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Souhrn: 

Inzulínová rezistence je v současné době jedním z oţehavých témat současné medicíny, a to 

nejen v oborech zabývajících se přímo civilizačními nemocemi, jako je diabetologie a 

obezitologie, ale i v dalších oborech, především pak v intenzivní medicíně. Hyperglykémie 

vystupňovaná závaţnou inzulínovou rezistencí se u kriticky nemocných pacientů (a to i 

nediabetiků) vyskytuje velmi často a přináší s sebou řadu neţádoucích účinků a komplikací. 

Tento jev je způsoben celou sítí mechanismů, především pak systémovou zánětlivou 

odpovědí, která vede k vyplavení řady stresových hormonů a prozánětlivých cytokinů 

podílejících se přímo na vzniku inzulínové rezistence. Výzkumy nedávných let prokázaly, ţe 

řada těchto působků je produkována tukovou tkání. Ačkoliv základní mechanismus vzniku 

inzulínové rezistence a diabetu 2. typu u obézních, ale jinak zdravých pacientů, je poněkud 

odlišný (hlavní roli zde hraje narušení intracelulárních inzulínových signalizačních kaskád), 

byla i zde pozorována nadprodukce některých prozánětlivých cytokinů tukovou tkání a 

zvaţována úloha dlouhodobého chronického zánětu na vzniku hyperglykémie. Bylo 

prokázáno, ţe korekce hyperglykémie kriticky nemocných intenzivní inzulínovou terapií 

vede k poklesu morbidity i mortality na jednotkách intenzivní péče. Proto tato metoda 

vyţadující poměrně značnou zátěţ personálu i pacienta našla uplatnění v intenzivní medicíně 

a řada jednotek intenzivní péče začala vyuţívat protokoly pro těsnou kontrolu glykémie. 

Rovněţ byl zahájen vývoj systémů pro kontinuální měření glykémie a efektivní 

automatizované dávkování inzulínu. 

Cílem naší práce bylo sledování a hodnocení vlivu nadprodukce zánětlivých cytokinů  a 

dalších působků secernovaných mimo jiné přímo subkutánní i viscerální tukovou tkání na 

rozvoj inzulínové rezistence u skupiny kriticky nemocných pacientů a moţnosti jejího 

terapeutického ovlivnění, a to především intenzivní inzulínovou terapií. Součástí výzkumu 

byl i výzkum subkutánní tukové tkáně, jako alternativní tkáně pro kontinuální měření 

glykémie, kdy byla mikrodialyzační metodou sledována korelace mezi arteriální a 

intersticiální hodnotou glykémie. Současně byl testován i automatizovaný algoritmus pro 

těsnou kontrolu glykémie, díky čemuţ bylo moţné efektivně sledovat i spotřebu inzulínu a 

průběh inzulínové rezistence.  

Do studií byli zařazováni pacienti hospitalizovaní na pooperační jednotce intenzivní péče 

kliniky kardiovaskulární chirurgie, kteří podstoupili plánovaný kardiochirurgický výkon a 

kteří vyţadovali alespoň krátkodobou resuscitační péči. Sledování v zásadě probíhalo 

v průběhu perioperačního období. 

Prokázali jsme, ţe po operačním inzultu dochází kromě předpokládaného vzestupu sérových 

koncentrací prozánětlivých cytokinů i k vzestupu exprese jejich mRNA v subkutánní i 

viscerální tukové tkáni. Tento vzestup byl doprovázen vzestupem inzulínové rezistence 

měřeným pomocí mnoţství spotřebovaného inzulínu, které vedlo k udrţení euglykémie. Lze 

tedy předpokládat významná úloha endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové 

rezistence a eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni prozánětlivých cytokinů by mohla 

vést k potlačení či ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie kriticky nemocných. V navazujících 

studiích pak byla dále prokázána relativně dobrá korelace mezi arteriální a intersticiální 

koncentrací glukózy u kriticky nemocných pacientů, rovněţ jsme prokázali dobrou efektivitu 

počítačového algoritmu v těsné kontrole glykémie. Tyto výsledky dávají naději, ţe by 

v budoucnu mohl být vyvinut systém umoţňující snadnější, v ideálním případě 

automatizovanou kontrolu glykémie.  
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Summary: 

Insulin resistance is one of hot topics of present medicine not only in its braches focused on 

civilization diseases such as diabetology or obesitology but also in other fields, namely in 

intensive care medicine. Hyperglycemia caused by accelerated insulin resistance is observed 

in critically ill patients very often. It has many undesirable effects and potential 

complications. This phenomenon is caused by a network of different mechanisms, especially 

by systemic inflammatory response and subsequent burst of stress hormones and 

proinflammatory cytokines which directly participate in the ethiopatogenesis of insulin 

resistance. Recent investigations documented that many of proinflammatory cytokines are 

directly produced by adipose tissue. Although basic mechanisms of insulin resistance and 

type 2 type diabetes mellitus in obese subjects are somewhat different in both pathologie 

overproduction of some proinflammatory cytokines by adipose tissue may play a role. It has 

been demonstrated that correction of hyperglycemia in criticially ill patient by intensive 

insulin therapy leads to reduction of thein morbidity and mortality. Tight glycemic control 

requires a frequent blood glukose measueremnts increasing the workload of ICU personnel 

Therefore, the development of systems for continuous measuring of glycemia and effective 

automated dosage of insulin has been started. 

The aim of our work was the evaluation of possible role of subcutaneous and visceral 

(epicardial) adipose tissue production of  proinflammatory cytokines on the development of 

insulin resistance in critically ill patiens. We also aimed at testing the protocols to normalize  

blood glukose levels in these patients. Another aim of our research was to investigate the 

subcutaneous adipose tissue, as an alternative site for continuous measurement of glycemia 

using microdialysis method.  

Patients hospitalized on postoperative intensive care unit of 2nd Department of 

Cardiovascular surgery, 1st Faculty of Medicine, General University Hospital in Prague who 

underwent elective cardiac surgery and required minimally short-term resuscitation care were 

included into our studies. The studies were performed during perioperative period.  

We documented that cardiac surgery operation increased both serum and mRNA levels of 

proinflammatory cytokines in both subcutaneous and epicardial adipose tissue. This elevation 

was accompenied by a development of insulin resistance as measured by increased insulin 

requirements for establishment of euglycemia.  

We conclude that endocrine dysfunction of adipose tissue plays an important role in the 

development of insulin resistence in critically ill patients. Therapeutic suppression of 

proinflammatory cytokines production in fat may in turn lead to partial attenuation 

undesirable insulin resistance and hyperglycemia of critically ill patients. 

We also demonstrated good correlation between arterial and interstitial concentrations of 

glucose in critically ill patients and satisfactory effectiveness of computer algorithm in tight 

glycemic control of these patients. These results also open the possibility of the development 

of automated systems combining continuous glucose monitoring with continuous insulin 

administration.   
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1 Úvod 
Tuková tkáň se v posledních dvou dekádách stala významným bodem zájmu fyziologického a 

patofyziologického výzkumu, a to především v souvislosti se vzrůstající incidencí obezity a 

komplikací s ní spojených (inzulínová rezistence, kardiovaskulární onemocnění, endoteliální 

dysfunkce, dyslipidemie) (1-4). V tomto období pak bylo prokázáno, ţe tuková tkáň není 

pouze zásobárnou energie, ale ţe se jedná i o významný endokrinní orgán secernující desítky 

hormonů a cytokinů (5, 6). Mnohé z těchto hormonů pak hrají významnou etiopatogenetickou 

roli v rozvoji obezity (7), inzulínové rezistence (8) i celkové zánětlivé reakce organizmu (9) a 

účastní se celé sítě endokrinních a metabolických dějů (10). 

V posledních letech se výzkumy týkající endokrinní funkce tukové tkáně zaměřují i na jiné 

skupiny pacientů a patofyziologických stavů, a to především na kriticky nemocné (pacienti 

po rozsáhlých operačních výkonech, v sepsi, s multiorgánovým selháním), u nichţ bývá 

hyperglykémie daná inzulínovou rezistencí velice častá (11, 12). I u těchto stavů se 

předpokládá vliv působků produkovaných tukovou tkání, očekávají se však odlišné 

mechanismy vzniku neţ u metabolického syndromu (13). Hyperglykémie u kriticky 

nemocných pacientů s sebou přináší řadu komplikací, zvyšuje morbiditu i mortalitu pacientů 

hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče (14). Bylo prokázáno, ţe udrţení normální 

hladiny glykémie u těchto pacientů, významně zlepšuje jejich prognózu (15-17). Na základě 

těchto studií vyuţívá řada jednotek intenzivní péče protokoly pro těsnou kontrolu glykémie 

(18), které však vyţadují časté krevní odběry a jsou ýraznou zátěţí jak pro ošetřující personál, 

tak pro pacinta. Z těchto důvodů byl zahájen vývoj systémů pro těsnou kontrolu glykémie 

(19). Základními součástmi těchto systémů jsou jednak biosenzory pro kontinuální 

monitorování glykémie a jednak algoritmy, které by byly shopné naměřenou hodnotu 

glykémie hodnotit a na základě její změny adekvátně upravovat mnoţství inzulínu nutného 

pro udrţení euglykémie. Jako alternativní tkáň pro měření glykémie u kriticky nemocných se 

ukázala podkoţní tuková tkáň, neboť u určitých skupin pacientů byla prokázána dobrá 

korelace arteriální glykémie a koncentrace glukózy v podkoţní tukové tkáni (20). Další 

moţností, jak ovlivnit hyperglykémii kriticky nemocných se zdá být přímé zabránění vzniku 

inzulínové rezistence. Vzhledem k tomu, ţe byla prokázána sekrece prozánětlivých cytokinů, 

které se přímo podílejí na vzniku inzulínové rezistence, tukovou tkání, lze usuzovat, ţe i 

snaha o zlepšení metabolické a endokrinní funkce tukové tkáně v průběhu kritického 

onemocnění můţe být jedním z terapeutických přístupů při léčbě neţádoucí hyperglykémie 

kriticky nemocných a s ní spojených komplikací (21). 

2 Hypotézy a cíle práce 

Hlavním cílem naší práce byl výzkum patofyziologických mechanizmů v tukové tkáni, které 

mají vliv na rozvoj inzulínové rezistence u kriticky nemocných pacientů. V minulosti bylo 

prokázáno, ţe tuková tkáň je významným producentem prozánětlivých cytokinů. Jejich 

nadprodukce se pak podílí na vzniku inzulínové rezistence i u jinak zdravých obézních 

jedinců a je tak jedním z faktorů podílejících se na rozvoji onemocnění diabetes mellitus 2. 

typu (22). Úloha této produkce u kriticky nemocných však nebyla dosud významněji 

studována.  

Primárním cílem proto bylo sledování a hodnocení vlivu nadprodukce vybraných  hormonů 

tukové tkáně a prozánětlivých cytokinů (leptin, adiponectin, resistin, IL-6, TNF-alfa a MCP-

1) produkovaných subkutánní i viscerální tukovou tkání na rozvoj inzulínové rezistence u 

skupiny kriticky nemocných pacientů (kap. 3.1.3.) Hodnocen byl i podíl různých buněk 

tukové tkáně (adipocyty vs. makrofágy) na sekreci těchto faktorů.  

Druhým cílem práce byl výzkum moţností terapeutického ovlivnění hyperglykémie kriticky 

nemocných, a to především intenzivní inzulínovou terapií. Součástí tohoto výzkumu bylo i 

posouzení subkutánní tukové tkáně, jako alternativního místa pro kontinuální měření 
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glykémie metodou mikrodialýzy u kriticky nemocných, kdy byla sledována korelace mezi 

arteriální a intersticiální hodnotou glykémie (kap. 3.1.1.). V minulosti jiţ byla prokázána 

dobrá korelace mezi arteriálními a intersticiální koncentracemi glukózy u diabetiků 1. a 2. 

typu a zdravých subjektů (23), dosud však nebyla sledována tato korelace u kriticky 

nemocných pacientů, kde lze předpokládat významný vliv změn tkáňové perfuze na 

koncntrce glukózy v intersticiu. Současně byl testován i automatizovaný algoritmus pro 

těsnou kontrolu glykémie (24), díky čemuţ bylo moţné efektivně sledovat i spotřebu inzulínu 

a průběh inzulínové rezistence (kap. 3.1.2.). a byla hodnocena jeho pouţitelnost ve vyvíjeném 

automatizovaném systému pro těsnou kontrolu glykémie u kriticky nemocných. 

Jako model kriticky nemocných byli zvoleni pacienti hospitalizovaní na pooperační jednotce 

intenzivní péče kliniky kardiovaskulární chirurgie, kteří podstoupili plánovaný 

kardiochirurgický výkon a kteří vyţadovali alespoň krátkodobou resuscitační péči. Sledování 

v zásadě probíhalo v průběhu perioperačního období. 

 

3 Materiál a metodika studií 

Studie byly prováděny ve spolupráci 3. interní kliniky, Kliniky anesteziologie, resuscitace a 

intenzivní medicíny, 2. kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze a 

partnery v rámci projektu CLINICIP, především pak s Lékařskou univerzitou a Technickou 

univerzitou v Grazu, Rakousko. Studie byly schváleny etickou komisí 1. LF UK a VFN. 

Kaţdý pacient zařazený do studie podepsal informovaný souhlas, byla od něho odebrána 

demografická data a anamnéza a provedeno fyzikální a laboratorní předoperační vyšetření. 

Všichni pacienti se podrobili kardiochirurgickému zákroku, po kterém byli léčeni rutinními 

postupy kardiochirurgické pooperační péče a intenzivní medicíny. U všech pacientů byly 

pouţity postupy pro těsnou kontrolu glykémie. 

 

3.1 Soubory vyšetřovaných osob a protokoly studií 

3.1.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání 

arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové 

tkáně 

Cílem studie bylo srovnání arteriálních a intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí 

mikrodialýzy tukové tkáně u kriticky nemocných pacientů. Do studie bylo zařazeno 20 

pacientů (10 diabetiků a 10 nediabetiků) po rozsáhlých kardiochirurgických výkonech 

(aortokoronární bypassy, chlopenní náhrady a plastiky) hospitalizovaných na pooperační 

jednotce intenzivní péče (JIP) 2. Kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze. 

Mezi pacienty bylo 16 muţů a 4 ţeny. Průměrný věk pacientů byl 68±10 let, BMI bylo 

28,3±3,9. Vstupním kritériem pro zařazení do klinické části studie byla glykémie vyšší neţ 

6,7 mmol/l při přijetí na JIP, věk pacientů byl omezen na 18-90 let. Vylučovacími kritérii 

byla alergie na inzulín nebo mentální omezení, respektive neschopnost porozumět a podepsat 

informovaný souhlas. 

Po příjezdu ze sálu byli všichni pacienti přijati na pooperační JIP, na umělé plicní ventilaci a  

zpravidla i na oběhové podpoře katecholaminy. V rámci přijímací procedury byl všem 

pacientům zaveden katétr k mikrodialýze tukové tkáně (viz kap. 6.3.), všichni pacienti byli 

dále léčeni intenzivní inzulínovou terapií, jak je popsáno níţe (kap. 6.4.). Vzorky arteriální 

krve a mikrodialyzátu byly odebírány v hodinových intervalech, délka studie byla 48 hodin 

od zahájení sběru vzorků. Vzorky poté byly laboratorně analyzovány (viz kap 6.2) a byla 

statisticky zhodnocena korelace arteriální a intersticiální glykémie. Dále byla hodnocena i 

korelace po přepočtu intersticiálních hodnot na hodnoty absolutní podle metody jednobodové 

kalibrace. 
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3.1.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání 

standardního protokolu a počítačového algoritmu 

Cílem této studie bylo zhodnocení vyuţitelnosti počítačového algoritmu pro těsnou kontrolu 

glykémie u kriticky nemocných pacientů. Do studie byla zařazena obdobná skupina pacientů 

jako v předchozí studii. Do klinické části bylo zařazeno 20 pacientů, kteří rovněţ podstoupili 

plánovaný kardiochirurgický výkon (aortokoronární bypass či chlopenní náhradu), a u nichţ 

vstupní glykémie při přijetí na JIP byla vyšší neţ 6,7 mmol/l, věk pacientů byl omezen na 18-

90 let. 10 pacientů bylo randomizováno k léčbě pomocí počítačového algoritmu, 10 k léčbě 

podle standardního protokolu. Vylučovacími kritérii byla alergie na inzulín nebo mentální 

omezení, respektive neschopnost porozumět a podepsat informovaný souhlas. Mezi pacienty 

bylo 14 muţů a 6 ţen, 6 pacientů bylo diabetiků (2 ve skupině léčených pomocí standardního 

protokolu, 4 ve skupině léčených pomocí počítačového algoritmu). Průměrný věk pacientů 

byl 67 ± 11 let, průměrné BMI bylo 27,0 ± 4,0 kg/m
2
, průměrná glykémie při přijetí na JIP 

byla 9 ± 2,4 mmol/l. Délka studie byla 48 hodin od přijetí na JIP, cílová glykémie byla 4,4 – 

6,1 mmol/l v souladu s Leuvenskou studií. Všichni pacienti byli léčeni intenzivní inzulínovou 

terapií v závislosti na zvoleném protokolu léčby (viz kap. 6.4). 

Byla hodnocena doba, po kterou byli pacienti v cílovém rozmezí, průměrná glykémie, doba 

potřebná k dosaţení cílového rozmezí, doba v závaţnější hyperglykémii (glykémie > 8,3 

mmol/l), celková spotřeba inzulínu a počet závaţných hypoglykemických epizod (glykémie < 

2,9 mmol/l). 

 

3.1.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové 

rezistence u kriticky nemocných pacientů 

Cílem této studie bylo hodnocení změn produkce zánětlivých cytokinů tukovou tkání 

v důsledku kritického onemocnění. Do této studie bylo zařazeno 15 pacientů, kteří rovněţ 

podstoupili elektivní kardiochirurgický výkon a byli hospitalizováni na jednotce intenzivní 

pooperační péče (JIP) 2. kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN. Mezi pacienty 

bylo 5 muţů a 10 ţen, průměrný věk pacientů byl 68 ± 3 let, průměrný body mass index byl 

26,6 ± 1,2 kg/m
2
, 3 pacienti měli diabetes mellitus 2. typu. Všichni pacienti byli léčeni 

intenzivní inzulínovou terapií podle standardního protokolu JIP, který je popsán níţe, 

glykémie byla odebírána v intervalech dle poţadavků protokolu. 

Vzorky viscerální  a subkutánní tukové tkáně pro měření exprese mRNA adipocytokinů 

(leptin, adiponectin, resistin, IL-6, TNF-alfa a MCP-1) a povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk (CD 14, CD45, CD 68) byly odebírány na začátku a na konci 

operace, jejíţ průměrná délka činila 252 ± 27 minut. Krevní odběry pro stanovení koncentrací 

prozánětlivých cytokinů a dalších látek (inzulín, kortizol) byly provedeny předoperačně, 

bezprostředně po operaci po přijetí na JIP a po 6, 12, 24, 48 a 120 hodinách od přijetí na JIP. 

Přesná metodika je popsána níţe. Vývoj inzulínové rezistence byl sledován hodnocením 

změny rychlosti kontinuální inzulínové infuze nutné k udrţení euglykémie. Hodnocena byla 

dynamika změn prozánětlivých cytokinů v perioperačním období a její korelace s dynamikou 

inzulínové rezistence a hladinou stresových hormonů (kortizol). Dále byl sledován vliv 

operace na změnu exprese mRNA prozánětlivých cytokinů a dynamiku infiltrace tukové 

tkáně imunokompetentními buňkami.  

 

3.2 Antropometrické a laboratorní vyšetření 

U všech subjektů zařazovaných do studie proběhlo komplexní vstupní předoperační vyšetření 

jehoţ součásti bylo stanovení základních antropometrických parametrů (výška, tělesná 

hmotnost, body mass index), byla odebrána kompletní osobní a farmakologická anamnéza, za 

standardních podmínek po celonočním lačnění mezi 7 a 8 hodinou ranní byly provedeny 

odběry krevních vzorků na základní biochemické (mineralogram, renální, hepatální funkce, 
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lipidogram, glykémie, glykovaný hemoglobin) a hematologické vyšetření (krevní obraz, 

koagulační vyšetření). Tato vyšetření byla prováděna standardními laboratorními metodami 

v centrálních biochemických a hematologických laboratořích VFN.  

V průběhu studií bylo měření arteriální glykémie a vyšetření základního mineralogramu, 

krevních plynů a červeného krevního obrazu prováděno přímo na oddělení JIP pomocí POCT 

(Point of Care) analyzátoru ABL 700 (Radiometer Medical A/S, Copenhagen, Dánsko). 

Vzorky mikrodialyzátu byly bezprostředně po jejich odebrání hluboce zmrazeny a 

uchovávány při teplotě -80°C a analyzovány v laboratořích Joanneum Research GesmbH, 

Graz, Rakousko na analyzátorech Cobas Mira (Roche Diagnostics, Švýcarsko) - glukóza, 

laktát,  CMA 600 (CMA, Švědsko) - pyruvát a plamenovém fotometru (Instrumentation 

Laboratory, Rakousko) – sodík a draslík.  

Vzorky séra pro měření prozánětlivých cytokinů, inzulínu a kortizolu byly získány 

centrifugací plné krve a byly rovněţ hluboce zmrazeny a uchovávány při teplotě -80°C. 

Analyzovány byly v laboratořích 3. interní kliniky. Sérové koncentrace inzulínu, IL-6, TNF-

, leptinu a monocyte chemoattractant proteinu-1 (MCP-1) byly měřeny pomocí 

adipocytokinového kitu LINCOplex Kit (panel B) na přístroji Luminex200 (Linco Research, 

St. Charles, MO). Sérové koncentrace adiponectinu byly měřeny komerčním RIA kitem 

(Linco Research), resistinu komerčním ELISA kitem (BioVendor, Brno, ČR) a kortizolu 

komerčním RIA kitem (Immunotech, Praha, ČR).  

Vzorky tukové tkáně byly získávány excizí během operace a to z podkoţí (subkutánní tuková 

tkáň) a z epikardu (viscerální tuková tkáň) na začátku a na konci operace. Bezprostředně po 

odebrání byly vzorky cca 100 mg tkáně uloţeny do stabilizačního roztoku (RNAlater, 

Qiagen, USA), hluboce zmrazeny a uchovány při teplotě -80°C. 

Během celého sledování byly v hodinových intervalech zaznamenávány vitální funkce, 

bilance tekutin, tělesná teplota, saturace hemoglobinu, podávaná medikace, výţiva, event. 

další podstatné klinické údaje.  

 

3.3 Měření intersticiálních koncentrací glukózy - mikrodialýza tukové tkáně 

Vzorky pro měření koncentrace glukózy v intersticiu byly získávány pomocí mikrodialýzy 

tukové tkáně. Spolu s glukózou byly v získaném dialyzátu měřeny i koncentrace dalších 

metabolitů (laktát, pyruvát) a iontů (natrium, kalium) potřebných pro hlubší analýzu 

získaných dat. Tato metoda je zaloţena na principu difuze látek z intersticia do perfuzního 

roztoku, kterým je promýván speciální biluminální katetr. Výsledný roztok, který je odváděn 

z vnějšího lumen katetru, se nazývá dialyzát a jeho sloţení do značné míry odráţí sloţení 

intersticiální tekutiny. Podrobně jsou principy mikrodialyzační metody popsány v úvodu. 

V našich studiích bylo pouţito běţně komerčně dostupné příslušenství. Bezprostředně po 

příjezdu z operačního sálu na jednotku intenzivní péče byl pacientům zaveden 

mikrodialyzační katétr (typ CMA 60 - délka 30 mm, propustnost 20 kDa, výrobce CMA, 

Švédsko) do podkoţní tukové tkáně, cca 10 cm laterálně od pupku. Katétr byl připojen 

k CMA 107 mikrodialyzační pumpě a perfundován sterilním roztokem 5% Manitolu 

(připraven magistraliter v nemocniční lékárně Landes Krankenhaus v Grazu) rychlostí 

1l/min. Vzorky byly odebírány do speciálních mikrozkumavek CMA. Vlastní sběr vzorků 

pro analýzu byl zahájen nejdříve za 30 minut po zavedení katétru, aby byl eliminován vliv 

lokální tkáňové reakce na mikrotrauma způsobené zavedením katétru. Vzorky byly sbírány 

po 60 minutách po dobu 48 hodin. Vzhledem k tomu, ţe hodnoty koncentrace glukózy 

naměřené v dialyzátu jsou pouze relativní a neodráţejí absolutní koncentrace bylo nutné tyto 

koncentrace glukózy v intersticiu vypočítat. K tomuto kroku jsme vyuţili iontovou referenční 

metodu zavedenou výzkumným týmem Lékařské univerzity v Grazu (25, 26). Tato metoda 

vychází z předpokladu, ţe koncentrace natria v intersticiální tekutině odpovídá plazmatické 

hladině a poměr koncentrací natria v dialyzátu a intersticiu odpovídá poměru koncentrací 
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glukózy. ( dialyzát

plasma

dialyzát

ersticium G
Na

Na
G int ). K přepočtu absolutních hodnot intersticiální 

glykémie na arteriální byla poté pouţita technika jednobodové kalibrace – tzn. ţe hodnoty 

intersticiální glykémie byly vynásobeny poměrem intersticiální a arteriální koncentrace 

glukózy v čase 0. 

 

3.4 Postupy pouţité v terapii hyperglykémie kriticky nemocných 

Součástí léčebné péče o pacienty zařazované do našich studií byla i těsná kontrola glykémie, 

t.j. intenzivní inzulínová léčba s cílem udrţet glykémii v rozmezí 4,4-6,1 mmol/l. U všech 

pacientů byla léčba prováděna pomocí rutinního protokolu pouţívaného na pooperační JIP 2. 

kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN, vyjma 10 pacientů, kteří byli 

randomizováni pro léčbu pomocí MPC algoritmu. 

Intenzivní inzulínová terapie byla zahajována vţdy bezprostředně po přijetí pacienta 

z operačního sálu na jednotku intenzivní péče, kdy byla změřena iniciální arteriální glykémie. 

Dle její hodnoty pak byla nastavena rychlost inzulínové infuze (Inzulín Actrapid HM - 

NovoNordisk, Beahsvard, Dánsko -  v ředění 50 IU v 50ml fyziologického roztoku podávaný 

lineárním dávkovačem intravenózní cestou centrálním ţilním katétrem) a určen interval 

dalšího měření glykémie, který se zpravidla pohyboval mezi 1-2 hodinami. Pro případ 

neúměrně vysoké (nad 10mmol/l) nebo naopak nízké glykémie (pod 3,5 mmol/l) byly 

definovány v protokolu zvláštní postupy. MPC algoritmus byl provozován na komerčně 

dostupném přenosném PC. Vstupními daty byla aktuální glykémie, přísun glukózy, hmotnost 

pacienta, anamnéza diabetu, event. obvyklá denní dávka inzulínu v období před hospitalizací. 

Další hodnota glykémie byla měřena a rychlost inzulínové infuze byla měněna v hodinových 

intervalech.  

 

3.5 Hodnocení exprese mRNA vybraných adipocytokinů a povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk v tukové tkáni 

Genová exprese vybraných adipocytokinů v tukové tkáni byla měřena metodou Real-Time 

RT-PCR. Další zpracování proběhlo v laboratořích 3. interní kliniky 1. LFUK a VFN. Před 

vlastní izolací buněčných struktur byl vzorek tukové tkáně homogenizován. K homogenizaci 

byl pouţíván homogenizátor Ultra-Turrax T 18 basic (IKA Werke GmBh, Staufen, 

Německo). mRNA byla extrahována RNeasy lipid tissue mini kitem (Quiagen, USA). 

Integrita RNA a její případné kontaminace DNA byly kontrolovány elektroforeticky na 1% 

agarózovém gelu s ethidium bromidem (1%). Koncentrace mRNA byla stanovena 

spektrofotometrickým měřením absorbance při 260 nm (BioPhotometr Eppendorf AG, 

Německo). (Optická hustota A260=1 odpovídá 40 µg RNA/ml). Poměr R260 nm/280 nm byl 

pouţit k posouzení čistoty vzorků. Pro přípravu cDNA bylo pouţito 0,1 - 1 µg RNA. Syntéza 

byla provedena soupravou RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas Life 

Sciences, Lithuania) s oligo(dT)18 primery podle protokolu doporučeného výrobcem. Vzorky 

cDNA byly naředěny vodou na koncentraci 300 µg/ml a skladovány při –20°C. 

Měření genové exprese genů pro leptin a adiponectin bylo prováděno na přístroji LightCycler 

2.0 (Roche Diagnostics, GmBH Mannheim, Německo) za pouţití LightCycler FastStart DNA 

Master SYMB Green I kitu a specifických DNA primerů. K měření genové exprese pro 

resistin, IL-6, MCP-1, TNF-alfa, CD14, CD45 a CD68 byla pouţita metoda RT-PCR s  

hydrolyzační sondou TaqMan® Gene Expression Assay, na přístroji ABI PRISM 7500 

(Applied Biosystems, USA). V reakční směsi byla cDNA, TaqMan® Universal Master Mix, 

No AmpErase® UNG  a hydrolyzační sonda TaqMan®. Po iniciační denaturaci následovalo 

40 reakčních cyklů. Data byla vyjádřena jako prahové hodnoty (Ct), tzn. jako změna 

fluorescence v reálném čase.  
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Pro kaţdý vzorek byl stanovován také beta-2-mikroglobulin jako endogenní kontrola. 

Pouţitím této kontroly byl kompenzován různý vstupní objem RNA do reakční směsi a  

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

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

System, Applied Biosystems). 

 

3.6 Statistická analýza dat 

Statistické zpracování dat bylo v provedeno pomocí programu SigmaStat (Jandel 

Scientific, USA). Jednotlivé parametry byly vyjádřeny jako průměr ± SEM. Za statisticky 

významné byly povaţovány rozdíly a korelace, kde p bylo menší neţ 0,05.  

Statistické zhodnocení korelace hladin glukózy v arteriální krvi a intersticiu bylo provedeno 

Spearmanovým testem v programu SigmaStat v. 8.0 (Jandel Scientific, USA). V tomto testu 

byly korelovány absolutní koncentrace glukózy v intersticiu a průměrná hodnota arteriální 

glykémie ze 2 měření, která byla provedena na začátku a na konci sběru jednotlivých vzorků. 

Zhodnocení srovnání sledovaných parametrů kompenzace glykémie při počítačového 

algoritmu pro těsnou kontrolu glykémie a standardního protokolu byla provedeno pomocí t-

testu nebo pomocí Mann-Whitney Rank Sum testu.  

Statistické zhodnocení změn koncentrací, respektive genové exprese, vybraných 

adipocytokinů v perioperačním období bylo provedeno pomocí testu ANOVA pro opakovaná 

měření, event. pomocí párového t-testu.  

4 Výsledky 

4.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání arteriálních a 

intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové tkáně 

 

Grafické porovnání arteriálních a intersticiálních koncentrací glukózy je znázorněno na obr. 

č. 1-3, základní parametry naměřených glykémií a korelace je znázorněn v tabulce č. 1 

Průměrná hodnota arteriální glykémie během celého sledovaného období byla 6,7±0,56 

mmol/l , průměrná koncentrace glukózy v dialyzátu byla 1,32±0,99 mmol/l. Průměrná 

návratnost (recovery) činila 34,9±22,2%. Po přepočtu na absolutní hodnotu pomocí iontové 

referenční metody činila koncentrace glukózy v intersticiu 3,55±0,58 mmol/l. Průměrný 

korelační koeficient pro koncentrace arteriální a intersticiální glukózy byl 0,77±0,15, medián 

byl 0,78. Nejniţší korelační koeficient byl 0,28, nevyšší pak 0,94. 

 

Průměrná arteriální glykémie (mmol/l) 6,7±0,56 

Průměrná glykémie v dialyzátu (mmol/l) 1,32±0,99 

Průměrná glykémie v intersticiu (mmol/l) 3,55±0,58 

Recovery (%) 34,9±22,2 

Korelační koeficient arteriální / intersticální glykémie 0,77±0,15 

 

Tab. č.1: základní parametry naměřených glykémií a jejich korelace 
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Obr. 1-3: Korelace a průběh arteriálních a absolutních intersticiálních hladin glukózy v čase 
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¨ 

 

Obr. 11: Srovnání arteriálních a intersticiálních hladin glukózy po přepočtu pomocí metody 

jednobodové kalibrace 

 

 

4.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání standardního 

protokolu a počítačového algoritmu 

MPC algoritmus byl schopen udrţet glykémii v cílovém rozmezí po delší dobu neţ 

standardní protokol, rovněţ průměrná glykémie byla při pouţití tohoto algoritmu niţší. 

Standardní protokol se ukázal jako efektivnější v rychlejším dosaţení cílových hodnot 

glykémie. Doba, po kterou byli pacienti v hyperglykémii nad 8,3 mmol/l se u obou algoritmů 

výrazněji nelišila. Byly zaznamenány 2 hypoglykemické epizody u pacientů léčených pomocí 

standardního protokolu, narozdíl od MPC algoritmu, kde nebyla zaznamenána ţádná epizoda 

hypoglykémie. Spotřeba inzulínu byla vyšší při pouţití MPC algoritmu.  

Podrobné srovnání sledovaných parametrů je shrnuto v tabulce č. 2 a znázorněno na 

obrázcích č. 4 a 5. 

 

 Standard MPC 

Doba v normoglykémii (hod) 20,32,5 26,32,1* 

Průměrná glykémie (mmol/l) 6,720,23 6,470,11
+
 

Doba k dosaţení cílových hodnot (hod) 8,91,2 10,30,9
+
 

Doba v hyperglykémii >8,3mmol/l (hod) 7,31,9 7,31,3
+
 

Hypoglykemické epizody 2 0
+
 

Spotřeba inzulínu (IU/24hod) 199,127,8 230,238,8
+
 

 

Tabulka 2: Srovnání sledovaných parametrů těsné kontroly glykémie při pouţití standardního 

protokolu a počítačového algoritmu (*p=0,02, 
+
p>0,05) 
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Obr. 4: Srovnání průměrné glykémie v čase při pouţití standardního protokolu a 

počítačového algoritmu Vyjádřeno jako průměry  směrodatná odchylka (SD). 
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Obr. 5: Srovnání průměrné rychlosti inzulínové infuze v čase při pouţití standardního 

protokolu a počítačového algoritmu. Vyjádřeno jako průměry  směrodatná odchylka (SD). 
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4.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové rezistence u 

kriticky nemocných pacientů 

Během operace došlo ke změnám genové exprese pro některé adipocytokiny, a to v jak 

epikardiální, tak subkutánní tukové tkáni. Tyto změny většinou korelovaly se vzestupem 

sérových koncentrací těchto adipocytokinů, podobně jako s koncentracemi sérového kortizolu 

a stupněm inzulínové rezistence (měřenou sledováním spotřeby inzulínu). Podrobně jsou tyto 

výsledky znázorněny v grafech.  

V naší studii nedošlo k signifikantním změnám exprese mRNA pro leptin a adiponectin 

v ţádné tukové tkáni. Došlo však k významnému vzestupu mRNA pro IL-6 v obou typech 

tukové tkáně, pro resistin a TNF- pouze v subkutánní tukové tkáni. Míra tohoto vzestupu 

odpovídala míře vzestupu sérových koncentrací uvedených cytokinů.  

K maximálnímu (48-násobnému) vzestupu sérových koncentrací IL-6 došlo ve 12. hodině od 

přijetí na JIP, mírnější (3-násobné) vzestupy sérových koncentrací  byly zaznamenány u 

TNF- a leptinu s maximem v 6., resp. 12. hodině po operaci. Maximální vzestup 

koncentrace MCP-1 (3-násobný) byl zaznamenán na konci operace. Sérové koncentrace 

resistinu stouply 2,7-násobně v 6. hodině, s maximem 4-násobného vzestupu ve 24. hodině. 

Koncentrace většiny prozánětlivých cytokinů se normalizovaly do 48. hodiny. U 

adioponectinu, hormonu s inzulín-senzitizujícím účinkem pak celkem očekávaně došlo 

pooperačně k mírnému poklesu koncentrací (na 0,7 násobek bazálních hodnot).  

Inzulínová rezistence byla nejvyšší ve 12. hodině po operaci, kdy bylo potřeba podat 8-

násobnou dávku inzulínu oproti výchozí dávce. S exogenně dodávaným inzulínem pak 

stoupaly i jeho sérové hladiny. 

Exprese mRNA pro CD14, CD 45 a CD68 antigeny byla prokázána v obou typech tukové 

tkáně na začátku operace. Na konci operace došlo k signifikantnímu vzestupu exprese CD45 

antigenu v podkoţní tukové tkáni.  

Průměrná glykémie během prvních 48 hodin sledování byla 6,58 ± 0,4 mmol/l, přičemţ 

průměrná rychlost inzulínové infuze potřebná k dosaţení této průměrné hodnoty činila 4,02 ± 

2,35 IU/h. 

Graficky jsou výsledky znázorněny na grafech 6.-14 
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Obr. 6: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro leptin v průběhu 

perioperačního období
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Obr. 7: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro adiponectin v průběhu 

perioperačního období. 
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Obr. 8: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro resistin v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 9: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro interleukin-6 v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 10: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro TNF-alfa v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 11: Dynamika změn sérových koncentrací a exprese mRNA pro MCP-1 v průběhu 

perioperačního období 
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Obr. 12: Změny exprese mRNA pro vybrané povrchové antigeny imunokompetentních buněk 
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Obr. 13: Průběh průměrných koncentrací glykémie, inzulínové rezistence (měřené rychlostí 

inzulínové infuze nutné k udrţení normoglykémie) a sérových koncentrací inzulínu 



 24 

 

 
Obr. 14.: Dynamika změn sérových koncentrací kortizolu v průběhu perioperačního období 

 

 

5 Diskuse 

5.1 Monitorování glykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání arteriálních a 

intersticiálních hladin glukózy měřených pomocí mikrodialýzy tukové tkáně 

Tuková tkáň je z hlediska potenciálního umístění biosenzorů jednou z nejvýhodnějších 

lokalizací pro snadnou dostupnost a moţnost dobré manipulace se zavedeným senzorem. 

Většina v současné době testovaných senzorů pro měření glykémie vyuţívá měření 

koncentrací glukózy v intersticiální tekutině tukové tkáně (27). Zatímco u zdravých jedinců i 

diabetiků byla prakticky ve všech studiích nalezena velmi dobrá korelace mezi glykémii 

v intersticiu tukové tkáně a glykémií systémovou, tento vztah byl dosud velmi málo studován 

u pacientů v těţkém stavu. U těchto nemocných můţe být tento poměr výrazně změněn 

v důsledku hypoperfuze tukové tkáně či jiných příčin. 

Naše studie ukázala, ţe u většiny pacientů po kardiochirurgických operacích byla přítomna 

relativně těsná korelace mezi arteriálními a intersticiálními koncentracemi glukózy (Graf 1, 

2). U 19 pacientů byl korelační koeficient vyšší neţ 0,66. U jednoho pacienta však byl 

korelační koeficient velmi nízký. 

V dalších krocích analýzy dat jsme se snaţili objasnit příčiny odchylek v korelaci arteriálních 

a intersticiálních koncentrací. Zaměřili jsme se především na moţný vliv lokální tkáňové 

ischemie v tukové tkáni, která by mohla vést ke zhoršení této korelace. Jako parametr 

tkáňové ischemie jsme vyuţili stanovení poměru laktát/pyruvát v intersticiu (28).  Pacienty 

jsme poté rozdělili do 2 skupin podle mediánu tohoto poměru. Zvýšený poměr laktát/pyruvát, 

signalizující tkáňovou ischemii, neměl negativní vliv na korelaci intersticiálních hladin 

glukózy, naopak průměrný korelační koeficient byl v této skupině mírně vyšší neţ u pacientů 

s relativně niţším poměrem laktát/pyruvát (0,80±0,09 vs. 0,74±0,20, p>0,05). Ani zvýšené 

hladiny krevního laktátu tuto korelaci výrazně neovlivnily. 

Zajímavým jevem byla variabilita výtěţnosti (recovery) u jednotlivých pacientů, která se 

pohybovala od 8 do 78 %. Ani tato variabilita však neměla signifikantní vliv na korelaci 

hladin glukózy (korelační koeficient u skupiny s niţší recovery byl 0,67±0,12 vs. 0,7±0,16 u 

skupiny s dobrou výtěţností, p>0,05). Samotná výtěţnost nebyla ovlivněna předpokládanou 

tkáňovou ischemií. U pacienta s velmi nízkým korelačním koeficientem jsme nezaznamenali 
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výraznější odchylku ve sledovaných laboratorních i klinických parametrech. Příčina této 

variability není zcela objasněna a je jistě multifaktoriální. Jednoznačnou odpověď nepřinesla 

ani analýza vlivu medikace a vedení infuzní terapie na tkáňovou perfuzi a koncentrační 

gradient na mikrodialyzační membráně. 

Mezi jednotlivými pohlavími jsme nezaznamenali významný rozdíl v intersticiálních 

koncentracích (3,56±0,65 mmol/l u muţů vs. 3,54±0,25 u ţen) ani v korelaci intersticiálních a 

arteriálních koncentrací (0,78±0,16 vs. 0,72±0,11). Je však nutno podotknout, ţe poměr obou 

pohlaví je nevyrovnaný (převaha muţů), neboť tento faktor nebyl brán v úvahu při 

zařazování subjektů do studie. 

Důleţitou otázkou, na kterou naše studie nedala jednoznačnou odpověď, zůstává vliv 

závaţných poruch perfuze na hladiny intersticiální glukózy v tukové tkáni. Pacienti v našem 

souboru byli v relativně stabilizovaném stavu, s běţným pooperačním průběhem bez 

výraznějších komplikací. U 3 pacientů bylo nutné přistoupit k operační revizi, u těchto 

pacientů jsme však nezaznamenali horší korelaci arteriálních a intersticiálních koncentrací 

glukózy. Z hlediska pouţití tukové tkáně k umístění biosenzorů u kriticky nemocných 

zůstává problémem i kalibrace intersticiálních koncentrací na koncentrace v arteriální krvi. 

V naší studii jsme vyuţili 1 bodovou kalibraci (Graf 3), kdy byl stanoven poměr arteriální a 

intersticiální koncentrace glukózy na začátku sledování. U některých pacientů byl průběh 

křivky koncentrací intersticiální glukózy v čase po přepočtu prakticky shodný s křivkou pro 

arteriální glykémii, u některých pacientů tomu tak nebylo. Příčinou je nejčastěji špatná 

korelace intersticiální a arteriální koncentrace glukózy v bodě kalibrace, neboť po opakované 

kalibraci v jiném bodě časové osy jiţ byly ve většině případů průběhy křivek uspokojivé. 

Z tohoto důvodu bude nutné vypracovat a zhodnotit alternativní metody kalibrace. 

 

5.2 Léčba hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů: srovnání standardního 

protokolu a počítačového algoritmu 

Počítačový algoritmus pouţitý v naší studii umoţnil efektivnější kontrolu glykémie neţ běţně 

pouţívaný standardní protokol. Tento velmi příznivý výsledek můţe být částečně způsoben 

kratším intervalem mezi jednotlivými odběry glykémie při pouţití MPC algoritmu 

(standardní protokol uţívá v případě stabilní glykémie dvouhodinový interval). Je ovšem 

nutné vzít v úvahu, ţe MPC algoritmus je primárně určený pro automatizovaný systém, který 

umoţňuje častější, prakticky kontinuální monitorování glykémie. Přesto nelze opomenout 

hlavní výhody počítačového algoritmu, jakými jsou flexibilní přizpůsobení výpočtu rychlosti 

inzulínu danému pacientovi (sledováním vývoje jeho inzulínové rezistence, přesnější 

kalkulací s energetickým příjmem) a významně vyšší bezpečnost. Pouţití MPC algoritmu 

umoţňuje přesněji dokumentovat průběh vlastní inzulínové terapie, jednoduchým ovládáním 

významně zvyšuje komfort uţivatele a sniţuje riziko chyby ošetřujícího personálu, neboť 

odpadá poměrně sloţitý „manuální“ výpočet. Přesto byla vyvinuta verze počítačového 

algoritmu s variabilním intervalem měření glykémie (eMPC), která byla testována v dalších 

studiích. Vyuţití algoritmu lze vidět rovněţ v jeho moţné implementaci do „uzavřeného“ – 

closed loop systému, který byl popsán výše, nebo alespoň do „polouzavřeného“ systému, 

který by umoţňoval přímou integraci funkce algoritmu a infuzní pumpy v jednom přístroji a 

podstatně tak zjednodušil práci ošetřujícího personálu.  

 

5.3 Podíl endokrinní dysfunkce tukové tkáně na rozvoji inzulínové rezistence u 

kriticky nemocných pacientů 

Z výsledků naší i dřívějších studií je zřejmé, ţe sérové koncentrace prozánětlivých cytokinů 

významně stoupají v časném pooperačním období. Důleţitým zjištěním naší studie je, ţe 

významným producentem prozánětlivých cytokinů je i epikardiální a subkutánní tuková tkáň. 

Tato produkce je dále zesílena v průběhu akutní stresové rekce a aktivace imunitního systému 
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v důsledku kardiochirurgického zákroku. Tento vzestup prozánětlivých cytokinů je pak 

doprovázen inzulínovou rezistencí. Zajímavá je chronologie vzestupu koncentrací 

jednotlivých cytokinů. Nejdříve stoupají koncentrace MCP-1, chemotaktického faktoru pro 

monocyto-makrofágový systém, a to ještě v průběhu operace. Tento vzestup je následován 

vzestupem TNF-alfa a interleukinu-6 v časném pooperačním období. Tento nález podporuje 

teorii, ţe je tímto proteinem aktivována infiltrace tukové tkáně imunokompetentními 

buňkami, coţ vede k vzestupu produkce ostatních prozánětlivých cytokinů a další aktivaci 

imunitního systému. Teorii infiltrace tukové tkáně imunokompetentními buňkami v průběhu 

akutní zánětlivé reakce podporuje i naše sledování změn exprese povrchových antigenů 

imunokompetentních buněk, kdy byl zaznamenán nárůst exprese mRNA pro molekulu CD45 

v podkoţní tukové tkáni exprimovanou monocyty, lymfocyty a granulocyty.  

Dalším hormonem tukové tkáně, jehoţ úloha v rozvoji inzulínové rezistence je diskutována je 

resistin. Tento hormon byl dlouho povaţován za hormon produkovaný jak adipocyty, tak 

imunokompetentními buňkami a jeho zvýšené sérové koncentrace byly spojeny s rozvojem 

inzulínové rezistence u obezity a diabetu mellitu 2. typu. V naší studii jsme zaznamenali 

vzestup koncentrací resistinu i jeho genové exprese v tukové tkáni v průběhu akutní stresové 

reakce spolu s prozánětlivými cytokiny, proto se domníváme, ţe by se spíše neţ o typický 

hormon produkovaný adipocyty mohlo jednat rovněţ o prozánětlivý cytokin produkovaný 

imunokompetentními buňkami tukové tkáně.  

Tuková tkáň není zcela jistě jediným producentem působků, způsobujících inzulínovou 

rezistenci, nicméně se domníváme, ţe eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni 

prozánětlivých cytokinů by mohlo vést alespoň ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie 

kriticky nemocných.  

 

6  Závěr 

Výsledky našich studií prokázaly moţnou úlohu tukové tkáně na vzniku inzulínové rezistence 

u kriticky nemocných pacientů. Byl zaznamenán vzestup sérových koncentrací i genové 

exprese mRNA většiny prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni, stejně jako zvýšená infiltrace 

tukové tkáně imunokompetentními buňkami. Tuková tkáň není zcela jistě jediným 

producentem působků, způsobujících inzulínovou rezistenci. Velkou úlohu v jejím vzniku 

hraje především vyplavení kontraregulačních hormonů nadledvin (kortikoidů a 

katecholaminů) a endokrinního pankreatu (glukagon), které rezultuje v poruchu metabolické 

funkce orgánů zpracovávajících glukózu (především jater a svalů). Tato reakce však vede 

mimo jiné k aktivaci imunitního systému a sekreci prozánětlivých cytokinů a tuková tkáň 

můţe být jedním z jejich významných producentů. Z tohoto důvodu lze předpokládat, ţe 

eventuální terapeutické ovlivnění na úrovni prozánětlivých cytokinů by mohlo vést 

k potlačení či ke zmírnění neţádoucí hyperglykémie kriticky nemocných. 

Tuková tkáň však můţe hrát i další, poněkud odlišnou roli u kriticky nemocných pacientů, a 

to jako tkáň vhodná pro umístění biosenzorů pro kontinuální měření glykémie. Výsledky 

dosavadních studií totiţ potvrzují relativně dobrou korelaci mezi arteriální a intersticiální 

glykémií, a to nejen u zdravých subjektů či diabetiků, ale i u pacientů v těţkém stavu 

s poruchami mikrocirkulace. Toto zjištění můţe hrát významnou roli zvláště při vývoji 

uzavřených systémů pro těsnou kontrolu glykémie, pro níţ je časté měření koncentrace 

glukózy v krvi nezbytné. Vývoj spolehlivého glukózového senzoru by pak byl klíčovým 

krokem, zvláště za situace, kdy jsou dostupné funkční, počítačem řízené algoritmy pro těsnou 

kontrolu glykémie, jejichţ účinnost byla našimi studiemi také prokázána. 
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