
Hlavním cílem této práce bylo sledování molekulární adaptace lidské tukové tkáně během dietní
intervence se zaměřením na jeho sekreční aktivitu i buněčné složení, hlavně na populaci makrofágů.
Konkrétně jsme studovali roli nově objevených adipokinu visfatinu a RBP4 vůči inzulinové rezistenci a
metabolizmu tukové tkáně. Dále jsme chtěli charakterizovat vliv změn navozených dietou na zastoupení
tkáňových makrofágů s návazností na metabolické zlepšení organismu. 
Z našich studií jsme zjistili, že změna životního stylu měla pozitivní efekt na metabolické a biochemické
parametry v závislosti na délce a typu dietní intervence. U obou vyšetřovaných adipokinů jsme zjistili
modifikaci na úrovni mRNA a plazmatických hladin během diety. Avšak nenašli jsme žádnou asociaci s
inzulínovou rezistencí. Naše výsledky nepodporují hypotézu o úloze těchto adipokinů při zlepšení
inzulínové senzitivity a jiných metabolických komplikací vlivem dietní intervence. Co se týče počtu
tkáňových makrofágů během dietní intervence, zjistili jsme pomocí průtokové cytometrie, že buněčné
složení tukové tkáně se změnilo v důsledku úbytku váhy (na konci celé dietní intervence, ve fázi udržení
váhy). Tato dietou navozená remodelace tukové tkáně byla vyjádřena snížením počtu makrofágů bez
vlivu na jejich fenotyp. Na rozdíl od tohoto, většina metabolických parametrů včetně inzulinové
senzitivity se zlepšila už po VLCD. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že změny v imunitní odpovědi
potřebují více času na adaptaci než metabolické procesy. Proto fáze udržení váhy tvoří důležitou periodu
při adaptaci na novou metabolickou rovnováhu. Naše výsledky prokazují, že dietou indukovanéa změny
vedly k různým modifikacím exprese genů související s metabolismem a imunitní odpovědí organismu v
souladu se změnami počtu imunitních buněk, tj. makrofágů zastoupených v tukové tkáni. Avšak tato
zjištění vedou k dalším otázkám týkajících se porozumění procesů provázejících se při obezitě a tvoří
podklad pro navazující studie se zaměřením na identifikaci možných faktorů odpovědných za
molekulární odlišení v tukové tkáni (např. ER stres, hypoxie, zvýšené hladiny mastných kyselin atd..) a
aktivaci signálních drah, které jsou zahrnuty v těchto probíhajících dějích během obezity.


