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Seznam použitých zkratek 
 
ASP - protein stimulující acylaci (acylation stimulating protein) 
A-ZIP/F-1 myši – transgenní lipoatrofické myši  
BMI – index tělesné hmotnosti (Body Mass Index)    
FABP – FABP proteiny (Fatty acids binding proteins FABPs) 
FABP4- izoforma FABP proteinů exprimována adipocyty 
FFA - volné mastné kyseliny (free fatty acids)  
G-CSF - faktor stimulující granulocyty 
HDL – lipoproteiny o vysoké hustotě (high density lipoproteins) 
HOMA index - Homeostasis Model Assessment – index inzulínové senizitivity 
IRS 1-4 - intracelulární signální proteiny uplatňující se v inzulínové signální dráze (insulin 
receptor substrate) 
JAK - Janus kinázy - intracelulární signálních proteiny uplatňující se v tzv. JAK-STAT 
signální dráze 
LD myši – myši krmené vysokosacharidovou dietou  – „lipogenic diet“ 
LDL - lipoproteiny o nízké hustotě (low density lipoproteins) 
LIRKO myši – transgenní myši s inaktivovaným inzulínovým receptorem v jaterní tkáni 
(liver-specific insulin receptor knockout) 
MAPK - mitogen aktivující proteinkináza 
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 
MIRKO myši – transgenní myši s inaktivovaným inzulínovým receptorem ve svalové tkáni 
(muscle-specific insulin receptor knockout)  
MKR myši - transgenní myši se zvýšenou expresí dominantně negativní izoformy receptoru 
IGF-I ve svalu 
WY-14643 - agonista receptorů PPAR-α  
OB gen – strukturní gen kódující leptin  
PAI-1 - plazmatický inhibitor aktivátoru plazminogenu-1 (plasminogen activator inhibitor-1)  
PI 3 – kináza - fosfatidylinositol-3-kináza  
PKC - proteinkináza C  
PPAR - receptory aktivované peroxizomovými proliferátory  
PPAR-α - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
PPAR-γγγγ - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
PPAR-ββββ/δδδδ - podtřída (izoforma) receptorů PPAR 
STAT proteiny - signální proteiny uplatňující se v tzv. JAK-STAT signální dráze 
TNF-αααα – nádorový nekrotický faktor α -tumour necrosis factor-alpha 
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Úvod: 

Tuková tkáň jako endokrinní orgán 

Do nedávné doby se předpokládalo, že tuková tkáň plní tři základní funkce. Za 

tradičně nezvýznamnější je považována funkce tukové tkáně coby energetické rezervy, která 

je schopna zvýšením lipolýzy uvolnit do oběhu mastné kyseliny, které lze následně použít 

především ve svalové tkáni jako zdroj energie (Haluzík 2002). Funkce termoregulační spočívá 

v tom, že podkožní tuk představuje izolační bariéru, která zabraňuje nadměrným tepelným 

ztrátám organizmu do chladnějšího vnějšího prostředí. Díky snadné deformovatelnosti je 

tuková tkáň spolu s podkožním vazivem také schopna plnit funkci mechanické ochrany proti 

nárazům a úderům a snižovat tak nebezpečí mechanického poškození organizmu.  

Počátkem devadesátých let minulého století se ovšem zcela zásadně změnil pohled na 

zmíněné funkce tukové tkáně 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, 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 (rezistin, TNF-α), nebo naopak relativně chránit před 

jejím rozvojem (adiponektin, leptin) (Kubota, Terauchi et al. 2002; Maeda, Shimomura et al. 

2002).  

Aby byl výčet funkcí tukové tkáně úplný, je třeba zmínit skutečnost, že tato tkáň je 

také místem konverze některých hormonů z prohormonálních prekurzorů (kortizol, 

trijodtyronin) (Marie, Dupuy et al. 1992; Engeli, Bohnke et al. 2004). Nesmíme zapomenout 

také na fakt, že celá řada lipofilních léčiv a xenobiotik má schopnost ukládat se v tukové 

tkáni. Předpokládá se, že některé škodlivé látky typu polychlorovaných bifenylů po kumulaci 

v tukové tkáni mohou ovlivňovat její metabolické a endokrinní funkce, což by mohlo mít 

určité negativní důsledky pro organizmus (Mullerova and Kopecky 2006). 

 

Přehled buněk tukové tkáně produkujících hormony 

 Kvantitativně nejdůležitější součástí tukové tkáně jsou vlastní tukové buňky –

adipocyty (Obr 1.). Avšak tato tkáň není složena pouze z adipocytů, ale obsahuje celou řadu 

dalších buněk např. leukocyty, fibroblasty, makrofágy, preadipocyty. Všechny uvedené typy 
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buněk jsou částečně fixovány na síť kolagenových vláken, která tvoří vlastní kostru tukové 

tkáně.  

 

Obr. 1: Snímek tukové tkáně pořízený elektronovým mikroskopem. Vlastní tukové buňky 

adipocyty jsou zde zbarveny červeně. Převzato z R. Boyer, Concepts in Biochemistry. 

Brooks/Cole  2002 

 

Obsah určitých metabolitů v adipocytech a taktéž tvar a velikost adipocytů není 

zdaleka konstantní a je odrazem nutričního stavu organizmu. Platí, že štíhlí lidé mají menší 

adipocyty, zatímco u obézních lidí mají adipocyty větší objem v důsledku obsahu velkého 

množství lipidů (Obr. 2). Velikost adipocytů a obsah lipidů v adipocytech ovlivňují jednak 

jejich metabolické vlastnosti např. inzulínovou senzitivitu (snížení u „obézních“ adipocytů) a 

také endokrinní produkci („obézní“ adipocyty produkují více prozánětlivých a méně 

protizánětlivých faktorů) (Heilbronn, Smith et al. 2004). 

 

Obr.2: Snímek adipocytu pořízený elektronovým mikroskopem. Globule triacylglycerolů 

vyplňují téměř celý objem těchto buněk. Převzato z R. G. GARRETT, CH. M. GRISHAM, 

Biochemistry. Belmont: Thomson Learning 2005. 
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Hormony tukové tkáně 

 Jak již bylo zmíněno, tuková tkáň produkuje kromě klasických metabolitů (glycerol, 

mastné kyseliny) i několik desítek látek, které můžeme řadit mezi hormony. V souvislosti 

s endokrinní funkcí tukové tkáně je však třeba mít na paměti, že na produkci těchto hormonů 

se nepodílejí pouze vlastní tukové buňky tedy adipocyty, ale i jiné buňky přítomné v tukové 

tkáni. Na základě této skutečnosti můžeme hormony tukové tkáně klasifikovat do tří skupin: 

jednak na látky, které jsou primárně a za normálních okolností produkovány jinými tkáněmi 

např. tumor necrosis faktor α (TNF-α) produkovaný aktivovanými makrofágy, jednak na látky 

produkované převážně adipocyty, na jejichž produkci se mohou podílet i jiné typy buněk 

přítomných v tukové tkáni např. imunokompetentní buňky v případě rezistinu. Konečně třetí 

skupinu látek tvoří ty, které jsou výlučně nebo převážně produkovány adipocyty. Jedná se o 

početně nejmenší skupinu látek a můžeme zde zařadit např. leptin a adiponektin. Tyto látky 

(působky) můžeme považovat za „pravé“ adipocytární hormony, jejichž aktivita bývá dávána 

do souvislosti se vznikem inzulínové rezistence. 

 

Leptin 

Leptin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty bílé tukové tkáně  

(Zhang, Proenca et al. 1994; Friedman, Ferrara et al. 1997). Kromě toho byla zaznamenána 

exprese leptinového genu také v placentě a žaludku (Masuzaki, Ogawa et al. 1997; Bado, 

Levasseur et al. 1998). Lidský leptinový gen (tzv. ob gen) je  lokalizován na krátkém raménku 

7. chromozómu (7q31) a je tvořen třemi exony a dvěma introny a jeho DNA je kódována více 

než 15 000 páry bazí. Po translaci leptinové mRNA vznikne protein o 167 aminokyselinách, 

přičemž 146 aminokyselin tvoří vlastní neglykosylovaný protein a zbylých 21 aminokyselin 

představuje signální sekvenci, která je následně odštěpena. Expresi ob (leptinového) genu 

ovlivňuje celá řada faktorů. Tak např. hladovění a vystavení experimentálních zvířat chladu a 

také i jejich výrazná fyzická aktivita vedou k poklesu exprese leptinové mRNA. Zajímavé 

výsledky byly rovněž získány skupinou Wabitsche (Wabitsch, Jensen et al. 1996), kteří 

prováděli experimenty na tkáňových kulturách lidských preadipocytů a adipocytů. Autoři této 

studie došli k závěru, že leptin je produkován pouze zralými adipocyty, zatímco nedojde-li 

k jejich vyzrávání, je produkce leptinu buď zcela nulová, nebo jen velmi nízká. Vzhledem 

k tomu, že pro normální diferenciaci adipocytů jsou nezbytné i mnohé hormony, např. 

kortizol a inzulín, je jimi takto nepřímo ovlivněna i produkce leptinu. U výše uvedených 

hormonů bylo také navíc zaznamenáno přímé ovlivnění exprese leptinové mRNA, ne tedy 



 - 10 - 

pouze prostřednictvím adipocytární diferenciace (Murakami, Iida et al. 1995; Rentsch and 

Chiesi 1996). Dalším významným regulátorem exprese leptinové mRNA jsou taktéž pohlavní 

hormony (estrogeny a androgeny) (Nedvídková et al., 2007). Bylo prokázáno, že sérové 

koncentrace leptinu jsou vyšší u žen než u mužů, a to i po přepočtení na relativně vyšší obsah 

tuku v organizmu u žen (Wabitsch, Blum et al. 1997). Velmi významným regulátorem 

exprese leptinové mRNA se zdají být také látky, které ovlivňují β-adrenergní receptory např. 

noradrenalin a neselektivní agonista těchto receptorů izoprenalin. Obě tyto látky výrazně 

inhibují expresi leptinové mRNA. 

Leptinové receptory byly identifikovány v roce 1995 (Tartaglia, Dembski et al. 1995). 

Jejich aminokyselinová sekvence je velmi podobná tzv. I. třídě cytokinových receptorů, 

především pro interleukin-6 a G-CSF (faktor stimulující granulocyty). Členové I. třídy 

cytokinových receptorů využívají k intracelulárnímu přenosu signálu tzv. Janus-kinázy (JAK) 

a tzv. STAT proteiny (Obr 3.).  

 

Obr.3: Leptinová intracelulární signální dráha v hypotalamu využívající při transdukci 

signálu JAK-STAT proteiny. Vazba leptinu na receptor vyvolá jeho dimerizaci provázenou 

fosforylací tyrozinových zbytků na tomto receptoru. Fosforylace je katalyzována tzv. Janus 

kinázami (JAK). STAT proteiny se pak vážou na fosforylovaný receptor prostřednictvím své 

SH2 domény a jsou fosforylovány JAK kinázami. Tato fosforylace vyvolá dimerizaci STAT 

proteinů a takto vzniklý dimerní komplex vstupuje do jádra, kde se váže na specifické 

regulační sekvence na DNA a ovlivňuje expresi cílových genů. Převzato z D. L. NELSON, M. 

M. COX, Lehninger Principles of Biochemistry, New York: W. H. Freeman 2004. 
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Následně byla nalezena a popsána celá řada izoforem receptorů pro leptin. U všech 

dosud známých izoforem leptinových receptorů je přítomna shodná extracelulární část 

tvořená 816 aminokyselinami, avšak délka intracelulární části (intracelulární domény) je u 

různých izoforem odlišná (rozmezí od 34 po 303 aminokyseliny). Na základě této odlišnosti 

můžeme rozlišit tzv. dlouhou izoformu leptinového receptoru a řadu tzv. krátkých izoforem 

leptinového receptoru. V současné době je známo 5 krátkých izoforem s různou tkáňovou a 

orgánovou distribucí. Význam těchto  izoforem leptinového receptoru není dosud zcela jasný, 

patrně nejsou schopné transdukce signálu, ale některé z nich se podílejí na aktivním 

transportu leptinu z periferie přes hematoencefalickou bariéru do centrálního nervového 

systému. Kromě toho existuje ještě cirkulující neboli solubilní forma leptinového receptoru, 

což je izoforma tvořená pouze extracelulární doménou, která je uvolňována do cirkulace a 

slouží patrně jako vazebný protein pro leptin.    

Hladiny leptinu jsou zvýšeny u obézních jedinců naopak u štíhlých jedinců jsou 

sníženy, tedy pozitivně korelují s celkovým obsahem tuku v organizmu. Leptin tak 

představuje hormonální signál, který v hypotalamickém centru sytosti informuje o aktuálním 

stavu tukových zásob v organizmu (Obr. 4).  

 

Obr.4: Regulace příjmu potravy a energetického výdeje v hypothalamu. a) anatomie 

hypothalamu b) interakce mezi hypothalamem a adipocyty tukové tkáně. Převzato z D. L. 

NELSON, M. M. COX, Lehninger Principles of Biochemistry, New York: W. H. Freeman 2004.  



 - 12 - 

Úplné chybění leptinu v lidském organizmu způsobené mutací leptinového genu vede 

k morbidní obezitě spojené s inzulínovou rezistencí. Stejný fenotyp byl zaznamenán také u 

mnohých experimentálních modelů obezity a inzulínové rezistence např. u tzv. ob/ob myší 

(Obr. 5), jejichž obezita vzniká v důsledku mutace strukturního genu kódujícího leptin. 

Substituce rekombinatního leptinu vede v těchto případech k potlačení hyperfagie a poklesu 

tělesné hmotnosti téměř do normálních mezí. Podobné pozitivní působení exogenního leptinu 

bylo zaznamenáno u nemocných s tzv. lipoatrofickým diabetem, pro který je charakteristický 

výrazný úbytek až chybění tukové tkáně, který způsobuje ektopické ukládání lipidů 

především ve svalové a jaterní tkáni a také v pankreatu. Toto ektopické ukládání lipidů vede 

k rozvoji inzulínové rezistence a diabetu. Podávání leptinu u těchto nemocných způsobí úplné 

vymizení diabetu, nebo přinejmenším významné zlepšení zdravotního stavu a snížení 

inzulínové rezistence (Oral, Simha et al. 2002).  

 

Obr 5: Nepřítomnost leptinu v organizmu způsobuje morbidní obezitu spojenou 

s inzulínovou rezistencí. Obě tyto myši stejného věku mají defektní ob gen kódující leptin. 

Myši na obrázku vpravo byl injekčně podáván purifikovaný leptin a její hmotnost dosáhla 35 

gramů. Myš na obrázku vlevo bez leptinové substituce vážila 67 gramů a byla také méně 

fyzicky aktivní. Převzato z D. L. NELSON, M. M. COX, Lehninger Principles of Biochemistry, 

New York: W. H. Freeman 2004. 

 

Dalšími příklady experimentálních modelů obezity mohou být tzv. db/db myši resp. 

fa/fa potkani. Příčinou obezity u db/db myší je porucha leptinového receptoru v důsledku 

bodové mutace. V důsledku této mutace dochází ke zkrácení intracelulární domény dlouhé 

izoformy leptinového receptoru, takže tato mutovaná izoforma strukturně prakticky odpovídá 
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nejčastějšímu typu krátké izoformy. Tato ovšem není schopna plně zprostředkovat 

intracelulární transdukci signálu a prakticky tak znemožňuje normální působení leptinu. U 

fa/fa potkanů je za jejich fenotyp stejně jako v předchozím případě zodpovědná bodová 

mutace ve strukturním genu kódujícím leptinový receptor. Tato mutace však vede „pouze“ 

k záměně jedné aminokyseliny v extracelulární doméně leptinového receptoru. Tato odchylka 

sice patrně neovlivňuje vazebnou aktivitu receptoru, ale snižuje jeho expresi na buněčném 

povrchu. Posledním známým experimentálním modelem obezity vyvolané odchylkami ve 

struktuře leptinového receptoru jsou tzv. potkani kmene Koletsky (Obr 6.) U tohoto kmene 

vede mutace leptinového receptoru k téměř úplnému vymizení extracelulární domény, což 

zcela znemožňuje vazbu leptinu na tento receptor. 

 

Obr.6:  Obezita vyvolaná mutací leptinového receptoru u potkana kmene Koletsky (mutace 

způsobuje vymizení extracelulární domény tohoto receptoru) (na obrázku vpravo). Vlevo 

normální potkan kmene Wistar stejného věku. Převzato z Haluzík M.: Poruchy výživy a leptin. 

Grada Publishing, 2002. 

   

Nejpočetnější a z epidemiologického hlediska nejvýznamnější skupinu představují 

pacienti s obezitou vzniklou v důsledku kombinace polygenně determinované genetické 

predispozice k obezitě s vlivy vnějšího prostředí (nadměrný příjem potravy, nedostatečná 

fyzická aktivita). U těchto pacientů je ve většině případů přítomna hyperleptinémie 

v důsledku velkého množství tuku v organizmu. Podávání rekombinantního leptinu těmto 
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obézním subjektům však ve většině případů nevedlo k poklesu jejich tělesné hmotnosti a 

výsledky byly srovnatelné s placebem (Hukshorn, Saris et al. 2000; Westerterp-Plantenga, 

Saris et al. 2001). 

 Na základě výše uvedených zjištění vyvstává otázka proč hyperleptinémie u obézních 

jedinců netlumí příjem potravy a nechrání je tak před rozvojem obezity. V současné době 

existují dvě teorie, které se pokouší objasnit tuto skutečnost. První hovoří o tzv. 

leptinorezistenci (analogie s inzulínorezistencí u obezity) vznikající v důsledku poruchy 

transportu leptinu přes hematoencefalickou bariéru nebo poruch na úrovni postreceptorové 

leptinové signální kaskády (Caro, Kolaczynski et al. 1996). Druhá teorie předpokládá, že 

primární úlohou leptinu není potlačovat příjem potravy, ale naopak spouštět adaptační reakci 

organizmu na dlouhodobé hladovění (Havel 2002). Toto vysvětlení se jeví jako 

pravděpodobnější, protože většina volně žijících živočichů i předků člověka se soustavně 

potýkala s nedostatkem potravy a nikoliv jejím přebytkem. Jednoznačný závěr však v tomto 

ohledu nelze učinit. 

 

Adiponektin 

Adiponektin je proteinový hormon, který je prakticky výlučně produkován adipocyty 

(Trujillo and Scherer 2005; Scherer 2006; přehled Haluzík, Pařízková 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).  

Adiponektinový strukturní gen je lokalizován na třetím chromozómu v pozici q27 a 

kóduje polypeptid tvořený 244 aminokyselinami. N-terminální část tohoto polypeptidu je 

tvořena signální sekvencí, která je následována hypervariabilní oblastí nevykazující žádnou 

homologii u různých druhů organizmů. C-terminální část pak tvoří globulární doménu, která 

je homologní s proteiny patřící do tzv. C1q rodiny (Tsao, Lodish et al. 2002). Biologická 

funkce těchto proteinů není dosud známá, nebo o ní existuje jen velmi málo informací. 

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 příliš nekoreluje se sérovými koncentracemi 

adiponektinu, což lze dokumentovat studií, ve které byla srovnávána intenzita exprese 

adiponektinové mRNA se sérovými koncentracemi tohoto hormonu u leptin deficientních 
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ob/ob myší vs. kontrolní skupina štíhlých zvířat (Haluzik, Colombo et al. 2004). Exprese 

mRNA byla u ob/ob myší podle očekávání výrazně snížena, avšak koncentrace adiponektinu 

v cirkulaci se příliš nelišily. Toto paradoxní zjištění je pravděpodobně vysvětlitelné tím, že  

díky zvýšenému obsahu tuku v organizmu ob/ob myší je také produkováno více adiponektinu, 

ačkoli jeho produkce připadající na hmotnostní jednotku tukové tkáně je relativně snížena. Se 

stoupající věkem ob/ob myší, pak postupně klesají i jejich sérové koncentrace adiponektinu 

v souvislosti s progresí jejich inzulínové rezistence. Podobné výsledky byly zjištěny i u jiných 

experimentálních modelů např. opic. Na základě těchto experimentálních zjištění lze obecně 

konstatovat, že sérové koncentrace adiponektinu negativně korelují s obsahem tuku 

v organizmu a  inzulínovou senzitivitou a jsou tedy sníženy u pacientů s obezitou, diabetem a 

inzulínovou rezistencí. 

V Hottově studii prováděné na opicích bylo zjištěno, že sérové koncentrace 

adiponektinu klesají se snižováním inzulínové senzitivity. Byla také zaznamenána negativní 

korelace mezi hladinou adiponektinu a tělesnou hmotností, obsahem tuku v organizmu a také 

bazální hladinou inzulínu. Naopak hladiny tohoto hormonu pozitivně korelovaly 

s celotělovým vychytáváním glukózy během euglykemického-hyperinzulinemického clampu, 

který je přesným měřítkem inzulínové senzitivity. Není bez zajímavosti že byl také 

zaznamenán pokles hladin adiponektinu  v počátečních stádiích obezity, což by mohlo svědčit 

o kauzálním vlivu poklesu adiponektinémie na vznik diabetu. U myší s lipoatrofickým 

diabetem  (vyvolán částečným nebo úplným chyběním tukové tkáně) hladiny adiponektinu 

významně klesají u parciální lipoatrofie, u kompletní lipoatrofie jsou dokonce neměřitelné.  

Vzhledem k výše uvedeným výsledkům prokazujícím možný kauzální vztah 

adiponektinu ke vzniku a rozvoji inzulínové rezistence a diabetu 2. typu, se celá řada studií 

zabývala podáváním rekombinantního adiponektinu experimentálním modelům obezity a 

diabetu 2. typu.  

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 Haluzík, Pařízková et al. 2004). V mnohých studiích tak 

podávání adiponektinu přineslo zlepšení lipatrofického diabetu, kombinované podávání 

adiponektinu spolu s leptinem pak přineslo ještě lepší výsledky.  

U jiných studií (např. na myších s kompletním lipoatrofickým diabetem) však toto 

pozitivní působení zaznamenáno nebylo (Colombo et al., nepublikované výsledky). Podání 

kompletního adiponektinového proteinu v experimentu realizovaném Schererovou 

výzkumnou skupinou vyvolalo přechodný pokles glykémie, bez ovlivnění sérových 
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koncentrací inzulínu (Kim, Pennisi et al. 2006; Combs, Berg et al. 2001). Měření inzulínové 

senzitivity u myší v podmínkách in vivo metodou euglykemického-hyperinzulínemického 

clampu realizované stejnou výzkumnou skupinou ukázalo snížení endogenní produkce 

glukózy v játrech, naopak inzulínová senzitivita ve svalové a tukové tkáni ovlivněna nebyla. 

Důležité informace o fyziologickém významu adiponektinu v regulaci metabolizmu 

glukózy přinesly transgenní myši s vyřazením genu, který kóduje adiponektin tzv. ADP -/- 

myši. Tyto transgenní myši byly vytvořeny nezávisle na sobě třemi vědeckými skupinami. 

Maedova výzkumná skupina (Maeda, Shimomura et al. 2002) zaznamenala u těchto myší 

zpomalenou clearence mastných kyselin, normální hladiny inzulínu a glukózy a také normální 

glukózovou toleranci. Avšak podávání potravy s vysokým obsahem tuků vyvolalo u těchto 

myší inzulínovou rezistenci výrazně vyššího stupně ve srovnání s kontrolní skupinou. Navíc 

ve svalové tkáni ADP -/- myší byla zjištěna zvýšená exprese mRNA pro enzymy, které 

stimulují transport volných mastných kyselin do svalu a také zvýšená koncentrace TNF-α. 

Podobné výsledky uvádí také Kubota (Kubota, Terauchi et al. 2002) s tím rozdílem, že 

snížení inzulínové senzitivity ADP -/- myší bylo zjištěno již při běžném dietním režimu. 

Naopak ke značně odlišným a kontroverzním výsledkům došla třetí vědecká skupina (Ma, 

Cabrero et al. 2002) která nezjistila vliv deficience adiponektinu na metabolizmus glukózy a 

navíc zaznamenala u ADP -/- myší zvýšení intenzity oxidace lipidů ve svalové tkáni. Tyto 

výsledky lze pravděpodobně interpretovat pouze částečným knockoutem adiponektinového 

genu těchto myší, který mohl vést produkci fragmentu adiponektinu zodpovědného za výše 

uvedené výsledky. 

 Adiponektin vykazuje také protizánětlivé a antiaterogenní účinky inhibicí migrace 

monocytů a makrofágů a jejich přeměny v pěnové buňky (Ouchi, Kihara et al. 2001).  

Jisté tedy je, že v experimentálních podmínkách adiponektin výše uvedené 

patofyziologické stavy přinejmenším zčásti upravuje. V souvislosti s tím vyvstává otázka, zda 

by podávání tohoto hormonu u lidí mohlo mít terapeutické účinky při ovlivnění diabetu 2. 

typu či aterosklerosy, 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 řadíme do 

skupiny proteinů bohatých na cystein spolu s tzv. rezistinu podobnými molekulami (RELM-

resistin like molecules). 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 
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inzulínovou senzitivitu (Steppan and Lazar 2004). Bylo také zjištěno, že rezistin je 

exprimován především zralými formami adipocytů.  

Rezistin byl původně považován za faktor zodpovědný za vznik obezitou vyvolané 

inzulínové rezistence u obézních myší a potkanů (Steppan, Bailey et al. 2001). Bylo zjištěno, 

že imunoneutralizace rezistinu vede u myší s inzulínovou rezistencí ke zlepšení glukózové 

tolerance a k poklesu hladin glukózy a inzulínu. Naopak podání rezistinu v podmínkách in 

vivo inzulínovou senzitivitu zhoršuje. Následující studie však ne zcela potvrdily jeho roli 

v etiopatogeneze inzulínové rezistence. Bylo např. zjištěno, že exprese  rezistinové mRNA 

v tukové tkáni obézních myší je snížena ve srovnání s kontrolní skupinou (Haluzik, Colombo 

et al. 2004; Way, Gorgun et al. 2001). Podání PPAR-γ agonistů navíc expresi rezistinové 

mRNA zvýšilo, což je v rozporu s předtím publikovanými výsledky. V jiných pracích byla 

studována exprese rezistinové mRNA ve vzorcích lidské tukové tkáně resp. lidských 

adipocytech. Zatímco v prvním případě byla zjištěna zvýšená exprese rezistinové mRNA, 

v druhém případě byla exprese této mRNA nízká a nebyl zaznamenán rozdíl mezi štíhlými a 

obézními subjekty. V McTernanově studii bylo zjištěno ve vzorcích tukové tkáně z různých 

částí lidského těla u obézních i štíhlých jedinců že množství rezistinového proteinu odpovídá 

intenzitě exprese rezistinové mRNA. Na základě výše uvedených zjištění, je zřejmé, že 

význam rezistinu v etiopatogenezi lidské inzulínové rezistence zůstává zatím nejasný, ale 

s určitostí lze říci, že rezistin ovlivňuje jaterní produkci glukózy u experimentálních myších 

modelů (Way, Gorgun et al. 2001; Banerjee, Rangwala et al. 2004; Haluzik, Colombo et al. 

2004). 

 

ASP (protein stimulující acylaci-acylation stimulating protein) 

 ASP (protein stimulující acylaci) představuje další hormon produkovaný tukovou 

tkání. Jeho hlavní fyziologickou funkcí je zvýšení syntézy triglyceridů v adipocytech 

stimulací transportu glukózy a volných mastných kyselin do adipocytu a inhibicí hormon-

senzitivní lipázy. Obě zmíněné skutečnosti vedou ke zvýšení obsahu triglyceridů 

v adipocytech. Uvedené účinky ASP nejsou závislé na inzulínu a nejsou tedy zprostředkovány 

inzulínovou signální kaskádou (Sniderman, Maslowska et al. 2000).  

 Velký přínos k vysvětlení fyziologické funkce ASP měly studie s transgenními zvířaty 

s deficitem ASP. U těchto transgenních myší byla zjištěna redukce tukové tkáně, snížená 

koncentrace leptinu, zvýšená inzulínová senzitivita a rezistence na obezitu vyvolanou dietou 

s vysokým obsahem tuku (Murray, Sniderman et al. 1999). Pro tyto myši je také 
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charakteristický zvýšený příjem potravy, který však nevede k obezitě pravděpodobně 

v důsledku jejich zvýšeného energetického výdeje dosud nevysvětleným mechanismem. 

 Většina klinických studií zjistila u obézních jedinců zvýšení hladin ASP (Yang, Lu et 

al. 2006; Cianflone, Lu et al. 2005; Sniderman, Cianflone et al. 1991). Koncentrace ASP také 

ovlivňuje fyzická aktivita. V této souvislosti bylo zaznamenáno zvýšení hladin ASP o 70% 

v důsledku akutní fyzické zátěže (Schrauwen, Hesselink et al. 2005). Za několik hodin po této 

aktivitě se hladiny ASP opět normalizovaly. Hladiny ASP u diabetiků léčených perorálními 

antidiabetiky ovlivněny nebyly (Ozata, Gungor et al. 2001). Co se týká vztahu ASP 

k parametrům inzulínové senzitivity u mnohých studií, nikoliv však u všech, byla nalezena 

negativní korelace. Výše uvedené výsledky ukazují, že v nejbližší době nelze předpokládat, že 

by rutinní stanovování ASP mělo větší klinický význam a přínos (Cianflone, Xia et al. 2003). 

 

TNF-αααα (Tumor necrosis factor-alpha) 

 TNF-α je prozánětlivý cytokin, který je zapojen v patogeneze mnohých 

autoimunitních onemocnění a některých chronických i akutních zánětlivých nemocí (Kollias, 

Douni et al. 1999). TNF-α  se exprimuje na buněčném povrchu jako 26kDa protein. TNF-α-

konvertujícím enzymem je převeden do 17kDa solubilní formy, která je považována za 

vlastní aktivní formu, která je zodpovědná za většinu biologických účinků. TNF-α je 

produkován aktivovanými makrofágy a lymfocyty a také adipocyty (Hotamisligil, Shargill et 

al. 1993).  

 TNF-α výrazně ovlivňuje lipidový metabolizmus ve smyslu zvýšení hladiny 

triglyceridů v cirkulaci v důsledku stimulace lipolýzy v tukové tkáni a zvýšení syntézy 

triglyceridů v játrech (Hube and Hauner 1999). Euglykemickým-hyperinzulinemickým 

clampem provedeným na potkanech bylo zjištěno zhoršení inzulínové senzitivity po podání 

TNF-α. Naopak použití neutralizačních protilátek in vivo  na obézních Zucker fa/fa potkanech 

(experimentální model obezity s mutovaným genem kódujícím leptinový receptor) přineslo 

zlepšení inzulínové senzitivity ve svalové a částečně také v tukové tkáni, jaterní inzulínová 

senzitivita však ovlivněna nebyla (Hotamisligil, Shargill et al. 1993). 

 Experimentální výsledky tedy jednoznačně svědčí pro významnou roli TNF-α 

v etiologii inzulínové rezistence. Neplatí to však zcela pro klinické výsledky, které jsou 

poněkud rozporuplnější a méně kompletní.       
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PAI-1 (plazmatický inhibitor aktivátoru plazminogenu-1- plasminogen activator 

inhibitor-1)  

 PAI-1, je kromě adipocytů syntetizován i v mnoha buňkách lidského organizmu 

včetně endoteliálních, hepatocytů a fibroblastů (Alessi, Poggi et al. 2007). Těmito buňkami je 

secernován do cirkulace, kde se vyskytuje v aktivní formě v komplexu s glykoproteinem 

vitronectinem. Mezi nejdůležitější faktory, které ovlivňují koncentrace PAI-1 v cirkulaci patří 

především plazmatické hladiny triglyceridů a body mass index nikoliv však stupeň inzulínové 

rezistence. Předpokládá se, že za vzestup PAI-1 u pacientů s obezitou a inzulínovou rezistencí 

jsou zodpovědné chronicky zvýšené hladiny mastných kyselin (Toft, Bonaa et al. 1997). 

 Plazmatické hladiny PAI-1 jsou zvýšeny u obézních pacientů, nejistý je však jejich 

hlavní „tkáňový“ zdroj produkce. Jedna z hypotéz předpokládá, že právě tuková tkáň je 

významným zdrojem PAI-1.  Tato hypotéza vychází ze skutečnosti, že vysoké hladiny PAI-1 

u obézních jedinců významně klesají po váhové redukci vyvolané dietou nebo operační 

léčbou. Výše uvedenou hypotézu podporuje i zjištění, že PAI-1 exprese mRNA v tukové tkáni 

je významně zvýšena v adipocytech obézních subjektů. Přesný mechanismus proč obezita a 

s ní spojená inzulínová rezistence vede ke zvýšení tvorby PAI-1 v tukové tkáni není však 

dosud znám.  

 

Inzulínová rezistence a diabetes mellitus 2. typu. 

 Inzulínovou rezistenci můžeme definovat jako kvantitativní poruchu působení inzulínu 

v cílových tkáních. Za fyziologických podmínek nastává např. v průběhu stárnutí, v pubertě, 

během těhotenství, při stresu a dlouhodobém hladovění. 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; 

Anderlova, Haluzik et al. 2005). Na základě současných znalostí je inzulínová rezistence 

považována za nejvýznamnější složku tzv. metabolického syndromu (v současné době je 

vhodnější používat název „syndrom inzulínové rezistence“). Pojmem syndrom inzulínové 

rezistence rozumíme soubor klinických projevů a biochemických odchylek, které zvyšují 

riziko aterosklerózy a následně kardiovaskulární morbidity a mortality (Reaven 1988). Mimo 

výše uvedené, jsou součástí syndromu inzulínové rezistence také hyperinzulinémie, androidní 

obezita, arteriální hypertenze, dyslipoproteinémie (hypertriglyceridémie, snížení HDL 

cholesterolu, vzestup koncentrace malých denzních LDL), poruchy glukózové homeostázy, 
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hyperurikémie, poruchy hemokoagulace a endoteliální dysfunkce. Tento syndrom se  

současné době vyskytuje u 30 až 50 % naší populace. 

 Celá řada studií se pokoušela objasnit mechanizmus, jakým obezita vyvolává 

inzulínovou rezistenci  a následně vznik diabetu 2. typu (Shulman 2000). V současné době se 

předpokládá, že jednou z příčin těchto patofyziologických stavů je ektopické ukládání lipidů 

do periferních tkání. Obezita vzniká v případě, že energetický příjem převáží nad 

energetickým výdejem. Tato situace vede k přetěžování tukových buněk nadměrným 

energetickým příjmem a vzniku tzv. hypertrofických adipocytů, pro něž je charakteristický 

vysoký obsah uložených lipidů. Hypertrofické adipocyty 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 

(především svalové, jaterní a pankreatické) (Saltiel 2001). Zvýšené množství takto ektopicky 

uložených lipidů v Langerhansových ostrůvcích pankreatu současně negativně ovlivňuje 

sekreci inzulínu β-buňkami tohoto orgánu (Unger and Zhou 2001). Kvantifikovat množství 

ektopicky uložených lipidů v cílových tkáních pro působení inzulínu, tedy především ve 

svalové a jaterní tkáni lze s využitím magnetické spektroskopie (Seppala-Lindroos, 

Vehkavaara et al. 2002). Zvýšené množství ektopicky uložených lipidů představuje typický 

nález u obézních pacientů s inzulínovou rezistencí a/nebo s diabetem 2. typu, popřípadě 

trpících lipoatrofickým diabetem. Mechanizmus, jakým ektopicky uložené lipidy vyvolávají 

inzulínovou rezistenci není ještě zcela objasněn, předpokládá se však, že spíše než vlastní 

triacylglyceroly jsou za negativní působení na inzulínovou senzitivitu zodpovědné některé 

jejich metabolity jako například estery acylkoenzymu-A s dlouhými řetězci (long-chain acyl 

coenzym A esters) popř. diacylglyceroly (Shulman 2000). Jeden z možných mechanismů 

vysvětlující výše uvedenou skutečnost je tzv. Randleova hypotéza. Tato hypotéza 

předpokládá, že dochází k substrátové kompetici mezi mastnými kyselinami a glukózou. 

Zvýšená množství mastných kyselin jsou ve větší míře oxidována, což vede ke snížení 

metabolizace glukózy v důsledku inhibice některých enzymů metabolizujících tento sacharid 

(Randle, Garland et al. 1963). Mnohé studie také prokazují, že určité lipidové metabolity 

přítomné ve vyšších koncentracích, mohou přímo inhibovat některé klíčové enzymy 

metabolizmu glukózy např. glykogen syntázu, glukokinázu, glukóza-6-fosfatázu, hexokinázu 

a acetylkoenzym-A-karboxylázu (Perseghin, Petersen et al. 2003). Snad nejvíce 

experimentálních důkazů podporuje představu, že ektopicky uložené lipidy přímo ovlivňují 
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inzulínovou signální kaskádu, což vede  ke snížení inzulínové senzitivity příslušných tkání 

(Saltiel 2001).        

 Jak už byl výše naznačeno, projevy inzulínové rezistence jsou patrné především 

v tukové, svalové a jaterní tkáni. Viscerální tuková tkáň se v současné době považuje za 

primární místo vzniku inzulínové rezistence (Scheen 2003). V důsledku inzulínové rezistence 

dochází v této tkáni k nedostatečné inhibici hormon-senzitivní lipázy a tím intenzívní 

lipolýze, která vede ke zvýšení sérových koncentrací volných mastných kyselin (FFA). U této 

tkáně byly také zaznamenány odchylky v její endokrinní funkci. Většina glukózy přítomné 

v cirkulaci (70-90%) se za hyperinzulinemických podmínek utilizuje ve svalové tkání 

s využitím inzulín dependentního transportu do svalových buněk. Při poruchách těchto 

transportních mechanizmů se zvyšuje glykémie. Byly také pozorovány defekty 

v intracelulárním metabolizmu glukózy a syntéze svalového glykogenu (Shulman 2000). 

Projevy inzulínové rezistence v jaterní tkáni zahrnují především nedostatečnou blokádu 

glykogenolýzy a glukoneogeneze. 

 Na molekulární úrovni jsou za vznik inzulínové rezistence zodpovědné poruchy 

inzulínové signální kaskády. Tyto poruchy mohou vzniknout na kterémkoliv stupni této 

kaskády počínaje změnami struktury a funkce inzulínového receptoru a konče defekty 

intracelulárního přenosu signálu. Inzulínový receptor je tetramerní glykoprotein složený ze 

dvou podjednotek α a dvou podjednotek β. Po navázání inzulínu na extracelulární alfa 

podjednotku dochází k aktivaci tyrozinkinázové domény intracelulární beta podjednotky, 

která je zodpovědná za autofosforylaci inzulínového receptoru a fosforylaci specifických 

intracelulárních signálních proteinů IRS 1-3 (insulin receptor substrate) (Myers, Grammer et 

al. 1994). Poté následuje kaskáda fosforylačně – defosforylačních reakcí dalších 

intracelulárních signálních proteinů ubírající se třemi základními směry: přes PI 3 – kinázu 

(fosfatidylinositol-3-kinázu), MAPK (mitogen aktivující proteikinázu) a proteinkinázu 

Cbl/CAP. MAPK signální kaskáda je aktivována kromě inzulínu celou řadou růstových 

faktorů, zatímco PI-3 a Cbl/CAP kinázové signální kaskády jsou aktivovány výhradně 

inzulínem (Zick 2004). 

Jednotlivé složky inzulínové signální kaskády mohou být ovlivněny mnohými 

hormonálními (např. glukokortikoidy) a biochemickými faktory (např. volné mastné 

kyseliny). S využitím magnetické spektroskopie bylo zjištěno, že volné mastné kyseliny 

způsobují inzulínovou rezistenci snížením intenzity inzulín dependentního transportu glukózy 

do svalové tkáně (Perseghin, Petersen et al. 2003). Volné mastné kyseliny také aktivují mnohé  
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serinové kinázy, mezi nimi i proteinkinázu C - PKC. Aktivací této proteinkinázy dochází 

k alternativní (inzulín independentní) fosforylaci IRS-1 a tím k interferenci a blokaci 

fosforylace tohoto intracelulárního signálního proteinu aktivovaným inzulínovým receptorem. 

Tato situace vede k poruchám aktivace PI 3-kinázy, což se projeví poklesem inzulínem 

stimulovaného transportu glukózy pomocí  GLUT 4 transportérů (Shulman 2000). 

Příčiny inzulínové rezistence můžeme klasifikovat do dvou skupin a to na primární 

resp. sekundární. Příčiny primární inzulínové rezistence jsou determinovány geneticky. Tyto 

genetické defekty je možné pozorovat na receptorové i postreceptorové úrovni (Saltiel and 

Kahn 2001). Na receptorové úrovni se jedná především o mutace genů kódujících inzulínový 

receptor. Na postreceptorové úrovni stojí v popředí genetické poruchy inzulínové signální 

kaskády např. defekty genů pro tyrozinkinázu, inzulín receptor substrát (IRS), glukózové 

transportéry atd.. V širším kontextu můžeme za příčiny inzulínové rezistence považovat i 

mutace genů kódujících enzymy, které se uplatňují v rámci metabolizmu glukózy, lipidů a 

proteinů. Primární inzulínová rezistence je extrémně vzácná a ve většině případů se v klinické 

praxi jedná o inzulínovou rezistenci sekundární. 

 Za příčiny sekundární inzulínové rezistence můžeme považovat vlivy metabolické, 

hormonální a vlivy související s aktivitami imunitního systému (účinek protizánětlivých 

cytokinů, vznik protilátek proti inzulínu a inzulínovému receptoru apod.) (Shulman 2000). 

Metabolické faktory představují jednoznačně nejčastější příčinu inzulínové rezistence. Patří 

mezi ně především obezita a s ní související zvýšená koncentrace volných mastných kyselin, 

dále nedostatek fyzické aktivity, hyperglykémie, která kromě negativního ovlivnění účinku 

inzulínu působí toxicky na β- buňky, psychický stres, poruchy acidobazické rovnováhy a 

osmolarity a také vliv některých léků. Z hormonálních vlivů se na inzulínové rezistenci může 

podílet tzv. kompenzatorní hyperinzulinizmus (Felber and Golay 2002; Kashyap and 

Defronzo 2007). Permanentně zvýšené hladiny inzulínu v tomto případě způsobí snížení 

počtu inzulínových receptorů (down regulace) i když tento efekt je některými pracemi 

zpochybňován a zvýšení hladin hormonů s antagonistickými účinky vůči inzulínu 

(katecholamíny, glukagon, růstový hormon, kortizol). 

  

Transgenní modely inzulínové rezistence a diabetu 

Během posledních několika let se vhodným modelem pro studium molekulárních 

mechanizmů inzulínové rezistence v podmínkách in vivo staly transgenní myší se selektivním 
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vyřazením (knockoutem) inzulínového receptoru v jednotlivých tkáních respektive se 

selektivním vyřazením různých součástí inzulinové signální kaskády.  

Např. transgenní myši s vyřazením inzulínového receptoru ve svalové tkáni tzv. 

MIRKO myši (muscle-specific insulin receptor knockout) vykazují změny v lipidovém 

metabolizmu (zvýšené hladiny triglyceridů a volných mastných kyselin krevním séru), avšak 

jejich glykémie, glukózová tolerance a sérové hladiny inzulínu zůstávají nezměněny 

(Bruning, Michael et al. 1998). Na rozdíl od výše zmíněného transgenního modelu, u tzv. 

LIRKO myší s vyřazením inzulínového receptoru v jaterní tkáni (liver-specific insulin 

receptor knockout) se vyvinula inzulínová rezistence, glukózová intolerance, nedostatečná 

inhibice jaterní glukoneogeneze a hyperinzulinémie (Michael, Kulkarni et al. 2000). Avšak 

ani při dlouhodobém sledování se u těchto myší nevyvinul diabetes mellitus 2. typu, což 

potvrzuje hypotézu, že pro vznik tohoto onemocnění je vedle inzulínové rezistence nutná i 

přítomnost absolutní či relativní poruchy sekrece inzulínu β-buňkami pankreatu (White 2002).  

U transgenních myší se selektivním vyřazením IRS-1 (insulin receptor substrate-1) 

tento defekt nezpůsobuje vznik diabetu, dochází však k hyperplazii β-buněk a vzniku 

inzulínové rezistence ve svalové a tukové tkáni, avšak díky kompenzatorní hyperinzulinémii 

je zachována normoglykémie. (Araki, Lipes et al. 1994). Podrobnější studie prokázaly 

sekundární hypertenzi a hypertriglyceridémii v důsledku aktivace lipoproteinové lipázy 

v tukové tkáni a fenotyp těchto myší tak vykazuje charakteristiky metabolického syndromu. 

Na rozdíl od IRS-1 transgenních myší se u IRS-2 myší vyvine diabetes mellitus 2. typu 

z důvodu těžké inzulínové rezistence v jaterní tkáni a nedostatečné kompenzatorní reakce β-

buněk spočívající v poruše inzulínové sekrece (Tamemoto, Kadowaki et al. 1994; Withers, 

Gutierrez et al. 1998). U IRS-3 a IRS-4 knockout myší dochází pouze k malým změnám 

v sekreci inzulínu a glukózové toleranci a jejich celkový fenotyp není výrazněji ovlivněn. U 

transgenních myší s chybějícím glukózovým transportérem 4 (GLUT 4) ve svalové a tukové 

tkáni dochází ke vzniku inzulínové rezistence, glukózové intoleranci a hyperglykémii nalačno 

(Katz, Stenbit et al. 1995). 

 

PPAR a inzulínová senzitivita 

Receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (peroxisome proliferator 

activated receptors - PPAR) můžeme považovat za spojovací článek částečně vysvětlující 

interakci mezi jednotlivými tkáněmi a hormonálními faktory, které společně vedou ke vzniku 

inzulínové rezistence.  
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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 metabolizmu lipidů a sacharidů a 

uplatňujících se při regulace zánětu, imunitních dějů, diferenciace buněk a nádorového bujení. 

Název těchto receptorů je odvozen od skutečnosti, že jejich aktivace stimuluje proliferaci 

peroxizomů u potkanů (Norris, Chen et al. 2003). Peroxizomy jsou buněčné organely, v nichž 

probíhá  beta-oxidace mastných kyselin s delším rozvětveným řetězcem (mastné kyseliny 

s kratším řetězem jsou oxidovány v mitochondriích), syntéza cholesterolu, žlučových kyselin 

a strukturních lipidů. Z hlediska struktury můžeme u receptorů PPAR rozlišit tři funkční 

oblasti tzv. domény. V C-terminální části se nachází ligand-dependentní AF-2 aktivační 

doména, svým tvarem připomínající „kapsu“, která má schopnost specificky vázat PPAR 

aktivátory resp. inhibitory. Vazba těchto ligandů vyvolává konformační změny této domény 

tím i celého receptoru. V N-terminální části těchto receptorů pak můžeme nalézt AF-2 ligand-

independentní aktivační doménu. Třetí, tzv. DNA-vázající doména obsahuje dvojici 

specifických struktur tzv. motivů zvaných zinkové prsty. Tato doména zajišťuje interakci 

aktivovaných receptorů PPAR se specifickými regulačními sekvencemi tzv. PPAR 

responzivních genů. 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) (Haluzik and Svacina 2005). Aktivovaný receptor PPAR 

tvoří heterodimer s retinoidním nukleárním receptorem X (RXR) a tento komplex následně 

rozeznává specifické regulační sekvence DNA tzv. responzivní elementy pro peroxizómové 

proliferátory (peroxisome proliferator response element, PPRE) na něž se naváže. Tato vazba 

vyvolává expresi specifických cílových strukturních genů, jejichž produkty jsou zodpovědné 

za vlastní biologické účinky PPAR (Obr. 7) (Picard and Auwerx 2002). Kromě agonistů resp. 

antagonistů je funkce receptorů PPAR navíc ovlivňována tzv. koaktivátory a korepresory. 

Jedná se o regulační proteiny, které po navázání na receptory PPAR modifikují jejich 

působení  na responzivní cílové geny. Tyto regulační proteiny nejčastěji využívají k vazbě 

ligand-vázající popř. AF-2 doménu. Účinek  zmíněných regulačních proteinů spočívá 

nejčastěji v ovlivnění remodelace chromatinu příslušných genů, dále acetylaci a metylaci 

histonů a v některých případech taktéž v ovlivnění transkripčních pochodů. Na základě 

experimentálních studií bylo zjištěno, že jako kofaktory mohou působit některé proteiny 

z rodiny p160 např. SRC-1, TIF-2, PRIP, PGC-1, PGC-2 a další (Picard and Auwerx 2002). 

Korepresorová aktivita byla naopak zaznamenána u transkripčních faktorů NcoR a SMRT. 
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V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že žádný z výše uvedených kofaktorů a 

korepresorů nevykazuje absolutní specifitu vůči receptorům PPAR, ale působí i na mnohé 

další transkripční faktory. Skutečný kvantitativní význam kofaktorů a korepresorů 

v modifikaci účinků receptorů PPAR není zatím znám. Lze však očekávat, že jednoznačnou 

odpověď patrně přinesou studie se selektivním vyřazením (knockoutem) příslušných 

strukturních genů kódujících tyto regulační proteiny.  

 

Obr.7:  Intracelulární transdukce signálu zprostředkovaná receptory PPAR. Po vazbě ligandu 

(T) na receptor PPAR dochází k jeho dimerizaci s retinoidním nukleárním receptorem X 

(RXR). Takto vzniklý heterodimer se následně váže na specifické regulační sekvence na DNA 

tzv. responzívní elementy, čímž dochází ke stimulaci transkripce cílových genů. Převzato z D. 

L. NELSON, M. M. COX, Lehninger Principles of Biochemistry, New York: W. H. Freeman 

2004.  

 

Jsou známy tři izoformy PPAR kódovány třemi různými strukturními geny PPAR-α, 

PPAR-γ, PPAR-δ (někdy nazývaný β).   

 

Receptory PPAR-αααα   

PPAR-α receptory se exprimují především ve tkáních, které využívají jako substrát 

volné mastné kyseliny (hnědá tuková tkáň, jaterní tkáň, srdce, ledviny, příčně pruhované 

svalstvo, trávicí trakt), kde se podílí na regulaci  jejich oxidace (Berger and Moller 2002).  
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Gen kódující receptor PPAR-α byl objeven v roce 1990 u myší a později také u 

člověka jako první z izoforem PPAR (Kliewer, Xu et al. 2001). U člověka se tento gen 

nachází na 22. chromozómu. Bylo zjištěno, že exprese mRNA pro PPAR-α je v játrech 

hlodavců vyšší než u člověka (Loviscach, Rehman et al. 2000) a při hladovění dochází 

v játrech k jejímu zdvojnásobení. Mezi endogenní ligandy receptorů PPAR-α patří nasycené i 

nenasycené mastné kyseliny 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 (oba vykazují 10x vyšší 

afinitu k PPAR-α než k PPAR-γ), ciprofibrát, bezafibrát (aktivuje ve stejné míře všechny 

izoformy PPAR) a relativně PPAR-α selektivní WY-14643, hojně využívaný především 

v experimentálních studiích (Haluzik and Svacina 2005). 

Hlavním mechanismem účinku receptorů PPAR-α je regulace lipidového 

metabolizmu. Jejich aktivace vede k transkripci genů, jejichž produkty jsou zapojeny do 

transportu mastných kyselin přes mitochondriální membránu a α-,β- i ω-oxidace mastných 

kyselin. 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 především na jejich vliv na inzulínovou 

senzitivitu (Haluzik and Haluzik 2006). 

K objasnění funkce receptorů PPAR-α přispělo vytvoření transgenních myší se 

selektivním vyřazením (knockoutem) PPAR-α. Jejich fenotyp se odlišuje od normálních myší 

pouze nevýrazně. Tyto myši jsou fertilní, mají srovnatelnou tělesnou hmotnost a sérové 

koncentrace glukózy a inzulínu jako kontrolní zvířata. Hlavní rozdíl spočívá v chybění 

stimulačního efektu PPAR-α-agonistů na proliferaci jaderných peroxizómů a indukci 

jaterních enzymů, které se uplatňují při transportu mastných kyselin do buněk, oxidaci 

mastných kyselin, štěpení triglyceridů a ketogenezi. Při podávání PPAR-α-agonistů dochází u 

normálních myší k zdvojnásobení hmotnosti jater, zatímco u transgenních PPAR-α myší tato 

odezva chybí (Lee, Pineau et al. 1995). Významné odchylky byly zaznamenány při adaptaci 

těchto myší na dlouhodobé hladovění. U normálních myší dochází během dlouhodobého 

hladovění ke stimulaci lipolýzy, což vede k vzestupu volných mastných kyselin a následně 

jejich oxidaci v periferních tkáních coby energetického substrátu. U transgenních myší s 

„knockoutem“ PPAR-α byl zaznamenán taktéž vzestup hladin volných mastných kyselin, 

avšak nedochází k jejich oxidaci v důsledku čehož se v játrech netvoří ketolátky (Guerre-
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Millo, Rouault et al. 2001). Jediným využitelným zdrojem energie se pak u těchto myší stává 

glykogen (i za bazálního stavu je u tohoto typu myší jeho množství sníženo), jehož zásoby 

jsou při nemožnosti využití jiného energetického zdroje značně limitované a tato skutečnost 

vede k rychlému poklesu glykémie. Z uvedeného vyplývá, že tyto transgenní myši nejsou 

schopny přežít ani relativně krátkodobé hladovění (Kersten, Seydoux et al. 1999).  

 

PPAR-αααα a inzulínová senzitivita 

V souvislosti s rostoucím počtem poznatků o kauzálním vztahu ektopického ukládání 

triglyceridů ve svalové a jaterní tkáni a inzulínové senzitivitě těchto tkání se objevila celá řada 

studií s receptory PPAR-α zaměřených na možné ovlivnění inzulínové senzitivity. Za 

předpokladu, že je zvýšená koncentrace ektopicky uložených lipidů příčinou inzulínové 

rezistence, představovalo by snížení množství takto uložených lipidů kauzální metodu léčby 

inzulínové rezistence. První studie s podáváním PPAR-α agonistů fibrátů byly prováděny 

jednak na nutričních (dietou vyvolaných) modelech, jednak na klasických genetických 

modelech leptin deficientních ob/ob myší a Zucker obézních diabetických potkanech (Guerre-

Millo, Gervois et al. 2000). Ve všech případech byl zaznamenán pokles glykémie a hladin 

inzulínu, což svědčí o zlepšení inzulínové senzitivity. U většiny experimentálních modelů 

vedlo podávání PPAR-α agonistů ke snížení obsahu tuku v organizmu (Guerre-Millo, Gervois 

et al. 2000) v některých studiích byl naopak zaznamenán opačný efekt (Sedova, Seda et al. 

2004).  

Vliv podávání PPAR-α agonistů na inzulínovou rezistenci a diabetes byl zkoumán 

také na lipoatrofických A-ZIP/F-1 myších (Chou, Haluzik et al. 2002). Pro tyto transgenní 

myši je charakteristické úplné chybění tukové tkáně a výrazné ektopické ukládání lipidů ve 

svalové a jaterní tkáni a Langerhansových ostrůvcích pankreatu (Moitra, Mason et al. 1998). 

Čtrnáctidenní podávání PPAR-α agonisty WY-14643 vedlo u tohoto transgenního modelu 

k úplné normalizaci sérových koncentrací triglyceridů a volných mastných kyselin a 

k výraznému poklesu glykémie. Naopak sérové koncentrace inzulínu se nezměnily. 

Euglykemickým-hyperinzulinemickým clampem bylo zjištěno významné zvýšení inzulínové 

senzitivity v jaterní tkáni a hraniční zvýšení v tkáni svalové. V obou těchto tkáních byla také 

zaznamenána zvýšená exprese mRNA pro karnitinpalmytoyltransferázu a acylkoenzym-A-

oxidázu, což jsou enzymy, které se významně podílí na oxidaci mastných kyselin. U těchto 

lipoatrofických myší došlo také k výraznému snížení obsahu triglyceridů ve svalové a jaterní 
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tkáni. Lze tedy konstatovat, že podávání PPAR-α agonisty WY-14643 vedlo k významnému 

zlepšení kompenzace diabetu a inzulínové senzitivity. 

V další studii byl podáván PPAR-α agonista WY-14643 transgenním myším se 

zvýšenou expresí dominantně negativní izoformy receptoru IGF-I ve svalu (tzv. MKR myši) 

(Kim, Haluzik et al. 2003). Pro tyto transgenní myši je charakteristický rozvoj těžké 

inzulínové rezistence ve svalové, tukové a jaterní tkáni, obdobně jako u předchozího modelu. 

Po čtrnáctidenním podávání PPAR-α agonisty WY-14643 byl u  tohoto modelu zaznamenán 

pokles glykémie a normalizace hladin cirkulujících lipidů. Došlo také ke snížení obsahu 

triglyceridů ve svalové a jaterní tkáni a zlepšení inzulínové sekrece β-buňkami pankreatu. 

Sérové koncentrace inzulínu nebyly ani v tomto případě ovlivněny. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že aktivace PPAR-α u experimentálních myších modelů 

obezity a inzulínové rezistence zlepšuje inzulínovou senzitivitu stimulací oxidace mastných 

kyselin ve svalové a jaterní tkáni, což sekundárně způsobí snížení množství ektopicky 

uložených lipidů. PPAR-α agonisté zlepšují v experimentu i sekreci inzulínu β-buňkami 

pankreatu.        

 

PPAR-αααα a hormony tukové tkáně. 

 Vliv stimulace receptorů PPAR-α na endokrinní funkci tukové tkáně byl zkoumán jen 

v několika málo studiích, přestože aktivace těchto receptorů u hlodavců vyvolává výrazné 

snížení celkového množství lipidů.  

Jak již bylo uvedeno, hladiny leptinu za normálních okolností pozitivně korelují  

celkovým obsahem tuku v organizmu a klesají v závislosti na váhové redukci a to jak u lidí, 

tak i u hlodavců (Maffei, Halaas et al. 1995; Haluzik, Fiedler et al. 1999; Nedvídková et al. 

2007). Tato skutečnost byla zjištěna i ve studiích s podáváním PPAR-α agonistů myším a 

potkanům, kde jejich váhová redukce byla provázena snížením sérových koncentrací leptinu  

(Lee, Choi et al. 2002).  

Jen velmi málo je zatím známo o tom, jak se mění sérové koncentrace rezistinu a jeho 

genová exprese po aktivaci receptorů 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 
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(Haluzik, Lacinova et al. 2006). V jiné studii byla zjištěna zvýšená genová exprese rezistinu 

ve vzorcích lidské subkutánní tukové tkáně odebraných zkoumaným subjektům po 

osmitýdenním podávání fenofibrátu resp. placeba kontrolní skupině (Jove, Planavila et al. 

2003). Stejně jako v případě leptinu není kolísání hladin rezistinu v přímém vztahu k PPAR-α 

senzitizujícím účinkům. 

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 na vysokosacharidové dietě nebyly hladiny adiponektinu ovlivněny 

(Haluzik, Lacinova et al. 2006). Zdá se, že změny hladin adiponektinu nemají vztah k PPAR-

α inzulín senzitizujícímu účinku. 

 

Receptory PPAR-γγγγ 

Receptory PPAR-γ byly objeveny  roce 1992 klonováním u jihoamerické žáby 

Xenopus a v témže roce u člověka (Rosen and Spiegelman 2001). Receptory PPAR-γ se hojně 

nacházejí v tukové tkáni a jsou považovány za nejvýznamnější regulátor diferenciace 

adipocytů a nepřímý regulátor endokrinní funkce tukové tkáně. (Kubota, Terauchi et al. 

1999). Mají také schopnost ovlivňovat kapacitu tukové tkáně k ukládání triglyceridů (Saltiel 

and Olefsky 1996). Mezi významné agonisty receptorů PPAR-γ patří thiazolidindiony 

využívané při léčbě diabetu druhého typu jako látky s inzulín senzitizujícím účinkem (Saltiel 

and Olefsky 1996). Receptory PPAR-γ mohou v jiných orgánech (např. trávicího traktu) 

ovlivňovat sklon buněk v těchto tkáních k nádorovému bujení a také se podílet na rozvoji 

autoimunitně podmíněných zánětlivých onemocnění (Haluzik and Svacina 2005). Jsou známy 

tři izoformy receptorů PPAR-γ  označované jako γ1, γ2 a γ3 (Greene, Blumberg et al. 1995; 

Sramkova, Kunešová et al. 2001), které vykazují odlišnosti v tkáňové distribuci. Izoforma 

PPAR-γ1 se vyskytuje v mnoha tkáních včetně srdeční svaloviny, příčně pruhovaných svalů, 

bílé tukové tkáně, tlustého i tenkého střeva, ledvin a pankreatu. Izoforma PPAR-γ2 je 

exprimována především v bílé tukové tkáni a konečně izoforma PPAR-γ3 se exprimuje pouze 

v tlustém střevě a taktéž v tukové tkáni. Z hlediska regulace inzulínové senzitivity jsou velmi 

důležité receptory PPAR-γ exprimované ve svalové tkáni (Gavrilova, Haluzik et al. 2003; 

Matsusue, Haluzik et al. 2003; Norris, Chen et al. 2003).  
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Receptory PPAR-δδδδ 

Receptory PPAR-δ (někdy též označované PPAR-β/δ) byly identifikovány v roce 

1992 a představují nejméně známou a významnou skupinou receptorů PPAR.  Lidský gen 

kódující tyto receptory je lokalizován na 6. chromozómu, zatímco u myší se tento gen nachází 

na chromozómu 17. Receptory PPAR-δ se vyskytují prakticky ve všech tkáních a zásadním 

způsobem ovlivňují myelinizaci centrálního nervového systému a podílí se na regulaci 

implantace embrya v průběhu nitroděložního vývoje (Gilde, van der Lee et al. 2003). Je o 

nich také známo, že se uplatňují při regulaci metabolizmu lipidů a sacharidů. Stimulace 

receptorů PPAR-δ vede v experimentálních podmínkách ke kombinovanému 

hypolipidemickému a inzulín-senzitizujícímu účinku (Lee, Chawla et al. 2003; Moller and 

Berger 2003).  

 

FABP proteiny (Fatty acids binding proteins FABPs) 

 FABP proteiny patří do rodiny evolučně vysoce konzervovaných, hojně rozšířených  

cytoplazmatických proteinů, které se vyznačují schopností reverzibilně vázat hydrofobní 

ligandy např. nasycené i nenasycené mastné kyseliny, eikosanoidy a jiné látky lipidového 

charakteru. Předpokládá se o nich, že by mohly hrát důležitou roli v etiopatogenezi inzulínové 

rezistence. Kromě výše uvedeného se tyto proteiny podílejí na zachování integrity 

cytoplazmatické membrány a také usnadňují transport mastných kyselin a jiných lipidů do 

buňky. Významná je také jejich regulační funkce v procesech intracelulární transdukce 

signálů (Makowski and Hotamisligil 2004). FABP proteiny jsou exprimovány v několika 

tkáňově specifických izoformách a uplatňují se v regulaci nejenom lipidového metabolizmu, 

ale i v jiných metabolických regulacích (Boord, Fazio et al. 2002). Do současné doby byly 

identifikovány následující tkáňově specifické izoformy: izoforma exprimovaná 

v makrofágách a adipocytech FABP4 (označovaná též aP2), epidermální FABP (FABP5, také 

označovaná jako mal1), srdeční FABP (FABP3), střevní izoforma FABP2 a konečně 

izoforma vyskytující se v jaterní tkáni FABP1. Z našeho pohledu významnou skupinu FABP 

proteinů představují proteiny FABP4, které jsou produkovány jak výše uvedeno primárně 

adipocyty a následně uvolňovány do cirkulace s předpokladem systémového působení 

(Karpisek, Stejskal et al. 2007; Stejskal and Karpisek 2006).  

K detailnímu objasnění funkce FABP proteinů ve výše uvedených procesech přispělo 

vytvoření FABP4 deficientních transgenních myší (Hotamisligil, Johnson et al. 1996). Tak 
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aP2
-/- transgenní myši překvapivě nevykazují žádné abnormality v tukové tkáni, reprodukci a 

růstu. Zajímavé je, že deficience této izoformy neovlivňuje diferenciaci adipocytů, přestože 

tato izoforma představuje 5% veškerých cytoplazmatických proteinů v adipocytech. 

Pravděpodobně jsou aP2 proteiny zastoupeny ve své funkci jinými izoformami. 

Vysokotuková dieta vyvolává u těchto FABP4 deficientních myší obezitu, avšak ve srovnání 

s kontrolními zvířaty jsou výrazně „imunní“ proti vzniku inzulínové rezistence, 

hyperglykémii a vzniku aterosklerózy. Hladiny volných mastných kyselin jsou u tohoto 

experimentálního modelu vyšší, hladina cholesterolu a triacylglycerolů je naopak nižší ve 

srovnání s normálními zvířaty. aP2
-/- transgenní myši vykazují také odchylky v lipolýze 

indukované aktivací β-adrenergních receptorů a sekreci inzulínu.  

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. Dosud žádná 

publikovaná studie se 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-hyperinzulínemickým 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) ve 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 hmotnosti) 

po dobu 2 týdnů. Hladiny glukózy, sérového inzulínu, adiponektinu a rezistinu byly 

opakovaně změřeny u dvou vzájemně nezávislých skupin zvířat s podobnými výsledky 

popsanými dále.   

 

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). Podáním exogenního inzulínu je vytvořena hyperinzulinémie odpovídající cca 

pětinásobku hladiny inzulínu po 12 hodinovém hladovění a cca 1,5 násobku hladiny inzulínu 

po jídle. Kromě neradioaktivní 20% glukózy sloužící k udržení euglykémie, je kontinuálně 

podávána 3-3H glukóza sloužící jako tracer k výpočtu celotělové citlivosti na inzulín (whole 

body glukose uptake, whole body glycolysis, whole body glycogen synthesis). Padesát minut 

před ukončením clampu je pak ve formě bolusové injekce aplikována 2-deoxy-14-C-glukóza. 

Tato látka je ve tkáních fosforylována, nemůže však být metabolizována dále. Její množství 

ve tkáni (intracelulární) je pak přesným měřítkem tkáńového vychytávání glukózy. Takto lze 

měřit inzulínovou senzitivitu ve svalu, bílé a hnědé tukové tkáni. Jaterní inzulínová senzitivita 

je pak vypočítávána jako rozdíl whole body glocose uptake a glucose infusion rate (vše jako 

průměrné hodnoty z posledních 30 minut clampu). Výsledná endogenní (tedy především 

jaterní, potenciálně také renální a střevní) produkce glukózy je tím nižší, čím citlivější jsou 

glukoneogenetické orgány k supresi danou dávkou inzulínu.Veškeré infuze jsou podávány do 

katetru ve v. cava superior zavedeném v celkové anestézii cca 4-6 dní před vlastním clampem. 

Odběry krve jsou prováděny z ocasní žíly. V posledních 40 minutách clampu je prováděno 

celkem 6 odběrů, měřená je plazmatická glykémie, C-14, 3-H radioaktivita a v jednom odběru 

hladina inzulínu. Po skončení clampu jsou odebrány vzorky svalu, bílé a hnědé tukové tkáně a 

jater pro měření koncentrace tracerů. 
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 Clampy jsou prováděny u myší umístěných v restraineru bez anestetik či jiných 

farmak. Skládají se z bazální 2-hodinové infuze 3-H glukózy (ta umožní vypočítat bazální 

endogenní produkci glukózy) a vlastního clampu, který trvá také 2 hodiny. Akceptovatelný 

nejnižší počet zvířat v jedné experimentální skupině je podle většiny publikovaných studií 

pět. Obvyklý nízký počet zvířat ve skupině vyšetřovaných pomocí clampu je dán jednak 

velkou náročností provedení clampu u myši z důvodů technických, jednak také velkou 

náročností finanční (cena tracerů, mikrodialyzačních pump apod.). 

 

Biochemická analýza a stanovení hormonů 

Glykémie byla měřena pomocí glukometru Elite (Bayer, Elkhart, IN). Sérové hladiny 

následujích hormonů byly stanoveny metodou ELISA resp. RIA s využitím komerčních kitů 

(inzulín– RIA: SRI-13K, Linco Research, St. Charles, MO, adiponektin- RIA: MADP-60HK, 

Linco Research, St. Charles, MO, rezistin- ELISA : RD293016100, BioVendor, ČR, 

triglyceridy: 337-B, Sigma Chemical Co, St. Louis , MO, volné mastné kyseliny: 13831175, 

Roche Molecular Biochemicals, Indianopolis, IN). 

 

Exprese mRNA vybraných adipocytárních hormonů 

Homogenizace tukové tkáně byla provedena s využitím automatického 

homogenizátoru MagNA Lyser (Roche Diagnosics GmbH, Mannheim, Germany). RNA byla 

ze zhomogenizovné tkáně 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. Pro reverzní transkripci bylo použito 

0,1-1 µg celkové RNA. Reakce byla provedena podle protokolu RevertAid First Strand cDNA 

synthesis kit (Fermentas, Lithuania). 

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). Touto metodou je v reálném čase měřen 
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zvyšující se fluorescenční signál jednotlivých vzorků a data jsou vyhodnocena jako hodnoty 

threshold cyklu (CT). Pro každý vzorek je 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 vypočtena 

podle vzorce 2-∆∆(CT cytokinu - CT B2M) (viz. User bulletin#2 ABI Prism 7700 Sequence Detection 

System, Applied Biosystems) 

 

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 (One-Way-

resp. Two-Way-ANOVA). 

 

Klinická část: 

Soubory vyšetřovaných osob 

 Do této klinické studie bylo zahrnuto 11 obézních pacientek s diabetem 2. typu a 

sérovými koncentracemi triglyceridů (triacylglycerolů) vyššími než 2,0 mmol/L a 10 

zdravých žen odpovídajícího věku s normální hmotností, které představovaly kontrolní 

skupinu. Tělesná hmotnost sledovaných pacientek byla stabilní po dobu nejméně 3 měsíců 

před začátkem vlastní studie a taktéž nebyla měněna u těchto pacientek antidiabetická 

medikace. Obézní pacientky byly léčeny dietou a byl jim podáván metformin samotný nebo 

v kombinaci s glimepiridem. Žádná ze sledovaných žen netrpěla akutním zánětlivým 

onemocněním. Před zařazením do studie všechny vyšetřované subjekty podepsaly 

informovaný souhlas. Studie byla schválena Etickou komisí 1. LF UK a VFN a byly 

provedena v souladu se zásadami shrnutými v Helsinské deklaraci. 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 



 - 36 - 

koncentrace inzulínu byly měřeny komerčními RIA kity (Cis Bio International, 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 inzulínu 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 infuzi inzulínu udrželi glykémii na požadované hodnotě. Relativní 

dávka inzulínu 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 inzulín (tedy s vyšší inzulínovou senzitivitou) mají na 

rozdíl od osob s nižší citlivostí na inzulín vyšší spotřebu glukózy k udržení požadované 

glykémie. 

  Vyšetřovaným subjektům byl zajištěn žilní přístup do obou kubitálních žil. Do jedné 

z kubitálních žil byla zavedena vícecestná kanyla k aplikaci roztoku inzulínu, glukózy a 0,9% 

fyziologického roztoku. Infúze roztoku inzulínu byla podávána konstantní rychlostí. Infúze 

roztoku glukózy byla upravována dle aktuálně naměřené glykémie. Do druhé kubitální žíly 

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

biochemických vyšetření. 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. Podrobnější popis metody uveden v přiloženém separátu č.2 (viz. 

„Seznam příloh“) 

 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 hodnoceny pomocí 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 

Biometrické a biochemické parametry jsou uvedeny v tabulce 1. 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. Histologická analýza jaterní 

tkáně myší krmených vysokosacharidovou dietou prokázala zvýšený obsah lipidů ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Podávání fenofibrátu však u těchto myší významně snížilo obsah lipidů 

v této tkáni (data neuvedena). 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. 

 

 Normální dieta Normální dieta + 

fenofibrát 

Vysokosacharidová 

dieta 

Vysokosacharidová 

dieta+fenofibrát 

Tělesná hmotnost 

(g) 

27,6 ± 0,9 22,1 ± 0,3* 34,3 ± 0,8 * + 27,7 ± 0,6 + ^ 

Hmotnost jater (g) 1,47 ± 0,09 2,46 ± 0,05* 1,72 ± 0,06 + 2,21 ± 0,13 * ^ 

Gonadální tuk (g) 0,27 ± 0,02 0,05 ± 0,02* 1,14 ± 0,23 * + 0,48 ± 0,03 + * ^ 

Subkutánní tuk (g) 0,19 ± 0,03 0,04 ± 0,01* 0,89 ± 0,18 * +  0,45 ± 0,03 + * ^ 

Hnědá tuk.tkáň(mg) 98 ± 2 66 ± 1 184 ± 4 * + 105 ± 5 + ^ 

Glykémie (mmol/l) 8,3 ± 0,7 5,2 ± 0,6* 10,5 ± 1,4 + 7,3 ± 0,8 ^ 

Inzulín (ng/ml) 0,36 ± 0,09 0,27 ± 0,07 0,82 ± 0,08 * + 0,54 ± 0,04 + ^ 

HOMA index 4,6 ± 0,5 2,9 ± 0,4* 10,4 ± 0,5 * + 7,6 ± 0,7 ^ + 
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Triacylglyceroly 

(mg/dl) 

11,2 ± 1,3 4,3 ± 0,4* 13,1 ± 1,4 + 6,8 ± 0,5 * ^ 

Volné mastné kys 

(µM) 

690 ± 82 478 ± 53* 727 ± 93 + 493 ± 72 * ^ 

 

Tab.1: Metabolické a anatomické charakteristiky myší kmene C57BL/6J krmených normální 

resp. vysokosacharidovou dietou, 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 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). 

 

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 (Tab.2). Hladiny 

inzulínu byly statisticky významně vyšší u myší krmených vysokosacharidovou dietou ve 

srovnání s ostatními skupinami. 

Obrázek 8. 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 tkáně. Tento 

parametr byl významně snížen u myší krmených vysokosacharidovou dietou, 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).  
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 Normální dieta Normální dieta 

+ fenofibrát 

Vysokosacharidová 

dieta  

Vysokosacharidová 

dieta+fenofibrát 

Tělesná hmotnost (g) 26,2 ± 0,8 20,7 ± 0,7* 32,1 ± 0,5* 27,3 ± 0,9^ 

Bazální glykémie 

(mmol/l) 

7,6 ± 0,7 4,1 ± 0,3* 8,7 ± 0,8 6,6 ± 0,9 

Bazální inzulinémie 

(ng/ml) 

0,46 ± 0,07 0,45 ± 0,04 1,55 ± 0,13* 0,66 ± 0,08^ 

Glykémie – clamp 

(mmol/l) 

6,9 ± 0,1 6,3 ± 0,3 7,3 ± 0,4 6,4 ± 0,2 

Inzulinémie –clamp 

(ng/ml) 

2,75 ± 0,27 2,79 ± 0,37 3,76 ± 065 3,65 ± 0,75 

 

Tab.2: Metabolické charakteristiky myší C57BL/6J během bazálního stavu (4 hodinové 

lačnění) a euglykemického-hyperinzulinemického clampu. Fenofibrát byl experimentálním 

zvířatům podáván po dobu 14 dnů. 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 pro myši, kterým byl podáván fenofibrát vs. myši krmené vysokosacharidovou 

dietou, kterým nebyl podáván fenofibrát). 
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Obr.8: Celotělové vychytávání glukózy a endogenní produkce glukózy během 

euglykemického-hyperinzulinemického clampu u myší kmene C57BL/6J krmených normální 

resp. vysokosacharidovou dietou, 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 9. 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. 9: Sérové koncentrace adiponektinu a rezistinu u myší kmene C57BL/6J 

krmených normální resp. vysokosacharidovou dietou, 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 (Obr. 10). 

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 (Obr.10).  

 

Obr.10: Exprese adiponektinové mRNA v tukové a svalové tkáni u myší kmene C57BL/6J 

krmených normální resp. vysokosacharidovou dietou, 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 bez podávání fenofibrátu, +P< 0,05 vs. myši krmené normální 

dietou, kterým byl podáván fenofibrát. 
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Exprese rezistinové mRNA v gonadální tukové tkáni byla snížena v důsledku 

vysokosacharidové diety a nebyla statisticky významně ovlivněna podáváním fenofibrátu 

(Obr. 11). 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. 

 

Obr. 11: Exprese rezistinové mRNA v gonadální a subkutánní tukové tkáni a játrech u myší 

kmene C57BL/6J krmených normální resp. vysokosacharidovou dietou, 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 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 bez podávání fenofibrátu) 
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Exprese mRNA kódující adiponektinový receptor AdipoR1 byla snížena u myší 

krmených vysokosacharidovou dietou a podávání fenofibrátu její koncentrace opět 

normalizovalo (Obr. 12).  

 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. 

 

Obr. 12: Exprese AdipoR1 mRNA v gonadální tukové tkáni, játrech a svalech u myší kmene 

C57BL/6J krmených normální resp. vysokosacharidovou dietou, kterým byl resp. nebyl 

podáván fenofibrát. Zjištěné hodnoty jsou uváděny ve tvaru: Průměrná hodnota ± standardní 

chyba průměru. Počet experimentálních zvířat ve skupině myší krmených normální dietou, 

kterým byl resp. nebyl podáván fenofibrát: n=6, počet myší krmených vysokosacharidovou 

dietou v experimentální skupině, které byl resp. nebyl podáván fenofibrát n=12. 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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 Statisticky nevýznamné změny jsme zaznamenali v expresi AdipoR2 mRNA (Obr. 13) 

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 exprese AdipoR2 mRNA ve svalové i jaterní tkáni byla 

zvýšena u myší krmených normální dietou, podávání fenofibrátu u myší krmených 

vysokosacharidovou dietou však tento efekt nemělo.  

 

Obr. 13: Exprese AdipoR2 mRNA v gonadální tukové tkáni, játrech a svalech u myší kmene 

C57BL/6J krmených normální resp. vysokosacharidovou dietou, kterým byl resp. nebyl 

podáván fenofibrát. Zjištěné hodnoty jsou uváděny ve tvaru: Průměrná hodnota ± standardní 

chyba průměru. Počet experimentálních zvířat ve 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. 
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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 (Tab.3). 

 

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 infuzi inzulínu. Podávání fenofibrátu po dobu  3 měsíců významně 

neovlivnilo žádný z parametrů inzulínové senzitivity (MCRvlč, M/I, MCRglc/I), jak je zřejmé z 

Tab. 3.    

 Kontrolní skupina Obézní DM2 bez 
fenofibrátu 

Obézní DM2+ 
fenofibrát 

BMI (kg/m2) 23.7±0.8 36.7±2.9* 36.5±2.7* 
Inzulín (mIU/ml) 23.0±2.9 44.2±7.1* 47.5±8.0* 
Cholesterol (mmol/l) 5.39±0.24 5.22±0.32 5.09±0.25 
HDL-cholesterol 
(mmol/l) 

1.55±0.28 1.17±0.11* 1.20±0.11* 

LDL-cholesterol 
(mmol/l) 

3.01±0.15 2.74±0.29 2.90±0.19 

Triacylglycerol  
(mmol/l) 

0.98±0.12 2.96±0.39* 2.17±0.24*° 

Aterogenní index 1.88±0.09 3.17±0.37* 3.02±0.75* 
Glykémie (mmol/l) 4.97±0.19 8.48±0.68* 9.43±0.84*° 
Glykovaný hemoglobin 
(%) 

3.81±0.08 5.77±0.56* 6.10±0.58*° 

MCRglc 

(ml.kg-1.min-1) 
8.41±0.66 2.70±0.44* 2.74±0.61* 

M/I (mg.kg
-1

.min
-1

 per 
mU.ml-1) 

0.062±0.008 0.030±0.005* 0.026±0.0006* 

MCRglc/I (ml.kg
-1

. min
-1

 
per mU.ml-1) 

0.076±0.011 0.021±0.003* 0.017±0.004* 
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Tab.3: Antropometrické a biochemické parametry a inzulínová senzitivita měřená 

izoglykemickým-hyperinzulinemickým clampem u kontrolní skupiny zdravých žen 

(„Kontrolní skupina“) a obézních pacientek s DM 2. typu před („Obézní DM2 bez 

fenofibrátu“) resp. po tříměsíčním podávání fenofibrátu („Obézní DM2+fenofibrát“). 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, °p< 0,05 obézní pacientky s DM2, kterým nebyl 

podáván fenofibrát vs. obézní pacientky s DM2 po podávání fenofibrátu).  

 

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 (více než 2x) ve srovnání s kontrolní skupinou 

zdravých žen (p<0.001) a podávání fenofibrátu je významně neovlivnilo (Obr. 14). 

 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. 15). Hyperinzulinemie trvající 180 minut vyvolala asi 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. 15). 180 

minut hyperinzulinémie u těchto pacientek vyvolalo snížení koncentrací FABP o 26 % 

(p=0.017 vůči bazální hodnotě) (Obr. 15). 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. 
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Obr. 14: 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) 

 

Obr. 15: 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) 
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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 jaterní 

inzulínové rezistence. V původní studii (Steppan et al. 2001)  podávání rezistinu in vivo 

vyvolalo zhoršení inzulínové senzitivity, naopak podání protilátky proti rezistinu vedlo 

k opačnému efektu. Jiná studie (Rajala, Obici et al. 2003) uvádí, že po infuzi rezistinu došlo 

k rozvoji jaterní inzulínové rezistence, jak bylo prokázáno euglykemickým-

hyperinzulinémickým clampem. Podobně adenovirovou infekcí vyvolaná overexprese 

rezistinu vedla ke zhoršení inzulínové senzitivity u potkanů i myší (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 zlepšení inzulínové senzitivity, jak můžeme 

dokumentovat nejen snížením HOMA indexu, které bylo provázeno zvýšením koncentrací 

rezistinu v cirkulaci, 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-hyperinzulinemický 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 roli v regulaci exprese rezistinové 

mRNA. Tento 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 s subkutánní nikoliv však v gonadální tukové tkáni. Také jsme po podání 

fenofibrátu zaznamenali dvojnásobné zvýšení exprese rezistinové mRNA v játrech , které 

však bylo významně nižší než v bílé tukové tkáni. 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 byla 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 jaterní tkáně, je 

množství receptorů pro adiponektin ve svalové tkáni je ovlivněno hladinami tohoto hormonu 

v cirkulaci.  

Závěrem ze 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 
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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 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 u parametrů inzulínové senzitivity měřených 

izoglykemickým-hyperinzulinemickým clampem. Na základě těchto zjištění lze konstatovat, 

že FABP4 můžeme považovat za prostředníka 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). Tak např. 

FABP proteiny exprimované v buňkách střevní stěny představují důležitý regulátor absorpce 

a exprese chylomikronů (Levy, Menard et al. 2001). Srdeční a jaterní FABP proteiny 

ovlivňují oxidaci mastných kyselin a v játrech také signální dráhy, při nichž se uplatňují 

mastné kyseliny (Binas, Danneberg et al. 1999; 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 těchto skutečností jsme vycházeli z hypotézy, že aktivace receptorů PPAR-

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 
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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 měřené 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. 

 Byla popsána celá řada faktorů produkovaných buňkami tukové tkáně, které hrají 

důležitou úlohu v etiopatogenezi inzulínové rezistence a diabetu 2. typu. Pozdější studie však 

ukazují, že se jedná spíše o jakési márkery nadcházejících metabolických poruch nikoliv o 

jejich primární příčinu (Hotamisligil, Shargill et al. 1993; Steppan, Bailey et al. 2001). 

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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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 vysokosacharidovou dietou ke zlepšení inzulínové senzitivity 
navzdory velkému 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 , intenzitou vychytávání glukózy a 
parametry inzulínové senzitivity. 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 receptor-
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 
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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 fenofibrate on serum concentrations and tissue expression of 
two important hormones produced by adipose tissue - resistin, 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 were 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 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 index and insulin levels. 
An inverse relationship was found between FABP and HDL levels, metabolic clearance rate 
of glucose, insulin sensitivity indexes. 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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