levels. An inverse relationship was found between 
FABP and HDL levels and clamp insulin sensitivity measures. We 
conclude that FABP levels are closely related to BMI, parameters of 
insulin sensitivity, HDL levels and measures of diabetes 
compensation. This combination makes FABP a valuable marker of 
metabolic disturbances in patients with type 2 diabetes mellitus. 

In summary, our data show an important role for the 
interplay of PPAR activation and endocrine function of adipose 
tissue in metabolic regulations which may have important clinical 
consequences.  
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Úvod: 
Tuková tkáň jako endokrinní orgán 

Počátkem devadesátých let minulého století se zcela 
zásadně změnil pohled na funkce tukové tkáně v organizmu objevem 
hormonu produkovaného převážně touto tkání, který byl nazván 
leptin (Zhang, Proenca et al. 1994; Friedman, Ferrara et al. 1997). 
Výsledky dalších studií vedly k závěru, že tuková tkáň produkuje 
celou řadu jiných hormonů a cytokinů (nazývaných souhrně 
adipokiny), jejichž prostřednictvím je schopna se aktivně podílet na 
regulaci celé řady významných fyziologických, imunitních a 
metabolických dějů v lidském organizmu např. regulaci příjmu 
potravy, modulaci zánětlivých procesů, regulaci lipidového a 
glukózového metabolizmu apod.(Havel 2002). Mezi tyto adipokiny 
patří mimo jiné i látky, které mohou inzulínovou rezistenci buďto 
vyvolat (resistin, TNF-α), nebo naopak relativně chránit před jejím 
rozvojem (adiponektin, leptin) (Kubota, Terauchi et al. 2002; Maeda, 
Shimomura et al. 2002). Vzhledem k tématu vlastní dizertace se zde 
budeme podrobněji věnovat pouze adiponektinu a rezistinu. 
  
Adiponektin 

Adiponektin je proteinový hormon, který je výlučně 
produkován adipocyty (Trujillo and Scherer 2005; Scherer 2006; 
přehled Haluzik, Parizkova et al. 2004). Koncentrace tohoto 
hormonu v cirkulaci jsou o několik řádů vyšší než je tomu u jiných 
proteinových hormonů například leptinu. Na rozdíl od ostatních 
adipocytárních hormonů jsou hladiny adiponektinu vysoké u štíhlých 
jedinců a sportovců, naopak u lidí obézních popř. s inzulínovou 
rezistencí nebo trpících aterosklerózou jsou výrazně sníženy (Hotta, 
Funahashi et al. 2000).  

U experimentálních modelů obezity byla zjištěna snížená 
exprese adiponektinové mRNA a také bylo zaznamenáno snížení 
sérových koncentrací tohoto hormonu. Na druhou stranu ovšem 
exprese adipocytární mRNA v některých studiích příliš nekoreluje se 
sérovými koncentracemi adiponektinu (Haluzik, Colombo et al. 
2004). Podobné výsledky byly zjištěny i u jiných experimentálních 
modelů např. opic. Na základě výše uvedených experimentálních 
zjištění lze obecně konstatovat, že sérové koncentrace adiponektinu 
negativně korelují s obsahem tuku v organizmu a inzulínovou 
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senzitivitou a jsou tedy sníženy u pacientů s obezitou, diabetem a 
inzulínovou rezistencí. 

Podání adiponektinu vede v experimentálních studiích ke 
zvýšení inzulínové senzitivity v důsledku stimulace oxidace 
mastných kyselin a následné redukce triglyceridů v jaterní a svalové 
tkáni (přehled Haluzik, Parizkova et al. 2004). V souvislosti s tím 
vyvstává otázka, zda by podávání tohoto hormonu u lidí mohlo mít 
terapeutické účinky při ovlivnění diabetu 2. typu či aterosklerozy, 
kterou ovšem v současné době nelze uspokojivě zodpovědět.  
 
Rezistin 
 Rezistin je polypeptid složený ze 114 aminokyselin, který je 
kromě adipocytů produkován i monocyty a makrofágy (Steppan, 
Bailey et al. 2001). Rezistin byl objeven v roce 2001 jako jeden 
z genů, jejichž exprese je suprimována po podání aktivátorů PPAR-γ 
receptorů, které v podmínkách in vivo zvyšují inzulínovou senzitivitu 
(Steppan and Lazar 2004).  

Rezistin byl původně považován za faktor zodpovědný za 
vznik obezitou vyvolané inzulínové rezistence u obézních myší a 
potkanů (Steppan, Bailey et al. 2001). Následující studie však ne 
zcela potvrdily jeho roli v etiopatogenezi inzulínové rezistence 
(Haluzik, Colombo et al. 2004; Way, Gorgun et al. 2001). Podání 
PPAR-γ agonistů navíc expresi resistinové mRNA zvýšilo, což je 
v rozporu s předtím publikovanými výsledky. Na základě výše 
uvedených zjištění, je zřejmé, že význam rezistinu v etiopatogenezi 
lidské inzulínové rezistence zůstává zatím nejasný, ale s určitostí lze 
říci, že resistin ovlivňuje jaterní produkci glukózy u 
experimentálních myších modelů (Way, Gorgun et al. 2001; 
Banerjee, Rangwala et al. 2004; Haluzik, Colombo et al. 2004). 
 
Inzulínová rezistence a diabetes mellitus 2. typu. 
 Inzulínovou rezistenci můžeme definovat jako kvantitativní 
poruchu působení inzulínu v cílových tkáních. Inzulínová rezistence 
představuje spolu s poruchou sekrece inzulínu β-buňkami 
Langerhansových ostrůvků pankreatu hlavní etiopatogenetický 
mechanismus zodpovědný za vznik diabetes mellitus 2. typu  (Groop 
2000). Celá řada studií se pokoušela objasnit mechanismus, jakým 
obezita vyvolává inzulínovou rezistenci  a následně vznik diabetu 2. 
typu (Shulman 2000). Obezita vede ke vzniku hypertrofických 
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adipocytů, které se vyznačují jednak sníženou diferenciační 
schopností, jednak vykazují odchylky v produkci adipocytárních 
hormonů ve smyslu převahy faktorů vyvolávajících inzulínovou 
rezistenci. Tato skutečnost spolu s chronicky zvýšenou lipolýzou 
vede k vzestupu hladin volných mastných kyselin v cirkulaci, které 
se poté ve formě triacyglycerolů nebo jiných metabolitů ukládají do 
periferních tkání (Saltiel 2001). Zvýšené množství takto ektopicky 
uložených lipidů v Langerhansových ostrůvcích pankreatu negativně 
ovlivňuje sekreci inzulínu β-buňkami tohoto orgánu (Unger and 
Zhou 2001). Mechanismus, jakým ektopicky uložené lipidy 
vyvolávají inzulínovou rezistenci není ještě zcela objasněn. Snad 
nejvíce experimentálních důkazů podporuje představu, že ektopicky 
uložené lipidy přímo ovlivňují inzulínovou signální kaskádu, což 
vede  ke snížení inzulínové senzitivity příslušných tkání (Saltiel 
2001). Většina glukózy přítomné v cirkulaci se za 
hyperinzulinemických podmínek utilizuje ve svalové tkání 
s využitím inzulín dependentního transportu do svalových buněk. Při 
poruchách těchto transportních mechanismů se zvyšuje koncentrace 
glukózy v krvi a dochází tak ke vzniku diabetu (Shulman 2000).
  
 
PPAR a inzulínová senzitivita 

Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory 
(peroxisome proliferator activated receptors - PPAR) můžeme 
považovat za spojovací článek vysvětlující interakci mezi 
jednotlivými tkáněmi a hormonálními faktory, které společně vedou 
ke vzniku inzulínové rezistence.  

PPAR jsou transkripční faktory, které náleží do skupiny 
nukleárních receptorů, kam můžeme zařadit i receptory pro steroidní 
a thyroidální hormony (přehled Haluzik and Haluzik 2006). 
Ovlivňují expresi genů, které jsou zapojeny do metabolismu lipidů a 
sacharidů a uplatňujících se při regulace zánětu, imunitních dějů, 
diferenciace buněk a nádorového bujení (Norris, Chen et al. 2003). 
Receptory PPAR se aktivují po navázání látek s aktivačními účinky 
tzv. PPAR agonistů. PPAR agonisté mohou být endogenního původu 
(některé mastné kyseliny a jejich deriváty: eikosanoidy a 
prostaglandiny), nebo se jedná o exogenní ligandy (fibráty, 
thiazolidindiony neboli glitazony) (přehled Haluzik and Svacina 
2005). Jsou známy tři izoformy PPAR kódované třemi různými 
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strukturními geny PPAR-α, PPAR-γ, PPAR-δ (někdy nazývaný β). 
Vzhledem k tématu dizertační práce se v dalším textu budeme 
zabývat pouze receptory PPAR-α  
 
Receptory PPAR-αααα   

PPAR-α receptory se exprimují především ve tkáních, které 
využívají jako substrát volné mastné kyseliny, kde se podílí na 
regulaci  jejich oxidace (Berger and Moller 2002).  

Mezi endogenní ligandy receptorů PPAR-α patří nasycené i 
nenasycené mastné kyselin např. palmitová, olejová, linolenová a 
arachidonová. Významnými syntetickými ligandy receptorů PPAR-α 
jsou fibráty, které jsou po řadu desetiletí používány jako 
hypolipidemika, aniž byl původně znám jejich vztah k těmto 
receptorům. Mezi nejužívanější fibráty patří clofibrát, fenofibrát, 
ciprofibrát, bezafibrát a relativně PPAR-α selektivní WY-14643, 
hojně využívaný především v experimentálních studiích (přehled 
Haluzik and Svacina 2005). 

Hlavním mechanismem účinku receptorů PPAR-α je 
regulace lipidového metabolismu. Zvýšení intenzity oxidace 
mastných kyselin v hepatocytech způsobí pokles jaterní sekrece 
triglyceridů a volných mastných kyselin, což vede ke snížení jejich 
koncentrace v krvi. Výzkum receptorů PPAR-α je zaměřen mimo 
jiné i na jejich vliv na inzulínovou senzitivitu (přehled Haluzik and 
Haluzik 2006). 
 
PPAR-αααα a inzulínová senzitivita 

Podávání PPAR-α agonistů fibrátů vedlo u 
experimentálním modelů  inzulínové rezistence a diabetu k poklesu 
glykémie a hladin inzulínu, což svědčí o zlepšení inzulínové 
senzitivity (Guerre-Millo, Gervois et al. 2000; Chou, Haluzik et al. 
2002; Kim, Haluzik et al. 2003). Ve vetšině případů byl také 
zaznamenán pokles obsahu tuků v organizmu (Guerre-Millo, Gervois 
et al. 2000), v některých studiích byl naopak zaznamenán opačný 
efekt (Sedova, Seda et al. 2004).  
 
PPAR-αααα a hormony tukové tkáně. 
 Jen velmi málo je zatím známo o tom, jak se mění sérové 
koncentrace rezistinu a jeho genová exprese po aktivaci receptorů 
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PPAR-α. Fukui et al. zjistil, že transgenní myši s knockoutem 
receptoru PPAR-α mají významně sníženou expresi genu pro 
rezistin ve srovnání s kontrolními zvířaty, což ukazuje na regulační 
roli PPAR-α v genové expresi rezistinu (Fukui and Motojima 2002). 
V naší studii jsme podávali po dobu tří týdnů fenofibrát myším 
kmene C57BL/6J na normální resp. vysokosacharidové dietě a 
zaznamenali jsme u nich signifikantní zvýšení hladin rezistinu 
navzdory zlepšení parametrů inzulínové senzitivity (Haluzik, 
Lacinova et al. 2006).  

Na rozdíl od rezistinu se zdá, že exprese genu pro 
adiponektin  není závislá na aktivaci receptorů PPAR-α (přehled 
Haluzik, Parizkova et al. 2004). V naší studii po podávání PPAR-α 
agonistů myším kmene C57BL/6J na normální dietě došlo ke 
zvýšení hladiny adiponektinu, zatímco u těchto myší krmených 
vysokosacharidovou dietou nebyly hladiny adiponektinu ovlivněny 
(Haluzik, Lacinova et al. 2006).  
 
FABP proteiny (Fatty acids binding proteins FABPs) 
 FABP proteiny patří mezi hojně rozšířené  cytoplazmatické 
proteiny, které se vyznačují schopností reverzibilně vázat hydrofobní 
ligandy např. nasycené i nenasycené mastné kyseliny, eikosanoidy a 
jiné látky lipidové povahy. Předpokládá se, že by mohly hrát 
důležitou roli v etiopatogenezi inzulínové rezistence (Makowski and 
Hotamisligil 2004). FABP proteiny jsou exprimovány v několika 
tkáňově specifických izoformách a uplatňují se v regulaci nejenom 
lipidového metabolismu, ale i v jiných metabolických regulacích 
(Boord, Fazio et al. 2002). Z našeho pohledu významnou skupinu 
(izoformu) FABP proteinů představují proteiny FABP4, které jsou 
produkovány  primárně adipocyty a následně uvolňovány do 
cirkulace s předpokladem systémového působení (Karpisek, Stejskal 
et al. 2007; Stejskal and Karpisek 2006).  

U pacientů obézních a/nebo trpících metabolickým 
syndromem byly nalezeny zvýšené koncentrace FABP4 proteinů 
v cirkulaci a FABP4 tak možná představuje další z klinicky 
využitelných márkerů v rámci diagnostiky těchto patofyziologických 
stavů. Ve skutečnosti se však žádná studie nezabývala přímým 
vztahem FABP4 k inzulínové senzitivitě a kompenzaci diabetu. 
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Cíl práce 
Endokrinní produkce tukové tkáně je velmi komplexní proces 
reagující na řadu endogenních i exogenních vlivů. Jedním 
z důležitých modulátorů, u kterých se předpokládá komplexní 
působení včetně možného ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně, 
jsou aktivátory receptorů PPAR-α. V poslední době byla navíc 
objevena i řada nových faktorů produkovaných adipocyty, z nichž 
některé mají schopnost přímé vazby s PPAR. Příkladem takovéhoto 
faktoru je výše popsaný FABP4, který kromě vazby s PPAR může 
jejich aktivaci ovlivňovat i nepřímo modulací dostupnosti jejich 
endogenních ligandů – volných mastných kyselin. Je tedy velmi 
pravděpodobné, že výsledné působení PPAR-α agonistů je dáno 
nejen jejich přímým ovlivněním metabolizmu lipidů, ale i jejich 
komplexní interakcí s endokrinními produkty tukové tkáně. Bližší 
objasnění těchto vztahů může být velmi důležité pro hledání nových 
preventivních  a/nebo terapeutických postupů u pacientů s diabetes 
mellitus 2. typu.   
Konkrétní cíle práce byly následující:   

1. Cílem experimentální části práce bylo zjistit, zda se na 
zlepšení inzulínové senzitivity po podávání PPAR-α 
agonistů myším na vysokosacharidové dietě podílí i změna 
endokrinní funkce tukové tkáně se zaměřením na změny 
dvou klíčových hormonálních faktorů adiponektinu a 
rezistinu. 

2. V klinické části práce byl zkoumán vliv podávání aktivátorů 
PPAR-α - fibrátů na změny sérových koncentrací nového 
adipocytárního hormonu FABP4. Dále byly analyzovány 
vztahy tohoto hormonu k metabolickým parametrům a 
parametrům inzulínové senzitivity měřeným 
izoglykemickým-hyperinzulinemickým clampem u 
pacientek s diabetes mellitus 2. typu a zdravých kontrolních 
žen odpovídajícího věku.   
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Metodika studií 
Experimentální část: 
Pokusná zvířata 

V experimentu byli použiti myší samci kmene C57BL/6J 
(Velaz, ČR) stáří 22 týdnů. Tato zvířata byla chována v 12 
hodinovém světelném, režimu (6-18 hodin) a byla jim podávána 
standardní resp. vysokosacharidová dieta (AIN-93G, Dyets, 
Bethlemen, PA) a to po dobu 16 týdnů. Po této době byl myším 
přidáván do potravy fenofibrát (100 mg/kg) po dobu 2 týdnů.  

 
Euglykemický-hyperinzulinemický clamp 
 Euglykemický-hyperinzulinemický clamp vychází z metody 
dvou tracerů adaptované na provedení u myší Shulmanem a Kimem 
(Kim, Michael et al. 2000; Haluzik, Dietz et al. 2002).  
 
Biochemická analýza a stanovení hormonů 

Glykémie byla měřena pomocí glukometru Elite (Bayer, 
Elkhart, IN). Sérové hladiny inzulínu, adiponektinu, rezistinu, 
triacylglycerolů a volných mastných kyselin byly stanoveny 
metodou ELISA resp. RIA s využitím komerčních kitů (Linco 
Research, St. Charles, MO, BioVendor, ČR,  Sigma Chemical Co, 
St. Louis, Roche Molecular Biochemicals, Indianopolis, IN). 
 
Exprese mRNA vybraných adipocytárních hormonů 

Homogenizace tukové tkáně byla provedena automatickým 
homogenizátorem MagNA Lyser (Roche Diagnosics GmbH, 
Mannheim, Germany). RNA byla izolována automatickým izolačním 
systémem MagNA PURE Compact RNA Isolation Kit Tissue 
(Roche Diagnosics GmbH, Mannheim, Germany). Koncentrace 
RNA byla stanovena na základě hodnoty absorbance při vlnové 
délce 260 nm (BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). Čistota 
izolované RNA byla zjištěna na základě poměru absorbance 260/280 
nm. Integrita RNA byla kontrolována elektroforeticky (BioRad, 
USA) vizualizací 18S a 28S rRNA pod UV lampou na 1% 
agarózovém gelu s ethidium bromidem. 

cDNA byla syntetizována reverzní transkripcí. Reakce byla 
provedena podle protokolu RevertAid First Strand cDNA synthesis 
kit (Fermentas, Lithuania). 
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Intenzita genové exprese jednotlivých vzorků byla 
kvantifikována polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase 
(Real-time PCR) na přístroji ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, USA) s využitím specifických hydrolyzačních sond 
TaqMan® Gene Expression Assays a TaqMan® Universal PCR 
Master Mix, NO AmpErase®UNG (Applied Biosystems, Foster City, 
CA, USA). Pro každý vzorek je stanovován beta-2-mikroglobulin 
jako endogenní kontrola. Relativní genová exprese sledovaných genů 
byla vypočtena podle příslušného manuálu (viz. User bulletin#2 ABI 
Prism 7700 Sequence Detection Systém, Applied Biosystems) 
 
Statistická analýza experimentálních dat 

Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu 
SigmaStat (Jandel Scientific, USA). Významnost rozdílů mezi 
skupinami byla stanovena pomocí párového resp. nepárového t-testu 
popř. analýzy rozptylu (One-Way-resp. Two-Way-ANOVA). 
 
Klinická část: 
Soubory vyšetřovaných osob 
 Do studie bylo zahrnuto 11 obézních pacientek s diabetem 
2. typu a sérovými koncentracemi triacylglycerolů vyššími než 2,0 
mmol/L a 10 zdravých žen odpovídajícího věku s normální 
hmotností, které představovaly kontrolní skupinu. Obézní pacientky 
byly léčeny dietou a byl jim podáván metformin samotný nebo 
v kombinaci s glimepiridem. Antropometrické charakteristiky a 
biochemické parametry byly zjišťovány u diabetických žen na 
začátku studie a po 3 měsících podávání PPAR-α agonisty – 
fenofibrátu (200 mg, Lipanthyl 267M).  
 
Antropometrické charakteristiky a biochemická analýza u 
vyšetřovaných osob. 
 Všechny vyšetřované subjekty byly změřeny a zváženy a 
byl vypočítán jejich body mass index (BMI). Krevní vzorky pro 
biochemickou analýzu byly odebrány po 10-12 hodinovém lačnění. 
Krevní sérum bylo získáno centrifugací a skladováno ve formě 
alikvotů při -70°C do další analýzy. Biochemické parametry byly 
měřeny standardními laboratorními metodami na Oddělení klinické 
biochemie Všeobecné fakultní nemocnice. Sérové koncentrace 
inzulínu byly měřeny komerčními RIA kity (Cis Bio International, 
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Francie), sérové koncentrace FABP4 proteinů pak s využitím 
komerčních ELISA kitů (BioVendor, Česká Republika).  
 
Izoglykemický-hyperinzulinemický clamp. 

Izoglykemický-hyperinzulinemický clamp je jedna 
z klasických technik testování účinku inzulíu in vivo (DeFronzo, 
Tobin et al. 1979). Míra účinku inzulínu se hodnotí podle množství 
glukózy, kterou je třeba dodat, abychom při standardně zvolené 
hyperinzulinémii vyvolané kontinuální infůzí inzulínu udrželi 
glykémii na požadované hodnotě.  
    
Statistická analýza experimentálních 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 resp. nepárového t-testu popř. analýzy 
rozptylu jednoduchého třídění (One-Way-ANOVA) a Dunnetovým 
testem. Změny koncentrací FABP během clampu byly testovány 
One-Way-RM (Repeted Measures) ANOVA a Holm-Sidakovým 
testem. Korelace mezi proměnnými byla testována Pearsonovým 
resp. Spearmanovým  korelačním testem. 
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Výsledky 
Experimentální část 
Biometrické a biochemické parametry 

V důsledku vysokosacharidové diety došlo u 
experimentálních zvířat k významnému zvýšení jejich tělesné 
hmotnosti, také hmotnosti gonadální, subkutánní  a hnědé tukové 
tkáně. Toto zvýšení bylo zcela potlačeno podáváním fenofibrátu. 
Hmotnost jater nebyla dietou významně ovlivněna, avšak došlo 
k jejímu zvýšení po podání fenofibrátu. Glykémie myší krmených 
vysokosacharidovou dietou měla tendenci růst oproti kontrolní 
skupině myší krmených normální dietou, tento nárůst však nebyl 
statisticky významný (P=0,08). U obou skupin experimentálních 
zvířat podávání fenofibrátu vedlo k významnému poklesu glykémie. 
Vysokosacharidová dieta vyvolala více než dvojnásobné zvýšení 
glykémie což svědčí o vzniku inzulínové rezistence. Podávání 
fenofibrátu však toto zvýšení významně kompenzovalo. HOMA 
index byl statisticky významně zvýšen u myší krmených 
vysokosacharidovou dietou ve srovnání se všemi ostatními 
skupinami. Podávání fenofibrátu tento index významně snížilo jak u 
myší krmených vysokosacharidovou dietou, tak u myší krmených 
normální dietou. Hladiny triacylglycerolů a volných mastných 
kyselin nebyly dietou ovlivněny. Podávání fenofibrátu však oba tyto 
biochemické parametry snížilo bez ohledu na dietní režim 
experimentálních zvířat. 
 
Změny inzulínové senzitivity měřené euglykemickým-
hyperinzulinemickým clampem 

Po 4 hodinovém hladovění (bazální stav) byla glykémie u 
myší krmených normální dietou, kterým byl podáván fenofibrát, 
statisticky významně snížena ve srovnání se zvířaty v normálním 
dietním režimu avšak bez podávání fenofibrátu. Rozdíly glykémie u 
zbylých skupin byly statisticky nevýznamné ve srovnání s 
kontrolními zvířaty. Hladiny inzulínu byly statisticky významně 
vyšší u myší krmených vysokosacharidovou dietou ve srovnání 
s ostatními skupinami. 

Obrázek 1. ukazuje vliv vysokosacharidové diety a 
podávání fenofibrátu na celotělové vychytávání glukózy a endogenní 
produkci glukózy během clampu. Celotělové vychytávání  glukózy 
během clampu odpovídá především inzulínové senzitivitě svalové 



 19 

tkáně. Tento parametr byl významně snížen u myší na 
vysokosacharidové dietě, což ukazuje na rozvoj inzulínové 
rezistence ve svalové tkáni. Podávání fenofibrátu však opět 
normalizovalo celotělové vychytávání glukózy. 

Endogenní produkce glukózy během clampu odráží 
především jaterní inzulínovou senzitivitu. Vysokosacharidová dieta 
vyvolala u experimentálních myší jaterní inzulínovou rezistenci, což 
lze dokumentovat statisticky významným zvýšením endogenní 
produkce glukózy ve srovnání s kontrolní skupinou. Podávání 
fenofibrátu statisticky významně snížilo endogenní produkci glukózy 
jak u myší v normálním dietním režimu, tak u myší krmených 
vysokosacharidovou dietou ve srovnání se zvířaty bez podávání 
fenofibrátu (v obou dietních režimech).  

 
Obr.1: Celotělové vychytávání glukózy a endogenní produkce glukózy 
během euglykemického-hyperinzulinemického clampu u myší kmene 
C57BL/6J krmených normální resp. vysokosacharidovou lipogenní 
dietou,(LD) kterým byl resp. nebyl podáván fenofibrát. Zjištěné hodnoty 
jsou uváděny ve tvaru: Průměrná hodnota ± standardní chyba průměru. 
Počet experimentálních zvířat v každé skupině: n=6 Statistická významnost 
byla hodnocena na základě dvoufaktorové analýzy rozptylu (Two Way 
ANOVA) (*P< 0,05 vs. myši krmené normální dietou, kterým nebyl 
podáván fenofibrát, +P< 0,05 vs. myši krmené normální dietou, kterým byl 
podáván fenofibrát, ^P< 0,05 pro myši, kterým byl podáván fenofibrát vs. 
myši krmené vysokosacharidovou dietou, kterým nebyl podáván fenofibrát) 
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Koncentrace adiponektinu a rezistinu v cirkulaci  
Obrázek 2. ukazuje změny v sérových koncentracích 

adiponektinu a rezistinu. Hladiny adiponektinu nebyly statisticky 
významně ovlivněny dietním režimem. Podávání fenofibrátu vedlo 
ke zvýšení sérových koncentrací adiponektinu u myší krmených 
normální dietou, nikoliv však u myší krmených vysokosacharidovou 
dietou.  

Koncentrace rezistinu měly tendenci se snižovat u myší 
krmených vysokosacharidovou dietou, pokles však nebyl statisticky 
významný (P=0,07). Podávání fenofibrátu zvýšilo sérové 
koncentrace rezistinu téměř na dvojnásobek a to jak u myší 
krmených normální dietou tak i u myší krmených 
vysokosacharidovou dietou.  

 
Obr. 2: Sérové koncentrace adiponektinu a rezistinu u myší kmene 
C57BL/6J krmených normální resp. vysokosacharidovou lipogenní dietou 
/LD), kterým byl resp. nebyl podáván fenofibrát. Vzorky byly odebrány na 
lačno. Zjištěné hodnoty jsou uváděny ve tvaru: Průměrná hodnota ± 
standardní chyba průměru. Počet experimentálních zvířat v každé skupině: 
n=6 Statistická významnost byla hodnocena na základě dvoufaktorové 
analýzy rozptylu (Two Way ANOVA) (*P< 0,05 vs. myši krmené normální 
dietou bez podávání fenofibrátu, +P< 0,05 vs. myši krmené normální dietou, 
kterým byl podáván fenofibrát, ^P< 0,05 pro myši, kterým byl podáván 
fenofibrát vs. myši krmené vysokosacharidovou dietou, kterým nebyl 
podáván fenofibrát). 
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Exprese adiponektinové, rezistinové a AdipoR mRNA 
U myší krmených vysokosacharidovou dietou byla exprese 

adiponektinové mRNA v gonadální tukové tkáni snížena a měla 
tendenci se zvyšovat po podání fenofibrátu. Významné množství 
adiponektinové mRNA bylo zjištěno i ve svalové tkáni. Exprese 
adiponektinové mRNA ve svalové tkáni myší krmených normální 
dietou byla výrazně zvýšena při podávání fenofibrátu. Tato 
skutečnost však neplatila pro myši krmené vysokosacharidovou 
dietou, u nichž podávání fenofibrátu výše uvedený vliv nemělo.  

Exprese rezistinové mRNA v gonadální tukové tkáni byla 
snížena v důsledku vysokosacharidové diety a nebyla statisticky 
významně ovlivněna podáváním fenofibrátu. Naopak exprese 
rezistinové mRNA v subkutánní tukové tkáni byla významně 
zvýšena v důsledku podávání fenofibrátu bez ohledu na dietní režim 
pokusných zvířat. Exprese rezistinové RNA byla také detekována 
v jaterní tkáni, i když byla kvantitativně o mnoho nižší v porovnání 
s tukovou tkání. Množství rezistinové mRNA bylo významně 
sníženo u myší krmených vysokosacharidovou dietou a vzrůstalo po 
podávání fenofibrátu a to u obou skupin pokusných zvířat. 

Exprese mRNA kódující adiponektinový receptor AdipoR1 
byla snížena u myší krmených vysokosacharidovou dietou a 
podávání fenofibrátu její koncentrace opět normalizovalo.  
 Naopak exprese AdipoR1 mRNA ve svalové tkáni se u 
myší krmených vysokosacharidovou dietou nelišila ve srovnání 
s kontrolní skupinou. V této tkáni se po podání fenofibrátu exprese 
AdipoR1 mRNA snížila u myší krmených normální dietou, u myší 
krmených vysokosacharidovou dietou naopak ovlivněna nebyla. 
 Statisticky nevýznamné změny jsme zaznamenali v expresi 
AdipoR2 mRNA u všech sledovaných skupin experimentálních 
zvířat, ačkoliv bylo možné pozorovat jistou tendenci k podobným 
výsledkům jako v případě exprese AdipoR1 mRNA. Naopak 
v důsledku podávání fenofibrátu byla exprese AdipoR2 mRNA ve 
svalové i jaterní tkáni zvýšena u myší krmených normální dietou, 
podávání fenofibrátu u myší krmených vysokosacharidovou dietou  
však tento efekt nemělo. Grafická dokumentace výše uvedených 
výsledků viz. Haluzik MM, Lacinova Z, Dolinkova M, et al.: 
Improvement of insulin sensitivity after peroxisome proliferator-
activated receptor-alpha agonist treatment is accompanied by 
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paradoxical increase of circulating resistin levels. Endocrinology 147 
(9): 4517-4524 SEP 2006 
 
Klinická část 
Vliv podávání fenofibrátu na antropometrické a biochemické 
parametry 
 Ve srovnání s kontrolní skupinou měly pacientky 
s diabetem 2. typu významně vyšší index tělesné hmotnosti (BMI), 
aterogenní index, glykémii, hladinu triacylglycerolů, glykovaného 
hemoglobinu a inzulínu. Naopak sérové koncentrace HDL 
cholesterolu byly u těchto pacientek významně nižší ve srovnání 
s kontrolní skupinou. Podávání fenofibrátu po dobu tří měsíců vedlo 
u obézních pacientek s DM 2. typu k signifikantnímu snížení 
sérových koncentrací triacylglycerolů, naopak tato intervence 
vyvolala u zmíněné skupiny vzrůst glykémie a hladin glykovaného 
hemoglobinu. Ostatní parametry včetně BMI nebyly podáváním 
fenofibrátu ovlivněny. 
 
Vliv podávání fenofibrátu na inzulínovou senzitivitu 
 Všechny parametry inzulínové senzitivity byly měřeny 
izoglykemickým-hyperinzulinemickým clampem a byly u skupiny 
obézních pacientek s DM 2. typu významně nižší ve srovnání 
s kontrolní skupinou zdravých žen. Výsledky měření ukazují u 
skupiny obézních pacientek s DM 2. typu na jejich nižší schopnost 
„vychytávání“ glukózy z cirkulace jako odpověď na infůzi inzulínu. 
Podávání fenofibrátu po dobu  3 měsíců významně neovlivnilo 
žádný z parametrů inzulínové senzitivity (MCRvlč, M/I, MCRglc/I).    
 
Vliv metabolického stavu, podávání fenofibrátu a 
hyperinzulinémie během izoglykemického-hyperinzulinemického 
clampu na sérové koncentrace FABP4. 
 Sérové koncentrace FABP4 na lačno byly u obézních 
pacientek s DM 2. typu před podáváním fenofibrátu významně vyšší 
ve srovnání s kontrolní skupinou zdravých žen (p<0.001) a podávání 
fenofibrátu je významně neovlivnilo (Obr. 3). 
 Hyperinzulinémie po dobu 90 minut během clampu 
vyvolala 10 % pokles koncentrace FABP4 u kontrolní skupiny, 
avšak tato změna byla statisticky nevýznamná v porovnání s bazální 
hodnotou (Obr. 4). Hyperinzulinemie trvající 180 minut vyvolala asi 
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16 % snížení koncentrace FABP v cirkulaci u této skupiny zdravých 
žen (p=0.03). 
 U pacientek s DM 2. typu před podáváním fenofibrátu, 90 
minut hyperinzulinémie během clampu způsobilo snížení 
koncentrace FABP asi o 20 % (p=0.025) (Obr. 4). 180 minut 
hyperinzulinémie u těchto pacientek vyvolalo snížení koncentrací 
FABP o 26 % (p=0.017 vůči bazální hodnotě) (Obr. 4). Procentuální 
pokles koncentrací FABP u těchto diabetických pacientek před 
podáváním fenofibrátu byl jak v 90, tak ve 180 minutě významně 
vyšší ve srovnání s kontrolní skupinou (p=0.03 resp. p=0.009). 
 U pacientek s DM 2. typu po podávání fenofibrátu byl po 90 
minutách hyperinzulinémie zaznamenán 7 % (statisticky 
nevýznamný) pokles koncentrace FABP4, po 180 minutách byl 
pokles asi 16 %  (p=0.036). Tyto hodnoty ukazují na statisticky 
nevýznamný rozdíl v poklesech hladin FABP4 mezi touto a 
kontrolní skupinou. 

 
Obr. 3: Sérové koncentrace FABP4 na lačno u kontrolní skupiny zdravých 
žen (bílý sloupec), obézních žen s DM 2. typu před podáváním fenofibrátu 
(šrafovaný sloupec) a obezních žen s DM 2. typu po tříměsíčním podávání 
fenofibrátu (černý sloupec). Zjištěné hodnoty jsou uváděny ve tvaru: 
Průměrná hodnota ± standardní chyba průměru. Statistická významnost byla 
hodnocena na základě analýzy rozptylu (One Way ANOVA) a párového t- 
testu (* p< 0,05 vs. kontrolní skupina) 
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Obr. 4: Změny v sérových koncentracích FABP4 během izoglykemického-
hyperinzulinemického clampu u kontrolní skupiny zdravých žen (plné 
kroužky), obézních pacientek s DM 2. typu před (prázdné kroužky) resp. po 
podávání fenofibrátu (plné trojúhelníčky). Statistická významnost byla 
zjištěna pomocí RM (repeated measures) ANOVA (* p< 0,05 vs. bazální 
hodnota u jednotlivých výše uvedených skupin) 

 
Podrobná dokumentace výše uvedených výsledků viz. 

Haluzík M.M., Anderleová K.,  Doležalová R. et al.: Serum 
adipocyte fatty acid binding protein levels in patients with type 2 
diabetes mellitus and obesity: the influence of fenofibrate treatment. 
Physiol Res. 2008, v tisku. 
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Diskuze 
Experimentální část 

Nejdůležitějším zjištěním vyplývajícím z této studie je, že 
aktivace PPAR-α receptorů fenofibrátem významně zvyšuje sérové 
koncentrace rezistinu a tato skutečnost je paradoxně provázena 
zlepšením inzulínové senzitivity. Toto zjištění je v rozporu s dříve 
publikovanými výsledky, které popisují, že zvýšení hladin rezistinu 
v cirkulaci je zodpovědné za vznik inzulínové rezistence  
(Hotamisligil 2003; Rajala, Obici et al. 2003; Satoh, Nguyen et al. 
2004; Fukui and Motojima 2002). Nejpříznačnějším důkazem 
objasňujícím fyziologickou funkci rezistinu je vytvoření 
transgenních myší s inaktivovaným genem kódujícím rezistin. Pro 
tyto myši je charakteristická snížená glykémie na lačno v důsledku 
zhoršené glukoneogeneze v játrech vyvolané sníženou expresí 
glukoneogenezických enzymů fosfoenolpyruvátkarboxykinázy a 
glukosa-6-fosfát-fosfatázy (Banerjee, Rangwala et al. 2004). V naší 
studii jsme však zaznamenali i přes zvýšení hladin rezistinu zlepšení 
inzulínové senzitivity, jak můžeme dokumentovat nejen snížením 
HOMA indexu, ale především na základě výsledků euglykemického-
hyperinzulinemického clampu. 

Na druhou stranu je však třeba říci, že koncentrace rezistinu 
nebyly měřeny u stejných zvířat na kterých byl prováděn 
euglykemický-hyperinzulinémický clamp. Na základě této 
skutečnosti nelze přímo dokázat vztah mezi inzulínovou senzitivitou 
a tkáňovými a sérovými koncentracemi rezistinu. Podle nám 
dostupných informací se dosud žádná studie nezaměřila přímo na 
vliv aktivace receptorů PPAR-α na koncentrace rezistinu v cirkulaci. 
Dvě studie se však zabývají vztahem mezi expresí rezistinové 
mRNA v tukové tkáni a aktivací receptorů PPAR-α.  Fukui (Fukui 
and Motojima 2002) zjistil, že snížená exprese rezistinové mRNA 
v bílé tukové tkáni u PPAR-α -/- myší ukazuje na určitou roli 
receptorů PPAR-α v expresi této mRNA. Jove (Jove, Planavila et al. 
2003) uvádí, že 8 týdenní podávání fenofibrátu pacientům 
s dyslipidémiíí vedlo ke zvýšení exprese rezistinové mRNA v bílé 
tukové tkáni. Z uvedeného tedy vyplývá že receptory PPAR-α hrají 
určitou roli v regulaci exprese rezistinové mRNA. Přesný regulační 
mechanismus je však dosud nejasný. 
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Jinou důležitou otázkou vyplývající z této studie je 
objasnění zdroje zvýšených koncentrací rezistinu po podání 
fenofibrátu. Zjistili jsme signifikantně zvýšenou expresi rezistinové 
mRNA v subkutánní nikoliv však v gonadální tukové tkáni. Také 
jsme po podání fenofibrátu zaznamenali dvojnásobné zvýšení 
exprese rezistinové mRNA v játrech. K výsledným koncentracím 
rezistinu může také přispět produkce tohoto hormonu 
imunokompetentními buňkami např. monocyty a makrofágy 
(Lehrke, Reilly et al. 2004; Patel, Buckels et al. 2003). 

Jak již bylo několikrát zmíněno, zvýšení koncentrace 
rezistinu je asociováno s inzulínovou rezistencí, avšak v naší studii 
jsme zjistili naopak zlepšení inzulínové senzitivity. Tuto skutečnost 
je možno vysvětlit následovně: 1) Agonisté receptorů PPAR-α 
způsobují zvýšení intenzity oxidace mastných kyselin, což vede ke 
snížení množství ektopicky uložených lipidů (v netukových tkáních). 
Histologická analýza jaterní tkáně toto vysvětleni podporuje. 2) 
Zvýšená exprese adiponektinových receptorů AdipoR1 v bílé tukové 
tkáni vede k zintenzívnění působení adiponektinu v adipocytech 
nepřímým mechanismem spočívajícím v ovlivnění jaterní inzulínové 
senzitivity. Toto vysvětlení je v souladu s prací publikovanou 
Tsuchidou (Tsuchida, Yamauchi et al. 2005). A konečně za 3) 
rezistin podobně jako adiponektin existuje v cirkulaci v několika 
izoformách, které se liší molekulovou hmotností a rozdílně ovlivňují 
inzulínovou senzitivitu (Gerber, Boettner et al. 2005). Tyto izoformy 
nebyly v naší studii měřeny a jejich potenciálně rozdílný vliv na 
inzulínovou senzitivitu tak nemůžeme posoudit. 

V naší studii na rozdíl od rezistinu koncentrace 
adiponektinu v cirkulaci byly zvýšeny po podání fenofibrátu u myší 
krmených normální dietou, nikoliv však u myší krmených 
vysokosacharidovou dietou. Ve svalové tkáni myší krmených 
normální dietou jsme po podání fenofibrátu zaznamenali 
signifikantně zvýšené množství adiponektinové mRNA, zatímco u 
myší krmených vysokosacharidovou dietou významné zvýšení 
adiponektinové mRNA v bílé tukové tkáni zaznamenáno nebylo. 
Možnost, že svalová tkáň za určitých podmínek exprimuje 
adiponektin bylo zjištěno ve studii Delaigle et al. (Delaigle, Jonas et 
al. 2004). Tato zvýšená exprese je provázena snížením množství 
mRNA kódující adiponektinové receptory AdipoR1 a naopak 
zvýšením AdipoR2 mRNA. Zdá se tedy, že na rozdíl od tukové a 
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jaterní tkáně, je množství receptorů pro adiponektin ve svalové tkáni 
je ovlivněno hladinami tohoto hormonu v cirkulaci.  

Závěrem lze říci, že podávání fenofibrátu zlepšilo dietou 
indukovanou inzulínovou rezistenci navzdory zvýšení sérových 
koncentrací rezistinu. Vysvětlení přesného mechanismu jakým 
receptory PPAR-α indukují zvýšení exprese rezistinové mRNA a 
následně sérových koncentrací rezistinu nebylo cílem této studie a 
tento mechanismus zůstává dále neobjasněn. Aktivace receptorů 
PPAR-α pozitivně ovlivňuje inzulínovou senzitivitu snížením 
množství ektopicky uložených lipidů zprostředkované 
zintenzívněním  adiponektinové signální dráhy v důsledku zvýšené 
exprese AdipoR1 v tukové tkáni a možná též jinými, dosud 
neobjasněnými mechanismy.  
 
Klinická část 
 Zkoumali jsme vliv PPAR-α agonisty fenofibrátu na sérové 
koncentrace FABP4 u pacientů s DM 2. typu. Předpokládali jsme, že 
některá možná metabolická působení fibrátů mohou být 
zprostředkována změnami cirkulujících koncentrací FABP4. 
Nejdůležitějším zjištěním bylo, že u pacientů s DM 2. typu sérové 
koncentrace FABP4 silně pozitivně korelují s indexem tělesné 
hmotnosti (BMI), glykémií a hladinou glykovaného hemoglobinu. 
Naopak negativní korelaci jsme zaznamenali s parametry inzulínové 
senzitivity měřenými izoglykemickým-hyperinzulinemickým 
clampem. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, že FABP4 
může být jedním z prostředníků mezi narušenou sekreční funkcí 
tukové tkáně a jinými metabolickými abnormalitami asociovanými s 
metabolickým syndromem. 
 V předchozích experimentálních studiích bylo zjištěno, že 
FABP proteiny hrají důležitou roli v transportu mastných kyselin do 
buněčných kompartmentů a modulaci intracelulárního metabolizmu 
lipidů a taktéž jsou schopny regulovat genovou expresi (Binas, 
Danneberg et al. 1999; Levy, Menard et al. 2001; Wolfrum, 
Borrmann et al. 2001). Není bez zajímavosti, že jaterní receptory 
PPAR mají schopnost vázat FABP (Rolf, Oudenampsen-Kruger et 
al. 1995) a FABP proteiny mohou nepřímo modifikovat funkci 
receptorů PPAR  v jádře ovlivněním transportu ligandů PPAR 
receptorů do jádra (Wolfrum, Borrmann et al. 2001). Na základě této 
skutečností jsme vycházeli z hypotézy, že aktivace receptorů PPAR-
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α naopak ovlivní koncentraci FABP proteinů v cirkulaci. Avšak 
tříměsíční podávání fenofibrátu tento efekt nevyvolalo navzdory 
snížení hladin volných mastných kyselin a triacylglycerolů. Avšak 
naše studie odhalila jiné zajímavé vztahy mezi sérovými 
koncentracemi FABP4 proteinů a metabolickými parametry. Zjistili 
jsme velmi úzkou pozitivní korelaci nejen mezi hladinou FABP4 
v cirkulaci a stupněm obezity vyjádřeným pomocí indexu tělesné 
hmotnosti (BMI), ale dokonce silnější pozitivní korelaci s glykémií a 
koncentrací glykovaného hemoglobinu v cirkulaci. Na základě 
našich bohatých zkušeností s různými markery metabolických 
odchylek u pacientů s obezitou a diabetem 2. typu můžeme říci, že 
korelace FABP4 s těmito odchylkami je jednoznačně nejsilnější a to 
i ve srovnání s tak významnými markery jako je například 
adiponektin. 

Naše studie je také první studií ukazující silnou inverzní 
korelaci sérových koncentrací FABP4 s parametry inzulínové 
senzitivity měřenými izoglykemickým-hyperinzulinemickým 
clampem. Zjistili jsme také, že sérové koncentrace FABP jsou přímo 
ovlivňovány inzulínem, jak můžeme usoudit na základě snížení 
koncentrací FABP během izoglykemického-hyperinzulinemického 
clampu. Není bez zajímavosti, že intenzita snížení sérových hladin 
FABP byla významně větší u pacientů trpících DM 2. typu ve 
srovnání se zdravými kontrolními subjekty. Na základě této 
skutečnosti můžeme usuzovat, že deficience inzulínu a/nebo 
inzulínová rezistence je možná zodpovědná za zvýšení koncentrací 
FABP v cirkulaci u diabetiků 2. typu. 
 Existuje pouze několik málo studií zaměřených na úlohu 
FABP4 proteinů při rozvoji inzulínové rezistence a tak význam 
těchto proteinů ve zmíněném kontextu je dosud ne zcela jasný. 
Situaci navíc komplikuje skutečnost, že FABP4 proteiny jsou 
produkovány kromě adipocytů i imunokompetentními buňkami např. 
makrofágy, které tak mohou ovlivnit výsledné koncentrace FABP4 
proteinů v cirkulaci (Makowski, Brittingham et al. 2005; Makowski 
and Hotamisligil 2005). Nicméně je zřejmé že FABP4 proteiny 
představují jeden z faktorů, který má úzký vztah k indexu tělesné 
hmotnosti a inzulínové senzitivitě a řadí se tak k široké škále 
intenzívně studovaných regulačních proteinů produkovaných 
tukovou tkání jako např. adiponektin a rezistin. 
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Závěr 
 Objev endokrinní funkce tukové tkáně představuje jeden 
z nejvýznamnějších biomedicínských objevů posledního desetiletí. 
Tento objev výrazně změnil náš pohled na etiologii inzulínové 
rezistence a diabetu. Velký pokrok ve výzkumu těchto onemocnění 
přinesla i identifikace receptorů PPAR, i když otázka jejich 
využitelnosti v léčbě inzulínové rezistence u lidí není stále 
definitivně zodpovězena. Při studiu molekulárních mechanizmů 
inzulínové rezistence a diabetu se jako vhodné genetické modely 
v podmínkách in vivo uplatňují transgenní myši. Předpokládá se, že 
poznatky získané s využitím těchto transgenních organizmů přispějí 
k rozšíření dosud relativně omezených možností léčby obezitou 
vyvolané inzulínové rezistence. 

Výsledky našich experimentálních studií do jisté míry 
přispěly k objasnění změn endokrinní funkce tukové tkáně po 
podávání PPAR-agonistů a k objasnění jejich podílu na 
metabolických účincích fibrátů. Obecně ale můžeme konstatovat, že 
ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně fibráty má účinky spíše 
modulační, zatímco převládajícím mechanizmem je nepochybně 
přímé ovlivnění metabolizmu lipidů.  

V naší klinické studii jsme popsali těsný vztah sérových 
koncentrací FABP4 k řadě metabolických odchylek u pacientek 
s obezitou a diabetem 2. typu. Sérové koncentrace FABP4 mají navíc 
velmi těsný negativní vztah k parametrům inzulínové senzitivity. 
Hladiny FABP4 nebyly v naší studii významně ovlivněny 
podáváním fenofibrátu a můžeme tedy konstatovat, že změny hladin 
FABP4 se na metabolických účincích aktivace PPAR-α 
pravděpodobně nepodílejí. Nelze však vyloučit podíl změn lokálních 
hladin FABP4 v tukové tkáni a především pak možný podíl změn 
koncentrací FABP v cytoplazmě adipocytů.     
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