UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Vliv karnitinu na proces regenerace po tělesné zátěži u zdravých lidí a
pacientů

s ischemickou chorobou dolních

Diplomová práce

Vypracovala: Bc. Pavla Hásová
Vedoucí diplomové práce: MUDr. Kvido Smitka
Akademický rok: 2007/2008
Obor: Fyzioterapie, magisterská práce
Pracoviště:

Katedra fyziologie

Rok obhajoby: 2008

končetin

Touto cestou bych ráda

poděkovala

praktické rady. Dále bych
ní. V neposlední

řadě

MUDr. Smitkovi za odborné vedení práce a

chtěla poděkovat lékařům, kteří

bych ráda

poděkovala

svojí

rodině,

se

zúčastnili

která mě

dotazová-

neúnavně

pod-

porovala během studií a mému partnerovi za obdivuhodnou trpělivost.

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci napsala samostatně a výhradně s použitím
citovaných pramenů. Souhlasím se zapůjčováním práce a jejím zveřejňováním.

f

. . . 11~1~.~ · ···
1

V Praze dne 30. července 2008

Podpis

ii

Svoluji k zapůjčení své diplomové práce ke studijním účelům.
Prosím, aby byla vedena přesná evidence vypůjčovatelů,

kteří

musejí pramen pře

vzaté literatury řádně citovat.
Jméno a příjmení :

Číslo obč. průkazu:

Datum vypůjčení :

iii

Poznámka:

OBSAH

ÚVOD ................................................................................................................................................ -1
2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ........................................................................................................ 3
2. 1
FUNKCE KARNITINU ............................................................................. ........ ... ............................ 3
2. 1.1 Interakce s Acyl-CoA ............................................................................................................. 3
2. 1.2 Karnitin a pyruvát dehydrogenáza ......................................................................................... 4
2. 1.3 Regulace CAT I......................................................................................................... ............ 5
2. 1.4 Karnitin a cytochrom c ........................................................................................................... 6
2. 1.5 Suplementace karnitinem -lepši podmínky pro syntézu ATP? ............................................. 7
2. 1.6 Karnitin a laktát dehydrogenáza ............................................................................................. 7
2.1.7 Některé příznivé účinky suplementace karnitinem ................................................................ 8
2.1.7.1
2.1.7.2
2.1.7.3
2.1.7.4
2.1.7.5
2.1.7.6
2.1.7.7

Kardiologie ................................................................. ................................................................. 8
Renální insuficience ..................................................................................................................... 9
Plíce ............................................................................................... ............................. ............... 10
Mužská plodnost ......... .............. ................................................................................................. 1O
Nervovásoustava ....................................................................................................................... 10
Obezitologie ................................................................ ........................ ....................................... 11
Jiné ............................................................................................................................................. 11

2.2
MET.\BOLISMUS KARNITINU .......................................... ................ ........ ................................... 12
2.2.1 Biosyntéza ............................................................................................................................ 12
2.2.2 Distribuce ......... .................................................... ................................................................ 12
2.2.3 Eliminace .......... .... .. .... .... .................................. .. .... .. .. .............. .. .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ............. 13
2.3
DEFICIENCE ............... ................................................................................................................ 14
2.4
MET.\BOLISMUS TUKŮ·············································································································· 16
2.5
ATEROSKLERÓZA ...................................................................................................................... 18
2.5.1 Pato geneze ............................................ ......... ...... ................................................................ 19
2.5.2 Intermitentni klaudikace ...................................................................................................... 22
2.5.3 Diferenciální diagnóza ......................................................................................................... 23
2.5.4 Vyšetření .............................................................. ................................................................ 23
2.5.5 Léčba .................... ................................................................................................................ 24
2.5.5.1
2.5.5.2

2.5.6
2.5.7

Konzervativní terapie ................................................................................................................. 24
Intervenční terapie ...................................................................................................................... 25

Metabolismus mastných kyselin při ischenůi ...................................................................... 25
Změny krevních elementů při fyzické zátěži pacientů s ICHDK ......................................... 27

3

CÍLE .................................................................................. ................................................................ 28

4

ÚKOLY ............................................................................................................................................. 28

5

HYPOTÉZY .................. .................................................... ............................................................... 28

6

VÝZKUMNÁ ČÁST ........ .................................................................................... .......... .................. 29
6.1
METODOLOGICKÝ POSTUP ................................................ .. ................................................ .. ....
6.2
SUPLEMENTACE ................................................................................................. .. .....................
6.2.1
Sledované markery při suplementaci ................... ................................................................
6.3
RE.\KCE HL<UJIN KARNITINU NA FYZICKOU ZÁTĚŽ U ZDR.\VÝCH JEDINCŮ ................................
6.4
VLIV KARNITINU PŘI FYZICKÉ ZÁTĚŽI ZDRAVÝCH JEDINCŮ .......................................................
6.4. 1 Vyšší hladina karnitinu ve svalu pomocí OCTN2 .......................... .. ....................................
6.4.2 Jiné potencionální možnosti zvýšení hladiny karnitinu ve svalu .......... ......... .. ....................

iv

29
30
31
32
34
36
37

6.4.3

Použiti karnitinu s dalšimi látkami .. .. ........................................... ..... ... .............. .................. 37

6.4.3.1

Karnitin vs. HMB (hydroxymetylbutyrát) .................................................................................. 38

6.4.4 Shrnutí ... ............ ............................ .. ..... .................. ............................. ... .. ............................ 40
6.5
FYZICKA ZATĚŽ U PACIENTŮ S ICHDK A VLIV KARNITINU ................ .... ................................... 40
6.5.1 Potencionální mechanismy působeni exogenního karnitinu a propionyl-L-kamitinu(PLC) u
pacientů s klaudikacemi ...................................................... ........ .. ........ .. .. ... ................ ..................... 40
6.5.2 Efekt suplementace karnitinem u pacientů s ICHDK ...... .. .......................... .... .. .................. 42
6.5.2.1
6.5.2.2
6.5.2.3

Rozdíl v účinku podle předchozího metabolického stavu .. .......... .......... .............. ...... .. .............. 43
Hemodynamické změny ................ .............. ................. .............. .......... .. ............. ....................... 44
PLC vs. jiná farmaka používaná u ICHDK ................................................................................ 45

6.5.3 Shrnutí ............................................... ............................................. ...... .... .............. ...... ........ 47
ANKETNÍ ŠETŘENÍ ............................. .. .. .................... ............................ .... ................................ 48
6.6
6.6.1 Metody pro získávání dat.. ........ .. .............................................. .... .. .. ................................... 48
6.6.2 Metoda zpracování dat ................................................................. ........................................ 48
6.6.3 Výsledky .......................................... ... .... .... ...... ........................ .... ........ .. .............. ... .......... .. 48
7

DISKUZE ... .. ......................................... ... ........................................ .. ........ .. .................. .. ................ 49
7.1
SHRNnniLITERAlURY ....... ... ................ .... .. ........... .......... ................ .................. ... ...... ..... ...... .. 49
7.2
PROBLEMATIKA EFEKTIVNÍHO PODÁVÁNÍ KARNITINU ................. .... .... ...................................... 49
7.2. 1 Úvod .. ........................................... .......... .................................... .. .... .. .................................. 49
7.2.2 Výsledky studií ................................................................................ .. .... .. .... .. ...................... 50
7.2.3 Závěr .. .............................................. ... ..... ........................................ .. ..... ... .......................... 54
7.3
ÚČINNOSTKARNITINUUICHDK VS. ZDRAVÍJEDINCI... ................ ................ ............................ 54
7.3.1 Úvod .. ........................................ ......... .............................. ......... ............. ..... .......... ............... 54
7.3 .2 Výsledky studií u ICHDK .. .. .... .... .. ...... .. .... ....... .. .. .. .. ........ .. .... .... .. .... .. ...................... .. ......... 55
7.3.3 Možnosti většího uspěchu kamitinu u pacientů s ICHDK v porovnání se zdravýmijedinci56
7.3.3.1

Protektivní

účinek

na tkáně ... .. .......... .... ............. .. .................... ........... ................. .... .......... ........ 57

7.3.4 Závěr ......... ... .. ........... .. .... .. .. .. .... .. ......... ........................................ ...... .................................. 57
7.4
VYUŽITÍ KARNITINU U PACIENTŮ S ICHDK V ČESKÝCH PODMÍNKÁCH .... .. ............................... 58

8

ZÁVĚR ......... .. .............. .. .............. .. .............. .... .................................... .. ...................... .. .................. 59

9

LITERATURA ............. .... ............................. ...... .. .... ............................. ..... .................... .................. 60

10

PŘÍLOHY ..... ...... ... ...................................... ..... ... ... ................................. ........ ... .............................. 73
SEZNAMPŘÍLOH .... .. ............. ... .......... .. .. .......... ........ ...... .. .. .. ................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ...... .. 73
10.1
10.2
GR.\FY .. .. ...... .... ............. ...... ....... .... .. .... .... .. ....... .......... ...... ........ ..... .. .. ............... ...... .. .. .. .. .. .. .... . 74
10.2.1
Graf 1 Studie s double-blind designem- zdraví lidé ....................................................... 74
10.2.2
Graf 2 Suplementace karnitinem u zdravých osob ................ .. .... .......... .. .. .... .................. 75
10.2.3
Graf 3 Karnitin ve svalu u zdravých osob ..................................... .. ................................ 75
10.2.4
Graf 4 Suplementace karnitinem u pacientů s ICHDK ................ .... ................................ 76
10.2.5
Graf 5 Hemodynamické změny .... .. ................. ...................... .. .. .. ..... .... ................... .. ...... 76
10.2.6
Graf6 Efekt PLC na hladiny kamitinu ......... ....................... .. ...... .... ................................ 77
10.2.7
Graf 7 Zlepšení klaudikační vzdálenosti ........................... .. .... ........ .......... ...................... 78
10.2.8
Graf8 Suplementace krys- výkonnost .......... .. ............ .... .. .... .. ...... .. .... .. .. ........ .. .............. 79
10.2.9
Graf9 Použití karnitinu českými lékaři u ICHDK .. ... .. .. .... .... ...................... .. ............. .... 79
10.3
TABULKY ...... .. .......................... .. ........ ...... .. .. .......................... .. ............ .. ...... .. .... ...................... 80
10.3.1
Tabulka 1 Interpretace vypočítaného AB indexu .......... .. ...... ............ .............................. 80
10.3.2
Tabulka 2 Fontainova klasiítkace ICHDK .................................... .. ................................ 80
10.3.3
Tabulka 3 Obsah kamitinu v potravinách ........................................ .. .............................. 81
10.3.4
Tabulka 4 Obsah laktátu a frakcí karnitinu po jeho podávání krysám ........... .................. 82

v

10.3.5
Tabulka 5 Karnitin u trénovaných ...... ...... ..... ........ .... ....... ... ... ......................................... 83
10.3.6
Tabulka 6 Studie (double-b1ind) na zdravých lidech ....................................................... 85
10.3.7
Tabulka 7 Studie (single-blind) na zdravých lidech ......... ... ........................... ................. 88
10.3.8
Tabulka 8 Studie (randomizované, double-blind, placebem kontrolované) na zdravých
89
lidech
10.3.9
Tabulka 9 Studie suplementující karnitin pacientťlm s ICHDK. ...................................... 90
10.3.10 Tabulka 10 Dotazník pro lékaře ........... .. ....................... ... ............................................... 93
10.4
OBRÁZKY .................................. .............................. .. ......................................... ... .................... 94
10.4.1
Obrázek 1 Chemická struktura karnitinu (3-hydroxy-4-N-trimetylaminobutyrát) ......... . 94
10.4.2
Obrázek 2 Chemická struktura HMB (hydroxymetylbutyrát) ................................... ... ... 94
10.4.3
Obrázek 3 Transport acyl-CoA z cytozolu buňky do mitochondrální matrix .................. 95
10.4.4
Obrázek 4 Schématický diagram metabolických funkcí karnitinu v kosterním svalu ..... 96
10.4.5
Obrázek 5 Citrátový cyklus .................. ................................................ ....................... .... 97
10.4.6
Obrázek 6 Průřez arterie .............. ..... ... ... ... .... ................. ... ..... ... .......... ......... .. ... .. ............ 98
10.4.7
Obrázek 7 Schéma ateromového plátu ............................................................................ 99
10.4.8
Obrázek 8 Dýchací řetězec, syntéza ATP .................................. .......... ..... .... ................. 100
10.4.9
Obrázek 9 Katalytická funkce LDH ............................... .......................... ... .................. 100

vi

Název práce
Vliv kamitinu na proces regenerace po tělesné zátěži u zdravých lidí a pacientů
s ischemickou chorobou dolních končetin

Title
Effects of carnitine on regeneration after exercise of healthy people and patients with
peripheral arterial disease

vii

Souhrn

V této práci studujeme účinky
vých

buněk

exogenně

u zdravých jedinců a za podmínek ischemické choroby dolních

Karnitin je díky svému hlavnímu
s dlouhým

podávaného karnitinu na metabolismus svalo-

řetězcem přes

účinku,

kterým je transport mastných kyselin

membrány mitochondrie,

komerčně úspěšná

tací této látky je potenciální možnost ovlivnit metabolismus
zrychlit regeneraci po tělesné zátěži, avšak chybí jednoznačné
bolismus

sportovců

nebo obézních

končetin.

jedinců často

tuků

i

látka. Suplemencukrů, případně

důkazy. Ovlivnění

ztroskotává na

neúspěchu

meta-

transportu

této látky do svalových buňek. Lepší efekt suplementu prezentují studie, kde se karnitin
podává osobám s ischemickou chorobou dolních
svalů zapříčiněné

končetin

(ICHDK) nebo s poškozením

intenzivní tělesnou zátěží.

Abstract

t·
In this thesi s we study effect of exogenous aplication of camitine on muscle cell s' s me-

tabolism in healthy subjects and in conditions of peripheral arterial disease. Camitine is
commercialy successfull substance thank to its main effect, which is transportation of
long chain fatty acid through mitochondria' s membrane. The supplementation of the
substance can potentially affect metabolism of fat and carbohydrate, eventually accelerate regeneration after exercise by supplementation of this substance, but unequivocal
proofs is missing. The affection of sportsmen's metabolism or obese subjects often fails
because of failure of transport the substance into muscle cells. Studies, in which camitine was applicated to subjects with peripheral arterial disease or subjects with damage
ofmuscles after intensive exercise, monitored better effect ofthe substance.
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Cíl práce

Cílem práce je získat a zpracovat co nejvíce možných dostupných informací z
zahraniční

bám,

české

a

literatury týkající se problematiky karnitinu a jeho podávání zdravým oso-

sportovcům

a pacientům s ischemickou chorobou dolních

končetin,

dále porovnat

jeho účinnost na výkonnost, regeneraci a další parametry u obou skupin a návrh vysvět
lení,

proč

četin

setkává s větším úspěchem v porovnání se zdravými osobami. Posledním cílem je

se suplementace karnitinem u

pacientů

s ischemickou chorobou dolních kon-

pokusit se zmapovat využití karnitinu u pacientů s ICHDK v České republice.

Aim

The aim ofthis study is to find and process available Czech and foreign literature about
carnitine and its supplementation to healthy subjects, sportsmen and patients with peripheral arterial disease. The other aims are to compare its effects on peďormance, regeneration and other parameters in both groups and proposal of an explanation, why the
supplementation of carnitine is more successful in patient with peripheral arterial disease than in healthy subjects. The final aim is to investigate the use of camitine by patients with PAD in the Czech Republic.
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Metodika

Diplomová práce je zpracována formou
z dostupných publikací odborné

české

přehledu.

fuformace a data jsou zpracovány

a zahraniční literatury vztahující se k problemati-

ce karnitinu. K vyhledání relevantních studií týkajících se podávání karnitintu zdravým
osobám a

pacientům

s ischemickou chorobou dolních

končetin

byly použity databáze

Medline, Pubmed, Springerlink, Ebscohost. Bylo provedeno jednoduché

šetření

naleze-

ných studií na zakladě slovního zhodnocení a výpočet procent. Dále bylo provedeno anketní

šetření

Anketní

mezi

šetření

lékaři

(cévní

lékaři,

je vyhodnoceno na

kardiologové, intemisti) v

základě

českých

podmínkách.

jednoduchého statistického zpracování, po-

mocí výpočtu procent a slovního zhodnocení.

Methods

The thesis is elaborated as a rewiev. fuformation and data are obtained from available
Czech and foreign publications, which are related to ofthe subject of camitine supplementation. For searching relevant studies dealing with supplementation of camitine in
healthy subj ects and in patients with peripheral arterial disease the Medline, Pubmed,
Springerlink, Ebscohost databases were used. There was made simply investigation of
found studies by verbal evaluation and calculation of percentage. Furthermore, we carried out a survey among physicians (vascular physicians, cardiologists, intemists) in
Czech conditions. The survey was processed on the basis of simple statistics methods,
by means ofpercentage calculation and verbal evaluation.
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Výsledky

Podávání samotného karnitinu zdravým osobám se nesetkává s očekávaným účinkem na
obsah kamitinu ve svalu, spirometrické, biochemické a výkonnostní parametry po fyzické zátěži o
o vysoké

různých

intenzitě,

intenzitách. Zlepšení regenerace lze sledovat po fyzické

kde kamitin regeneraci napomáhá spíše tak, že

zmírňuje

aktivitě

oxidativní

poškození než, že by snižoval plazmatický laktát. Osoby s ICHDK mohou také

těžit

z účinku kamitinu na zmírnění oxidativního poškození tkání. Zvyšuje dobu a délku

chů

ze a zmírňuje

klaudikační

bolesti.

Přesto

kamitin v českých podmínkách téměř není do-

poručován jako doplňková léčba.

Results

Supplementation with camitine to healthy people is not followed with significant effect
neither on muscle carnitine concetration, nor on spirometric, biochemical parameters
and

peďormance

after exercise of various intensity. Effects on regeneration improve-

ment are observed only after intensive exercise. In this condition carnitine helps to attenuate the oxidative damage more than to decrease the amount of plasmatic lactate. Subjects with PAD have also benefited from antioxidative effect of carnitine. Carnitine increases walking time and distance and attentuates claudication. Despite these benefits it
is not recommended as a supplementary treatment to the patients in the Czech Republic.
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Diskuze

Studie zabývající se efektem karnitinu u zdravých
vzhledem k odlišným metodologiím, fyzickým

jedinců

zátěžím

jsou

těžko

porovnatelné

a způsobům aplikace suplemen-

tu. Ve většině studií nedochází ke zvýšení koncentrace karnitinu ve svalu nebo tento parametr vůbec neměří,

přestože

by se vzhledem k místu působení karnitinu mělo jednat o

klíčový parametr, pokud chceme sledovat jakékoli změny po suplementaci. Úspěšné

v tomto ohledu se jeví studie, které spolu s aplikací karnitinu zvyšují hladinu inzulínu
v krvi, což vede k lepšímu transportu této látky do svalu. Tyto studie však zatím nesledují výkonnostní a spirometrické parametry. Studie, které sledují podávání karnitinu pacientům

s ICHDK, se

často

neshodují, zda je příznivý

účinek způsoben

jeho příznivým

vlivem na hemodynamiku nebo zlepšením lokálního metabolismu.
Efekt karnitinu lze sledovat
acylkarnitinů
tů

-

ať už

zvláště

u jedinců se

změněným buněčným

metabolismem

u zdravých jedinců po intenzivní krátkodobé zátěži nebo u pacien-

s ICHDK.

Discussion

Studies dealing with effects of carnitine in healthy subjects are hardly comparable due
to various methodologies, exercise and aplication of the supplement. The elevation of
carnitine concentration in muscles is not monitored in most studies, although it should
be the key parameter to measure any changes after the supplementation. Successful are
studies, which use carnitine with elevated plasmatic concentration of insulin, however
these studies do not monitor performance and spirometric parameters. Studies dealing
with application of carnitine to patients with PAD do not correspond with theories,
whether the good effect of carnitine is caused by effect on haemodynamic or effect on
improvement in local metabolism.
It is possible to observe the effect of carnitine especially in subjects with altered meta-

bolism of acylcarnitines and in healthy people after short intensive exercise and patients
withPAD.

xii

Závěry

Kamitin je ve velké

míře

nabízen zdravým lidem, u nichž nejsou jeho

příznivé účinky

podložené jako u pacientů s klaudikacemi. U těchto pacientů je kamitin v České republice využíván minimálně.

Conclusions

Camitine is mostly offered to healthy people although its positive effects on them are
not confirmed. Much better results are achieved with people who suffer from claudication. In these patients camitine is used minimally in the Czech Republic.
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Klíčová

slova

Karnitin, acylkarnitin, propionyl-L-karnitin, fyzická zátěž, ischemická choroba dolních
končetin,

klaudikace, regenerace, oxidativní poškození, Levocarnitinum, Carnitinum

KeyWords
Carnitine, acylcamitine, propionyl-L-carnitine, exercise, peripheral arterial disease, cladication, regeneration, oxidative damage, Levocarnitinum, Carnitinum
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Seznam zkratek
AB index - ankle-brachial index (poměr tlaků naměřených na a. brachialis a a. tibialis
anterior)
AMK - aminokyseliny
ANT- adenin nukleotid translokázy
ATP - adenosin trifosfát
BCAA -větvené aminokyseliny
CACT- karnitin acylkarnitin translokáza
CAT- karnitin acyltransferáza
CPT- karnitin palmitoyltransferáza
DK - dolní

končetiny

F ABPc- transportér mastných kyselin v buňce (fatty acid-binding proteins)
FABPpm- transportér mastných kyselin v buňce asociovaný s membránou (fatty acidbinding proteins)
FAT/CD36- transportér mastných kyselin s dlouhým

řetězcem

na plazmatických

membránách
GPLC - glycin+ propionyl-L-karnitin
HMB - hydroxymetylbutyrát
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc
ICHDK- ischemická choroba dolních končetin
ICHS - ischemická choroba srdce
iv -

intravenózně

KV- klaudikační vzdálenost
LCF A- mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (long chain fatty acids)
LCLT- L-karnitin-L-tartrát
LDH -laktát dehydrogenáza
LDL - low density lipoptoteins
L-kar- L-karnitin
MK - mastné kyseliny
MV - maximální vzdálenost
NOS - NO syntéza

XV

NRTI - nucleosidic reverse transcriptase inhibitors
o- orálně
OCTN2 - "organic cation/carnitine transporter" - transportér karnitinu do cytosolu buň
ky
PAD- peripheral arterial disease (ICHDK)
PAI-1- inhibitor aktivátoru plazminogenu
PDC -pyruvát dehydrogenázový kom ples
Pentox - Pentoxifyllin
PGEI- prostaglandin El
PLC - propionyl-L-karnitin
PPAR - peroxisome proliferator-activated receptors
PTA - perkutanní transluminální angioplastika
RER - respiratory exchange ratio
RQ -respirační kvocient
sTK - systolický krevní tlak
TNFa.- tumor necrosis faktoru
..,

V02max - maximální

spotřeba

kyslíku
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1 Úvod
Problematika potravinových
přeberné

práci se

množství
zaměřuji

v různých

preparátů

na

odvětvích

účinky

doplňků

s více nebo

je velice rozsáhlá.

méně vědecky

Současný

podloženými

trh nabízí ne-

účinky.

kamitinu, který je zajímavý svým využitím u

medicíny. Asi

nejintenzivněj i

V této

sportovců

zkoumaným medicínským

i

odvětvím

jsou v této souvislosti kardiologie a angiologie.
Kamitin (3-hydroxy-4-N-trimetylaminobutyrát) je kvarterní amin (obr. 1). Jiné
jméno pro karnitin bylo vitamin B T (T = tenebrio) kvůli
molitor, která

potřebuje

larvě černého

brouka Tenebrio

karnitin jako růstový faktor spolu s kyselinou listovou a jinými

vitaminy B. (Heidrun, 2004). Lidské tělo kamitin získává jak exogenně tak
Vyskytuje se v mase,

zvláště

v ovčím.

Endogenně

z methioninu a lyzinu. 95% celkového množství v

endogenně.

je syntetizován játry a ledvinami

těle

je obsaženo ve svalových

buň

kách. Molekula karnitinu obsahuje jeden asymetrický atom uhlíku. Látky s tímto atomem jsou obvykle opticky aktivní, tj.
vyskytuje pouze
čivá

levotočivý

rovinu polarizovaného

světla.

V přírodě se

L-kamitin. Pouze tato forma je biologicky účinná. Pravoto-

forma, D-karnitin, je nejen

tivně

otáčejí

neúčinná,

ale

působí

inhibuje transportní systémy pro L-karnitin a

buňkách. Při průmyslové výrobě by

se proto mělo

dokonce toxicky,
způsobuje

striktně

neboť

kompeti-

tak jeho nedostatek v

dbát na čistotu vyráběného L-

kamitinu. (Cibulka, 2005a)
Kamitin hraje v kosterním svalu esenciální roli v transportu mastných kyselin
s dlouhým

řetězcem

do mitochondriální matrix, což je nezbytné pro další energetické

děje

pro tvorbu ATP (adenosintrifosfát)- základní substrát pro jakékoliv energetické

děje

v organismu. Nabízí se myšlenka, že zvyšováním obsahu volného kamitinu by

mohlo dojít k vyššímu spalování
ším významným

změnám.

tuků, šetření

glykogenu, nižší produkci laktátu a dal-

Mastné kyseliny jsou zdrojem energie

při dlouhodobější tě

lesné zátěži, proto možnost jejich intenzivnějšího spalování by byla velmi žádaná u vytrvalostních

sportů.

Karnitin figuruje i v metabolismu

cukrů. Umožňuje jejich

úplné vy-

užití jako energetický zdroj.
V uplynulých desetiletích probíhal intenzivní výzkum v této oblasti a ověřování
teoretických

poznatků

experimentálními a klinickými studiemi. V 80. letech minulého

1

století se

začal

karnitin

vyrábět průmyslově,

a to zejména jako dietní
přednostní

tovce (zvýšení výkonnosti, zlepšení regenerace,

doplněk

utilizace

tuků

energie). Názory na téma, zda podávání karnitinu zdravým osobám má
zmíněné účinky,

různí

se

a jsou leckdy

sportovci ve fitcentrech a jako

protichůdné.

součást doplňků

pro spor-

jako zdroje

skutečně

výše

Karnitin je u nás široce využíván

redukujících

tělesnou

hmotnost. Kon-

zumace karnitinu nemá žádné škodlivé účinky a obecně je považován za bezpečný. Jeho
užívání je mezi atlety
tace karnitinem

může

kožního tuku. Je
těží,

rozšířené, přestože

nebylo jednoznačně prokázáno, že suplemen-

zlepšovat výkon u zdravých jedinců nebo snižovat množství pod-

často

užíván ke zlepšení výkonnosti a oddálení únavy i u tělesných zá-

u kterých podle jeho fyziologických a biochemických vlastností

prokázán jeho
Různé

účinek.

To

může

vést k domněnce o

experimenty docházejí k různým

závěrům

neúčinnosti

nemůže

plně

být

tohoto suplementu.

vzhledem k různému

způsobu

aplika-

ce karnitinu a druhu tělesné zátěže.
Naproti tomu u mnohých chorobných

stavů

byl prokázán

příznivý

vliv suple-

mentace karnitinem. Sníženou koncentraci karnitinu lze pozorovat například u
se selháním ledvin
čin

léčených

hemodialyzačním

v

programu, kde

může

pacientů

být jednou z

pří

poruchy metabolismu lipidů a podílet se na rozvoji aterosklerózy, arytmií, anémie a

podobně.

ních

Dále jsou popisovány pozitivní výsledky podávání kamitinu u

onemocnění,

ischemické choroby dolních

končetin

a chorob kosterních

kognitivních poruchách centrálního nervového systému, pro
mužské sterility, při

některých

různých srdeč
svalů, při

ovlivnění určitého

typu

poruchách v neonatologii, atd.

V této práci se zajímám o rozdíly

účinků

exogenního podávání karnitinu na vý-

konnost, regeneraci a další parametry u zdravých jedinců a pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin.
Celá práce je

rozdělena

na

dvě části.

První

část

práce se

blematiky karnitinu, jeho funkce a reakce v organismu. Tato
blematice ischemické choroby dolních
intervence v

úvodu do pro-

je také věnována pro-

(ICHDK), patofyziologii a možnostem

současné medicíně .

Druhá
nebo

končetin

část

věnuje

část

sportovcům

se zabývá rozdílnostmi
a

pacientům

účinků

podávání karnitinu zdravým osobám

s ICHDK. Jsou zde popsány možnosti, formy a úskalí

efektivní suplementace této látky.

Soustředila jsem

se zde také na metabolismus

reakce hladin kamitinu a jeho esterů v těchto dvou rozdílních podmínkách.
2

tuků

a

V přílohové

části

je tato tématika dopněna o obrázkovou ilustraci.

2 Teoretická východiska
2.1 Funkce karnitinu
Karnitin hraje

důležitou

roli v metabolismu mastných kyselin (obr. 4). Jeho

hlavní funkce je transport mastných kyselin z cytozolu buňky do mitochondriální matrix
(obr. 3), aby se zde mohly účastnit ~-oxidace. Mastné kyseliny s dlouhým
jedním z hlavních zdrojů energie v lidském těle.
tenzitě

Během

řetězcem jsou

prolongované zátěže o nízké in-

se jejich oxidace stává hlavním zdrojem energie pro svaly.
Karnitinacyltransferáza I. - CATI (nejčastěji karnitinpalmitoyltransferáza - CPT

1.), která se nachází na

vnější

mitochondriální

membráně,

při

katalyzuje reakci,

které

dochází k odštěpení acylové skupiny od acyl CoA. Vzniká CoA a acylkarnitin. Acylpřes vnitřní

karnitiny jsou potom transportovány karnitintranslokázou (CACT)
bránu do mitochondriální matrix. V mitochondrii jsou
transferázy II.- CAT II.
chází na vnitřní
podstupuje

membráně

~-oxidaci

mitochondrii je

(nejčastěji

výměnou

pomocí karnitin-

karnitinpalmitoyltransferáza- CPT ll.), která se na-

mitochondrie,

za vzniku

přeměněny

mem-

substrátů

zpět

na volný karnitin a acyl-CoA, který zde

pro citrátový cyklus (obr. 5). Volný karnitin v

za acylkarnitin transportován karnitintranslokázou

zpět

do

cytoplazmy.
Tento proces je využíván pro mastné kyseliny s dlouhým
mastných kyselin s krátkým

řetězcem

řetězcem.

a jejich oxidace v mitochondriích

Aktivace

může

probíhat

nezávisle na karnitinu.

2.1.1 Interakce s Acyl-CoA
Vnitřní

membrána

mitochondrie

není

prostupná

an1

pro

acyl-CoA

v mitochondrii. Karnitin funguje jako buffer acyl-CoA v mitochondrii. Jestliže jsou
acyl-CoA

tvořeny

rychlej i než mohou být zpracovány, dochází k jejich akumulaci are-

3

lativnímu poklesu hladiny CoA. Tato akumulace

může

inhibovat

některé

enzymy a mít

toxický efekt na mitochondriální membránu.
lntramitochondriální obsah CoA může být regenerován tak, že kamitin na sebe
naváže acylové skupiny za vzniku volného CoA a transportuje acyl-CoA v podobě
acylkamitinů
vyloučeny

ven z mitochondrie (obr. 3). Tyto pak jsou v játrech katabolizovány nebo

ledvinami. Tak se vysoký intramitochondriální poměr acyl-CoA/CoA upraví.

Proto má kamitin

detoxikační účinek.

Pokles hladiny volného kamitinu ve svalovém

vláknu je provázen u krátkého výkonu o vysoké

intenzitě téměř

ekvivalentním zvýše-

ním hladiny acetylkamitinu a acetyl-CoA (Friolet, 1994).

2.1.2 Karnitin a pyruvát dehydrogenáza
Pyruvát dehydrogenázový komplex (PDC) katalyzuje dekarboxylaci pyruvátu,
tvorbu acetyl-CoA, který

může

být následně použit do citrátového cyklu. Aktivita kom-

plexu pyruvát dehydrogenázy je inhibována vysokým
Jestliže kamitin reguluje tento
lovat aktivitu PDC u

stavů,
denně

movali 2g kamitinu

poměr přes

tvorbu

poměrem

acetyl-CoA/CoA.

acylkamitinů, může nepřímo

kontro-

kteří

konzu-

kdy dochází k velké oxidaci pyruvátu. Atleti,
po 4 týdny,

měli výrazně

zvýšenou aktivitu PDC (Arenas,

1994).
Vliv kamitinu na funkci pyruvát dehydrogenázy
Teodosiu, kde se tvrdí, že PDC pracuje plně i

zpochybňuje

při maximálně

práce Constantin-

intenzivním

cvičení

i bez

suplementace kamitinem (Constantin-Teodosiu, 1992). Zvýšení aktivity PDC je spojeno
s poklesem využití mastných kyselin (MK) jako paliva mechanismem popsaným níže.
Watt et al. (2002) tvrdí, že snížení acetylkamitinu před cvičením a malé zvýšení PDH
(podáním

sacharidů)

sice způsobí mnohé hormonální

změny

a sníženou dostupnost vol-

ných MK, ale nemají žádný efekt na oxidativní matabolismus na začátku středně intenzivního cvičení (10 min, 68.3 ± 1.4% V02max- maximální

spotřeba

kyslíku) a že acetyl-

CcA odvozený od acetylkamitinu není limitujícím faktorem oxidativního metabolismu
během přechodu

od

odpočinku

k středně intentizvnímu cvičení.

Stephens et al. zastávají názor, že dobrá dostupnost kamitinu způsobí vyšší oxidaci MK s dlouhým

řetězcem

(zvýšení transportu MK do mitochondrie a následně

oxidace), která má za následek redukci glykolýzy a oxidaci

4

sacharidů

~

(snížená aktivita

PDC, obsah laktátu a zvýšená akumulace glykogenu) za podmínek vysoké dostupnosti
cukrů.

Zvýšení

sledně

zvýšení obsahu citrátu a glukózy-6-fosfátu. Tyto podmínky by snížily glykolýzu

v

důsledku

~-oxidace by způsobilo

zvýšení koncentrace acetyl-CoA ve svalu a ná-

snížení aktivity PDC. Pokles aktivity PDC by byl spojen se snížením obsahu

svalového laktátu a způsobil

větší

akumulaci glykogenu. (Stephens, 2007)

Ovládáním rozložení karnitinu ve svalu v klidu by bylo možné ovládat aktivitu
PDC. PDC je limitujícím faktorem pro resyntézu ATP v kosterním svalu na začátku
cvičení.

Ovládáním PDC aktivity v

prostředí

s dostatkem acetylkamitinu se zjistilo, že

dodávka acetyl skupin je limitující pro resyntézu ATP na začátku
acetyl skupin"
tě

může

cvičení.

Tento "deficit

být překonán aktivací PDC nebo nastřádáním acetyl skupin (zvláš-

formou acetylkamitinu) v klidu, které pak mohou být substrátem pro citrátový cyklus

na začátku intenzivního cvičení, což by mělo za následek snížení na kyslíku nezávislé
resyntézy ATP

(hromadění

laktátu) a menšímu rozvoji únavy (Stephens, 2007). Naopak

Watt et al. (2002) ve své práci dokazují, že menší dostupnost acetyl skupin nemá vliv na
oxidativní metabolismus.
Úlohou kamitinuje zajistit adekvátní zásobení acetyl-CoA pro Krebsův cyklus,
a to jak ze

sacharidů

tak z ~-oxidace mastných kyselin (Seidl, 2000).

2.1.3 Regulace CAT I.
Potencionálním inhibitorem CAT I. je malonyl-CoA, který je mitochondriemi
vytvářen

z acetyl-CoA. IDadinu malonyl-CoA zvyšuje také vysoká dostupnost glukózy.

Snížením obsahu malonyl-CoAje odstraněna inhibice CAT I. a tím je facilitován
mastných kyselin s dlouhým
Aktivitu CAT I.

řetězcem

významně

kým pokles pH, který je

průnik

do mitochondriální matrix.

snižuje zvýšení pH. Toto

způsobený zátěží, může

může

být mechanismus, ja-

snižovat oxidaci

lipidů při

intenzivní

fyzické zátěži. Snížená aktivita CPT I. je nacházena u obézních jedinců (Kiens, 2006).
Vysoká hladina svalového glykogenu

před cvičením může způsobit

vyšší tvorbu

acetyl-CoA z pyruvátu (PDC) a jeho akumulaci. Karnitin bude limitujícím prvkem oxidace mastných kyselin, což je způsobeno jeho zvýšeným využitím
nitinu (v rámci jeho

regulační

při tvorbě

schopnosti na intramitochondriální

acetylkar-

poměr

acetyl-

CoA/CoA), a tím vznikne jeho nedostatek jako substrátu pro tvorbu CAT I. Míra oxida-

s

ce tuků a

sacharidů během cvičení

závisí na stavu

předchozích

vání a intenzitě cvičení. U osob s dietou o vysokém množství
čení

hladin

substrátů

a na tr-

sacharidů jsou během

cvi-

zvýšené hladiny acetylkarnitinu a acetyl-CoA a nižší hladiny celkového karnitinu

(Roepstorff, 2005).

2.1.4 Kamitin a cytochrom c
Cytochromy jsou
skupinu a

obecně

hemoproteiny vázané na membrány. Obsahují bern-

uskutečnují přenos elektronů.

Jsou to monomery

(např.

podjednotky větších enzymatických komplexů, které katalyzují
ce. Cytochrom c je také prostředníkem
složitějšími

dalšími

při

cytochrom c) nebo

redukčně oxidační

reak-

apoptóze, která je spojená s jeho uvolněním a

mechanismy.

Cytochrom c oxidáza je poslední enzym v dýchacím řetězci 1 v mitochondrii
(obr. 8).

Přijímá

kyslíku.

Tvoří

jeden elektron od

čtyř cytochromů

se tak z molekulárního kyslíku

ca

dvě

přenáší

je na jednu molekulu

molekuly vody, jak je

vidět

v následující reakci :
4 Fe2+-cytochrome c + 8 W + 02 -~> 4 Fe3+-cytochrome c + 2 H20 + 4 W
Vzniklé It se dále používají pro produkci ATP, hlavní energetický substrát, k tomu dochází při

přechodu zpět přes

membránu pomocí enzymu ATP syntáza (obr. 8).

Orální suplementace karnitinem a kyselinou lipoovou starým krysám pomáhá
udržovat oxidativní kapacitu mitochondrie regulací

uvolňování

cytochromu c,

zejí ztrátám cytochromu c a poklesu aktivity cytochrom-c-oxidázy. Tím
kles buněčného metabolismu

způsobeného

vyšším

věkem

předchá

zmírňují

po-

krys (Tamilselvan, 2007a).

Karnitin s kyselinou lipoovou napomáhají udržovat integritu mitochondriální membrány, díky

čemuž

nedochází ke ztrátám cytochromu c.

nismu má kombinace

těchto

Prostřednictvím

stejného mecha-

dvou látek antiapoptotický efekt na kosterní svaly starých

krys (Tamilselvan, 2007b ).

Dýchací řetězec je soubor chemických reakcí mezi donorem elektronu Gako je NADH) a akceptorem
elektronu Gako je 0 2). W je takto přenášen čtyřmi na membránu navázanými koplexy přes mitochondriální membránu.
1
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Další studie na krysách poukazují na
stupeň

kem pokleslý

příznivý účinek

výše popsané kombinace na

vě

aktivity dýchacího řetězce (Sethumadhavan, 2006) a vyšší produk-

ci ATP (Kumaran, 2005).

2.1.5 Suplementace karnitinem- lepší podmínky pro syntézu ATP?
Syntéza ATP je závislá na chemických reakcích, které byly
chozí kapitole. Karnitin má

příznivý účinek

má pravděpodo~ně

řetězce

(Sethumadhavan, 2006),

membrány, kde se nacházejí
vá nadbytek

klíčové

metabolitů tuků

důležitý

je také vliv

účinek

před

na

ně

na aktivitu

stabilizační

vliv na

enzymy pro tvorbu ATP. Jestliže karnitin vyrovná-

v mitochondrii, mohl by stejným

způsobenou hromaděním metabolitů

ATP syntézy

v

příznivý účinek

které z těchto reakcí. V kombinaci s kyselinou lipoovou má dobrý
dýchacího

naznačeny

a

přispět

způsobem

rušit inhibici

tak k relativnímu zvýšení

produkce tohoto energetického substrátu, jak popsal Abdul-Ghani (2008).

Těmito

me-

chanismy může být vysvětlena facilitace syntézy ATP následujících dvou studií.
Broderick (2008) na krysím srdci za podmínek diabetes mellítus ukazuje, že
orální suplementace po dobu 6

týdnů

zlepšuje

ejekční

frakci zvýšením syntézy ATP a

aktivity citrátového cyklu.
Vyšší koncentrace

metabolitů

zu ATP u inzulín-rezistentních osob.

mastných kyselin zpomaluje nebo inhibuje syntéPři

zvyšujících se koncentracích inhibují procesy

dýchacího řetězce (Abdul-Ghani, 2008).
Nebylo zjištěno, jestli karnitin působí zvýšení produkce při fyziologické

činnosti

mitochondrie.

2.1.6 Karnitin a laktát dehydrogenáza
Laktátdehydrogenáza (LDH) je
všech

buněk.

buněčný

přeměně

pyruvátu na laktát (obr. 9) v posledním kroku anae-

robní glykolýzy. Vyskytuje se jako tetramer,

zymů.

cytoplazmě

Katalyzuje reverzibilní oxidaci L-laktátu na pyruvát, jako koenzym vyu-

žívá NAD+. Podílí se na

podjednotek.

enzym, vyskytující se v

Různá

Jednotlivé

tvořený

jedním nebo

dvěma různými

kombinace podjednotek HaM má za následek existenci

tkáně

se liší jejich

poměrným

7

pěti

typy

izoen-

zastoupením (Kvasnicová, 2001).

Při

vysokých koncentracích laktátu

zprostředkovává zpětnou

inhibici

přeměny

pyruvátu na

laktát. Rozpad tkáně je doprovázen zvýšenými hladinami LDH.
L-kamitin má projektivní efekt na

tkáně

poškozené ischemii a následnou reper-

fúzí. Po suplmentaci karnitinem je měřená nižší aktivita LDH v séru takto poškozených
krysích srdcí (Xie, 2006) nebo
efekt stabilizaci membrán,

mozků

(Koudelová, 2006). Oba

antioxidačním účinkům

autoři připisují příznivý

a prevenci energetických ztrát.

Zvýšení obsahu volného kamitinu ve svalu je spojeno s inhibicí oxidace sacharidů

(snížení obsahu laktátu ve svalu a vzrůst obsahu glykogenu ve svalu) pravděpodobně

díky zvýšení oxidace tuků. (Stephens, 2006a). Někteří

autoři předpokládají,

že snížení

obsahu laktátu po podání karnitinu, je způsobeno jeho vlivem na LDH (Siliprandi,
1990)

2.1.7

Některé příznivé účinky suplementace karnitinem

Díky svým vlastnostem a funkci v metabolismu lipidů představuje kamitin látku,
která by mohla být využita v různých

odvětvích

medicíny. Asi nejvíce zkoumanou ob-

lastí, kde lze sledovat příznivé účinky aplikace tohoto doplňku, je kardiologie.

2.1. 7.1 Kardiologie

Ischémie

srdečního

svalu vede k rozsáhlé poruše funkce, která

k strukturální poruše cytoskeletu a k nekróze
podstatně

du. Karnitin
srdeční

a

příznivě ovlivňuje

insuficience, zvyšuje toleranci na

zlepšuje mnohdy kritický
v případech

srdečního

průběh

selhávání.

po

myocytů,

může

vést až

jako je tomu u infarktu myokar-

tyto patologické pochody. Zlepšuje projevy

zátěž,

srdečních

snižuje výskyt

srdečních

arytmií. Také

operacích. Kamitin má význam

Může ovlivňovat

také i jiné příznaky

srdeční

hlavně

ischémie,

a to zlepšením svalového metabolismu (Seidl, 2000).
Suplementace kamitinem má pozitivní efekt na léčbu záškrtu.
léčeno

karnitinem nebo placebem. Ti,

karditidy. Ti,

kteří

dostávali karnitin a

měli

Přes

600

dětí

bylo

kteří

dostávali kamitin,

měli

myokarditidu, vykázali významné snížení

nižší výskyt myo-

mortality ve srovnání s placebo-skupinou (Ramos, 1992).
Kamitin nemá ionotropní efekt, ale moduluje metabolismus srdce a má vasodilatační účinek.

Snižuje akumulaci acyl-CoA a
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umožňuje efektivnější

využití zbývajícího

esterů

kyslíku (Loster, 1990). Nízký obsah karnitinu a jeho
s funkčními poruchami srdce.

Určitý

v myokardu je spoJen

typ kardiomyopatie se projevuje nízkými hladina-

mi acylkarnitinu a hromaděním lipidových kapének v myokardu (Moore, 1998).

2.1.7.2 Renální insuficience
U nemocných s chronickým renálním selháním,
dochází k výraznému deficitu L-kamitinu.

Příčinou

kteří

jsou

léčeni

hemodialýzou,

je jednak nízkoproteinová dieta

chronické renální insuficienci, jednak porucha endogenní biosyntézy ztrátou
parenchymu ledvin. V průběhu hemodialýzy pak dochází k jeho ztrátám
membránu z

důvodu

dialyzovaných

podílet na vzniku

některých

funkčního

přes dialyzační

malé molekulové hmotnosti. Deficit L-kamitinu se

pacientů

při

může

u hemo-

závažných komplikací (atero-

sklerózy, anémie, sekundární hyperparathyreózy aj.) (Cibulka, 2005b).
U

často

hemodialyzovaných

pacientů

se snad vlivem této deficience

může

rozvinout

kardiomyopatie. Suplementací karnitinu u těchto pacientů je možno sledovat čtyři cíle:
1) Snížení dyslypidemie- karnitin zlepšuje

přechod

mastných kyselin

přes vnitřní

mitochondriální membránu a snižuje tak jejich dostupnost pro tvorbu triglyceridů

2)

Ovlivnění svalové

3)

Srdeční

slabosti -

způsobené

nižším obsahem karnitinu ve svalu

symptomy - myokard obsahuje

největší

množství karnitinu a

při

jeho

ischemii dochází k zvýšené tvorbě acylkarnitinu a laktátu
4) Anémie- korekce metabolických abnormalit (např. oxidativní stres)
Hurot et al. (2002) dochází k závěru, že tento suplement nemá u hemodialyzovaných
pacientů

žádný efekt na hladiny

triglyceridů,

celkový obsah cholesterolu ani jeho frak-

ce. Poukazuje však na slibný efekt L-karnitinu při
L-karnitin zvyšuje výkonnost a
u hemodialyzovaných

pacientů

léčbě

subjektivně

(Sloan,

1998~

anémie (Hurot, 2002).

zlepšuje kvalitu života a pocit zdraví

Calvani,

2004~

Rathot, 2006). Zvýšené

hladiny karnitinu po suplementaci u hemodialyzovaných pacientů přetrvávají i v období
2

měsíců

zovaných

po

ukončení léčby.

stačí

Ke zvýšení plazmatických hladin kamitinu u hemodialy-

i malé množství tohoto suplementu (15 mg/kg

každé hemodialýzy

během

6

měsíců)

(Cibulka,

2005b~

intravenózně

Bain, 2006). U

na konci

těchto pacientů

má dlouhodobé intravenozní podávání L-kamitinu specifický trofický efekt na svalová

9

vlákna typu I (Spagnoli, 1990) a lla (Giovanali, 1994), která jsou charakteristická oxidativním metabolismem. Vlákna typu lib

zůstala nezměněna

(Giovanali, 1994). Podob-

né výsledky přináší studie se zvířaty (Rivero, 2002).

2.1. 7.3 Plíce
Karnitin je důležitou

součástí

výživy u novorozenců,

rozených. Není jisté, zda si novorozenec dovede
stává hlavně
u chonické

mateřským

respirační

by karnitinem jsou

mlékem.

vytvořit

Příznivě ovlivňuje

zvláště

pak u předčasně na-

endogenní kamitin. Ten do-

acidózu a anaerobní metabolismus

insuficience a normalizuje metabolismus glukózy. Výsledky

zvláště příznivé

u novorozeneckého syndromu

spiratory distress syndrome- RDS).

Při

respirační tísně

léč

(re-

preventivním podávání karnitinu matce se sni-

žuje výskyt poporodní atelektázy u novorozenců (Seidl, 2000).
Kamitin
svalů

u

může

pacientů

a svalovou sílu

inspiračních

plicní chorobou (CHOPN).

Pacienti s

zlepšit toleranci na fyzickou

s chronickou

CHOPN bývají intolerantní k

obstrukční

zátěži kvůli

zátěž

limitované

ventilační kapacitě.

Dochází u

nich k dřívější laktátové acidóze, je nižší svalové síla (Borghi-Silva, 2006).

2.1.7.4 Mužská plodnost
V nadvarleti jsou vysoké hladiny kamitinu, které

zajišťují

výživu pro budoucí

pohlavní buňky. Sperma obsahuje taktéž L-kamitin. Nižší hladiny L-kamitiu ve spermatu mohou být v souvislosti s jeho nižší kvalitou (Mitalliotakis, 2000).
Suplementace L-karnitinem nemá prokazatelný vliv na koncentraci spermií nebo
množství spermatu, ale

může

zlepšit kinetiku spermií u

mužů

postižených infertilitou

(Zhou, 2007).

2.1. 7.5 Nervová soustava
Karnitin má příznivý efekt na elektrofyziologické funkce periferního nervu u diabetické neuropatie. Vztah mezi karnitinem a myelinovou nervovou pochvou není
znám. (Seidl, 2000) Aplikace acetyl-L-karnitinu nebo propionyl-L-karntinu (PLC) snižuje ischemií

způsobené

poškození

neuronů předního
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mozku u krys. Je zachováno více

neuronů,

ATP a zvýšeno NO v mozkových tkáních. PLC má

stejně

jako acetyl-L-

karnitin neuroprotektivní účinek a mohl by mít potenciální využití v léčbě neurodegenerativních onemocnění (Al-Majed, 2006).

2.1. 7.6 Obezitologie

Karnitin je

mediálně

známý jako

"spalovač

tuku". Jeho potencionální

účinek

v tomto směru vychází z představy jeho hlavní funkce - podpora metabolismu tuků.
Studie na obézních lidech (Villani, 2000) i krysách (Saldanha, 2004; Melton, 2005) tuto
funkci nepotvrzují.
Jiné výsledky

přináší

Pistone (2003) na

cetidenní suplementaci 4g L-karnitinu
loviny a snížil celkový obsah

denně

tělesného

skupině

starých lidí, u kterých se po tři

zlepšil lipidový profit, obsah celkové sva-

tuku v porovnání s placebem. Ve studii nebyl

kontrolován příjem potravy.

2.1.7.7 Jiné
Karnitin je periferním antagonistou
Inhibuje apoptózu

buněk,

chrání leukocyty

hormonů

před

štítné žlázy (Benvenga, 2005).

oxidativním stresem, stimuluje erytro-

poézu. Snižuje hladiny tumor necrosis faktoru (TNFa.) u
taci 6 g/den v průběhu dvou
ko vedlejší

účinek léčby

s IllV (Cleasens, 2003).

týdnů)

pacientů

s AIDS

při

suplemen-

(Lohninger, 2005b). Snižuje laktátovou acidózu ja-

NRTI (nucleosidic reverse transcriptase inhibitors) u
Příznivé účinky

karnitinu jsou sledovány při

léčbě

pacientů

chronického

únavového syndromu (Plyoplis, 1997).
Snížení množství tukové tkáně, zvýšení podílu svalové tkáně a dobré účinky L-karnitinu
na psychické funkce a fyzickou únavu jsou sledovány u velmi starých lidí (Malaguamera, 2007).
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2.2 Metabolismus karnitinu
Karnitin je přítomný ve tkáních a tekutinách volný a ve
řetězcem (převážně

karnitiny s krátkým

formě esterů

acetylkarnitin) a s dlouhým

jako acyl-

řetězcem. Tkáně

se

liší druhem transportního systému pro karnitin, a proto jsou zde rozdíly v obsahu karnitinu v různých tkáních a jejich metabolické

aktivitě.

Celkový obsah karnitinu v plazmě

je 60 J.UllOl!kg, v játrech 900 J.UllOl!kg , v kosterním svalu 4000 J.UllOl!kg. U lidí
v klidovém stavu

představují

acylkarnitiny 10 - 30% celkového množství karnitinu

v plazmě a 5- 40% celkového množství v játrech a svalech. Acylkarnitiny mohou

před

stavovat až 70- 80% z celkového množství karnitinu v moči (Brass, 2000}. 95% karnitinuje uloženo ve svalových buňkách (Ardle, 2001).

2.2.1 Biosyntéza
Karnitin je vytvářen ze dvou esenciálních aminokyselin, lyzinu a methioninu za
přítomnosti

tinu, což se

železa, vitamínu C, Ba niacinu. Nedostatek vitamínu C brzdí tvorbu karnimůže

projevovat svalovou únavou (Sedil, 2000). Prekurzor karnitinu

butobetain je syntetizován v mnoha tkáních

např.

r-

játrech, varlatech, ledvinách, tukové
prováděn

tkáni, kosterním svalu, srdci, ale pouze v játrech, ledvinách a mozku je

po-

slední krok ke vzniku karnitinu (Lohninger, 2005a). Deficience na základě nízkého při
jmu karnitinu z potravy se

téměř

nevyskytuje. Vegetariáni,

přestože

mají nižší plazma-

tické hladiny kamitinu, netrpí deficiencí karnitinu (Galloway, 2005). IDadina karnitinu
koreluje s příjmem methioninu a lyzinu, jestliže je
jako je tomu například u veganů nebo vegetariánů

příjem

karnitinu v potravě mizivý,

(Krajčovičová,

2000).

Obsah karnitinu v některých potravinách je naznačen v tab. 3.

2.2.2 Distribuce
Exogenně je
ovčí

maso je jeho

možné karnitin získat z potravy. Bohatým zdrojem je maso (zvláště
důležitým

zdrojem). Takto je ho

suplementace vede ke zvýšení plazmatické hladiny

přijímáno přibližně
během

7-9 hodin, zatímco intra-

venózní aplikace v řádu minut. Mechanismus absorpce karnitinu

12

50%. Orální

střevem

není komplet-

ně

znám. Celkové množství karnitinu je u zdravého 70 kg vážícího

dospělého přibližně

100 mmol. U lidí je 98% celkového karnitinu obsaženo v kosterních a
Protože je

vytvářen

srdečním

svalu.

orgánům

pouze v játrech a ledvinách je distribuován k ostatním

a

tkáním krví (Heinonen, 1996). Ve většině tkání je koncentrace karnitinu 20--SOkrát vyšší než v plazmě.
Byla prokázána existence aktivních transportních
do

buňky

(OCTN),

koncentračnímu

proti

méně

raci sodíku.

přenos.

se tedy jedná o mechanismus

společného

přenašeč je

transportu

OCTN2, který je ak-

ve svalových vláknech I. typu (pomalá) v porovnání s vlákny ll. typu (rychlá).
přispívají

OCTN1 a OCTN3
svojí

transporteť'

Transport závisí na extracelulární koncent-

s natriem (Cibulka, 2005a). Fyziologicky nejdůležitější
tivnější

které přenáší karnitin

gradient - "organic cation/carnitine

významný je pasivní

Pravděpodobně

systémů,

přítomností

k reabsorpci karnitinu v ledvinách. OCTN3 je specifický

ve varlatech. OCTN1

nu. K odtoku karnitinu z oteklých

může

modulovat intracelulární hladiny karniti-

buňek může přispívat napětím

aktivovaný aminoky-

selinový kanál. Obsah mRNA těchto přenašečů v buňkách se snižuje s věkem a volnými
kyslíkovými radikály (Lohninger, 2005b ).

2.2.3 Eliminace
K eliminaci dochází v minimálním rozsahu intestinálními bakteriemi nebo je vylučován žlučí, močí

jako volný karnitin nebo acylkarnitiny. V ledvinách dochází k velké

reabsorpci. 95% volného karnitinu u zdravých jedinců je reabsorbováno, jestliže se hladiny karnitinu v plazmě pohybují kolem fyziologických hodnot (30-60 ~ol.l -1) . Jestliže koncentrace karnitinu v plazmě

přesáhne

tyto hodnoty, je

rapidně vylučován

ledvi-

nami (Stephens, 2006b). Více reabsorbovány jsou acetylkarnitiny v porovnání s acylkarnitiny s dlouhým nebo

větveným řetězcem . Denně

je touto cestou vyloučeno jen asi

1% celkového množství karnitinu v těle. Proteiny podporují uvolňování karnitinu z jater
a

hladovění

teinů

snižuje

uvolňování

karnitinu z jater pravděpodobně díky nižší

aktivitě

pro-

(Lohninger, 2005a).
Vylučování

viny zvyšuje jeho

karnitinu je také
vylučování

ovlivněno

v porovnání se

cukry (Lohninger, 2005b ).
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dietou. Dieta bohatá na tuky nebo bílkostupněm vylučování při dietě

bohaté na

2.3 Deficience
Při

kým

deficitu karnitinu dochází k poruše spalování

změnám

v

buňce.

lipidů

a k výrazným metabolic-

Energie se získává alternativním pochodem,

převážně

oxidací

glukózy. Snižuje se intracelulární hladina draslíku, zvyšuje se koncentrace sodíku a
vápníku.

Buňky

trpí edémem, dochází k poruše produkce ATP. Mastné kyseliny nejsou

odbourávány, hromadí se v cytosolu a podléhají ve zvýšené

míře procesům

oxidace a

peroxidace, což vede až k nekróze buňky. Často přítomné poruchy jaterních funkcí mají
za následek vznik hyperamonémie a hypoglykémie pro zvýšenou

spotřebu

glukózy jako

zdroje energie (Cibulka, 2005a).
Při

nedostatku karnitinu dochází místo oxidace mastných kyselin kjejich esteri-

fikaci a hromadění v buňce.
xický vliv na
tvoří

srdeční

Některé

takto

nahromaděné

kardiaků

sval. Nedostatek karnitinu je u

v játrech, proto není

překvapením,

že u

mastné kyseliny mohou mít to-

pacientů

obecný jev. Karnitin se

s jaterními potížemi se může roz-

vinout deficience tohoto suplementu. Nedostatkem karnitinu se rozumí
nitinů

poměr

acylkar-

k volnému karnitinu vyšší než 0,40 v plazmě (Galloway, 2005).
Existuje primární a sekundární karnitinová deficience. Primární de.ficience

může

být myopatická nebo systémová. Myopatická insuficience se řadí do skupiny "lipid storage disease" a projevuje se vážnou svalovou slabostí.
nitinu jsou defekty v genech

řídících činnost enzymů,

Příčinou

primárního deficitu kar-

které jsou nezbytné pro správné

fungování karnitinového metabolismu na různých úrovních.
Systémová insuficience charakterizuje celkový nedostatek karnitinu ve všech
tkáních. V popředí jsou projevy kardiomyopatie, hepatopatie a mozkové encefalopatie.
Může

se projevovat jako tzv. Reye-like syndrom s hypoglykémií a hypoketonémickým

syndromem (Tang, 1998). Do obrazu choroby

patří

také ponámahová rhabdomyolýza

spojená se svalovou hypotonií a slabostí. Postižení dlouho

nepřežívají,

upadají do ko-

matu, dochází k selhání srdce. Iniciální symptom je zde zvracení následované stuporem
a komatem (Steidl, Zbránková, 2000).

Přítomnost

hem posledních fází gestace ukazuje na

hydrops fetalis a kardiomyopatie

přítomnost

Sagie, 1998).
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bě

karnitinové deficience (Lerman-

Sekundární deficit se vyskytuje u řady chorob: při postižení ledvin, hemodialýze, jaterní cirhóze, myxedému, hypopituitarizmu,
kterých myopatií, AIDS, ischemické choroby
dietě,

skorbutu, syndromu dechové tísně u

dostatku zahrnují

léčbu

valproátem (u

nedostatečnosti kůry

srdeční, při

předčasně

epileptiků).

malabsorpci,

nadledvin, u
při

vegetariánské

narozených. Iatrogenní

Dochází k ní i

při

ně

příčiny

ne-

parenterální výživě

bez kamitinu. Často vmiká hypoglykemická encefalopatie nadměrným alternativním
využíváním glukózy jako zdroje buněčné energie (Steidl, 2001).
Sekundární deficience kamitinu se objevuje u izovalerické acidurie. Jedná se o
autozomálně

recesivní

dědičnou

poruchu katabolismu leucinu. Ve výsledku se hromadí

isovaleryl-CoA v mitochondrii a to je spojeno se zvýšeným

vylučováním

glycinu nebo

kamitinu močí (Lee, 1998).
Dále byly popsány deficience všech

tří

základních

enzymů

(CPT 1., CPT II.,

karnitintranslokáza) zabezpečující správnou výměnu volného kamitinu nebo jeho esterů
(Huizing, 1998). Existuje také deficience plazmatického

přenašeče

kamitinu provázená

velmi nízkými koncentracemi karnitinu ve tkáních, progresivní kardiomyopatií, hypoglykemickou hypoketonickou encefalopatií (Tien, 2003).
II. a kamitintranslokázy zahrnuje dietu s nízkým
dů

se

středně

dlouhým

řetězcem,

Léčba

příjmem tuků,

deficiencí CPT I., CPT
suplementaci triglyceri-

které mohou být metabolizovány mitochondrií nezá-

visle na kamitinu, suplementaci kamitinu a je doporučeno vyhýbat se hladovění (Longo,
2006). U deficience kamitin translokázy je popisována hypoketonická hypoglykemie,
mírná hyperamonemie,
funkce jater,
tuků

různé

proměnlivá

dikarboxylová acidurie, hepatomegalie a abnormální

symptomy srdce, slabost kosterního svalstva,

nadměrné hromadění

v hepatocytech, nekróza svalových vláken. Tyto symptomy jsou

přítomny

už

v neonatálním období (Huizing, 1998).
Při léčbě

mocnění,

sekundárního nedostatku kamitinu je

třeba léčit

základní

příčinu

one-

a pokud je to možné, snažit se obohatit stravu o tzv. kamitinové báze, sestáva-

jící z lyzinu, methioninu a vitaminu C.
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2.4 Metabolismus tuků
Aby tuk mohl být v těle využit jako palivo, je třeba
oběhu

z krevního
přes

projít

kromě

jiného, aby se dostal

do mitochondrie. Z krevního oběhu musí MK s dlouhým

řetězcem

endotelium, intersticiální prostor, plazmatickou membránu, cytosol a

mitchondriální membránu a v mitochondrii podstoupit svou finální oxidaci.
Proteiny vážící mastné kyseliny s dlouhým
- FABPpm, FABPc) a transportéry
cími pro vstup

těchto

přes

řetězcem

membránu

buňky

(fatty acid-binding proteins

(FAT/CD36) nejsou limitují-

kyselin (LCF A - long chain fatty acid) do

buňky během cvičení

(Kiens, 2003). Tyto přenašeče nefacilitují vstup MK do mitochondrie (Holloway, 2007).
Za limitující prvek pro oxidaci mastných kyselin se považuje CPT I. Vytrvalostním tréninkem dochází ke zvýšení množství CPT I. a snížení jeho senzitivity k malonyl-CoA,
který tento
narůstá

přenašeč

inhibuje. (Holloway, 2006). Dochází k translokaci FAT/CD36 a

tím množství FAT/CD36, které jsou fyzicky spojeny spojeny s CPT I. Tento

přenašeč

MK tak

může

hrát

důležitou

roli v regulaci oxidace mastných kyselin

v kosterním svalu (Schenk, 2006). Dostupnost volného kamitinu může být limitující pro
oxidaci

tuků během cvičení.

Existuje

přímá úměrnost

tinu a hodnotami RER (respiratory exchange ratio)
tylkamitinem a oxidací
telné

cvičením,

tuků.

mezi koncentracemi acetylkami-

během cvičení

a

nepřímá

mezi ace-

Protože celkové množství kamitinu ve svalu je neovlivni-

tyto vztahy ukazují na možnost, že hodnoty RER a nízká oxidace

tuků

mohou být ve vztahu k dostupnosti volného kamitinu v kosterním svalu člověka (Kiens,
2006).
Metabolismus

tuků ovlivňují

tors). Jedná se o struktury, které
ků.

ovlivňují

Jsou známy 3 formy (a., 'Y a o).

regulujících

~-oxidaci.

PPAR (peroxisome proliferator-activated recep-

Obecně

expresi

větší

způsobená

zahrnutých do metabolismu tu-

se zdá, že PPARa. a PPARy řídí expresi

Procesy tvorby tukové

FAT/CD36 a FABPpm. Zvýšená exprese těchto
však není

genů

tkáně

a stimulují expresi

přenašečů během

přenašečů

prolongované

cestou PP AR (Benton, 2006). U myší PP ARa.

genů

zátěže

zprostředkovává

expresi OCTN2 a OCTN3 ve tkáních, které se podílí na biosyntéze kamitinu v ját-

rech. PPARa. také

zprostředkovává změny

v

celotělové

homeostáze karnitinu

prostřed

nictvím regulace transportem kamitinu a enzymů zapojených v syntéze karnitinu (Koch,
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2008). Takto pomocí PPAR zvýšení toku kamitinu do jater způsobí pokles jeho hladiny
v plazmě a jeho koncentrace ve svalu u krys (Koch, 2007). K aktivaci PPARa. dochází
hladověním,

kací

agonistů

příjmu

snížením

kalorií (Luci, 2008), konzumací oxidovaných

tuků,

apli-

PPAR (klofibrát) (Koch, 2007). Pokud by PPAR zvyšovali expresi OCTN

i ve svalové tkáni, mohlo by se s jejich pomocí dosáhnout zvýšení hladiny karnitinu ve
svalu, na

čemž

mnohé studie, které se snažily odhalit metabolické účinky

exogenně

po-

dávaného karnitinu, selhaly.
Vytrvalostní trénink zvyšuje aerobní kapacitu, ale také zvyšuje porci mastných
kyselin, které jsou oxidovány

při

podprahovém výkonu (Jensen, 2003). Oxidace mast-

ných kyselin je vyšší u trénovaných jedinců v porovnání s méně fyzicky aktivními osobami. U trénovaných je i vyšší aktivita CPT-1 (Jong-Yeon, 2002). Vytrvalostní trénink
stimuluje oxidativní kapacitu kosterních
od tréninku o vysoké

intenzitě,

který

svalů

neovlivňuje

Dlouhodobý vytrvalostní trénink o nízké
účastnících

a vede ke zvýšení oxidace tuků, na rozdíl
celkovou oxidaci tuku

intenzitě

během zátěže.

zvyšuje množství mRNA

enzymů

se mitochondriálního transportu mastných kyselin a OCTN2. Tyto

změny

mohou zvýšit buněčnou dodávku mastných kyselin a snížit syntézu malonyl-CoA a následně

zvýšit aktivitu CPT I., který

může přispívat

k významnému zvýšení oxidace

mastných kyselin v lidském kosterním svalu. To má za následek nižší hladiny mastných
kyselin v plazmě po dlouhodobé
trakce svalu a zvýšení exprese
ny štítné žlázy a pankreatu

zátěži

genů

stejně

o nízké

intenzitě.

Mechanismus propojení kon-

není znám. Exprese CPT I. je kontrolována hormo-

tak jako mastnými kyselinami s dlouhým

řetězcem.

Tyto kyseliny indukují expresi CPT I., ale ne CPT II (Lohninger, 2005a).
L-kamitin v kombinaci s aerobní
térů

zátěží nezpůsobuje

MK přes membránu buňky větší než aerobní

zátěž

zvýšení množství transpor-

samotná (Lee, 2007). Po suple-

mentaci karnitinem u vytrvalostního tréninku, dochází

přibližně

CPT I. a OCTN2 aj sou vyšší hladiny karnitinu aj eho

esterů

vyloučeného

karnitinu

močí.

v

k dvakrát

plazmě

větší

expresi

a větší množství

Kamitin není limitujícím faktorem oxidace mastných ky-

selin v klidu na rozdíl od stavu fyzické zátěže (Lohninger, 2005a).
Stephens et al. sledovali zvýšení transkripce OCTN2 u jedinců s navezenou hyperinzulinémií a hyperkarnitinémií bez tělesné zátěže. Vychází z toho, že inzulin zvyšuje aktivitu Na+ dependentního přenašeče karnitinu do svalové buňky. Podařilo se jim
tímto

způsobem

zvýšit celkové množství kamitinu ve svalové
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buňce

o 13% a více než

dvojnásobně

transkripci OC1N2 u osmi

šením hladiny inzulínu při

hladovění.

mužů

po infúzi karnitinu v kombinaci se zvý-

Pouze vysoká koncentrace karnitinu v plazmě pro

zvýšení transkripce OCTN2 nestačila (Stephens, 2006b ).
Když je

během cvičení

indukována glykolýza a glykogenolýza, vede to

komplex pyruvát dehydrogenázy (PDH) ke zvýšení hladiny acetyl-CoA a

přes

sekundárně

acetylkarnitinu. Dochází tak ke snížení hladiny volného karnitinu v mitochondrii i
v cytozolu

buňky.

To

nost acyl-CoA pro

způsobuje

~-oxidaci.

nedostatek substrátu pro CPT I. a tím snížení dostupNižší glykogenové zásoby

k vyššímu stupni oxidace mastných kyselin a vyšší

hladině

před

cvičením

vedou

volného karnitinu (Kiens,

2006).

2.5 Ateroskleróza
Ischemická choroba dolních
sease) je aterotrombotický syndrom,
dolních

končetin .

končetin
při

(ICHDK nebo PAD - pripheral arterial di-

kterém dochází k progresivnímu zužování tepen

Je významným indikátorem difuzního arteriálního postižení a je spo-

jená se zvýšeným rizikem kardiovaskulární morbidity a mortality. IDavními rizikovými
faktory vzniku ICHDK jsou vyšší

věk, kouření

a diabetes mellitus. Mezi vedlejší rizi-

kové faktory se počítá arteriální hypertenze, hyperlipoproteinemie, mužské pohlaví, hyperhomocysteinemie, hyperfibrinogenemie, hyperglykemie,
transitorní ischemická ataka, cévní mozková
5%

mužů

příhoda

a

proběhlý

srdeční

infarkt myokardu,

selhání. Incidence je 3-

a 1-3% žen starších 40 let. Ischemická choroba srdeční (ICHS) je častější než

ICHDK. Předpokládá se, že je to proto, že ICHS je snadněji identifikovatelná (Šafránek,
2001).
Onemocnění může

být asymptomatické i symptomatické. Klasickým

příznakem

ICHDK jsou intermitentní klaudikace. Chronická klidová ischemická bolest, ulcerace
nebo gangréna periferních

částí

dolních

končetin vyznačuje

kritickou

končetinovou

ischemii (Musil, 2007).
Jde o pomalu postupující

onemocnění

fibrózními uloženinami (obr. 7), které
tem vzniku krvácení a tvorby

tepen (obr. 6),

postupně

trombů .

zužují lumen cévy a

Pruhy usazených
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při němž je

tuků

jsou

zesílena intima

současně

jsou mís-

nejčasnější

patrnou

známkou aterosklerózy (také již v
kých tuk obsahujících

buněk. Později

Jde o subendotelové nakupení vel-

vznikají fibrózní plaky neboli ateromy. Tyto pla-

směsí nahromaděných monocytů, makrofágů, pěnových buněk, T-lymfocytů,

ky jsou
pojiva,

dětském věku).

zbytků

tkáně

rozpadlé

a

krystalů

cholesterolu. Plaky jsou

často

infikovány

Chlamydiemi pneumoniae (Silbernagl, 2001).
Endotelium (obr. 6) je jednobuněčná vrstva pokrývající

vnitřek

cév. Za fyziolo-

gi ckých okolností je dynamickým endokrinním orgánem, který reguluje kontraktilní,
stěny

sekretorické a mitogenní aktivity cévní

a hemostatické procesy v lumen cévy

(Masopust, 2003). Pokles dostupnosti NO pro endotelium je spojen s cévním

oxidačním

stresem, prozánětlivými a protrombotickými reakcemi (Gianotti, 2007).

2.5.1 Patogeneze
Na patogenezi aterosklerózy se podílí komplex po
nujících rozvoj chronického zánětlivého procesu
namické poškozování cévní

stěny

jdoucích událostí zahr-

arterií jako odpověď na hemody-

v nejvíce namáhaných místech. To způsobuje nejprve

dysfunkci cévního endotelu s tvorbou

cytokinů,

buňky přitahují

Poškozené endotelové

stěny

sobě

adhezních molekul a růstových

faktorů.

do místa léze monocyty/makrofágy a T-

lymfocyty z krevní cirkulace a buňky vaskulární hladké svaloviny z medie. Subendotelový prostor se
umožňuje

xidaci

postupně zvětšuje. Současné

pronikání lipoproteinových

působením

xidačním

částic

zvýšení permeability endotelové výstelky

do tohoto prostoru, kde dochází k lipopero-

reaktivních forem kyslíku a dusíku, které nebyly

zneškodněny

antio-

mechanismem.

Radikály jsou produkovány granulocyty, enzymy nebo

přechodem iontů kovů.

Volné kyslíkové radikály, které obsahují peroxidový anion (02"), hydroxylové radikály
a jiné kyslíkové
a

způsobují

krevními

částice

jsou vysoce reaktivní

ireverzibilní

destičkami,

změny

částice

- reagují s lipidy, proteiny i DNA

v jejich bimolekulární

leukocyty a endoteliálními

buňkami.

struktuře.

Jsou produkovány

Jsou to meziprodukty

někte

rých enzymatických reakcí. Jejich nadprodukce může mít závažné patofyziologické
sledky. Produkce volných kyslíkových
destičkami

je

přítomná

proteins) v cévní

stěně.

u oxidace

radikálů

lipoproteinů

a

makrofágy, endotelovými
při

dů

buňkami

a

akumulaci LDL (low-density lipo-

To se jeví jako zásadní pro iniciaci a progresi aterosklerózy.
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Uvolněný

se v

místě

cholesterol je pohlcován makrofágy za vzniku
ztlušťuje

poškození

(migrací a proliferací

pěnových buněk. Stěna

buněk

extracelulární matrix, nekrotickými depozity z rozpadlých
prokoagulační

cévy

hladké svaloviny, tvorbou

pěnových buněk)

a dostává

vlastnosti.

Celý proces

vyúsťuje

zhrubělém

tvorbou aterómu (aterómového plátu). Na

po-

vrchu léze (ateromového plátu) adherují trombocyty. Jejich aktivací se uvolňují granula
obsahující cytokiny a

růstové

faktory, které spolu s thrombinem

graci a proliferaci buněk hladké svaloviny a
donová kyselina, která se

přeměňuje

monocytů.

přispívají

destiček

Aktivací

k další mi-

vzniká arachi-

na prostaglandiny jako je thromboxan A2, který je

velice potentním vazokonstriktorem a látkou agregující trombocyty; z arachidonové kyseliny také vznikají leukotrieny zesilující
Příčiny

•

zánětlivou

reakci (Masopust, 2003).

endotelové dysfunkce vedoucí k ateroskleróze zahrnují:

nárůst

a modifikace

LDL-částic ..

Když LDL

částice

proniknou do subendotelo-

vého prostoru intimy, podléhají zde progresivní lipoperoxidaci (tvorba reaktivních forem kyslíku a dusíku) a jsou fagocytovány makrofágy.

Uvolněné

cho-

lesterolestery se akumulují a makrofágy se mění nakonec na pěnové buňky. Modifikované LDL mají chemotaktický účinek na další monocyty. Tím se rozšiřuje
zánětlivá

reakce.

Prozánětlivé

cytokininy TNFa, ll..-1 zvyšují vazbu LDL na en-

dotelie a hladkou svalovinu.
•

tvorbu reaktivních forem kyslíku a dusíku

•

hypertenze -

nárůst

angiotensinu II. - hlavní produkt renin-angiotensinového

systému, který je silným vazokonstriktorem.

Způsobuje

hypertenzi,

přispívá

k

rozvoji aterogeneze stimulací proliferace buněk cévní hladké svaloviny.
•

diabetes mellitus - hyperglykemie sdružená s diabetem
dačního

přispívá

ke vzniku oxi-

stresu, a tím k endotelové dysfunkci. Hyperglykémie podporuje adhezi

leukocytů

k endotelu.
zánětlivé

a reparační

odpovědi

•

genové alterace kódující progresi

•

zvýšenou hladinu homocysteinu - jeho zvýšená koncentrace v plazmě > 14
mmol/1 resp. 10,2 mmol/1 navozuje dysfunkci endotelu.
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•

přítomnost infekčních

agens - herpetické viry, cytomegalovirus, virus Epstein-

Barrové, Hemophilus in:fluezae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Helicobacter pylori
•

kouření

- cigaretový

kouř

některé

obsahuje

složky, které modulují funkci imu-

nokompetentních buněk.

Tyto vlivy způsobují dysfunkci endotelu, mezi jehož funkce

•

patří:

udržovat non-trombogenní rozhraní mezi krví a tkání, regulovat trombózu,
trombolýzu a adherenci krevních destiček

•

modulovat cévní tonus a průtok krve- produkuje vazoaktivní substance:
~

vazokonstrikce- endotelin-1, tromboxan A2;

-,_ vazodilatace - prostacyklin, NO
plasmě je

(bezprostředním

nitrit (N02-), který vstupuje do

metabolitem NO v krevní

erytrocytů

a oxiduje na nitrát (N03-

); jiná cesta je interakce se superoxidovým aniontem za vzniku peroxynitritu
(ONOO"). Ten pak degraduje sacharidy, navozuje peroxidaci
DNA. Tyto pochody hrají
•

metabolizovat hormony

•

regulovat imunitní a

klíčovou

zánětlivé

reakce

lipidů

a

štěpí

úlohu v dysfunkci cévního endotelu.)

působením

na interakci mezi

stěnou

cévy

a leukocyty
stěně

•

modifikovat lipoproteiny ve

•

regulovat proliferaci i jiných buněk,

Dysfunkce endotelu vede ke
dotelových buněk vzhledem k
ní

stěny,

endotelie získávají

arterie
cévní hladké svaloviny

kompenzační odpovědi.

leukocytům

prokoagulační

se produkce vazoaktivních molekul,

zvláště

a krevním

Zvyšuje se adhezivita en-

destičkám,

vlastnosti namísto

cytokinů, chemokinů

a

roste permeabilita cév-

antikoagulačních,

zvyšuje

růstových faktorů

(Maso-

pust, 2003). Cévy postižené aterosklerózou trpí endotelovou dysfunkcí, což dokumentuje porucha vazomotorické funkce pro ztrátu
protizánětlivý účinek.

působení

NO, který má antiaterogenní a

K inaktivaci endotelového NO vede také vznik superoxidového

aniontu, což způsobuje vazokonstrikci a hypertenzi. Endotelová dysfunkce se také příčí-
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tá abnormálnímu nebo excesivnímu
plasmě

lin-1 Geho koncentrace v

uvolnění vazokonstrikčních

je zvýšena u

pacientů

látek jako je endothe-

pokročilou

s

aterosklerózou a

akutním koronárním syndromem). Oxidační stres vede k oxidaci LDL-částic, které pak
inhibují NOS (NO-synthasa). Illavním zdrojem reaktivních forem kyslíku jsou u aterosklerotických cév makrofágy a
váženosti vzájemného
za chronický

zánětlivý

buňky

hladké svaloviny.

působení antioxidantů

a

Konečný účinek

oxidantů.

proces iniciovaný a posilovaný

závisí od vy-

Ateroskleróza je považována

oxidačním

xidanty brání rozvoji aterosklerózy tím, že inhibují aktivaci

stresem. Tedy antio-

prozánětlivých transkripč

ních faktorů, které jsou zapotřebí pro expresi celulárních adhezních molekul, cytokinů a
růstových faktorů ve stěně

cévy (Masopust, 2003).

2.5.2 Intermitentní klaudikace
Claudicatio intermittens jsou primárním symptomem ICHDK. Jedná se o bolest
vyvolanou

činností

a ustupující

cit intenzivní únavy
až 5 minutách
pocit "těžké
veně

končetiny.

odpočinku.

končetiny",

při odpočinku.

Popisuje se typicky jako křeče nebo po-

Bolest pacienta obvykle

Pacienti

příležitostně

přinutí přestat

a ustupuje po 2

popisují tento symptom jako subjektivní

"slabosti", nebo "únavy

končetiny", přičemž nepociťují

vyslo-

bolest. Patofyziologickým podkladem klaudikací je ischemie svalstva způsobená

nedostatečným přívodem

bující

příslušnou

kyslíku do tkání. Stenóza nebo okluze

svalovou skupinu omezuje

přítok

etáže, která je postižená obliterující chorobou.

přívodné

arterie záso-

krve. Symptomatologie se liší podle

Při uzávěrech

ve femoropatelární etáži se

objevují krurální klaudikace. Oboustranné gluteofemorální klaudikace bývají ve spojení
s erektilní dysfunkcí. Pacienti s periferně lokalizovanými

uzávěry

mívají

někdy

pedální

klaudikace (Šafránek, 2001).
Při
Největší

klaudikacích je

potřeba upřesnit

jejich trvání, intenzitu a progresy

praktický význam má intenzita klaudikací, která odpovídá tzv.

intervalu", tzn. vzdálenosti, kterou je pacient schopen ujít
vislý na charakteru terénu, tempu

chůze, zátěži břemenem

příznaků.

"klaudikačnímu

Klaudikační

interval je zá-

apod. Klaudikace

způsobené

relativní arteriální insuficiencí mají benigní prognózu s nízkým rizikem ztráty

končeti

ny, ačkoliv mortalita způsobená jinými manifestacemi aterosklerózy je vysoká (Šafránek, 2001). U

pacientů

s diabetes mellitus je specificky lokalizace aterosklerotického
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procesu v arteriích v krurální oblasti ve srovnání s více proximálním postižením u nediabetiků

(Luther, 1997).

2.5.3 Diferenciální diagnóza
Diferenciálně

s případnou
Někdy

kořenovou

kací". Jde o

dolních

končetin

od klaudikací odlišit lumbalgie

rozpoznávají od spinálních klaudikací neboli "pseudoklaudi-

poměrně zřídka

důsledku

třeba někdy

iritací, neuralgii n. ischiadicus, spinální stenózu nebo kauzalgie.

poměrně těžko

se

nálu (v

diagnosticky Je

se vyskytující

příznak způsobený

degenerativních změn páteře). Pacienti si

stenózou spinálního ka-

stěžují

na bolesti a "slabosti"
případně

ve stoje nebo po provedení velmi krátkých,

variabilních

vzdáleností. Uleví se jim vsedě nebo vleže. Často bývají hypestézie a parestézie
v

inervační

oblasti.

Ischemická klidová bolest se dá lehce odlišit od klaudikací. Klidová bolest je konstantní, velmi intenzivní, bodavá nebo
Stupňuje

palčivá,

se v noci a k úlevě dochází

lokalizovaná zpravidla na akrech

při svěšení končetiny

končetin.

z lůžka. Klidová bolest je

předzvěstí ohrožení a ztráty končetiny a vyžaduje bezprostřední pozornost (Šafránek,

2001).

2.5.4

Vyšetření

Diagnóza ICHDK je založena na anamnéze,
zvukovém

vyšetření.

U

některých

normální klidový KTI. V těchto
např. vyšetření

na

běhátku,

přítomnosti symptomů

nemocných s typickými klaudikacemi
případech

lze využít jednoduché

které také umožní objektivizovat

můžeme

notě.

hodnoty a v klidu se za

U zdravých osob se kotníkový sTK při

má nemocný
příčinou
tváří

neměřitelné

zátěžové

bolesti dolních

ICHDK. Alternativou

ke zdi, o kterou se opírá konečky

ky tak vysoko, jak jen to jde. Toto

středně těžké

končetin

vyšetření

klaudikační

prstů,

minut vrací k

fyzické

interval. U

cvičení

klesá

původní

hod-

zátěži nemění.

Pokud

a normální kotníkový sTK, není jejich

běhátku

na

cvičení

několik

zjistit

zátěžové vyšetření,

nemocných s klaudikacemi kotníkový systolický krevní tlak (sTK) během
na nízké nebo

a na ultra-

je stoj na

špičkách.

Pacient stojí

a při natažených kolenou se zvedá na
opakuje 30-SOkrát. Po

vleže na zádech naměří kotníkový sTK (Musil, 2007).
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špič

ukončení zátěže

se

Mezi další

•

vyšetření

ICHDK patří:

Kontinuální dopplerovská ultrazvuková technika -

změření

AB indexu (ankle-brachial index): pacient vleže na zádech,

segmentálních tlaků,
měří

se vyšší systo-

lický tlak na a. tibialis anterior nebo a. tibialis posterior na každé dolní
a tento tlak

dělíme

nejvyšším

naměřeným

(Loffredo, 2006). Jedná se poměr tlaku

končetině

systolickým tlakem a. brachialis

naměřeného

na kotníku a na a. brachia-

lis. Interpretace AB indexu podle Musila je popsána v tabulce 1.
•

Duplexní ultrasonografie - pomocí této metody se sleduje rychlost prutoku krve
v cévách

•

Angiografie se indikuje tehdy, když ischémie dolních
který vyžaduje perkutánní
plantace

stentů)

(PTA~perkutánní

končetin

dosahuje

stupně,

transluminální angioplastikaF, im-

nebo chirurgickou (bypassy- anatomické: aortobifemorální, ili-

ofemorální; extraanatomické) revaskularizaci.

Stádia ischemické choroby dolních končetin se stanovují podle Fontainovy klasifikace (tab. 2)

2.5.5

Léčba

Vedený trénink je efektivní v léčbě klaudikací a je

doporučováno

jako terapie

první linie u těchto pacientů (Milani, 2007).

2.5.5.1 Konzervativní terapie
Základem léčby jsou antiagregancia, protože pro přežití a kvalitní život pacientů
s ICHDK se pokládá za
příhod. Většinou
účinnější

se

stěžejní

prevence kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních

se používá kyselina acetylsalicylová,

méně často

dražší, ale

mírně

clopidogrel (selektivní antagonista receptoru pro ADP na trombocytech). Také

uplatňuje

hypolipidemická

léčba

(statiny, fibráty). Z vazoaktivních látek se u nás

v klinické praxi používá pentoxifylin a naftidrofuryl.

Novější

vazoaktivní

léčbu před

stavují prostaglandiny. Proužívají se tam, kde nelze provést cévní rekonstrukci
venci nebo

předchozí

či

inter-

postupy selhaly. Používá se zejména prostaglandin El- alprosta-
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dil. Alprostadil

působí vazodilatačně

agregaci krevních

destiček,

na hladkou svalovinu arteriol, inhibuje adhezi a

stabilizuje endoteliální funkce, vede k novotvorbě kolaterál,

má poziční vliv na rheologické vlastnosti krve, zlepšuje metabolismus periferních buněk
a snižuje obsah lipidů v cévní

Intervenční

2.5.5.2

stěně

(Musil, 2007).

terapie

Terapie se zaměřuje na zmírnění
lárních komplikací.

Při nedostatečném

symptomů

a snížení systémových kardiovasku-

efektu konzervativní

onemocnění,

pokud je anatomický nález na cévním

venční léčba

- endovaskuláni nebo chirurgický výkon. V

klaudikační

nebo

běžném životě,

při

progresi

vhodný, se indikuje intersoučasnosti

interval, který by byl kritériem indikace endovaskulární

s mírnými klaudikacemi, které ho omezují v
dříve

řečišti

léčby

není stanoven
léčby.

Pacient

bude indikován k výkonu

než nemocný s většími klaudikacemi, které však nemají podstatný dopad na kvali-

tu jeho života. K nejčastějším typům chirurgických rekonstrukcí patří aortobifemorální

bypass, aortobiiliakální bypass, ileofemorální bypass, femoropopliteální bypass a profundoplastika, distální bipedální bypassy a regionální trombolýza v kombinaci
s perkutánní revaskularizací. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) je standardní

intervenční

úspěšností

endovaskularní

léčebnou

metodou s vysokou primární dlouhodobou

(Musil, 2007).

V případech

pokročilé

ischémie je

důsledkem

nemožnosti revaskularizace nebo

jejího neúspěchu ztráta končetiny a invalidizace pacienta spojená s výrazným zhoršením
kvality života.

2.5.6 Metabolismus mastných kyselin při ischemii
Za podmínek nedostatku kyslíku
k nerovnováze jejich vzniku a

spotřeby

cem, acylkarnitiny a acyl-CoA.
kamitinů

dárně

s dlouhým

výrazně

klesá

Dochází tak

a akumulují se toxické estery s dlouhým

Během několika

acylkarnitinů

řetěz

minut ischemie tkáňové hladiny acyl-

řetězcem vrůstají několikanásobně.

zvýšenými hladinami

~-oxidace lipidů.

s dlouhým

Reperfúze je spojena se sekun-

řetězcem

a volných

radikálů. Při

ischemii se acyl-CoA akumuluje v mitochondriální matrix, zatímco acylkarnitin primárně

v cytosolu.

Hromadění

dlouhých

acylkarnitinů
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vede k intracelulárnímu otoku,

nestabilitě

elektrické

a

buněčné

smrti. Akumulace

acylkamitinů způsobuje hromadění

Ca2+ a inhibici adenin nukleotid translokázy (ANT) - enzymu, který transportuje ATP
ven z mitochondrie.

Zpětnou

acylkamitiny inhibují

uvolnění

vazbou dochází k inhibici acyl-CoA syntetázy. Dlouhé
na endotelu závislý

relaxační

faktor indukovaný acetyl-

cholinem a substancí P a může poškodit funkci endotelu při ischemii (Arsenian, 1997).
Cévní insuficience u kosterních

svalů

je spojena s poškozením oxidativního me-

tabolismu. Hiatt et al. (1990) sledovali zvýšené plazmatické hladiny celkového kamitinu, dlouhých i krátké

acylkamitinů

u

pacientů

s ICHDK po

kontrolní skupiny byly zvýšené hladiny pouze dlouhých
krátkých

acylkamitinů

u

pacientů

s ICHDK jsou v

cvičení

na běžícím pásu. U

acylkamitinů.

Zvýšené hladiny

nepřímé úměrnosti

k výkonu na

bě

žícím pásu a reprezentují marker chronické ischemie. Trénink u pacientů s ICHDK způ
sobuje snížení plazmatických hladin krátkých

acylkamitinů

(Hiatt, 1990),

zvětšení

klaudikačního intervalu a zlepšení kvality života (Milani, 2007). Čím jsou horší klaudi-

kace, tím je vyšší akumulace esterů CoA v postižených tkáních a následně vyšší

potřeba

volného kamitinu k jejich odstranění. To může vést ke snížené dostupnosti karnitinu
zvýšené metabolické poptávce při

chůzi

při

(Brevetti, 1996).

U pacientů s ischemickou chorobou dolních

končetin

III. - N.

stupně

dle Fonta-

inovy stupnice (tab. 1) jsou nižší koncentrace karnitinu a jeho esterů ve svalu in vitro, je
snížená aktivita kamitin acyltransferázy (CAT). Po 2 dnech intravenózní aplikace propionyl-L-kamitinu (1,5g

nárazově

a poté

infůze

1mglkg/min

během

30 minut) lze na-

měřit

fyziologické hodnoty hladin volného a esterifikovaného kamitinu, ale aktivita en-

zymu

zůstává nezměněna

končetin

(Brevetti, 1991). U

pacientů

s ischemickou chorobou dolních

spolu se závažností nemoci stoupá produkce

acetylkarnitinů,

což vede

přes funkčně

poškozené

k odvodu kamitinu z ischemického svalu. Ztráta kamitinu
membrány

může

prohloubit tento fenomén. Snížená aktivita CAT spolu s nedostatkem

karnitinu má za následek snížení tvorby
laci

esterů

U
esterů

acylkamitinů

a

následně nebezpečnou

akumu-

acyl-CoA v ischemickém svalu.

pacientů

se

stupněm

II. dle Fontainovy stupnice jsou hladiny kamitinu a jeho

v normálu (Breveti, 1988).
Izolované mitochondrie z ischemického svalu od

pacientů

škozené. Kapacita svalové mitochondrie oxidovat cukry je
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s ICHDK nejsou po-

přímo úměrná

výkonu

při

chůzi

u

těchto pacientů.

Trénink zlepšuje výkonnost

při chůzi,

zvyšuje kapacitu svalu

oxidovat glukózu, ale ne mastné kyseliny (Hou, 2002).
Hiatt et al. (1990)

předpokládájí,

že zvýšení V0 2max u

pacientů

s ICHDK,

kteří

podstoupili rehabilitační trénink, je spojeno s lepším metabolismem tuků.

2.5. 7

Změny krevních elementů při

fyzické zátěži pacientů s ICHDK

•

změny

v

•

zátěží

indukovaný oxidativní stres způsobuje změny ve struktuře leukocytů

hlavně

díky produkci volných kyslíkových

•

membráně erytrocytů

radikálů

ischemie má velký dopad na lokální metabolismus posunutím red-ox rovnováhy
(u ischemických poškození i symptomatické aterosklerózy byly nalezeny peroxidy a oxidované formy lipoproteinů)

•

ve

změněném

vaci

mikroklimatu způsobeném volnými radikály dojde k

leukocytů,

mediátorů

funkční

akti-

které odpovídají na ischemii uvolněním humorálních zánětlivých

(Signorelli, 2001a)

27

3 Cíle
1. Získat a zpracovat co nejvíce možných dostupných informací z české a zahraniční

literatury týkající se problematiky karnitinu a jeho podávání zdravým oso-

bám,

sportovcům

2. Porovnat

a pacientům s ischemickou chorobou dolních končetin

účinnost

karnítinu na výkonnost, regeneraci a další parametry u obou

skupin
3. Navrhnout vysvětlení,

proč

se suplementace karnitinem u

chorobou dolních končetin setkává s větším

úspěchem

pacientů

ischemickou

v porovnání se zdravými

osobami.
4. Pokusit se zmapovat využití karnítinu u pacientů s ICHDK v České republice

4 Úkoly
I . Získat a zpracovat studie, které se věnují podávání karnitinu zdravým osobám a
pacientům

s ICHDK. Výsledky studií

přehledně seřadit

do tabulek a grafů podle

použitých probandů a metodologií jednotlivých výzkumů.
2. Získané studie diskutovat a zhodnotit.
3. Vypracovat anketu pro

české lékaře, kteří

se

věnují

problematice ICHDK, vý-

sledky zpracovat a získat takto informace o využití karnitinu

českými lékaři

pro

tyto pacienty.

5 Hypotézy
I.

Předpokládám,
jemně

2.

že výsledky studií podávání karnitinu zdravým osobám se vzá-

liší v závislosti na druhu zátěže.

Předpokládám,

že mechanismy vedoucí ke zvýšení výkonnosti a urychlení rege-

nerace po podávání této látky se u zdravých
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jedinců

a

pacientů

s ICHDK liší

v závislosti na

změněných

podmínkách (fyziologické prokrvení vs. ischemické

podmínky).

6 Výzkumná část
6.1 Metodologický postup
Předkládaná
přehledu.

rárního

statečného

diplomová práce je zpracována jako teoretická studie formou lite-

Základním

předpokladem

pro zpracování této studie bylo získání do-

množství informací o dané problematice ze

na českých a především

zahraničních

zdrojů

a

poznatků učiněných

pracovištích.

Nejedná se o retrospektivní náhled na vývoj problematiky, mojí snahou bylo
získat informace ze

zdrojů

publikovaných především v letech 1990-2008. Informace

získávané pro tuto práci byly vyhledávány v anglickém a
sbírána z celé řady

informačních zdrojů-

talogy knihoven (Národní

lékařská

českém

jazyce. Data byla po-

oborové bibliografie, referátové

knihovna, knihovna FTVS UK),

časopisy,

ka-

učebnice, příručky,

významné monografie, periodika, elektronické dokumenty přístupné prostřednictvím internetu online a offiine databáze (PubMed, Medline, Cochrane systematic review database, Embase). Limitujícím faktorem ve vyhledávání v těchto databázích byla omezená
přístupová

práva k některým z nich. Výsledek sběru dat je validní s ohledem na přesnost

citace informačních zdrojů, kterou se zaručuji.
Informace byly vyhledávány na
čovými

základě klíčových

slov a jejich kombinací. Klí-

slovy pro vyhledávání informací byly pro české odborné zdroje: kamitin, propi-

onyl-L-kamitinu, fyzická

zátěž, cvičení,

metabolismus, mastné kyseliny, regenerace,

končetin,

zahraniční

ischemická choroba dolních

acylkamitin, a pro

odborné zdroje:

camitine, propionyl-L-camitine, physical exercise, metabolism, fatty acid, regeneration,
peďormance,

peripheral arterial disease, acylcarnitine.

Získaná data byla

roztříděna

problému suplementace kamitinem,

podle obsahu do
přehledy

tří

skupin: všeobecné

nastínění

a individuální studie. Individuální studie

jsou shrnuty v tabulkách 5-9. Jejich zhodnocení a vzájemné porovnání bylo limitováno
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vzhledem k různým použitým metodologiím, intenzitám fyzické
formám podávaného kamitinu, trénovanosti
slovně

zhodnotit a

docházely

procentuelně

nejčastěji

nebo by

probandů,

v grafech zobrazit

alespoň

zátěže,

množství a

atd. Snažila jsem se tyto studie

některé

výsledky, ke kterým studie

vzhledem k teoretickým

východiskům

docházet

mohly.
Pro získání

povědomí

o použití karnitinu u

anketa, která měla zjistit přístup

českých lékařů

pacientů

s ICHDK byla sestavena

k jeho využití u těchto pacientů. Anketa

byla provedena mezi lékaři oborů kardiologie, interny a cévních oddělení v České republice. Pro zpracování informací získaných v této

anketě

bylo použito základního sta-

tistického zpracování, výpočet procent a následné písemné zhodnocení.

6.2 Suplementace

Mastné kyseliny jsou

důležitým

zdrojem energie u relaxovaných

svalů

a během

prolongované zátěže s nízkou intenzitou se stávají hlavním zdrojem energie. Díky nezastupitelné roli karnitinu v metabolismu mastných kyselin se nabízí myšlenka stimulovat
oxidaci mastných kyselin

během cvičení

suplementací karnitinem. Teoretická myšlenka
šetřila

je velmi lákavá: zvýšená oxidace mastných kyselin by
únavu během

glykogen a oddalovala

cvičení.

Pro suplementaci lze používat jen L-formu, D-forma je toxická, pro humánní
medicínu zakázaná. Pro kardiologickou terapii se

často

používá propionyl-L-karnitin

(PLC). Dále jsou k dispozici karnitin-báze ze solí:

•

Karnitintartrát - kombinace báze s kyselinou vinnou (tartrát), 68%, tablety

•

L-karnitin-HCl (hydrochlorid) - 85%, injekce, infuze (neutrální pH)

•

L-karnitin - Mg citrát:

hořečnatá sůl

kyseliny citronové, 45% (Novotná, 2008)

Čistý karnitin se distribuuje v podobě tekutiny, tablet, kapslí. Vzhledem k tomu, že se

jedná o látku

silně

hygroskopickou (váže vlhkost), lze
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předpokládat,

že ve

formě

jiné

než tekuté k němu budou
tat

skutečné

přidány

další látky pro udržení formy, a proto je třeba vypočí

obsažené množství L-karnitinu.

Aplikace karnitinu bývá bezprostřední, krátkodobá (do 30 dnů) nebo dlouhodobá
(až 12

měsíců).

Forma aplikace
orálně

karnitin podáván

může

být orální, intravenózní nebo infúze. Pokud je

má biologickou dostupnost jen 5-15% a v jeho plazmatické

koncentraci se orální aplikace odrazí za 7-9 hodin po podání (Heinonen, 1994). Naopak
intravenózně je

dostupnost vyšší a zvýšení hladin karnitinu v

okamžitě. Někdy

se v experimentech na

zvířatech

plazmě

lze

očekávat téměř

využívá také aplikace intragastrická

(Bacurau, 2003)
Denní množství podávaného karnitinu se pohybuje od 0,5g až k 6g báze. Záleží
také na kvalitě podávaného karnitinu a
ky obsahují pouze

přibližně

skutečném

množství karnitinu.

polovinu karnitinu než je množství

Některé příprav

vyznačené

na obalu

(Brass, 2000).
Nikde v literatuře jsem se nesetkala s doporučenou denní dávkou karnitinu (RDI
- recommended daily intake). K nežádoucím

účinkům patří průjem,

rybí zápach

těla,

ztráta vlasů, kožní vyrážka, abdominální dyskomfort. Žádné závažnější účinky nejsou
popisovány (Steidl, 2000).

6.2.1 Sledované markery při suplementaci

•

Maximální

spotřeba

kyslíku (V02max) jako marker vyššího metabolismu

lipidů,

který by potenciálně mohl L-karnitin facilitovat. Jestliže má karnitin podporovat
aerobní metabolismus, měla by jeho suplementace vyvolat zvýšení V02max·
Průměrné

•

hodnoty se pohybují 3.5 1/min nebo 45 ml/kg/min.

RER (respiratory exchange ratio) respirační

tohoto

poměru můžeme

odhadnout

kvocient (RQ), který je indikátorem spalovaného paliva (tuky, cukry),

které je používáno pro zásobení
při

měřením

normální

těla

energií. RER se pohybuje kolem 0,8 v klidu

dietě. Může přesáhnout

1

při

intenzivním

cvičení

díky zvýšenému

výdeji C02 pracujícími svaly a vyšší spotřebě nadechovaného 0 2. Během cviče
ní je

měření

RER

nepřesnější kvůli

laktátu, který postihuje hladiny
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C~.

Tuky

při

mají

jejich spalování nižší RER (cca 0,7) než cukry. Karnitin j ako

činitel

podporující metabolismus tuků by měl RER snižovat.

•

Hladiny karnitinu a jeho frakcí (acetylkarnitin, acylkarnitiny s dlouhým nebo
krátkým

řetězcem)

ve svalových

buňkách

(biopsie) a v plazmě (biochemicky).

IDadiny karnitinu (nejlépe volného) by se po suplementaci

měly

zvýšit jak

v plazmě tak ve svalu.

•

Plazmatické hladiny

metabolitů cukrů

kyseliny, glycerol, ~-hydroxybutyrát),

•

při

Výkon

fyzické

zátěži

(glukóza, laktát, pyruvát), tuku (mastné

hormonů

je při suplementaci karnitinem je často sledován. Je těž

ké z malých výchylek výkonu vyvozovat
mnoha

špatně

přítomné

(inzulin, glukagon, kortizol).

eliminovatelnými faktory

ve zkoumaných studiích byly

nějaké závěry.

např.

ovlivněn

Výkon je

motivace, nálada.

nejčastěji prováděny

Zátěžové

testy

na bicyklovém er-

gometru a na běžícím pásu o různých rychlostech a procentech sklonu podle cíle
zátěžového

testování. Pro testování poškození svalových vlákem vysoce inten-

zivní zátěží bylo voleno provádění
tům

s ICHDK, využívali

běžící

dřepů . Autoři

pás

nejčastěji

studií,

kteří

se věnovali pacien-

o rychlosti mezi 2,5 a 3,5 km/hod

s různými stupni sklonu.

6.3 Reakce hladin karnitinu na fyzickou zátěž u zdravých jedinců
Během cvičení
těži

ve svalu

karnitiny.

přibývá

Při cvičení

se

mění poměr

volného karnitinu a

zůstává

kterých

při

zá-

na úkor snížení hladiny volného karnitinu, jak se acyluje na acylnedochází k výraznějším ztrátám celkového karnitinu. Vylučová

ní kamitinu močí se nezvyšuje v průběhu
svalu

acylkamitinů,

konstantní.

Dříve

se

cvičení.

předpokládalo,

Celkový obsah karnitinu ve
že

cvičení může způsobit

vou deficienci. To vedlo k domněnce, že suplementace kamitinem u

cvičícím

kamilino-

sportovců může

omezit tréninkem způsobený úbytek a zlepšit tak fyzickou výkonnost (Galloway, 2005).
Totální množství karnitinu v těle je 20g nebo 20mmol. V klidu je karnitinový
obsah ve svalu distribuován takto: 80-90% kamitin, 10-20% acylkamitin s krátkým
tězcem (nejčastěji

acetylkarnitin) a méně než 5% acylkarnitin s dlouhým

ře

řetězcem . Tě

lesná zátěž o nízké intenzitě trvající hodinu nemá na distribuci kamitinu vliv. Krátkodo32

bé intenzivní
tězcem.

vysoké

cvičení způsobí

prospěch

acylkamitinu s krátkým

Acetylkamitin je dominantním zástupcem acylkamitinu ve svalu
intenzitě.

cvičení

Intenzita

volného kamitinu ve svalu.
nější.

úbytek kamitinu ve

Pomalu se navrací

při zátěži

o

>75 % Wmax je spojená s 65 % snížením množství

Při pokračování

zpět

ře

intenzivní

je

změna

výraz-

tak, že ani za hodinu není vše

ukončení cvičení

po

tělesné zátěže

v původních hodnotách (van Loon, 2001).
Roepstoff et al. (2005) sledovali snížení oxidace tuků
tenzitě při

o nízké in-

snížení dostupnosti volného kamitinu o 46% ve srovnání s kontrolní skupi-

nou. Nižší dostupnost volného karnitinu byla
před cvičením

způsobena

a tím vyšší produkce acetyl-CcA během

tin byl použit na

odstranění přebytečného

mitochondrie. Tyto dramatické
výraznějšími změnami

svalem jsou

změny

v plazmě a

mnohonásobně

vyššími zásobami glykogenu

cvičení. Předpokládali,

že kami-

acetyl-CcA z buňky tvorbou acetylkamitinu

na úkor jeho volné formy, která pak mohla být

při zátěži

během cvičení

omezeně

využita pro transport MK do

v kosterním svalu nejsou provázeny podobnými

moči.

Výkyvy karnitinu v plazmě v porovnání se

menšího rozsahu. llladina plazmatických

acylkamitinů

se

zvyšuje. Objevuje se lehké snížení volného karnitinu a malý nárůst celkového

karnitinu v plazmě
na z měření

během cvičení.

kompartmentů

Redistribuce karnitinu ve svalu

nemůže

být odvoze-

v plazmě nebo moči.

Naproti tomu Sobaska et al. došli k závěru, že koncentrace volného karnitinu je
po zátěži vyšší. Studie byla provedena u skupiny veslařů,
běžců.
zátěži

kopané a maratonských

Koncentrace volného kamitinu v séru byla stanovena v klidu,

bezprostředně

po

a po 30 minutách zotavení. Jako zátěže bylo použito u veslařů simulované zatíže-

ní na 2000m na veslařském ergometru,
běžci měli

hráči

kopané provedli Conconiho test na dráze a

jednak zátěž na ergometru a po týdnu

zvýšená koncentrace volného kamitinu byla
ještě

hráčů

běželi

zjištěna

20000m na dráze.

Pozátěžová

ve všech skupinách a

přetrvávala

po 30 minutách v klidu (Sobanska, 1995). Sobanska et al. navrhují, že zvýšení

volného kamitinu v plazmě po zátěži

může

být způsobeno únikem z buněk poškozených

acidózou.
Transport kamitinu mezi mitochondrií a cytosolem
chondriální membrány
proces

mění

výměnou

intramitochondriální

buňky

probíhá

přes

mito-

volného kamitinu za jeho ester poměrem 1 : 1. Tento
poměr esterů

kamitinu k volnému karnitinu bez

ny absolutního množství karnitinu v mitochondrii (Heinonen, 1994).
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změ

Změny

karnitinu v plazmě

karnitinu mezi játry a plazmou. Je
din

esterů

karnitinu v

plazmě

během cvičení

mohou být

pravděpodobnější,

že po

způsobeny

zátěži

také

výměnou

dojde ke zvýšení hla-

než jeho volné formy, která je pumpována do mitochon-

drie.
Rozdíly obsahu karnitinu ve svalových vláknech I. a II. typu nejsou významné.
Nicméně

o málo vyšší koncentrace acetylkarnitinu je u typu I. Akumulace acetylkarni-

tinu po prolongovaném cvičení (75% V02max) se projevuje u obou typů svalových vláken, avšak u I. typu je akumulace acetylkarnitinu vyšší a je menší množství volného
přeměna

karnitinu. Množství karnitinu a jeho vyšší

na acetylkarnitin u I. typu svalového

vlákna odpovídá metabolickým vlastnostem tohoto pomalého

(červeného,

tonického)

svalového vlákna s převážně oxidativním metabolismem. Karnitin působí jako buffer
zvýšené tvorby acetyl-CoA během

cvičení

v obou typech vláken (Constatntin-Teodosiu,

2007).

6.4 Vliv karnitinu při fyzické zátěži zdravých jedinců
Studie, které se

věnují

problematice podávání kamitinu zdravým osobám, jsou

shrnuty v tabulce 4.
Protože se funkce karnitinu odehrává ve svalové

buňce,

je nezbytné, aby byla

suplementací oslovena hladina karnitinu ve svalu. Jestliže suplementace nezvýší hladinu
karnitinu ve svalu, nemá smysl
neprůkazná,

očekávat

metabolické

změnám

al., 2002; Barnett et al. 1994; Smith et al., 2008).
a sledovaly pouze jeho množství v

vysvětlitelným závěrům

Je

starších studií je

protože tento faktor nesledovala (graf 3). Nedošlo ani ke zvýšení karnitinu

ve svalu ani k metabolickým a výkonnostním

řily

změny. Většina

ať

Některé

plazmě, přesto

studie tuto hodnotu ani

nemě

docházely k překvapivým a těžko

(Marconi et al., 1985; Siliprandi et al., 1990).

nepravděpodobné,

podání karnitinu,

(Brass et al., 1994; Wachter et

že bychom mohli sledovat nějaké

už v jakékoliv formě, jednu hodinu

před

změny

fyzickou

po jednorázovém
zátěží

(Siliprandi

et al., 1990; Colombani et al., 1996; Stuessi et al., 2005). Jak už bylo uvedeno výše, po
orálním podání karnitinu dochází k

ovlivnění

plazmatických hladin karnitinu po 7-9 ho-

dinách (Heinonen, 1996). S příhlédnutí k těmto
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skutečnostem

je

těžké vysvětlit např.

studii Vecchiet et al. (1990). Studie s double-blind, crossover designem ukazuje, že
akutní orální podání lg před

zátěží

laktátu a zvyšuje maximální

spotřebu

na bicyklovém ergometru

způsobuje

snížení hladiny

02.

Krátkodobé podání karnitinu nemá žádný efekt na energetický metabolismus bě
hem

cvičení

u lidí. V randomizované, double-blind, crossover studii byl

intravenózně

podáván po dobu 2 hodin L-karnitin a poté provedena bicyklová ergometrie. Nebyl pozorován žádný efekt na celkový obsah karnitinu nebo na

zátěži

závislou akumulaci

acylkarnitinu v kosterním svalu, žádný efekt na RER, ani na akumulaci laktátu ve svalu
nebo v plazmě, ani na utilizaci glykogenu. Obsah karnitinu ve svalu se jevil jako

oddě

lený od dramatických změn obsahu karnitinu v plazmě (Brass, 1994). Jednorázové nebo
krátkodobé požívání kamitinu má pro sportovce spíše psychologický význam (Steidl,
2001).
dlouhodobější

Ani
zdravým

mužům

podávání karnitinu nezvyšuje obsah karnitinu ve svalu. Osmi

bylo podáváno dvakrát

provedena biopsie a fyzická
konu)

před, bezprostředně

zátěž

po

denně

2g L-karnitinu po dobu

tří měsíců.

Byla

(ergometr- 10%, 20%,40% a 60% maximálního vý-

léčbě

a po 2 měsících po léčbě. Nebyly prokázány výraz-

né změny ve svalovém kamitinu, V02max, RQ ani ve výkonu (Wachter, 2002).
Je možné, že obsah kamitinu ve svalu by byl lépe
podávání. Je také možné, že karnitin
v mitochondrii i beze

změn

může

ovlivněn

po ještě delší

době

mít vliv na metabolické pochody

jeho koncentrace nebo že jeho fyziologické množství u

zdravých jedinců dokáže pokrýt jeho potřebu

při

fyzické

zátěži

a tudíž je suplementace

nadbytečná.

Zatímco studie, které sledují výkonnost, spirometrické hodnoty, laktát, atd. docházejí k velmi
dobé

zátěži,

různým závěrům,

nacházejí

1996). Karnitin má

studie, které sledují regeneraci po intenzivní krátko-

příznivý účinek

příznivý

(Volek et. al, 2002, 2003; Giamberardino et al.,

vliv na markery purinového katabolismu, volných radikálů

a poškození svalového vlákna. Pozitivní

účinky

karnitinu na regeneraci nemusí být

sledkem snížení produkce laktátu, ale spíše schopnosti karnitinu snižovat
metabolitů

(krátkých a dlouhých

esterů

mastných kyselin),

čímž zabraňují

dů

nahromadění

jejich toxic-

kému vlivu na membrány.
Kreamer et al (2003) sledují po suplementaci L-kamitin-L-tartrátu (LCLT) nižší
poškození po intenzivní

zátěži.

Sledují také hormonální
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odpovědi

po suplementaci kar-

nitinem. Docházejí k závěru, že karnitin má na hormony spíše sekundární vliv. Díky jeho schopnosti chránit svalová vlákna

před

poškozením chrání také receptory

které mohou vést k urychlení regenerace po intenzivní fyzické

zátěži

Duta et al. (2008) sledují u krys suplementovaných L-kamitinem
redukcí volných

radikálů

hormonů,

(Kreamer, 2003).

pozdější

nástup únavy

vzniklých oxidativním poškozením za podmínek intermitentní

hypoxie.

6.4.1

Vy~~í hladina karnitinu

Slibné závěry
vé

světlo.

studie Stephense et al.,

kteří pňnesli

do problematiky no-

Jejich experimenty jsou založeny na zvyšování množství OCTN2

kamitinu do
čemž

přinášejí

ve svalu pomocí OCTN2

mnohé

buňky, čímž
dřívější

přenašečů

dochází ke zvýšení celkové koncentrace kamitinu ve svalu, na

studie selhávaly. Orální podávání L-kamitinu (3g) a sacharidů (4 x

500ml roztoku, každý o obsahu 94g jednoduchých cukrů), které zvýšilo koncentraci inzulínu v plazmě,

způsobilo větší

retenci kamitinu v celém těle v porovnání s podáváním

L-kamitinu samotného (Stephens, 2006d).
Stephens et al. sledovali zvýšení transkripce OCTN2 u jedinců s navezenou hyperinzulinémií a hyperkamitinemií bez tělesné zátěže. Vychází z toho, že inzulin zvyšuje aktivitu Na+ dependentního přenašeče kamitinu do svalové buňky.
Stephens et al. (2006a) ve své další studii na sedmi zdravých mužích, kterým
zvýšili hladinu kamitinu ve svalu o 15% stejnou metodou- euglykemická hyperinzulinémie v kombinaci s infúzí kamitinu -jakou

úspěšně

použili ve své

předchozí

studii

(Stephens, 2006b ), sledovali snížení aktivity PDC o 30%, obsahu laktátu ve svalu o
40%. Další den sledovali vyšší zásobu glykogenu ve svalu o 30% a dále o 40% zvýšený
obsah MK s dlouhým řetězcem ve svalu.
svalového karnitinu způsobil

nárůst

Autoň

tyto stavy vysvětlují tím, že vyšší obsah

množství MK s dlouhým řetězcem v mitochondrii a

z nich vzniklého acetyl-CcA (Randle' s glukose-fatty acid cycle), který

působí

jako

inhibitor PDC. Nižší aktivita PDC spolu s hyperinzulinémií mohou být příčinou lepších
podmínek pro syntézu glykogenu spíše než pro glykolýzu.

Přesměrování

glukózy ke

glykogenezi bylo spojeno s nižší oxidací glukózy a tím i nižší koncentraci laktátu ve
svalu.
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Stimulující efekt inzulinu na akumulaci karnitinu ve svalu má

svůj

práh. Zvyšo-

váním koncentrace sérového inzulínu nad 90mUl- 1 nedochází k dalšímu zvyšování ukládání karnitinu do svalu (Stephens, 2006c).

6.4.2 Jiné potencionální možnosti zvýšení hladiny karnitinu ve svalu
Lohninger tvrdí, že také vytrvalostní trénink zvyšuje množství

těchto přenašečů

(Lohninger, 2005a). Chybí však relevantní studie, která by

jednoznačně

potvrzovala

vyšší koncentraci karnitinu ve svalu po jeho suplementaci u

vytrvalostně

trénovaných

jedinců.

Starší studie, které ale nesledují hladinu karnitinu ve svalu, poukazují na vyšší
sportovcům

aktivitu PCD, je-li podáno trénovaným
Autorům

studií, které

nepodařilo

prokázat

měřily

přínosný

(Siliprandi, 1990; Arenas, 1994).

výkonnost a koncentraci laktátu u lidí, se

většinou

efekt karnitinu (Broad, 2005; Trappe, 1994; Marconi,

1985; Colombani, 1996; Volek, 2002).
Lepší

vstřebávání

karnitinu do svalu

při

podávání cholinu sleduje ve svých stu-

díích Hongu (Hongu 2000, 2003). Jeho hypotézy vycházejí pouze z
koncentrací karnitinu v

plazmě

a

podáváním karnitinu samotného.

moči při

Neměří

naměření

nižších

podání karnitinu s cholinem v porovnání s

koncentraci karnitinu ve svalu.

dá, že by se karnitinu "ztrácel" jinam než do svalu nebo vylučoval

Nepředpoklá

močí.

6.4.3 Použití karnitinu s dalšími látkami
Karnitin lze kombinovat s jinými suplementy. Výhodná se zdá kombinace
s látkami, které napomáhají v jiné fázi cesty MK do mitochondrií. Kombinace kofeinu a
L-karnitinu by mohla zvyšovat oxidaci

tuků.

Efekt této kombinace

může

být

větší

než

L-karnitinu samotného (Cha, 2001). Cha et al. sledovali pouze hladinu jednotlivých tukových frakcí v plazmě. Nesledovali výkonnost, vytrvalost a obsah látek ve svalové
buňce včetně

frakcí karnitinu.

Ani studie kombinace L-karnitinu s extraktem z Garcinia cambogia neudává jas-

né výsledky. Jen o něco lepší

účinky

proti oxidativnímu poškození byly zapříčiněny spí-

še kombinací různých vitamínů, které přípravek obsahoval (Yoshikazu, 2008).
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Bez vědecky podložených poznatk.ů se kamitin v široké veřejnosti
nějčastěji

kombinuje s následujícími látkami: (uvádím jejich

zvláště

komerčně

ve fitcentrech
proklamované

účinky):

•

Taurin - stimulant

•

Synephrin - látka strukturálně blízká adrenalinu a efedrinu, působí

•

Kofein - stimulant

•

Cholin- spolupodílí se na transportu lipidů v organismu

•

Vitaminy: C, B2, B3, B5, B6 - pyridoxin, H -biotin

•

Chrom (nejčastěji organicky vázaný trojmocný) - reguluje hladinu krevní glukózy a tím

•

chuť

centrálně

k jídlu

L-arginin- semiesenciální aminokyselina, která hraje důležitou roli v mnoha biochemických procesech, podporuje tvorbu růstového hormonu, který přispívá k
odbourávání tuků a podporuje sexuální žádostivost u mužů

•

guarana extrakt - stimulant

•

L-ornithin- stimuluje uvolňování somatotropinu a tím
ňování

nepřímo

napomáhá uvol-

mastných kyselin z tukové tkáně

•

Inositol- spolupodílí se na transportu lipidů v organismu

•

Selen- rovněž patří mezi látky s antioxidačním účinkem, zpomaluje stárnutí organismu, má pozitivní vliv na imunitní

•

Garcinia cambogia extrakt (HCA)- kyselina hydroxycitrónová, která svým vlivem na enzymatický systém
účastní

aktivně

zasahuje do transportu mastných kyselin

se metabolismu lipidů

•

pyruvát draselný -

•

Glycin- v organismu využíván pro tvorbu kreatinu a následně z

něj

kreatinfos-

fátu -látky sloužící jako přímý zdroj energie pro činnost svalů

6.4.3.1 Karnitin vs. HMB (hydroxymetylbutyrát)
Karnitin (3-hydroxy-4-N-trimetylaminobutyrát) a HMB (hydroxymetylbutyrát)
niají podobnou chemickou strukturu. V obou

případech

jde o butyráty s hydroxylovou

skupinou na třetím uhlíku. Karnitin navíc obsahuje dusík s třemi metylovými skupinami. Oba vznikají z esenciálních aminokyselin. Karnitin vzniká z metioninu a lyzinu.
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HMB (obr. 2) je metabolit leucinu (BCAA valin -

tvoří

více než 1/3 svalových

větvené

proteinů;

snižují rozkládání svaloviny po

Na HMB je metabolizováno pouze 5% leucinu.

Předpokládá

bolické, anabolické, lipolytické. HMB je možno
Komerčně

aminokyseliny -leucin, izoleucin,
zátěži).

se, že má účinky antikata-

dietně přijímat

v grapefruitu, sumci.

je dostupný jako kalcium HMB monohydrát. Maximum HMB v

plazmě

po

orálním podání je po 1 hodině po požití.

Možné mechanismy účinku:

•

Tzv. "hypotéza syntézy cholesterolu" - vyšší koncentrace HMB ve svalu mohou
poskytnout substrát pro syntézu cholesterolu, který je potřeba pro stabilizaci sarkolemy- stabilizuje svalové membrány

•

neznámým mechanismem inhibuje proteolýzu cestou "Ubiquitin-pathway"

•

stimuluje syntézu proteinů

•

vliv na funkci mitochondrie přes koenzym Q

Při

konzumaci se

doporučuje

denní množství 3glden

rozdělit

do 3 dávek během

dne (3 x lg) (Wilson, 2008).
Kromě

podobné struktury nemají HMB a karnitin mnoho

jich mechanismy
účinku

účinků

společných

funkcí a je-

jsou rozdílné. Malou podobnost lze snad sledovat jen v jejich

na metabolismus tuku. Jack et al. (2003) zjistili, že HMB zvyšuje
účinky

mohou být ve vztahu s účinkem, který

zmírnění

jejich rozpadu. Snížení rozpadu mito-

mastných kyslin o 30%. Jeho lipolytické
zajišťuje

stimulaci syntézy

proteinů

a

~-oxidaci

chondrií může potenciálně zvýšit kapacitu spalování tuků. Kromě primámějšího účinku
kamitinu jakým je transport MK přes membránu mitochondrie by bylo možné
zachování mitochondrií v důsledku protektivního efektu na tkáně během

tělesné zátěže,

jak ve svých pracech prezentují Volek (2002, 2003) a Giamberardino (1996).
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očekávát

6.4.4 Shrnutí
Během tělesné zátěže

svalu se jejich
dobným

méně

dochází k acylaci volného kamitinu na acylkamitin. Ve

poměr rapidně mění

na rozdíl od plazmy, kde jejich

změnám.

intenzivním

změnám způsobených během

nezpůsobuje

ztrátu kamitinu ze

jeho údajné

ztrátě.

podléhá po-

Celková hladina kamitinu ve svalech se jeví jako

stabilní vůči

letů kvůli

poměr

svalů,

Studie

všech

druhů

důvod

pak není

často neměří

fyzických

zátěží.

Jestliže

cvičení

pro suplementaci kamitinem u at-

nebo se jim

nepodaří

suplementací

ovlivnit hladinu karnitinu ve svalu, což se vzhledem k místu působení této látky jeví nezbytné, pokud
možnosti

očekáváme nějaké

ovlivnění

změny. Některé novější

metabolické

této hladiny zvýšením množství

přenašečů

studie

přinášejí

kamitinu do

buňky

(OCTN2).

6.5 Fyzická zátěž u pacientů s ICHDK a vliv karnitinu

6.5.1 Potencionální mechanismy působení exogenního karnitinu a propionyl-L-karnitinu(PLC) u pacientů s klaudikacemi

tuků, šetření

•

Zvýšení oxidace

•

Antioxidační účinek:

glykogenu

Propionyl-L-kamitin (PLC) chrání arteriální endotel proti

oxidativnímu poškození (Berteli, 1993) - snižuje
vuzavedení molekul kyslíku do ischemické
kyslíkových

radikálů,

škození je mírnější
PLC také

které hrají

klíčovou

při předchozím

tkáně

peroxidační

poškození. Zno-

je spojeno s tvorbou volných

roli v poškození reperfúzí. Toto po-

podání propionyl-L-kamitinu (Ronca, 1992).

zabraňují tvorbě karbonylů proteinů,

oxidativního poškození. Jejich hladiny

těsně

které vznikají na

základě

jejich

korelují s mírou mechanického po-

škození. 48 hodinová aplikace L-kamitinu má protektivní efekt na poškození
způsobené
focytů

u

volnými kyslíkovými radikály a zlepšuje schopnost proliferace lym-

seniorů

(Monti, 1992).
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antioxidační účinek

Potencionální
xidace

lipidů,

karnitinu

chanismy jako

např.

redukcí

tabolitů

(Galloway, 2005).

Snížení

oxidačního

být

způsobený

snížením pero-

změnou

krevního toku, zvýšením do-

při tvorbě

L-karnitinu) nebo dalšími me-

snížením toxicity amonia,

stupnosti vit. C (snížením jeho potřeby

může

buněčného

stresu

způsobeného nahromaděním

me-

stresu u žen bylo porozováno u suplementace karnitinem v

kombinaci s cholinem. Cholin napomáhá

uskladnění

karnitinu ve tkáních po

suplementaci a podporuje tak jeho funkci (Sachan, 2005).

•

Indukuje relaxaci cév endoteliálními mechanismy a zlepšuje krevní
žuje hladiny

faktorů,

průtok-

které snižují tvorbu NO, jehož hladiny jsou u

s ICHDK nízké. NO je potencionálním inhibitorem

destičkové

sni-

pacientů

funkce (Loffredo,

2006).
Bloomer et al. (2007) nachází po suplementaci PLC v kombinaci s glycinem
vyšší hladiny NO u zdravých mužů.

•

Zvýšené hladiny L-karnitinu mohou snižovat endoteliální dysfunkci spojenou se
zvýšenými hladinami mastných kyselin (Sudha, 2004) i u obézních
(Shankar, 2004).

Může

pacientů

tak zpozdit rozvoj kardiovaskulánúch chorob nebo jim

úplně předejít.

•

Karnitin snižuje agregaci

destiček,

tvorbu thromboxanu A2. Je schopný inhibo-

vat inkorporaci kyseliny arachidonové do
na arachidonová hraje

klíčovou

vazokonstrikční

agregační

na

a

fosfolipidů

krevních

roli v aktivaci krevních

destiček.

destiček,

je

Kyseli-

přeměněna

agens thromboxan A2 (Lohninger, 2005). Její

metabolismus je také spojen s tvorbou volných kyslíkových

radikálů

(Pignatelli,

2003).
Zlepšení v rovnováze fibrolýzy a koagulace v cévním endotelu pozorovali Pola
et al. Po aplikaci 3g PLC/den během 20 dní došlo ke zvýšení aktivace tkáňového
aktivátoru plazminogenu a snížení jeho inhibitoru u
1992).
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pacientů

s ICHDK (Pola,

•

Ovlivnění

viskozity krve - orální podání PLC (3 x 500mg/den

způsobilo změny

ve

viskozitě

plazmy bohaté na

signifikantním zrychlením proudění

•

Protizánětlivý účinek

erytrocytů

- moduluje aktivaci

destičky.

během

20 dní)

PLC byl spojen se

(Pola, 1991).

leukocytů způsobenou

ischemií

(Signorelli, 2001a), zvyšuje produkci prostaglandinu E1 a E2 makrofágy

při

je-

jich snížené sekreci lymfocyty u myší (Athanassakis, 2003)

•

Zvýšení produkce acylkarnitinu a snížení obsahu acyl-CoA

6.5.2 Efekt suplementace karnitinem u pacientů s ICHDK
Pro suplementaci se u

pacientů

s kardiovaskulárním

onemocněním

více než L-

karnitin používá propionyl-L-karnitin (PLC). Propionyl-L-karnitin se na rozdíl od Lkamitinu považuje za vychytávač volných radikálů, metabolický substrát. PLC vniká do
myocytů

rychleji než L-karnitin (Arsenian, 1997). Vychytávání volných

radikálů

není

pozorováno u samotného karnitinu a propionátu (Reznick, 1992). PLC ukazuje vysokou
afinitu pro CAT. Konvertuje se na propionyl-CoA a volný karnitin. Propionyl-CoA mů
že být přeměněn na sukcinyl-CoA a dále na sukcinát, který je meziproduktem citrátového cyklu (obr. 5) a poskytuje tak substrát pro produkci energie v ischemickém svalu
(Wiseman, 1998).
koncentraci

Větší

množství propionyl skupin z dodávaného PLC

meziproduktů

může

zvýšit

citrátového cyklu a zvýšit obsah glykogenu díky glukoneo-

genické schopnosti (Brevetti, 1997b). Tento

přídatný

efekt

může

být

zodpovědný

za

lepší efekt PLC v porovnání s L-karnitinem u pacientů s ICHDK.
Double-blind,

překřížená

studie na 14 pacientech s ICHDK porovnávala účinky

podání propionyl-L-karnitinu a L-karnitinu (o stejném molárním množství karnitinu).
Oba suplementy zlepšily kapacitu

chůze, přičemž účinněji

se projevil propionyl-L-

karnitin pro delší maximální vzdálenost, kterou byli probandi schopni ujít. Nebylo pozorováno zlepšení

průtoku

krve ani jiné hemodynamické změny. Pozitivní efekt byl při

psán metabolickým změnám (Brevetti, 1992).
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V literatuře se nachází mnoho studií, které potvrzují

příznivý

chůze,

už PLC nebo L-karnitnu na prodloužení maximální vzdálenosti
prvních klaudikací a tím i zlepšení

funkčního

pacientů

a pocitu lepšího zdraví u

stavu, který

přispívá

s aterosklerózou dolních

efekt podávání

ať

oddálení vzniku
kvalitě

života

končetin. Některé

z nich

k lepší

jsou uvedeny v tabulce 5.
Rehabilitační

funkční

trénink má velmi dobrý efekt na

status pacientů s ICHDK

(Hiatt, 1990) a spolu s podáváním PLC se tento efekt ještě zvýrazní. V randomizované
studii s aplikací 1-3g/den PLC nebo placeba po dobu 6
autoři

sledovali zlepšení

chůze

po

běžícím

měsíců rehabilitačního

tréninku

pásu u placeba o 43% a u PLC o 65%, u

kterého navíc udávali zlepšení fyzické kondice,

zmírnění tělesné

bolesti, lepší vitalitu

(Brevetti, 1997a).

6.5.2.1 Rozdíl v účinku podle předchozího metabolického stavu
Brevetti et al. ukazují, že karnitin má pozitivní

účinky

u

pacientů

s ischemickou

chorobou dolních končetin po jednorázové aplikaci 500g L-karnitinu jen u těch jedinců,
u kterých se před suplementací vyskytovala abnormální metabolická odpověď na fyzickou

zátěž.

Tato

odpověď

v klidu a nižší po

se projevovala vyšší plazmatickou hladinou

zátěži.

Normální

odpověď

plazmatického karnitinu v klidu a vyšší po

na fyzickou

zátěži)

nereagovali na aplikaci, byla považována za

u ostatních

důsledek

zátěž

acylkarnitinů

(normální hladiny

pacientů

s ICHDK,

kteří

fyziologické funkce CAT I. Ta

byla u těchto pacientů schopná efektivně odstraňovat ze svalu přebytečný acetylkarnitin,
což se projevilo jeho vyššími hladinami v

plazmě

po

zátěži.

Koncentrace acetylkarniti-

nu ve svalu v klidu koreluje s následnou sníženou výkonností
změnám

spirometrických hodnot a

tabolickou

odpovědí měli

srdečního tlaku

začátku klaudikačních

264±41,0 sekund) v porovnání s druhou skupinou

Nedošlo ke

nebo tepu. Pacienti se změněnou me-

nižší hodnoty maximální doby

470,6±86,6 sekund) a doby do

při zátěži.

chůze

(235±40,4 sekund vs.

obtíží (112,2±15,8 sekund vs.

při relativně

stejných hodnotách AB

indexu v klidu (0,65±0,02 vs. 0,66±0,04) i po zátěži (0,52±0,03 vs. 0,52±0,03) (Brevetti, 1996).
Je

těžké

s abnormální

vysvětlit

odpovědí.

pokles hladiny

acetylkarnitinů

při

zátěži

Nižší hodnoty plazmatického acetylkamitinu po
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u

pacientů

zátěži

mohou

odpovídat snížené

tvorbě

vážněji

tohoto esteru ve svalu, který je

Navíc vyšší koncentrace plazmatického acetylkamitinu v klidu
nitinu pro jeho tvorbu

při zátěži.

Snížená dostupnost kamitinu

malý vzrůst acetylkarnitinu během
zátěži může
Spotřeba
řetězce,

být

větším

jeho

Snížení hladiny

způsobí
může

nedostatek kar-

být

odpovědná

acetylkarnitinů

za

v plazmě při

využíváním ischemickým svalem

při zátěži.

acetylkamitinu by vyžadovala optimální aktivitu Krebsova cyklu a dýchacího
nepravděpodobné

což je

dávaný kamitin
spotřebou při

entů

způsobeno

cvičení.

poškozen ischemií.

může

v hypoxických podmínkách u

sloužit jako náhrada

při

vyšších plazmatických hodnotách

pacientů

nedostatku kamitinu
acylkarnitinů

s ICHDK. Do-

způsobeného

v klidu u

některých

jeho
paci-

s ICHDK.
Podobný podíl

probandů, kteří

nereagovali na podaný PLC, byl ve studii, která

sledovala energetický stav a metabolismus v lýtkovém svalu u 9
pacientů

odpovídajících na PLC

očividně

pacientů

s ICHDK. U

vzrostla aktivita oxidativní syntézy ATP.

mo úměrně s těmito změnami korelovalo zvětšení maximální vzdálenosti

chůze

Pří

(Taylor,

1996).
PLC

může

být

doporučen

také

pacientům

hou být z různých

důvodů

tů, kteří

cvičební rehabilitační

čebné

absolvují

podrobeni

s vážnými klaudikacemi,

cvičebnímu rehabilitačnímu

kteří

nemo-

programu. U pacien-

program spolu s aplikacemi PLC, mají tyto lé-

metody synergický efekt (Adreozzi, 2008).

6.5.2.2 Hemodynamické změny
Přestože

by měl kamitin zvyšovat hladiny NO (Bloomer, 2007; Loffredo, 2006),

studie se rozcházejí

ohledně

výskytu hemodynamických

změn

po aplikaci tohoto

suplementu.
Změny

ných

v hemodynamice (normalizace AB indexu) byla sledována u hemodialyzova-

pacientů

měsíců

s ICHDK po intravenózní aplikaci PLC třikrát týdně 600 mg po dobu 12

(Signorelli, 2006).
Zvětšení klaudikační

vzdálenosti, zlepšení krevního toku, snížení viskozity krve

a PAI-1 aktivity (inhibitor aktivátoru plazminogenu) bylo pozorováno u 22

pacientů,

kterým po 90 dní aplikovali třikrát denně lg PLC sledovali Dei Lago et al. (1999).
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Třídýnenní

orální suplementace karnitinem

výrazně

zlepšila vzdálenost, kterou

byli schopni ujít pacienti s ICHDK. Byly nalezeny nižší koncentrace laktátu
v popliteální žíle po cvičení, ale žádné hemodynamické změny (Brevetti, 1988).
Po tříměsíčním podávání PLC bylo demonstrováno zvýšení absorpce 99rnTcsestamibi bez lokálních změn průtoku krve (Cittanti, 1997).
Některé

studie s dlouhodobým (Strano, 2002) i jednorázovým podáním kamitinu

(Brevetti, 1992) docházejí na základě měření tlaků na kotníku a paži (AB index) k závě
ru, že karnitin nemá žádný vliv na hemodynamiku u
změn

dynamických
ce krevního

říct,

s ICHDK. Výskyt herno-

není závislý na tom, jestli je podáván PLC nebo L-karnitin. Regula-

průtoku

se ruzní. Lze

pacientů

je závislá na více faktorech. Také metodologie jednotlivých studií
že

změny

krevního

průtoku

jsou

častěji

pozorované ve studiích

s dlouhodobějším podáváním suplementu. Lepší hemodynamiku vyvozují studie, které
sledují spíše biochemii vasodilatačních faktorů (Dei Lago, 1999).
Studie, které

měří

AB index,

často

nenacházejí žádný vliv karnitinu na relaxaci

cév. Zvýšení tohoto indexu je spojováno se zvýšením tlaku v arteriích bérce. Ke
indexu nemusí
brž i

změnou

nutně

dojít změnou tlaku a. tibialis posterior nebo a. tibialis anterior, ný-

tlaku v a. brachialis. To znamená, že při

nezměněném

ším tlaku a. brachialis je AB index vyšší, což může vést k
tok krve v dolních
Falešně

změně

končetinách. Měření

tlaku v bérci a niž-

domněnce,

AB indexu závisí na mnoha

že se zlepšil

různých

prů

faktorech.

klidový nález mohou vyvolat například těsné aortoilické stenózy s bohatým ko-

laterálním

oběhem. Falešně

vysoký AB index je vyvoláván kalcifikovanými, nekom-

primovatelnými tepnami dolních končetin u diabetiků a starých pacientů (Musil, 2007).

6.5.2.3 PLC vs. jiná farmaka používaná u ICBDK
Pro symptomatickou léčbu aterosklerózy tepen dolních

končetin

se

často

vá pentoxifyllin, který snižuje krevní viskozitu, zlepšuje flexibilitu krevních

použí-

buněk

a

snižuje koagulaci, nebo cilostazol - vazodilatátor s antitrombotick:ými a antiproliferativními

účinky .
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Pentoxifyllin
Propionyl-L-karnitin se ve studii od Signorelli et al. ukázal

efektivnější

v léčbě

intennitentních klaudikací v porovnání s pentoxifyllinem. 188 pacientů s ICHDK bylo 2
týdny

léčeno buď

infúzí 1,2g PLC/den nebo 1,2 g pentoxifyllinu/den v kombinaci

s heparinem a vápníkem. U obou skupin se

zvětšila

vzdálenost, kterou pacienti ušli bez

bolesti, snížila se potřeba užívání analgetik a zmenšil
ly

signifikantně výraznější

u

pacientů, kteří

průměr

kožních vředů.

Změny

by-

dostávali PLC. Vzdálenost, již pacienti

ujdou bez bolesti se u PLC zvýšila o 78%, u pentoxifyllinu o 30%. Velikost vředů se u
PLC zmenšila o 48% a u pentoxifyllinu o 25% (Signorelli, 2001 b).
Ještě

výraznější

příznivý

účinek

karnitinu

s pentoxifyllinem byl sledován ve studii, kde 114
buď

PLC (3 x 500mg

orálně/den)

pacientů

chůzi

v porovnání

bylo po 12

měsíců léčeno

na

nebo pentoxifyllinem (3 x 400mg

orálně/den).

Zlep-

šení v ušlé vzdálenosti bez klaudikací došlo v obou skupinách. U PLC o 174%, u pentoxifyllinu o 67%. Zlepšení maximální vzdálenosti bylo u PLC o 123% a u pentoxifyllinu
o 54%. Nebyly sledovány žádné nežádoucí
pacity

chůze

než pentoxifyllin u

účinky.

pacientů

PLC je

efektivnější

ve zlepšení ka-

s intennitentními klaudikacemi (Strano,

2002).

Prostaglandin El
Prostaglandin E1 je používaný vazodilatátor hladké svaloviny, inhibuje adhezi a
agregaci krevních

destiček,

stabilizuje endoteliální funkce, vede k novotvorbě kolaterál,

má poziční vliv na rheologické vlastnosti love, zlepšuje metabolismus periferních buněk
a snižuje obsah lipidů v cévní

stěně

(Musil, 2007).

Rossini et al. (2007) poukazují na lepší účinky prostaglandinu El na klaudikační
vzdálenost i maximální vzdálenost v porovnání s L-karnitinem. V obou
pacienti podrobeni také intenzivnímu
přibližně

čtyřtýdennímu rehabilitačnímu

případech

byli

tréninku. E1 má

o 50% lepší výsledky než L-karnitin. Studie byla provedena pouze na 25 paci-

entech.
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6.5.3 Shrnutí
Pacienti s klaudikacemi mají sníženou toleranci na

zátěž. Přispívají

k tomu

ně

které faktory, mezi které patří redukce krevního průtoku cévami a dodávka kyslíku, dále
pak metabolické abnormality v kosterním svalu. (Brass, 2004)
Pacienti s chorobou periferních arterií, které se symptomaticky projeví klaudikacemi,
mají sníženou
třeba

kyslíku

zátěžovou

kapacitu a celkovou

měřená stupňovaným cvičením

ve srovnání se zdravými jedinci téhož
relativně

věku.

funkční

na

kapacitu. Jejich maximální spo-

běžícím

páse se pohybuje okolo 50%

Navíc mají velké potíže už při

krátkých vzdáleností a malou rychlost

chůze.

Snížená kapacita

překonávání

chůze výrazně

zasahuje do aktivit denního života a kvality života. Zlepšení mobility a kvality života
jsou hlavními cíly
mi kosterních
tězce
lů.

léčby.

svalů

Pacienti s ICHDK jsou postiženi metabolickými abnormalita-

na dolních

končetinách,

mezi které

patří

poškození dýchacího

a meziproduktů oxidativního metabolismu (acylkamitiny) u ischemizovaných sva-

Postižení kapacity pro fyzickou

zátěž

přímo úměrné

je

akumulaci

svalu. Klaudikace nejsou jednoduše výsledkem sníženého krevního
metabolismu kosterních

svalů jsou součástí

zlepšuje jeho metabolismus.

kou

Skutečnost,

acylkamitinů

průtoku

a

ve

změny

patofyziologie tohoto onemocnění.

Karnitin napomáhá normalizovat excesivní hladiny
může

ře

že

někteří

acylkarnitinů

ve svalu a tím

pacienti nereagují na suplementaci,

být v souvislosti s různými reakcemi plazmatických hladin acylkarnitinu na fyzic-

zátěž,

jak popsal Brevetti (1996). Kamitin

může

snížit poškození

způsobené

tvor-

bou volných radikálů a tím zpomalit reakce, jejichž důsledkem je tvorba ateromatického
plátu. Propionyl-L-karnitinje efektivnější než L-karnitin ve zvětšení vzdálenosti, kterou
pacient ujde. Tato látka zlepšuje kvalitu života a má minimální vedlejší účinky .
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6. 6 Anketnf šetření
šetření

Anketru

(tab. 10) jsem se snažila získat informace o využití kamitinu ve

zdravotnických zařízeruch orientovaných na problematiku ICHDK.
je kamitin v českých podmínkách

Zjišťovala jsem,

zda

těmto pacientům doporučován alespoň jako doplňko

vá léčba.

6.6.1 Metody pro získávání dat
Data

potřebná

pro zpracování

předpokládala,

kterých jsem

že velkou

s ischemickou chorobou dolních
osobních

pohovorů

nebo

dotazníků

končetin.

dotazníků

část

byla získávána dotazováním

jejich klientely budou

tvořit

lékařů,

u

pacienti

Dotazováill probíhalo zvláště v Praze formou

rozesílaných elektronickou poštou

lékařům

v celé

České republice. Zaměřila jsem se na lékaře cévru, kardiology a internisty

s angiologickým zaměřením.

6.6.2 Metoda zpracování dat
Vyplněné

dotazruky jsou zhodnoceny na

základě

jednoduchého statistického

zpracování, pomocí výpočtu procent a slovního zhodnocení.

6.6.3 Výsledky
Z 41oslovených
ných. Všichni dotázaní
kých

zařízeruch

lékařů

tvoří

lékařů

lékaři

se ankety

29 dotazova-

(ambulance, nemocruce, fakultru nemocnice, ... ). U 35% dotazovaných

lékařů

tito pacienti

s ICHDK a pouze 2 z nich o
(83%) nemá o

netvoří méně

přínosu

něm

karnitinu

lékařů

než 3% klientely. Výsledky (graf 9)

ví o možnosti využití kamitinu u

pacientů

informují své pacienty. Zbytek dotazovaných

povědomí

lékařů

a proto jej ani nepoužívá. Jiné potravinové

se prakticky nevyužívají. K této otázce

červené

tvoří

mají praxi delší než 10 let. Pracují v různých zdravotnic-

ukazují, že pouze 17% dotazovaných

dietu,

pouze 70%, což

pacienti s ICHDK více než 50% jejich klientely a u žádného

z dotazovaných

doplňky

zúčastnilo

víno (do 8cl) a slivovici.
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někteří lékaři

zmínili antisklerotickou

7 Diskuze

7.1 Shrntutí literatury
Jelikož byly studie věnující se suplementaci karnitinem zdravým osobám velmi
rozdílné v metodologii a sledovaných výsledcích, snažila jsem se jich shromáždit co
největší

množství, kriticky je porovnat a vysledovat možné rysy v metodologii, které

mohli mít za příčinu falešně pozitivní vliv karnitinu na sledované veličiny nebo naopak.
Pro vyhledávání studií jsem využívala

především

databází Medline, Pubmed, Ebsco-

host, Springerlink.
Nejnovější
společností

studie jsem se pokoušela získat od farmaceutických firem (Biocen) a

zabývajících se prodejem (Nutrend, Noventis, Vitaland) karnitinu, které by

potvrzovaly tvrzení, které tyto

společnosti

odpovědi

zmíněné společnosti.

některé

pouze od jedné výše

studie, z nichž se mi

v popisu výrobku používají. Dostalo se mi

některé nepodařilo

Tato

společnost mě

najít v databázích, které jsem využívala,

a některé jsou již rozebrány v kapitole "Vliv kamitinu při fyzické
ců".

odkázala na

zátěži

zdravých jedin-

Na stránkách jiné z uvedených firem jsem narazila na tvrzení, cituji: "klinické stu-

die potvrdily, že užití

[přípravku] před

tréninkem snižuje hromadění kyseliny mléčné ve

svalech a tím oddaluje nástup únavy a svalové bolesti" a za ním odkaz na studii, která se
měření

laktátu a podávání karnitinu nevěnuje.

7.2 Problematika efektivního podávání karnitinu

7.2.1 Úvod
Předpokládá

zdravých osob
lin,

šetření

se, že suplementace karnitinem zlepšuje výkon

různými

mechanismy, mezi které

patří

při

fyzické

zátěži

u

zvýšení oxidace mastných kyse-

glykogenu, zvýšení produkce acylkamitinu a tím i jeho využití a zlepšení re-

zistence ke svalové

únavě.

Dostupné experimentální klinické studie

kamitinu na metabolismus během

zátěže

u zdravých osob neudávají

soulady mezi mnoha rozporuplnými výsledky mohou být
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vyšetřující

efekty

přesné závěry.

vysvětleny

Ne-

také faktem, že

mnoho studií se

zaměřilo

jen na hladiny kamitinu v plazmě. Vyšší hodnoty kamitinu

v plazmě nemusejí odrážet
těchto

prozkoumání

změny

v metabolické

studií lze nalézt mnoho

aktivitě

faktorů,

svalových

které mohou

buněk. Při

vysvětlit, proč

sledky tak mnoho liší. lllavní faktory, kterými se studie liší, jsou: rozdíly v
lesné

zátěže

a trvání,

bandů, různý
bandů.

chybějící

bližším
se vý-

intenzitě tě

informace o kontrole diety, rozdíly v trénovanosti pro-

druh suplementu, dávkování, délce suplementace a

Studie se liší také metodologií, což

činí jejich

věkové

rozdíly pro-

těžké.

porovnání

7.2.2 Výsledky studií
Příznivé účinky

kamitinu u

sportovců častěji

popisují starší studie. (Marconi,

1985; Arenas, 1994; Siliprandi, 1990; Vecchiet, 1990). Marconi et al. (1985) sledují
změny

V02max, taktéž Vecchiet et al. (1990),

jednorázové aplikaci kamitinu jednu hodinu
suplementu jednu hodinu

před zátěží

kteří

sledovali i nižší hladinu laktátu po

před cvičením.

Po jednorázové aplikaci

sledovali nižší. obsah laktátu

při cvičení

také Sili-

prandi et al. (1990).
Naopak

novější

studie na zdravých lidech

častěji

docházejí k závěrům, že podá-

vání kamitinu nemá vliv na V02max (Wachter, 2002; Smith, 2008), RER (Wachter,

2002; Eroglu, 2008), výkonnost (Wachter, 2002; Broad, 2005; Smith, 2008), hladinu
laktátu (Eroglu, 2008).

Podrobnějšímu

popisu uvedených studií jsou věnovány tabulky

5-8. Studie Bacurau et al. (2003) na krysách

přináší příznivé účinky,

ní hladiny svalového kamitinu, množství laktátu v
účinek

plazmě

co se týče

ovlivně

(tab. 4) a sledují také dobrý

kamitinu na výkonnost (graf 8).
Metodologie a výsledky jednotlivých studií se velmi liší. Abychom mohli

kávat

nějaké změny

je třeba suplement aplikovat

dlouhodobě

oče

a v dávkách, které mohou

ovlivnit svalové hladiny kamitinu. Po orálním podání se musí

počítat

s nižší biologic-

kou dostupností a delší dobou, za kterou lze očekávat zvýšení jeho hladin v plazmě. Odlišnost výsledků jednotlivých studií může být dána i jiným typem použitého kamitinu.
V případě

nadměrné

exogenní dodávky dochází ke zvýšení plazmatických hla-

din. Hladina kamitinu ve svalových

buňkách

je

obtížněji

3, k jehož sestavení byly použity studie z tab. 5-8. Po

dlouhodobější

chází ke zvýšení plazmatických hodnot kamitinu a jeho
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ovlivnitelná, jak ukazuje graf

esterů,

suplementaci do-

ale jen k minimálním

změnám

koncentrací ve svalu. Ke zvýšení karnitinu a oddálení únavy dochází lépe ve

svalových vláknech in vitro (Brass, 1993). Je možné, že in vivo jsou do těchto

dějů

za-

hrnuty ještě další mechanismy.
Hypotézu, že kamitin může mít vliv na výkonnost atletů nebo schopnost oddálit
únavu, nepodporuje fakt, že transport karnitinu přes mitochondriální membránu je zprostředkován výměnou

chondriální

poměr

za ester kamitinu

poměrem

1 : 1. Tento proces

estery karnitinu/volný kamitin bez

změny

intramito-

absolutního množství kar-

neumožňuje přílišný nárůst

nitinu v mitochondrii. Tento mechanismus

mění

obsahu svalové-

ho kamitinu formou exogenní aplikace.
V

případě,

karnitinu, není

že by bylo možné

ještě zaručeno,

dostatečně efektivně

zvýšit koncentraci svalového

že to bude mít vliv na metabolismus mastných kyselin

(Heinonen, 1994). Velké rozdíly v hladinách kamitinu (od -50% do +50% normální
hladiny kamitinu ve svalu) nemaji zásadní vliv na oxidaci mastných kyselin nebo výkonnost u krys. S ohledem na studie u lidi jsou změny hladiny kamitinu mnohonásobně

r

vyšší než by jich bylo možno dosáhnout
lidi. . (Heinonen,
1994).
..-..,
.

I

.. . .·

Velký

koncentrační

gradient karnitinu mezi plazmou a kosterním svalem (vice

než stokrát vyšší koncentrace kamitinu ve svalu), nízká biologická dostupnost karnitinu
a velká glomerulámí clearence infúze L-karnitinu

vysvětlují, proč

je

těžké

ovlivnit zá-

sobu kamitinu ve svalu suplementaci kamitinem in vivo (Stephens, 2006b).
Původní odůvodnění

selin a

šetření

suplementace kamitinem - zlepšení oxidace mastných ky-

glykogenových zásob- je velmi lákavé. Ale

hodně

kontrolovaných studií

s dobrým designem poukazuje na to, že samotná suplementace kamitinem
ologické

proměnné

nebo cirkulující metabolity

během cvičení

1994; Broad, 2005). Nedochází ani zvýšení oxidace mastných kyselin ani
překvapující

vzhledem k tomu, že

fyzi-

(Stuessi, 2005; Brass,

~-

genu. Tyto výsledky nejsou

nemění

autoři

šetření

glyko-

nesledovali, zda

podávání kamitinu zvýší jeho koncentraci ve svalových vláknech.
Ovlivnění

metabolismu mastných kyselin a

studiích Stephense et al. (2006a-d, 2007),
kam~nu

kteří

šetření

glykogenu lze sledovat až ve

jako snad jediní dosáhli zvýšení hladiny

také ve svalu. Tyto studie se věnují metabolismus tuků a cukrů po podávání

karnitinu bez fyzické

zátěže.

Bylo by zajímavé sledovat, zda by vyšší množství karniti-

nu ve svalu, kterého bylo dosaženou výše popsanou metodou, ovlivnilo buněčný meta-
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1

holismus za podmínek fyzické

zátěže

a zda by tak

skutečně

došlo k účinkům jakými

jsou:

•

Zvýšení hodnoty V02max

•

Snížení hodnoty RQ - zvýšením metabolismu lipidů

•

Šetření glykogenu

•

Snížení tvorby laktátu (oddálení únavy, urychlení regenerace)

U zdravých lidí,

ať

už

po oxidaci mastných kyselin

sportovců

nebo

během cvičení

nesportovců,

se zdá, že zvýšená poptávka

je plně podporována hladinami endogenní-

ho karnitinu. Zvýšené hladiny svalového kamitinu k nefyziologickým hladinám ne nutně

indukují metabolické změny.
Přínosný

efekt kamitinu na

ovlivnění pozátěžové

únavy byl sledován spíše ve

studiích in vitro. Izolovaný pruh kosterního svalu krysy byl použit k testování, jestli
karnitin může přímo snížit únavu. Karnitinové hladiny se zvýšily 5-6x a zpoždění únavy
se objevilo u svalových vláken I. typu (m. soleus), ale ne u svalových vláken typu II.
glykolytického svalu (m. extensor digitorum longus). Kamitin
tátu ani

spotřebu

nezměnil

akumulaci lak-

glykogenu (Brass, 1993). Významný efekt na preparátech a zanedba-

telný vliv in vivo nabízí možnost, že pochody, u kterých
nem zasaženy, jsou in vivo ovlivňovány dalšími

očekáváme,

důležitými

že budou karniti-

mechanismy.

Existuje mnoho rozporuplných studií o efektu karnitinu na funkci svalu a fyzickou výkonnost.

Některé

nebyly provedeny

důkladně

nebo s nedostatečnou kontrolou.

Z několika relevantních studií provedených za fyziologických podmínek u lidí vyplývá,
že:

•

Čistě kamitinová suplementace nezvyšuje oxidaci mastných kyselin in vivo ani
nešetří

glykogen a

nezpožďuje

únavu

při cvičení

(Brass, 1994; Colomobani

1996; Stuessi, 2005; Wachter, 2002). Naopak podávání kamitinu s glukózou se
u zdravých jedinců v klidovém stavu ukazuje jako

účinný

nástroj pro zvýšení

hladiny svalového kamitinu, což má za následek snížení svalového laktátu a
zvýšení glykogenových zásob (Stephens, 2006a-d, 2007). Bylo by zajímavé sle-
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dovat, zda má takovéto zvýšení svalového karnitinu vliv na metabolismus i při
fyzické zátěži.
Karnitinová suplementace neredukuje tělesný tuk nebo nepomáhá zhubnout.

•

Jsou zde teoretické předpoklady, ale mnohem méně klinických důkazů (Hongu,
2003; Villani, 2000; Saldanha, 2004; Melton, 2005).

Navzdory zvýšenému poměru acetyl-CoA/CoA, koncentrace PDC není in vivo

•

během cvičení

snížená a proto suplementace karnitinem nemá efekt na akumula-

ci laktátu u zdravých lidí (Constantin-Teodosiu, 1992).
Nedostatek acetyl skupin na začátku cvičení o střední inte,nzitě nemá vliv na

•

\.{

oxidativní metabolismus (Watt, 2002). Nezdá se být proto, 'že je zapotřebí aku- ·
mulovat acetyl skupiny před zátěží pomocí karnitinu pro lepší výkonnost.
Suplementace čistě karnitinem sekundárně neovlivňuje V02max (Stuessi, 2005;

•

Wachter, 2002).
Během cvičení

•

je redistribuce volného karnitinu a acylkarnitinů, ale není úbytek

celkového karnitinu. Sportovci neriskují karnitinovou deficienci a nemají zvýšenou potřebu karnitinu (van Loon, 2001).
Pozitivní efekt karnitinu na růst nebo změnu skladby svalových vláken u zdra-

•

vých lidí nepozoruje studie Wachtera (2002) na zdravých lidech. Naopak u hemodialyzovaných

pacientů

byl pozorováno

zvětšení průměru

svalových vláken

s převážně oxidativním metabolismem o 7% (Giovenali, 1994).

Graf2

souhrně

ukazuje výsledky studií z tab. 5-8, které zkoumaly vliv podávání

karnitinu na výkonnost, plazmatickou hladinu laktátu, V02max- Graf 1 je
sledkům

věnován

vý-

studií s double-blind designem.

Hypotéza, že výsledky studií podávání karnitinu zdravým osobám se

vzájemně

liší v závislosti na druhu zátěže, se částečně potvrdila. Studie, které sledují efekt karnitinu na poškození svalových vláken
tivní

účinek

těchto

cvičením

o vysoké

intenzitě,

poukazují na protek-

karnitinu na svalová vlákna, ale nebylo pozorováno zlepšení výkonnosti za

podmínek. Ostatní studie na zdravých lidech se velmi liší svojí metodologií -po-

užitou fyzickou zátěží, způsobem aplikace karnitinu, jeho dávkovánC'á dalšími. Nepodařilo

se mi vysledovat závislost účinnosti karnitinu na druhu zátěže.
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7.2.3

Závěr

Ačkoliv

existuje teoretický potenciál efektu kamitinu na zvýšení výkonnosti,

v současnosti nejsou vědecké základy pro užívání karnitinu sportovci nebo zdravými jedinci, aby byla zlepšena jejich fyzická výkonnost.

Vědecký

zájem o L-kamitin jako o

látku pro zvýšení výkonnosti a jeho metabolické funkce poklesl, jakmile se zjistilo, že
požívání L-karnitinu
svalového kamitinu.

nemění
Přesto

metabolismus

různé

možnosti

měnit

nebo nemá vliv na zásobu

úbytek váhy a zlepšení fyzické výkonnosti

pro současný obchod s výživovými
zájem o

během cvičení

doplňky. Během

zůstává

posledních 5 let byl

objevem

opět vyzdvižen

metabolické role kamitinu v kosterním svalu, který vznikl v

důsledku

zásobu karnitinu (inzulinem stimulovaná funkce přenašečů kamitinu) ve

svalu a důsledkem toho možný vliv na fyziologické funkce.
Karnitin je široce využíván atlety pro zlepšení fyzické výkonnosti,
nejsou žádné jednoznačné
ván proto, že je

přírodní

důkazy,

které by podporovali tuto

činnost.

komponentou svalu, není škodlivý ani po

ačkoliv

Kamitin je poží-

nadměrném

užití a

má teoretický potenciál pro zlepšení metabolismu v určitých situacích.

7.3 Účinnost karnitinu u ICHDK vs. zdravíjedinci

7.3.1 úvod
Otázkou
s ICHDK

může

zůstává,

jak je možné, že suplementace kamitinem u nemocných

ovlivnit metabolismus, a u zdravých

jedinců

nikoliv. Rozdíl

v úspěšnosti podávání karnitinu u zdravých osob a léčby nemocných může být z důvodu
změněného

metabolismu u pacientů s ICHDK. Je možné, že u zdravých kamitin pracuje

"naplno" i bez suplementace. Karnitinje schopen

odstraňovat nahromaděné

acylkarniti-

ny z mitochondrie a tím ji chránit před poškozením. Snižuje poškození svalových buněk
a koncentrace látek

způsobené

rozpadem

buněk

zdravých jedinců (Volek, 2002).
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po

náročném

repetitivním

cvičení

u

7.3.2 Výsledky studií u ICHDK
V literatuře je možno najít velké množství studií, které potvrzují příznivý efekt
podávání karnitinu pacientům s ischemií dolních končetin (tab. 9). Některé z nich však
vykazují
cientů

méně

dobré výsledky. L-karnitin nebo
klaudikační

dobrý vliv na zvýšení

častěji

používaný PLC má u

těchto

pa-

vzdálenosti, maximální vzdálenosti (graf 7) a
Některé

snížení bolesti, jak ukazuje graf 4 sestavený ze studií z tab. 9.

studie sledují ta-

ké dobrý účinek na zmenšení velikosti bércových vředů (Signorelli, 2001b).
Ve studii Brevetti et. al. (1996)

měl

karnitin

příznivý účinek

pouze u

těch

paci-

entů, u kterých se vyskytovala abnormální odpověď plazmatických hladin acylkarnitinů

na fyzickou

zátěž .

U

pacientů

s normální

odpovědí

po aplikaci karnitinu nebyli sledová-

ny jeho příznivé účinky. Tato studie byla provedena na malém
třeba ještě

počtu probandů.

Bylo by

rozsáhlejší práce k objasnění tohoto výsledku. U zdravých jedinců

předpo

kládáme nižší hladiny

esterů

také u nich nejsou sledovány
karnitinem u
terů

pacientů

karnitinu v klidu a vyšší po
převážně

žádné

účinky.

zátěži

(normální

Zdá se, že

s ICHDK by mohl být spojený se

úspěch

odpověď)

a

suplementace

změněnou odpovědí

hladin es-

karnitinu na fyzickou zátěž.
Mohlo by se zdát, že karnitin z ischemických svalových

membránou

může

unikat prostou difúzí,

poněvadž

buněk

s porušenou

jeho plazmatické hladiny jsou menší

než jeho obsah v buňce. V tomto případě by suplementace karnitinem mohla pomoci ke
zpomalení buněčné ztráty karnitinu u ischemické svaloviny.
Tvrzení, že karnitin snižuje lipidy
2004; Shankar, 2004), je závislé také na

způsobenou
míře

endotelovou dysfunkci (Sudha,

transportu mastných kyselin do

buňky,

který na karnitinu není závislý.
Slibný

účinek

je sledován

při ovlivnění

agregace

destiček působením

kyseliny

arachidonové, která má taktéž podíl na tvorbě volných radikálů (Lohnigner, 2005).
V symptomatické
s prostým kamitinem.

léčbě

Může

ICHDK se ukazuje lepší

účinek

PLC v porovnání

to být způsobeno tím, že PLC rychleji vniká do svalu nebo

propionylovou skupinou, která je schopná se přeměnit na meziprodukt citrátového cyklu
a sloužit tak jako zdroj energie. V
účinek

literatuře

jsme našli

dvě

studie, které zjistily lepší

PLC na klaudikační interval v porovnání s lékem, který je běžně pacientům

s ICHDK medikován (Signorelli, 2001b; Strano, 2002).
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Některé

studie považují jeho

efekt na intermitentní klaudikace za ještě lepší v porovnání se

standardně

medikovaným

pentoxifyllinem (Signorelli, 200lb; Strano, 2002).

7.3.3 Možnosti většího uspěchu karnitinu u pacientů s ICHDK v porovnání se
zdravými jedinci
Je možné, že u jedinců s poškozením

způsobeným

intenzivní

poxických podmínek karnitin ze svalových buňek nějakým
zické

zátěže

je do

buněk

jsou nižší. Je tak do svalu

pumpován
přiváděn

intenzivněji,

způsobem

buněčných metabolitů

6, suplementace PLC u

pacientů

nebo za hy-

uniká.

Během

fy-

protože jeho intracelulární hladiny
může

exogenní volný karnitin, který

zovat excesivní hladiny

zátěží

lépe kompen-

za vzniku acylkarnitinu. Jak ukazuje graf

s ICHDK dokáže oslovit svalové hladiny karnitinu. Je

možné, že PLC by mohl lépe v porovnání s L-kamitinem pronikat do svalové buňky i u
zdravých jedinců. Avšak studie na zdravých lidech (Smith, 2008), která využívá podávání PLC, oslovení svalových hladin karnitinu nevysledovala.
Jedním z možných
končetin,

příznivých účinků

karnitinu u

který podporuje o tolik lepší výsledky u

vými lidmi, je

ovlivnění

krevního

průtoku.

V

pacientů

těchto pacientů

literatuře,

i ischemií dolních

v porovnání se zdra-

jak ukazuje graf 5 sestavený

z výsledků studií z tab. 9, však převažují studie, u nichž nebyly sledovány žádné hernodynamické změny spojené s podáváním PLC ani karnitinu pacientům s ICHDK (Brevetti, 1988; Cittanti, 1997; Strano, 2002; Brevetti, 1992).
Větší

(2005a) u

exprese

vytrvalců,

genů

OCTN2 u

pacientů

s ICHDK, jak

předpokládá

je nepravděpodobná, protože k jejich zániku dochází

Lohninger

kromě

jiného

také přítomností volných radikálů, jak popsal Lohninger (2005b).
U zdravých
hrozí

výraznější

jedinců

by karnitin mohl být

prospěšný

poškození svalových vláken. Naproti tomu

stup únavy u vytrvalostních aktivit, kde bychom

čekali

pouze u

účinek

těch

aktivit, kde

na výkonnost a ná-

dobrý vliv karnitinu vzhledem

k jeho hlavní funkci - transport mastných kyselin do mitochondrie, se příliš neosvědču
je. Snad proto, že organismus má pro hrazení potřeby karnitinu u těchto aktivit jeho dostatečné

endoenní množství.
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7.3.3.1 Protektivní účinek na tkáně
Jak u

pacientů

v ochraně tkání
intenzitě.

před

dobře uplatňuje

s ICHDK tak u zdravých lidí se kamitin

rozpadem za ischemických podmínek nebo fyzické zátěži o vysoké

U zdravých lidí

některé

studie tvrdí, že urychlení regenerace po podávání kar-

nitinu je způsobeno spíše tímto mechanismem než snižováním laktátu. (Spiering, 2008;
Volek 2003, 2002; Giamberardino, 1996)
Protektivní účinek na tkáně může po podávání kamitinu vznikat několika způsoby:

detoxikační účinek

•

- prevencí

hromadění metabolitů

mastných kyselin kamitin

chrání buněčné membrány před poškozením
•

pomáhá udržovat oxidativní kapacitu mitochondrie pomocí regulace

uvolňování

cytochromu c
•

zachovává vazebná místa buněk pro hormony, které napomáhají regeneraci

•

antioxidační účinek

- snižuje tvorbu volných kyslíkových

radikálů

(Berteli,

1993; Ronca, 1992) a karbonylů proteinů (Monti, 1992)

Závěr

7.3.4

Karnitin je látka, která má významný
ženy mechanismy, které

vysvětlují

přínos

pro pacienty s ICHDK. Byly navr-

jeho účinek. Mezi

účinky patří

pozitivní vliv na re-

laxaci cév, srážlivost destiček, podpora buněčného metabolismu a zpomalení peroxidace
lipidů

a vzniku volných

nost, kterou pacient

radikálů. Většina

může

studií ukazuje i jeho

ujít bez bolesti,

klaudikační

mické bolesti pacienty omezují v běžném denním
zmírnění

příznivý

vliv na vzdále-

interval, rychlost

životě,

chůze.

Ische-

proto pro tyto pacienty jejich

nebo odstranění znamená také výrazné zlepšení kvality života.

Hypotéza, že mechanismy vedoucí ke zvýšení výkonnosti a urychlení regenerace
po podávání této látky se u zdravých jedinců a
změněných

pacientů

podmínkách, je pravdivá do té míry o jakou

jedná. Je možné, že v případě velmi intenzivní
chanismem jako u

pacientů

s ICDHK,

kteří

zátěže

s ICHDK liší v závislosti na
zátěž

kamitin

mají abnormální

se u zdravých
působí

odpověď

jedinců

podobných me-

hladin acylkarni-

tinu na zátěž jak popsal Brevetti et al. (1996) 1\1ohou se zde uplatňovat jeho protektivní
účinky

na tkáně, jak byly popsány výše.
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7.4 Využití karnitinu u pacientů s ICHDK v českých podmínkách

Z mnoha výše popsaných studií vyplývá dobrý efekt
rutinu v různých formách na
jsem se pokusila pomocí

funkční

dotazníků

status

pacientů

exogenně

podávaného kar-

s klaudikacemi. Vzhledem k tomu

zjistit, jaká je situace využívání karnitinu těmito pa-

cienty v českých podmíkách. Předpokládala jsem, že nejpravděpodobněji by se mohli o
této látce

dozvědět

od svých

ošetřujících lékařů,

proto byli dotazovanými

Z výsledků je jasné, že informovanost dotazovaných

lékařů

právě lékaři.

o využití karnitinu pro tyto

pacienty není příliš velká (17%) a že pouze zlomek z nich karnitin skutečně doporučuje.
Z toho lze usuzovat na velmi omezené využití karnitinu těmito pacienty.
Jako omezení tohoto
nění

šetření

by bylo třeba většího množství

vidím malý vzorek dotazovaných. Pro lepší zobeclékařů, kteří
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by byli ochotni spolupracovat.

Závěr

8

V diplomové práci jsme se soustředili na význam karnitinu pro sportovce a pacienty s ICHDK. Hypotézu, že výsledky studií, které podávají karnitin zdravým osobám,
se vzájemně liší v závislosti na druhu zátěže, se nepodařilo potvrdit vzhledem k různým
metodologiím získaných studií. Druhá hypotéza, že mechanismy vedoucí ke zvýšení
výkonnosti a urychlení regenerace po podávání této látky se u zdravých jedinců a pacientů

s ICHDK liší v závislosti na změněných podmínkách, se potvrdila částečně. Je

možné, že příznivé účinky karnitinu u
cvičení

pacientů

s aterosklerózou a zdravých jedinců při

o vysoké intenzitě fungují na základě jeho projektivních účinků na svalovou

tkáň.

Karnitin těmto dvěma skupinám jedinců a nejen jim může nabídnout potencionální příznivé účinky v
v

případě pacientů

podobě

oddálení únavy, zlepšení svalového metabolismu,

s ischemií také prodloužení vzdálenosti, kterou jsou schopni ujít a

takto zlepšení jejich funkčního stavu a kvality života. Tyto účinky jsou potvrzeny studiemi spíše u

pacientů

sahu karnitinu v

s ICHDK. U zdravých jedinců dochází pouze spíše k ovlivnění ob-

plazmě

bez výrazných změn spirometrických, výkonnostních atd.

Přes

to jsou převažujícími konzumenty karnitinu zdraví lidé ve fitcentrech a podobných zaří
zeních. Zastává se totiž komerční strategie, že zdravých je více než nemocných.
Přes jeho

velmi dobré účinky není

lékařů jako možnost doplňkové léčby

příliš

tento suplement v

podvědomí českých

u pacientů s klaudikacemi a není proto ani příliš

doporučován.
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Vyjádřenr množství studU v procentech, které měřily karnltin ve svalu po suplementacl.
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10.2.4 Graf 4 Suplementace kamitinem u pacientů s ICHDK

- - ---- - - - -- -- - -- - - ---- - - - - - - - - - -------,
------

9 ----

·--------~---------·-- ~---

8
7
6
5
4
3

2
1

o
PLC nebo L-kar

1' maximální vzdálenosti

1' klaudikační vzdálenosti
.J, bolesti
• beze změn
~-----·-----------'
Vliv suplementace karnitinem na pacienty s ICHDK (všechny studie). Množství studií, které sledovaly
•

uvedené parametry.

10.2.5 Graf 5 Hemodynamické změny
- - - - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - -

beze změny
40%

Procenta studU s nebo bez výskytu hemodynamickjch změn po suplementaci karnitinem u ICHDK
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10.2.6 Graf 6 Efekt PLC na hladiny karnitinu

r 25
20

15
• Propionyi-L-karnitin

10

Kontrolní skupina

5

o
Celkový karnitin

Volný karnitin

Krátké
acylkarnitiny

Dlouhé
acylkarnitiny
-.,....-..,..---

,___-------------~-, ··· --"' ··--"~
··

__________

Efekt PLC (1,5 jednározově a poté 30ti minutová infůze 1mg/kg/min) na na hladiny karnitinu

__,

(nmol/mg) a jeho esterů (acylkarnitiny s krátkým a dlouhým řetězcem) ve svalu u S pacientů s vážnou
ICHDK. p<O,OS vs. kontrolní skupina (Brevetti, 1991)
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10.2. 7 Graf 7 Zlepšení klaudikační vzdálenosti
400
350
300
250
200
150
• Propionyl-l-karnitin

100

Placebo

50

o

Zlep~ení v klaudikační vzdálenosti

(KV) -vlevo a maximální vzdálenosti (MV) ·vpravo pacientů

léče

ných PLC 1-3g/den (n=99) nebo placebo (n=115) po dobu 24 týdnů (double-blind, multicentrální studie).

Měřeno

na

běžícím

pásu. p<O,OS vs. placebo (Brevetii, 1995)
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10.2.8 Graf 8 Suplementace krys - výkonnost

·- - -----.

•

KoSe

SuSe

KoT

čas

do vyčerpání (min)

SuT

čas do vyčerpání při plavávnr u trénovaných a suplementO'Vaných ~ (n=20). KoSe - kontrolnr sedavé, SuSe - suplementované sedavé, KoT- kontrolní trénované, Sul- suplementované trénované.
p<O,OS u SuSe vs. KoSe a Sul vs. Kol (Bacurau, 2003)

10.2.9 Graf 9 Použití kamitinu českými lékaři u ICHDK

Použití karnitinu

----~1

25
20

15

českými lékaři

I_

u ICHDK

Povědomost

o použití kar u

ICHDK

10

Léka~i, kteří doporučují kar

5

0/
Vědí o

možnosti využití
kar u ICHDK

Nevědí o možnosti
využití kar u ICHDK
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10.3 Tabulky

10.3.1 Tabulka 1 Interpretace vypočítaného AB indexu
vypočítaného

AB index

Interpretace

1

Nonnální nález

< 0,90

ICHDK

0,70-0,90

mírný stupeň postižení tepen dolních končetin (DK) aterosklerózou
stenózy)

0,40-0,70

středně těžké

< 0,40

těžké

AB indexu

~

50 %

postižení tepen DK
aterosklerózou (významné stenózy nebo jeden uzávěr)
postižení tepen DK aterosklerózou

(vícečetné uzávěry)

>1,3

nekomprimovatelné tepny (mediokalcinóza
u diabetiků)

10.3.2 Tabulka 2 Fontainova klasifikace ICHDK
Stádia
L
ll

Symptomy

Stádium
Stádium

Asymptomatická arteropatie
Zátěží indukovaná ischemie
IIa: intennitentní klaudikace, bolest během chůze, úleva při
zastavení se, kompenzovaná: délka chůze > 100 m
lib: dekompenzovaná nemoc: délka chůze< 100m

JIL

Stádium

IV. stádium

Symptomy ischemie i v klidu
lila: tlak měřený na kotníku ~ 50 mmHg
IIIb: tlak měřený na kotníku < 50 mmHg
Vředy a gangréna
IVa: ohraničená gangréna
IVb: rozsáhlá gangréna
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10.3.3 Tabulka 3 Obsah karnitinu v potravinách
Potravina

Karnitin (mg/i OOg čerstvé potraviny)

skopové maso

210,0

""'
zvenna

150-160

jehněčí

maso

78,0

hovězí

maso

64,0

vepřové

kuřecí

maso

maso

25
7,6

ryby

3-10

kuřecí játra

0,6

jehněčí

játra

2,6

houby

2,6

kvasnice

2,4

mléko kravské

2,0

pšeničné klíčky

1,0

chléb

0,2

květák

0,1

banán

0,1

rajčata

0,1

rýže

0,3

chleba

0,4

mrkev

0,4
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10.3.4 Tabulka 4 Obsah laktátu a frakcí karnitinu po jeho podávání krysám
Laktát v plazmě, obsah acylkarnitinů s dlouhým a krátkým řetězcem a volného karnitinu
v m.soleus u kontrolních trénovaných krys a krys po 28 dnech suplementace L-karnitinem
KoSe

SuSe

KoT

SuT

Dlouhé acylkar.

24,1±0,65

65,5±4,04*

28,1±1,97

73,6±3,87*l

Krátké acylkar.

88,3±7,04

I 02,3±9 ,85 *

106,9±4,61 *

116,9±8,05*

Volný kamitin

290,7±8,75

373,7±22,61 *

260,5±6,28*

580,6±23,87*l

Laktát(mM)

1,13±0,16

1,05±0,41

1,92±0,39*

1,35±0,35

..

Výsledky Jsou prezentovány Jako průměrná ± standartni chyba ze 3 expenmentů. (n=20). Karmtm a Jeho
estery měřeny v nM/g mokré váhy.
*p<0,05 vs. CoSe krysy
tp<0,05 vs. CoT krysy
KoSe- kontrolní sedavé, CoT - kontrolní trénované, SuSe - suplementované sedavé, SuT - suplementované trénované (Bacurau, 2003)
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10.3.5 Tabulka 5 Karnitin u trénovaných
Studie

Populace

Denní dávka

Tnráni léčby
(dny)

Aplikace

Fyzickáaktivita

Obsah
kamitinu
ve svalu

Biochemie

Sledované
hodnoty

Výsledek

Design

Voleket.
al (2002)

10vytrva1ostně trénovaných
mužfi

LCLT (2g
L-km/den)

21

o

5 setfi dřepů
(15-25 opakovám')

-

i karnitin

Snížené
plazmatické
markety svalové ruptuty

LCLTmá
pozitivní
vliv na regeneraCI

Placebem kontrolovaná, crossover

Colombani
et al.
(1996)

7vytrvalostně trénovaných
mužti(maratonci)
16 trénovanýchspor-

2gL-kar

Maratonský

-

Bez účinku na
plazmatické
koncentrace metabolitfi

Bez účinku na
výkonnost

Bez účinku

Double-blind,
crossover

-

-

i aktivita PDH

Kamitinu
trénovaných
atletfi kontroluje aktivituPDH

Placebem kontrolovaná,
double-blind

i

Placebem kontrolvaná

Arenas et
al. (1994)

1* (2hod.
mara-

o

před

v plazmě, laktát
beze změny

běh

tonskýmbě-

hem)
2gL-ka

28

o

běh

130140kmltýden

(p<0,05), CPTI.all. beze

tovců

změny

Eroglu et
al. (2008)

16 hráčů
badmintonu

2gL-kar

Marconiet
al. (1985)

6trénovaných atletť't

4gL-kar

1* (1 hodinu

lV

-

-

-

beze změny koncentrace laktátu

max. 1F

před zátěží)

14

o

120 min
chfize (cca
65%
V02max)

srdeční rytmus,
ventilace,spotřeba kyslíku,
RQbezezmě-

ny

V02max
vyšší o 6%
I
'
'

I

83

Trappeet
al. (1994)

20plavců

4gL-kar

7

o

5x91,4m
plavání (s 2
min odpo-

-

Bez účinku na
hladinu laktátu,
t acetylkarnitiny

Bez účinku
na výkonno st

Placebem kontrolovaná, singleblind

-

Bez účinku na
výkonnost a
spalování substrátll

Bez účinku

Randomizovaná,
placebem kontrolovaná,
double-blind,
crossover

Zvýšení
oxid"fidusíkuvktvipo
podáníPLC
a glycinu

Double-blínd,
crossover, placebem kontrolovaná

LCLT snižuje hypoxický stres
kosterních

Double-blind,
crossover, placebem kontrolovaná, randomizovaná

činku)

Broad et
al. (2005)

15 trénova-

3gLCLT

28

o

nýchmužů

Bicykl. ergo:
90 min. o
střední intenzitě

Bloomeret
al. (2007)

15 zdravých
vytrvalostně

trénovaných

3g
PLC+glycin
(1044mg)

28

o

o

-

f NOxvkrvi

mužů

Spiering et
al. (2008)

9 vytrvalostně

tré-

23gLCLT

23

o

5 setů 15-20

-

dřep"fi

novaných
mužů

Beze změny prostacyklinu, ~malondealdehyd
(jako marker poškození), t spotřeba02

84

svalů

I

1

I

1

10.3.6 Tabulka 6 Studie (double-blind) na zdravých lidech
Studie

Stuessi et al.
(2005)

Populace

12 netrénovanýchpro-

Denní
dávka
2gLkar

Trvání léčby (dny)

Ap I
ika

Fyzická aktivita

Obsah
kamitinu
ve svalu

Biochemie

Sledované
hodnoty

Výsledek

Design

Bicykl. ergo.

-

Bez účinku
na hladinu
laktátu v

Bez efektu na
srdeční rytmus,

Bezúčínku

Randornizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind

ce

1* (2 hodiny

o

před zátěží)

bandů

spotřebu02

plazmě

I

Brass et ai.
(1994)

Colombani
et ai. (1996)

Arenaset
ai. (1994)

14 zdravých
mužů

185
mumol/k
gLkar

7vytrvatrénovaných
mužů (mamtonci)

2gLkar

16trénovanýchspor-

2gLkar

lostně

2 hodiny (infúze)

IV

30 minut o inmezi laktátovým prahem
aV02max

Bez efektu

tenzitě

Bez účinku
na laktát ve
svalu i

Bez účinku na

Bez účinku

Randornizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind

Bez účinku

Double-blind, crossover

RER. utilizaci
glykogenu

plazmě,

acylkarnitiny
ve svalu
1* (2hod.

o

Maratonský běh

-

Bez účinku
na plazmatické koncentrace me-

předmara-

tonskýmbě-

hem)

Bez účinku na
výkonnost

!

tabolitů

28

o

běh

130140kmltýden

-

taktivitaPDH
(p<0,05), CPTI.a II. beze

tovcťt

změny

85

Karnitin u trénovaných atletů kontroluje aktivitu
PDH

Placebem kontrolovaná, doubleblind

Sillprandi
et aL (1990)

lOmímě

trénovaných

2gLkar

3 (1 hpřed

o

zátěži!)

mužů

Broadetal.
(2005)

15 trénovanýchmužů

Bicykl. ergo. do
absolutního vy-

-

~plazmat.

laktátu a pyruvátu, i
acetylkar.

čerpání

3g
LCLT

28

o

Bicykl. ergo: 90
min. o střední

32 zdravých
mužů a žen

lg
GPL

Bez účinku na
výkonnost a
spalování substrátfi

Bez účinku

Randomizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind, crossover

56

o

Fyzická zátěž:
do únavy, anaerobnípráh,
anaerobní zátěž,
úplné vyčerpání

Bez účinku

Bez účinku na
V02max

Bez účinku na obsah kamitinn ve
svalu a aerobní neho anaerobní výkonnost.

Placebem kontrolovaná, doubleblind

1 (lhpřed

o

Bicykl. ergo:
plirustky
50W/3mindo

-

iV02max a výkon. ~ příjem
02, výdej C02,
plicní ventilace
a ~ plazmatický
laktát

Zlepšení aerobních
procesů a výkonno sti.

Double-blind, corssover, placebem
kontrolovaná

Zvýšení oxidů dusiku v ktvi po podání PLC a glycinu

Double-blind, crossover, placebem
kontrolovaná

c

Vecchiet et
aL (1990)

10 středně
trénovaných
mladých

2gLkar

zátěži)

mužů

Bloomeret
aL (2007)

15 zdravých
vytrvalostně

trénovaných
mužů

vyčerpání

3g
PLC+
glycin
(1044
mg)

Double-blind, crossover

-

intenzitě

SmithetaL
(2008)

L-kar stimuluje
PDH a snižuje
vznik laktátu

28

o

o

-

i NOx v kivi

- -

86

Spieringet
aJ. (2008)

9vytrvatrénovaných
lostně

23g
LCLT

23

o

5

setů

15-20

-

Beze změny
prostacyklinu,~ malondealdehyd
(jako marker
poško:zerú),

dřepů

mužů

LCLT smžuje hypoxický stres kostenúch svalll

Double-blind, crossover, placebem
kontrolovaná, rnndomizovaná

L-kar nesnižuje
fyzickou únavu

Double-blind, placebem kontrolovaná, crossover

t spotřeba
02

Sugino et
aJ. (2007)

18 zdravých
probandll

1gLkar

8

o

Bez účinku na
Glu, laktát
v plazmě, sérové triglyceridy a
volné MK a
další

Byciklový ergometr: 80%
max. 1F, 2hod.

87
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10.3.7 Tabulka 7 Studie (single-blind) na zdravých lidech
Studie

Voleket. aJ
(2002)

Giamberardino et
al. (1996)

Populace

mužů

Denní
dávka
LCLT
(2gLkar/de
n)

6 netrénovaných

3gLkar

lOvytrvatrénovaných

1ostně

Trvánfléě-

Apl
ika
ce

Fyzická aktivita

Obsah
kamitinu
ve svalu

Biochemie

Sledované
hodnoty

Výsledek

Design

by (dny)

21

o

5 setůdřepů
(15-25 opakování)

-

t kamitin
v plazmě,
laktát beze

Snížené
plazmatické
mmkery svalové ruptury

LCLT má pozitivní vliv na regeneraci

Placebem kontrolovaná, singleblind, crossover

Protektivm efekt
na svalová vlákna
po excentrické zá-

single-blind, crossover, placebo kontrolovaná

změny

21

o

20

nůnut

excen-

-

t CK

tr. zátěže m

mužů

quadriceps fem

těži.

Trappeet
al. (1994)

20plavců

4gLkar

7

o

5x91,4m plavám (s 2 nún. od-

-

Bez účinku na
hladinu laktátu,
t acetylkamitny

počinku)

Voleket al.
(2003)

10 zdravých
mužů

2g
LCLT

21

o

dřepy

(5 setů,
15-20 opakovám')

Beze změny
anabolikých

"

hormonů

88

Bez účinku na výkonnost

Placebem kontrolovaná, singleblind

L-kar snižuje poškozem sval. vláken po fyz. zátěži

Placebem kontrolovaná, singleblind, crossover

10.3.8 Tabulka 8 Studie (randomizované, double-blind, placebem kontrolované) na zdravých lidech
Studie

Stuessi et al.
(2005)

Populace

12 netrénovanýchpro-

Denni
dávka
2gLkar

Trvání léčby (dny)

Apl

Fyzická aktivi-

Sledované
hodnoty

Výsledek

Design

ta

Obsah
kamitinu
ve svalu

Biochemie

ika

Bicykl. ergo.

-

Bez účinku
na hladinu
laktátu v

Bez efektu na
srdeční rytmus,

Bezúčínku

Randomizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind

Bez účinku na
RER, utilizaci
glykogenu

Bez účinku

Randomizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind

Bez účinku na
výkonnost a
spalování sub-

Bez účinku

Randomizovaná,
placebem kontrolovaná, doubleblind, crossover

LCLT snižuje hypoxický stres kosterních svalů

Double-blind, crossover, placebem
kontrolovaná, randomizovaná

ce
1* (2 hodiny

o

před zátěží)

bandů

spotřebu0 2

plazmě

Brass et aL
(1994)

Broad et al.
(2005)

14 zdravých
mužů

15 trénovanýchmužů

185
mumol/k
gLkar

2 hodiny (infúze)

3g
LCLT

28

IV

30 minut o inmezi laktátovým prahem
aV02max

Bez efektu

tenzitě

Bez účinku
na laktát ve
svalu i
plazmě,

acylkarnitiny
ve svalu
o

Bicykl. ergo: 90
min. o střední

-

intenzitě

strátů

Spieringet
aL (2008)

9vytivalostně trénovaných

23g
LCLT

23

o

5

setů

15-20

-

Beze změny
prostacyklinu,! malondealdehyd, t
spotřeba 02

di'epů

mužů
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10.3.9 Tabulka 9 Studie suplementujícf karnitin pacientům s ICHDK
Studie

Populace

Denní
dávka

Trvání

Apli
kace

Fyzická aktivita

Vliv na chůzi

Subjektiv-

Zátěžové

ně

funkční

léčby

Vizinová et al.
(2002)

12 (llab)

Signorelli et
al.
(2001a)

15 (Ila)

mattet
al.
(2001)

155

Barker
etal.
(2001)

7

Brevetti
etal.
(1996)

22

2gL-kar

(dny)
30

o

zátěž na běhátku do max.
klaudikací

jKV(204,0±
115,2mvs.
253,7 ±
12-1-,9m)

42%pacientů ~ bolesti

běžící

-

-

parametry
beze změn
TF,RER,
V~ax

Ostatní

Výsledek

Design studie

Statistická
metoda

I

BMI,%
tělesné-

ho tuku
beze

i výkonnost
a lepší
funkční status

dvojitě slepá,
placebem kontrolovaná

PLCmoduluje aktivaci

-

STAT-l, ttest,
ANOVA
test

Double-blind,
placebem kontrolovaná,
randomizovaná
Placebem kontrolovaná

ANCOVA,
signifikantní
p>O,lO

změny

2gPLC

2gPLC

2gPLC

60

180

21

o

o

o

pás:
3,5kmlh, sklon
12%

-

-

beze změn
(i laktát)

i svalové síly o
8,1±6%

-

-

-

-

Zlepšení
chůze pouze
u některých

bolestí

test
(3,2km/hod, jo
2 o/J/2 min)
běžící pás:

beze změny

nesigniílkantní zlepšení

zmírnění

stupňovaný

0,5gLkar

jedno-

o

test
(3,2km/hod, i
o 3,5 %/3 min)
běžící pás:
stupňovaný

rázově

spoJenou s
ischemií
i výkonnost
a lepší
funkční status

-

i 54%doby
chllze

pás:

I

leukocytů

stupňovaný

běžící

-

-

I

test (4 km/hod,
i o3%/2min)

ANOVA,s
igniílkantní
p>0,05

Placebem kontrolovaná

jedinců
I

Signorelli et
al.
(2001b)

188

1,2gPLC
nebo 1,2g
Pentoxy:filinu

14

lV

Běžící

pás:
3,5kmlh, sklon
10%

t o78%KV
(vs. Pentox
30%)

~bolesti o
83% (vs.
Pentox
46%)

-

---

~-

90

~vředů

t funkční

o48%
(vs. Pentox
25%)

status po
PLCvporovnání
sPentox

randomizovaná, singleblind

STAT-l,
ANOVA,
Student' sttest,
p<0,05

Ragozzino et

24 (lib,
DM2)

1,2gPLC

10

IV

aL

Běžící

pás:
2,5km/h, sklon
7%

tMVo30%,
tKVo 15%

Běžící

tKVo 174%
(PLC)vs.
67% (Pentox),
tMV 123%
(PLC)vs.
54% (Pentox)
tKV(+269%
-PGE1,
+245%PLC),
t MV(+l35%
-PGE1,
+125%PLC)
tMVuPLCv
porovnání
sL-kar

-

(2004)
Strano
et al
(2002)

114 (AB
index
:S0,8)

1,5 g
PLCneho 1,2 g
Pentox

365

Rossini
et aL
(2007)

25

0,6g
PLCnebo60J.1g
PGE1

28

jedno-

ICHDK

0,6gPLC
nebo 0,5g
L-kar

39 senio-

1gPLC

140

o

Běžící pás

tKV

-

PLC

365

o

Běžicípás

tKVi MV

Lepší tolerance ke
cvičení a
kvalita živ ota

Brevetti
et aL
(1992)
Terranovaet
al.
(2001)
Brevetti
etaL

(1999)

12 pacietnůs

o

IV

IV

pás:
3km/h, sklon
10%

Běžící pás: (3
kmih, sklon
10%)

Běžící

pás

rázově

růs

klaudikacemi
485 pacientů s
ICHDK

91

-

! dávek

Zlepšení

antihy-

symptomů

perglykemik

ICHDKa
kontroly
glykémie

Beze
změn

Placebem kontrolovaná

Student' s ttest,
p<0,05

randomizovaná

ANOVA,
p<0,05

ABindexu

-

-

-

Zlepšení
chůzejevý-

randomizovaná

raznější u
PGE1
v porovnání
sPLC.

-

-

bez
účinku

naAB
index

-

Bez
účinku u

pac.
s pouze
mírnými
obtížemi
(MV>25
Om)

tMVuPLC
v porovnání
sL-kar
t výkonnost
a lepší
funkční status
t výkonnost
a lepší
funkční status

Double-blind,
crossover

p<0,05

p<0,05

Signorelli et
ai.
(2006)

64 pacientfi
siCHD

Dal Lago et ai.
(1999)

22 pacientfi
siCHD
K (II st.
Fontaina)
20 pacientfi

Brevetti
etal.
(1988)

0,6gPLC

3xtýd

IV

ně

-

-

-

tAB in-

dexu,t

(365
dní)
3gPLC

90

poměru

o

Běžící

pás

N02/
N03
t krevního to-

tKV

ku,t

2gl-kar

21

o

Běžící

pás

t laktát
v plazmě,
t regenerace klidového

tMV

poměru

viskozity, PAl1
fhladiny
celkového
karnitinu ve
svalu

Zlepšení
hem.odynamikypo podáníPLC
Zlepšení
hemodynamikypo podáníPLC

randonůzova-

ná, placebem
kontrolovaná

Double-blind,
randonůzova-

ná, placebem
kontrolovaná

Double-blind,
crossover,
placebem kontrolovaná

p<0,01

Double-blind,

p<0,001

laktát/pyruvát
Hiatt et
ai.
(2001)

155 pacientfi s
ICHDK

2gPLC

180

o

Běžící

pás:
3,2kmlhod,
fsklonu

t doby chůze
o 54%

Zlepšení
rychlosti a
délky chůze,

2%/2nůn

funkčního

randonůzova-

ná, placebem
kontrolovaná

statusu.
znúrněni

Allegra
etal.
(2008)

26 pacientfi (IIa,
lib st)

0,9gPLC

33

IV

Běžící

pás:
3,2kmlhod,
sklon 12%

t bolesti-

tMV

vosti

92

t nůkrocirkulace, angioarchitektura

bolestí
Klinické parametry korelují se stavemnůkro-

cirkulace
--

--

10.3.10

1.

Tabulka 10 Dotazník pro lékaře

Zařízení,

ve kterém působíte

a) Soukromá ambulance
b) Nemocnice
c) Poliklinika
d) Jiné:

2. Délka praxe
a) Méně než Slet
b) 5-10 let
c) 10 let a více

3. Víte o možnosti využití karnitinu u pacientů s ICHDK?
a) Ano
b) Ne

4. Doporučujete kamitinjako možnost v doprovodné léčbě ICHDK? (Informujete o

možnosti jeho využití?)
a) Ano

b) Ne

5.

Doporučujete pacientům

s ICHDKjiné

doplňky

výživy?

a) Ano, které:
b) Ne

6. Kolik přibližně procent Vaši klientely tvoří pacienti s ICHDK?
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10.4 Obrázky

10.4.1 Obrázek 1 Chemická struktura karnitinu (3-hydroxy-4-Ntrimetylaminobutyrát)

OH

o

o10.4.2 Obrázek 2 Chemická struktura HMB (hydroxymetylbutyrát)

OH
I
[CH3-y-CH2-C00] 2 Ca · H20

CH.3
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10.4.3 Obrázek 3 Transport acyi-CoA z cytozolu buňky do mitochondrální matrix

CYTOSOL

MATRJX

Acylkamitin z cytosolu
do matrb: mitochondrie

Acyl-CoA+
kamitin

Al:yl-CoA
+kamitin

(

e

CPTI (Canttitinpalmimyl 'lr.ulsl!riza I)
CPTII (Camitinpa]JniDyl traDmáu B)
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10.4.4 Obrázek 4 Schématický diagram metabolických funkcí karnitinu
v kosterním svalu
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Úloha karnitinu pro translokaci MK s dlouhým řetězcem do mitochoriální matrix pro následnou P-oxidationje
vyznačena červeně, úloha karnitinujako buffer nadbytečné produkce acetyl-CoAje vyznačena modře.
PDC -pyruvát dehydrogenázový komplex; TCA- citrátový cyklus; CAT - karnitin acyltransferáza; CACT kamitin acylkarnitin translokáza; CPT, karnitin palmitoyltransferáza; CD36 - transportér mastných kyselin
v cytosolu (Stephens, 2007)
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10.4.5 Obrázek S Citrátový cyklus
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10.4.6 Obrázek 6 Průřez arterie

Lumen

d

g

a) endotel, b) elastická vlákna, c) hladká svalovina, d) fibroblast, e) intima, f) media, g) adventicie
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a).fibrózní kryt (kolagen, elastin, buňky hladké svaloviny, makrofágy, pěnové buňky, proteoglykany), b) media hladké svaloviny, c) buněčné zbytky, pěnové buňky, cholesterol, krystaly kalcia

buňky
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10.4.8 Obrázek 8 Dýchací řetězec, syntéza ATP
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10.4.9 Obrázek 9 Katalytická funkce LDH

O

OH
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CH 3-C-COOH

lfADH

Pyruvate

7

I

LDH
...........=: CH 3-CH-COOH
lfAD+

Lactate
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