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SOUHRN 

Rozšíření poznatků o patogenezi inzulinové rezistence a úloha PKC 

v mechanismu inzulinové rezistence  

• U HHTg potkanů byly zvýšené sérové hladiny triglyceridů a  NEMK 

spojeny s  ektopickým ukládáním triglyceridů ve tkáních a se 

sníženou citlivostí periferních tkání k účinku inzulinu. Zhoršená 

utilizace glukózy v periferních tkáních byla provázena sníženou 

aktivitou GS v kosterním svalu. Snížená aktivita GS a utilizace 

glukózy v periferních tkáních ukazují na možný defekt v přenosu 

inzulinového signálu do buněk. V souladu s tím jsou naše nálezy, 

které ukazují, že rezistence kosterních svalů k účinku inzulinu byla 

asociována se zvýšenou aktivací a translokací PKC θ.  

• Nutričně indukovaná obezita HHTg potkanů v řadě případů tyto 

metabolické abnormality spojené s IR ještě dále prohloubila. Zjistili 

jsme, že zejména PKC θ, by mohla přispívat k metabolickým 

abnormalitám spojeným s IR a obezitou.  

• Se zvyšujícím se věkem se u HHTg potkanů dále zhoršovala IR a 

s ní související  poruchy lipidového a sacharidového metabolismu, 

aniž by se zároveň zvyšoval podíl tukové tkáně.  

• Zvyšování IR s přibývajícím věkem bylo u HHTg potkanů 

doprovázeno nárůstem relativního množství PKC θ. Tyto nálezy 

svědčí pro možnou účast PKC θ v poruchách IR kosterních svalů. 
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Studium potenciální úlohy rezistinu v patogenezi inzulinové 

rezistence 

• U SHR potkanů byla chronická transgenní exprese rezistinu v tukové 

tkáni asociována s poruchami lipidového a sacharidového 

metabolismu, rezistencí tukové tkáně k účinku inzulinu a výrazným 

nárůstem relativního množství  PKC θ v kosterním svalu.  

• Výsledky podporují hypotézu o úloze rezistinu v mechanismu IR a 

naznačují jeho autokrinní účinky v tukové tkáni. Zda se PKC může 

uplatňovat při zhoršování metabolických abnormalit doprovázených 

zvýšenou expresí rezistinu v tukové tkáni není úplně jasné.  

 

Vliv farmakologické intervence při inzulinové rezistenci 

• Dlouhodobé podávání pioglitazonu příznivě ovlivnilo abnormality 

asociované s IR. Snížilo sérové koncentrace triglyceridů a NEMK, 

zvýšilo inzulinovou senzitivitu tukové a svalové tkáně, sérové 

hladiny adiponektinu a zabránilo rozvoji hyperinzulinémie. Naproti 

tomu pioglitazon zvýšil akumulaci triglyceridů ve svalech a 

aktivoval PKC ε a PKC θ.  

• Příznivé účinky TZD mohou být vysvětleny remodelací tukové 

tkáně a zvýšenou sekrecí adiponektinu. 
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