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Souhrn: 

 Obezita se stala na přelomu tisíceletí vážným zdravotním a sociálním 

problémem. Jak vzestup tělesné hmotnosti a hromadění tělesného tuku, tak 

pokles tělesné hmotnosti v odpověď na redukční režim jsou ovlivňovány 

interakcí zevních a heriditárních faktorů. Změny tělesné hmotnosti jsou 

obvykle dány vzájemným působením heriditárních a zevních vlivů na 

psychobehaviorální, metabolické, nutriční a hormonální faktory. 

Cílem naší studie bylo určit podíl některých genetických, 

metabolických a hormonálních faktorů na schopnosti dlouhodobě udržet 

hmotnostní pokles a současně zredukovat zdravotní rizika spojená 

s obezitou.  

V první studii jsme se zabývali vlivem polymorfismu P73T genu 

neuromedin β na redukci tělesné hmotnosti a jeho souvislosti s některými 

metabolickými a psychobehaviorálními faktory. Ve skupině mužů, kteří byli 

identifikováni jako nositelé T allely, došlo k signifikantní redukci výše 

obvodu pasu, energetického příjmu a skóre deprese. Zároveň došlo ke 

zvýšení skóre restrikce (tzv. restraint score), který byl zjištěn pomocí 

dotazníků Eating Inventory. Je však nutno uvést, že počet pacientů ve 

skupině mužů byl nepočetný (37 mužů).    Nositelky T allely zlepšily pouze 



skóre deprese. Jinak P73T polymorfismus neměl u těchto žen žádný vliv na 

ostatní sledované parametry. 

Ve druhé studii jsme sledovali vliv varianty Leu162Val genu PPARα a 

Pro12Ala genu PPARγ na redukci tělesné hmotnosti a na sledované 

metabolické a psychobehaviorální faktory u skupiny 246 obézních žen. Po 

2,5 letech sledování došlo ke zlepšení nejen v některých antropometrických 

parametrech, ale i v lipidovém spektru, skóre restrikce a deprese, a hladiny 

leptinu, adiponektinu  a ghrelinu. Přestože byly idenitifkovány některé 

signifikantní rozdíly mezi nositeli a nenositeli minoritní allely na začátku a 

na konci sledování, opakované měření pomocí ANOVA však neukázalo na 

žádný zásadní vliv polymorfismů obou genů na sledované antropometrické, 

biochemické, hormonální a psychobehaviorální faktory. 

 

 

 

 

1. Úvod  

    V současné době jsme svědky výrazného celosvětového vzestupu 

prevalence obezity, která dosahuje rozměr celosvětové epidemie. V řadě 

evropských zemí, včetně České republiky, je téměř pětina dospělé populace 

obézní a více než polovina populace trpí nadváhou nebo obezitou (Hainer 

2004).  

    Obezita je chronické multifaktoriálně podmíněné onemocnění, které 

vzniká vlivem dlouhodobé pozitivní energetické bilance u geneticky 

predisponovaných jedinců. Obezita je kromě socioekonomických aspektů též 

spojena s řadou závažných onemocnění jako jsou metabolická onemocnění 

(diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémie), kardiovaskulární onemocnění 



(hypertenze, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda), 

onemocnění pohybového aparátu, některé nádory (nádory prsu, dělohy, 

tračníku) a psychických onemocnění (úzkost, deprese). Zatímco krátkodobá 

redukce tělesné hmotnosti bývá obvykle úspěšná, je docílení dlouhodobého 

hmotnostního poklesu vzácností a to i přesto, že k významné redukci 

zdravotních rizik přispívá snížení hmotnosti již o 10 % (Hainer et al. 1998). 

 Jak schopnost zredukovat tělesnou hmotnost, tak schopnost udržení 

docíleného hmotnostního poklesu závisí na interakci obezigenních a 

leptogenních genetických faktorů, které ovlivňují životní styl (obr. 1). I když 

je dnes známo více než 600 kandidátních genů obezity (Rankinen et al. 

2006), jen u části z nich byl prokázán vliv na hmotnostní redukci resp. na 

její udržení (Nicklas et al 2001; Sivenius et al. 2001; Tchernof et al. 2000). 

Vliv prostředí na změnu tělesné hmotnosti dokazují studie u Pima Indiánů. 

Pima Indiáni žijící v USA jsou v průměru o 30 kg těžší než Pima Indiáni žijící 

v Mexiku. Podobné rozdíly byly pozorovány u Nigerijců žijících v USA a u 

Nigerijců v jejich domovině (Hainer 2004).  

Řada studií se zabývalo identifikací prediktorů úspěšnosti 

hmotnostního poklesu při terapeutické intervenci. Iniciální sympatická 

nervová aktivita posuzována podle bazální plazmatické hladiny 

noradrenalinu a adrenalinu lze mezi tyto prediktory např. považovat  (Astrup 

et al. 1998). Z řady hormonálních faktorů ovlivňujících schopnost udržet 

hmotnostní pokles lze zvažovat dietoterapií navozený relativní deficit leptinu, 

zvýšenou sekrecí ghrelinu, popř. kortizolu, zatímco hladiny rezistinu a 

adiponektinu souvisí s distribucí tuku a s výskytem zdravotních rizik 

(Jenkins 2003 et al.; Wadden et al. 1998; Doucet et al. 2000) 

 

 



 

Obr. 1 Vzájemná interakce genetických faktorů a faktorů prostředí 

v etiopatogenezi obezity. 

  

 

 

 

2. Energetická homeostáza a její regulace 

  Energetickou homeostázu zajišťuje komplexní interakce periferních 

signálů s centrálním nervovým systémem. Příjem potravy je řízen centrem 

sytosti a hladu ve ventromediálním a laterálním hypothalamu. Tato centra 

neuronů přijímají podněty jednak z centrálního nervového systému (CNS) 

např. neurotransmitery z nucleus arcuatus (ARC), jednak z periferie.  

 

2.1. Regulace příjmu potravy na úrovni CNS (Obr. 2)  



   V centrálním nervovém systému v oblasti hypothalamu existují dva typy 

neuronů - orexigenní a anorexigenní. Orexigenní neurony zprostředkují 

signalizaci pomocí neuropeptidu Y (NPY) a agouti-related peptidu (AgRP) a 

jejich aktivací dochází ke zvýšení energetického příjmu a snížení 

energetického výdeje. Anorexigenní signalizace je zprostředkována 

prostřednictvím proopiomelanokortinu (POMC) a cocaine-amphetamine 

related transcriptu (CART) a jejich aktivací dochází k jevu opačnému. Oba 

typy neuronů zajišťují informaci o stavu tělesných zásob neuronům v oblasti 

hypothalamu, které též dostávají informace prostřednictvím adrenergních, 

dopaminergních, serotoninergních a endokanabinoidních signálů. 

Orexigenní neurony předávají svoji informaci do laterálního hypothalamu 

(centrum hladu) a aktivací orexigenních působků (melanin koncentrující 

hormon – MCH, orexiny A, B) dochází ke stimulaci jedení. Naopak 

anorexigenní neurony informují oblast paraventrálního hypothalamu 

(centrum sytosti), a tím dochází k aktivaci anorexigenních působků 

(thyrotropin uvolňující hormon – TRH, hormon uvolňující kortikotropin – 

CRH, oxytocin).  Výsledkem této aktivace je navození pocitu sytosti a zvýšení 

energetického výdeje. Energetický výdej je ovlivněn nejen TRH, ale POMC 

neurony zasahují i do oblasti sympatického nervového systému, který 

aktivuje beta-adrenergní receptory.   
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    Obr. 2 Řízení energetické bilance - interakce periferie s centrálním 

nervovým systémem  

(upraveno podle Bella se spol. 2005, Gale se spol. 2004 )  

Neurony NPY/AgRP (orexigenní) a POMC/CART (anorexigenní) v ARC hypothalamu hrají 

klíčovou roli v regulaci energetické bilance. Aktivací orexigenních neuronů dochází ke 

stimulaci příjmu potravy, naopak aktivací anorexigenních neuronů dochází k potlačení 

příjmu potravy. Tyto dva typy neuronů přijímají mnoho signálů z periferie. Leptin a inzulín 

svým působením v CNS aktivují anorexigenní neurony a inhibují neurony orexigenní. 

Orexigenní neurony jsou ghrelinem aktivovány a naopak PYY3-36 inhibovány. Signály obou 

typů neuronů ovlivňují neurony v hypothalamu, kde sídlí centra sytosti (VMH) a centra 

hladu (LH). Tyto neurony společně s přídatnými signály (adrenergní, dopaminergní, 

serotoninergní, endokanabinoidní) regulují příjem potravy a výdej energie.   

AgRP, agouti-related peptid; CART, cocaine-amphetamine related transcript; GIT, 

gastrointestinální trakt; LH, laterální hypothalamus; NPY, neuropeptid Y; POMC, 

proopiomelanokortin; PYY3-36, peptid YY3-36; VMH, ventromediální hypothalamus.   

 

   

2.2. Periferní faktory regulující příjem potravy 

    Odpovědí CNS s ohledem na příjmu potravy ovlivňují signály o 

metabolickém stavu organismu z periferie. Podněty z periferie zahrnují 

signály z tukové tkáně (např. leptin, adiponektin), z gastrointestinálního 

traktu (cholecystokinin, ghrelin, obestatin, oxyntomodulin, GLP1, peptid 



YY3-36, glucagon, inzulín), metabolické signály (glykémie, hladiny 

aminokyselin a ketolátek) a aferentní neurogenní signály 

z gastrointestinálního traktu (n. vagus). 

     

 

3. Etiopatogeneze obezity 
 

 Obezita vzniká v důsledku pozitivní energetické bilance, tzn. stavu, 

kdy energetický příjem převýší energetický výdej. Energetickou rovnováhu lze 

znázornit miskami vah, z nichž jedna odpovídá energetickému příjmu a 

druhá energetickému výdeji. Za normálních okolností je organismus 

v energetické rovnováze.  Poruchy energetické rovnováhy vedoucí k pozitivní 

energetické bilanci mohou nastat na jakékoliv úrovni kaskády regulující 

příjem potravy a výdej energie. 

 

3.1. Energetický příjem 

 Výše energetického příjmu je ovlivněna zastoupením základních živin 

v potravě. Na zvýšeném energetickém příjmu se podílí především zvýšená 

konzumace tuků. Tuky by se měly na celkovém energetickém příjmu podílet 

max. 30 %. U nás mnohdy tuky tvoří až 40 % celkového energického příjmu. 

Díky své vysoké energetické denzitě (38 kJ/g oproti 17 kJ/g u bílkovin a 

sacharidů) a malé sytící schopnosti představuje zvýšena konzumace tuků ve 

srovnání se sacharidy a bílkovinami největší riziko při vzniku obezity. 

Sacharidy na rozdíl od tuků nehrají tak významnou úlohu při rozvoji obezity. 

Při zvyšeném příjmu sacharidů dochází k adaptačnímu zvýšení jejich 

spalování, které může stoupnout až na dvojnásobek. Až teprve při 

dlouhodobém nadměrném příjmu, zejména jednoduchých sacharidů, je 

organismus začne přeměňovat na zasobní tuk.  Role bílkovin při rozvoji 

obezity je zanedbatelná. Úlohu však může hrát současně nadměrný přísun 

živočišných tuků při konzumaci živočišných bílkovin. Důležitá je i zvýšená 

konzumace alkoholu. Alkohol má vysoký energetický obsah (29 kJ/g) a je 

bezprostředně po požití oxidován. Využitím alkoholu jako zdroje energie 



dochází k potlačení oxidace ostatních energetických zdrojů, což má za 

náseledek jejich hromadění. 

 

 

 

3.2. Energetický výdej 

 Celkový energetický výdej sestává z klidového energetického výdeje, 

postprandiální termogeneze a z energetického výdeje při pohybové aktivitě. 

Fakultativní složka energetického výdeje je jeho vzestup při kouření či po 

konzumaci potravin a nápojů s obsahem kofeinu. Klidový energetický výdej 

slouží k zajištění základních životních funkcí organismu a k udržení tělesné 

teploty. Tvoří podstatnou část (55-70 %) energetického výdeje. Postprandiální 

termogeneze se podílí 8-10 % na celkovém energetickém výdeji a je spojena 

s trávením, vstřebáváním a metabolismem živin. Energetický výdej při 

pohybové aktivitě (20-40 % z celkového energetického výdeje) je významně 

ovlivněn sociokulturními vlivy. Snížení pohybové aktivity se významně podílí 

na nárůstu prevalence obezity.   

 

3.3. Hormonální faktory 

 

 V regulaci energetické homeostázy a v etiopatogeneze obezity se 

uplatňuje řada hormonů z CNS, z tukové tkáně a z gastrointestinálního 

traktu. Podrobněji se zmíníme o těch, které byly předmětem našich studií.  

 

3.3.1. Leptin a jeho role v energetické homeostáze   

 Leptin  je peptidový hormon, který byl objeven v roce 1994 jako 

produkt tzv. genu obezity (ob-genu) (Zhang et al. 1994). Objev leptinu (z 

řeckého slova leptos - štíhlý) vedl k částečnému objasnění regulace 

energetické bilance na úrovni CNS. Sekrece leptinu do krevního řečiště závisí 

na množství tukové tkáně (Maffei et al. 1995) a probíhá nejen v bílé a hnědé 

tukové tkáni, ale v menší míře i v mozku, v placentě, ve fetálním srdci, v 

kostech, v chrupavce, ve vlasových folikulech, v žaludku a v epitelu prsní 

žlázy. Koncentrace leptinu v plazmě koreluje s celkovým množstvím tukové 



tkáně a s výší BMI (Frühbeck et al. 1998, Banks 2004). Fyziologickou úlohou 

leptinu je regulace energetického příjmu a výdeje prostřednictvím jeho 

receptoru (LEPR) a melanokortinové cesty v CNS (Fisher et al. 1999). Leptin 

zvyšuje energetický výdej stimulací sympatického nervového systému a tím 

ovlivňuje termogenezi (Scarpace et al. 1998). Leptin má vliv i na reprodukční 

osu zvýšením sekrece gonadoliberinu, reguluje buňky imunitního systému 

(Lofffreda et al. 1998, Kazumi et al. 2003), inhibuje beta-buňky pankreatu 

(Kieffer et al. 1997), buňky svalové a také se podílí na regulaci krvetvorby ( 

Mikhail et al. 1997).  Podílí se též na regulaci funkce nadledvin a štítné žlázy 

(Moran et al. 2003).  

      Leptin se produkuje v adipocytech a přináší signály o stavu výživy do 

CNS prostřednictvím vazby na leptinové receptory přítomné v ARC v 

hypothalamu. Po navázání leptinu na receptor dochází následně ke 

stimulaci osy anorexigenních neuropeptidů POMC/CART a k inhibici osy 

orexigenních neuropeptidů NPY/AgRP. A proto při nízké hladině 

cirkulujícího leptinu (např. při hladovění), exprese NPY a AgRP je zvýšená, 

oproti tomu při nadbytku energie popř. tukových zásob s vysokou hladinou 

leptinu je stimulována anorexigenní osa zprostředkována POMC/CART. 

Konečným důsledkem interakce leptinu na CNS je snížení příjmu potravy a 

zvýšení energetického výdeje. 

 

3.3.2. Ghrelin 

 

    Ghrelin (ghre=růst) je peptid o 28 aminokyselinách, který byl objeven v 

roce 1999 při hledání ligandů pro GHSR „growth hormone secretagouge 

receptor“ (Kojima et al. 1999). Následující studie ukázaly jeho stimulační roli 

na příjem potravy a nárust tělesné hmostnosti (Tschop et al. 2000; Wren et 

al. 2001; Nakazato et al 2001), což vedlo ke zkoumání  jeho role 

v energetické homeostázi.  Ghrelin je syntetizován v enterochromafinních 

buňkách mukózy žaludku, v nucleus arcuatu, srdci, plicích, ε-buňkách 

pankreatu, střevě a tukové tkáni (Kojima et al. 1999). 

   Kromě toho, že ghrelin v hypofýze prostřednictvím svého receptoru 

stimuluje uvolnění růstového hormonu, zvyšuje příjem potravy, snižuje 



odbourávání tukové tkáně, snižuje výdej energie a vykazuje další endokrinní 

funkce (Tab. 1) (Korbonits et al. 2004). Ghrelin stimuluje uvolnění inzulínu z 

pankreatu a naopak k fyziologickému postprandiálnímu poklesu hladiny 

ghrelinu je nezbytný inzulín, neboť inzulín již při normálních hladinách 

glykémie účinek ghrelinu potlačuje (Murdolo et al. 2003).  

 

Tab. 1 Účinky ghrelinu (podle Korbonitze 2004) 

 

Účinky ghrelinu 

Uvolnění růstového hormonu ↑ 

Uvolnění ACTH a kortizolu ↑ 

Uvolnění prolaktinu ↑ 

Stimulace chuti k jídlu 

Motilita žaludku ↑ 

Spánek ↑ 

Srdeční akce ↑ 

Vazodilatace ↑ 

Kontraktilita myokardu ↑ 

Termoregulace ↓ 

  

Ghrelin se řadí mezi orexigenní hormony, neboť stimuluje 

hypothalamické orexigenní neurony (Nakazato et al. 2001) a inhibuje 

aferentní vlákna bloudivého nervu v žaludku (Date et al. 2002). V regulaci 

energetické bilance ghrelin vykazuje přesně opačné účinky než leptin. 

Výjimečný je v tom, že je jediným hormonem peptidové povahy, který 

stimuluje chuť k jídlu po periferním podání. Navíc je jediným známým 

savčím hormonem, který zvyšuje chuť k jídlu a stimuluje příjem potravy po 

jeho intravenosnímu podání u lidí a dokáže zlepšit chuť u pacientů 

s nádorovým onemocněním (Wren et al. 2001; Neary et al. 2004). U myších 

modelů periferní či centrální podání ghrelinu navozuje nárůst tělesné 

hmotnosti (Wren et al. 2000). 

      

      



Ghrelin hraje roli jak v krátkodobé, tak v dlouhodobé regulaci příjmu 

potravy. V krátkodobé regulaci příjmu potravy ghrelin zvyšuje pocit hladu a 

chuť k jídlu a podílí se na zahájení jedení (Keen- Rhinehart et al. 2004). U 

lidí hladiny ghrelinu dosahují maxima těsně před příjmem potravy a naopak 

jeho hladiny klesají postprandiálně (Cummings et al. 2001, Tschop et al. 

2001). Hladiny ghrelinu nalačno jsou vyšší u štíhlých jedinců než u 

obézních, proto jeho hladiny negativně korelují s výší BMI kromě u jedinců 

se syndromem Pradera-Williho, kteří mají hyperghrelinémii (Tschop et al. 

2001). U štíhlých jedinců hladiny ghrelinu rychle klesají po příjmu potravy 

na rozdíl od obézních jedinců, u kterých se hladiny ghrelinu ani po jídle 

nemění (English et al. 2002), což ukazuje na jednou z cest, která se podílí na 

udržení nadváhy. 

Ghrelin taktéž reguluje dlouhodobou energetickou hemostázu. Hladina 

ghrelinu negativně koreluje s celkovým množstvím tukové tkáně. Redukce 

tělesné hmotnosti pomocí nízkoenergetických diet vede k vzestupu hladiny 

ghrelinu (Cummings et al. 2002, Wisse et al. 2001). Vzestupy ghrelinu v 

plazmě jsou též pozorovány u jedinců s dlouhodobou negativní energetickou 

bilancí spojenou se zvyšenou tělesnou aktivitou, nádorovou kachexií, 

chronickým srdečním selháním nebo u jedinců s mentální anorexií 

(Cummings et al. 2001, Wisse et al. 2001, Shimizu et al. 2003, Nagaya et al. 

2001, Tschop et al. 2001). Navíc exprese receptorů ghrelinu v hypothalamu 

se výrazně zvyšuje při hladovění či dlouhodobé restrikci příjmu potravy (Kim 

et al. 2003, Nogueiras et al. 2004). Naopak nadbytek tělesné hmotnosti vede 

k vzestupu hladiny ghrelinu (Williams et al. 2006, Robertson et al. 2004).   

Zajimavým nálezem je negativní korelace mezi hladiny ghrelinu a 

antropometrickými parametry u dětí již od období po narození (Soriano-

Guillen et al. 2004, Cortelazzi et al. 2003).  

   

3.3.3. Adiponektin  

    Adiponektin je peptidový hormon, který je vyplavován z adipocytů. 

Adiponektin a adiponektinové receptory (AdipoRs 1 a 2) hrají důležitou roli v 

rozvoji inzulinové rezistence, metabolického syndromu, diabetu mellitu 2. 



typu a aterosklerózy (Yamauchi et al. 2008). Adiponektin cirkuluje v plazmě 

ve formě hexamerů s nízkou molekulární hmotností (LMW) nebo ve formě 

většího seskupení multimerů s vyšší molekulární hmotností (HMW)(Pajvani 

el al. 2004). Biologické účinky adiponektinu jsou zprostředkovány AdipoRs. 

Aktivace AdipoRs vede ke stimulaci AMPK (AMP-activated protein 

kinase)(Tomas 2002), PPARα, k beta-oxidaci mastných kyselin a k 

vychytávání glukózy myocyty a hepatocyty in vivo (Yamauchi et al. 2008). 

Inzulin snižuje hladinu mRNA adiponektinu (Fasshauer et al. 2002). HMW 

adiponektin ovlivňje glukoneogenezi v játrech na podkladě zlepšení 

inzulinosenzitivity a stimuluje oxidaci tuků.  

 

    Výsledky studie u normosteniků prokázaly, že plazmatická hladina 

adiponektinu negativně koreluje s BMI, systolickým a diastolickým krevním 

tlakem, glykémií nalačno, hladinou inzulinu, celkovou hladinou LDL-

cholesterolu, triglyceridů a kyselinou močovou. Ve stejné studii hladina 

adiponektinu pozitivně korelovala s HDL-cholesterolem (Yamamoto et al. 

2002). Experimentální studie předpokládá, že adiponektin může hrát 

protektivní roli při rozvoji aterosklerózy (Haluzík et al. 2004). Je známo, že 

redukce tělesné hmotnosti u obézních pacientů vede k vzestupu hladiny 

adiponektinu (Yang et al. 2001). Podobný trend byl registrován u obézních 

žen po redukci hmotnosti  po bariatrcké intervenci (Kopp et al.  2005). 

 

   

4. Genetické faktory a vznik obezity  

Genetické faktory ovlivňují energetickou rovnováhu jak s ohledem na 

energeticky příjem, tak s ohledem na energetický výdej. Nicméně prudký 

nárůst prevalence obezity v posledních dvou až třech desetiletích nelze 

přičíst genotypu, který se v tak krátké době nemohl změnit. Je si třeba 

uvědomit, že fyziologické regulační mechanismy, které se vyvýjely v průběhu 

fylogeneze člověka byly přizpůsobeny především na překonávání 

energetického deficitu při nedostatku potravy a zvýšené fyzické aktivitě 



vynakládané při získávání zdrojů obživy (Hainer et al. 2006a). Člověk jako 

druh žil po většinu své existence v leptogenním (energeticky 

restriktivním) prostředí a až teprve v posledních desetiletích minulého 

století se toto leptogenní prostředí změnilo v důsledku nabídky potravy o 

vysoké energetické denzitě a sedavého způsobu života v prostředí 

obezigenní. V tomto prostředí se uplatní geny náchylnosti k obezitě 

(obezigenní geny), které bývají spojovány s úsporným genotypem („thrifty 

genotype“), který byl selektován  v populacích vystavených v minulosti 

nedostatku potravy a hladomorům (Neel et al. 1999). Dnešní člověk tedy je 

potomek jedinců s vynikajícími schopnostmi šetření energie. Zároveň tyto 

vlastnosti v obezigenním prostředí jsou pro člověka přítěží. V roce 1994 prof. 

Bouchard založil databázi chromosomálních lokusů, genů a mutací, které 

jsou spojeny s fenotypickými projevy obezity. Poslední aktualizace, která 

proběhla v roce 2006, uvádí, že více jak 600 genů, markerů a 

chromosomálních oblastí je spojováno s obezitou (Rankinen et al. 2006). 

Genetické faktory ovlivňují regulační mechanismy týkající se příjmu potravy, 

pocitu hladu a sytosti, preference potravin, zpracování potravy 

v gastrointestinálnímu traktu a ukládání živin do energetických zásob.  

 

 

4.1. Monogenní a polygenní formy obezity  

U vzácných mendelovsky děděných syndromů (např. syndromy 

Pradera-Williho, Bardetův-Biedlův, Cohenův, Alstrőmův a další) je obezita 

jedním fenotypickým projevem komplexního onemocnění. Mnoho 

chromozomálních oblastí již bylo objeveno (např. 8 lokusů ve vazbě  s 

fenotypem syndromu Bardeta-Biedla), avšak doposud se nepodařilo najít 

spojitost mezi molekulární poruchou a fenotypickým projevem.  

V posledních letech, díky studiím provedených na myších modelech a 

následně na jedincích s morbidní obezitou,  se podařilo identifikovat několik 

genů, jejichž mutace vedou ke vzácným monogenním formám obezity. K 

těmto genům patří geny leptinu, leptinového receptoru, 



proopiomelanokortinu (POMC), receptoru pro melanokortin 4. typu (MC4-R), 

melanokortin 3. typu (MC3-R) a enzymu prohormon konvertázy 1 (PC1). 

Nicméně mutace těchto genů, s vyjímkou MC4-R, patří k velmi vzácným 

příčinám obezity.  

Dědičnost obezity má většinou oligogenní či polygenní charakter. 

Obezita vzniká v důsledku jak vzájemné interakce genů (interakce gen-

gen), tak interakce genů s vnějším prostředím (interakce gen-prostředí, resp. 

prostředí-gen). Výsledkem těchto interakcí je široké spektrum fenotypů 

s ohledem na tělesnou hmotnost od morbidní obezity až po astenické 

postavy. Podle tohoto polygenního modelu dědičnosti je kvantifikace podílu 

jednotlivých kandidátních genů na vznik obezity zatím nedosažitelným 

cílem.   

   

4.2. Úloha genů při hmotnostní redukci  

 S rozvojem molekulární genetiky se v poslední době výzkum též 

soustřeďuje na úlohu genetických faktorů při hmotnostní redukci a na jejím 

dlouhodobém udržení. Interakce genetických faktorů s redukčním režimem 

posuzují studie prováděné u jednovaječných dvojčat. Další studie se věnují 

vlivům polymorfismů některých kandidátních genů obezity na hmotnostní 

redukci či na dlouhodobé udržení hmotnostního poklesu. Konečně řada 

studií se soustřeďuje na výzkum vlivu redukčního režimu (charakter 

nutrientů, druh pohybové aktivity) na expresi kandidátních genů obezity. 

Různý stupeň exprese obezigenních genů či leptogenních genů vlivem 

charakteru diety a pohybové aktivity může pak ovlivňovat úspěšnost 

redukčního režimu (Hainer et al. 2008).  

   

4.2.1. Intervenční studie u monozygotních dvojčat     

První důkazy o vlivu dědičnosti na redukci hmotnosti přinesly studie 

srovnávající jednovaječná a dvojvaječná dvojčata. Studie Stunkarda se spol. 



(1990) u jednovaječných dvojčat prokázala význam genetických faktorů při 

regulaci BMI. U jednovaječných dvojčat na rozdíl od dvouvaječných dvojčat 

byla prokázána vysoká korelace BMI nezávislé na tom, zda sdílela stejné 

prostředí či žila od narození odděleně. Ve studii Boucharda se spol. (1997) 

byla sledována odpověď na negativní energetickou bilanci docílenou 

zvýšenou fyzickou aktivitou. Hmotnostní pokles uvnitř párů identických 

dvojčat byl podobný, avšak významně se lišil při porovnání mezi páry. Studie 

Hainera se spol. (2000) prokázala u obézních jednovaječných dvojčat 

významnou podobnost v redukci hmotnosti v odpověď na jednoměsíční 

redukční režim s velmi přísnou nízkoenergetickou dietou Redita. I když 

redukce hmotnosti se značně individuálně lišila a pohybovala se mezi 5,9-

12,4 kg, uvnitř párů jednovaječných dvojčat byla redukce hmotnosti 

obdobná. Podobnost v redukci tukové hmoty uvnitř párů identických dvojčat 

byla dokonce 17krát větší než mezi páry. Studie Kleina se spol. (2005) 

sledovala hmotnostní změny při léčbě antiepileptikem valproátem u pěti párů 

identických dvojčat (Klein et al. 2005). O valproátu je známo, že u poloviny 

léčených pacientů navodí vzestup hmotnosti a to mechanismem, který není 

přesně znám. U sledovaných párů se hmotnostní změny nápadně podobaly 

uvnitř párů identických dvojčat. To by mohlo svědčit pro úlohu genetických 

faktorů při změnách hmotnosti navozených terapií valproátem.  

   

4.2.2. Kandidátní geny obezity a redukce tělesné hmotnosti   

Řada studií zkoumala vliv některých známých genetických 

polymorfismů na redukci tělesné hmotnosti při použití různých 

terapeutických postupů (Aldhoon et al. 2005). Přehled genových 

polymorfismů, které mohou ovlivňovat výši hmotnostní redukce jsou 

uvedeny v tabulce 2.  

 

Tab. 2 Některé kandidátní geny, které ovlivňují pokles hmotnosti při 

redukčním režimu  



Gen Polymorfismus 

LEP C-2549A (5´ region) 
LEPR Ser343Ser (T/C); Lys656Asn 
HTR2C   C-759T 
NMB Pro73Thr 
PLIN G11482A 
PPARγ2    Pro12Ala 
ADRB2    Arg16Gly 
ADRB3 Trp64Arg 
UCP1    A-3826G 
UCP2 G-866A 
UCP3    C-55T     
IL6                                                                                     G-174C 
IRS1                                                                                  Gly972Arg 
CYP19                                                                              (TTTA)11 
COMT Val158Met 
PNMT G-148A 
GNB3 subunit                                                         C825T 
 

PPAR 

PPARs (Perixosome proliferator activated receptors) patří mezi 

ligandem aktivované transkripční faktory z rodiny nukleárních receptorů 

společně s receptorem pro vitamin D, steroidními hormony nebo retinoidy. 

Název PPAR byl odvozen od jejich schopnosti stimulovat proliferaci 

peroxizomů ve tkáňových kulturách myších hepatocytů, na kterých byly 

testovány (Issemann a Green 1990). Peroxizomy jsou organely, které byly 

poprvé popsány belgickým cytologem Christian du Duve (1969). 

Peroxizomy mají zásadní význam při beta oxidaci dlouhých a rozvětvených 

mastných kyselin a v řadě dalších procesů. Dosud byly identifikovany tři 

zástupci PPAR: PPARα, PPARβ (synonymně PPARδ) a PPARγ. Kromě 

syntetických léčiv jsou PPAR přirozeně aktivovány celou řadou endogenních 

látek (nasycené a nenasycené mastné kyseliny, eikosanoidy, prostaglandiny). 

Na aktivaci PPAR navazuje vytvoření heterodimeru s jiným nukleárním 

receptorem, RXR (retinoid X receptor)(Obr. 3.). Celý komplex PPAR:RXR se 

potom váže na specifická místa DNA, kde dochází k rozeznání specifické 

sekvence označované jako PPRE (peroxisome proliferator responsive 

elements) – jedná se o opakování motivu AGGTCA odděleného jedním nebo 



dvěma nukleotidy. Vazba na PPRE v promotorech genů regulovaných PPAR 

zprostředkovává signál, který vede k zahájení přepisu těchto genů a tím k 

aktivaci jejich produktů. Ačkoli je tato cesta aktivace PPAR jistě hlavní, není 

rozhodně jediná. PPAR mohou být aktivovány např. fosforylací N-terminální 

oblasti, která obsahuje tzv. ligand-independentní aktivační doménu. Rovněž 

ligandy RXR jsou schopné aktivovat PPAR:RXR heterodimer.  

Zatímco PPARα a PPARγ jsou dobře prozkoumány, o PPARβ/δ je málo 

známo a předpokládá se, že hrají roli v metabolismu lipidů. 

 

 

Obr. 3: Mechanismus účinku PPAR, upraveno dle Bishop-Bailey D., British Journal of 

Pharmacology (2000). Komentář k obrázku viz. text. 

 

 PPARα byly objeveny jako první a jsou exprimovány zejména 

v tkáních, které metabolizují mastné kyseliny (játra, příčně pruhované svaly), 

ale i v jiných místech např. v ledvinách, makrofázích či cévním endotelu 

(Memon et al. 2000; Su et al. 1998, Neve et al. 2000).  PPARα se podílejí na 



vychytávání a na oxidaci mastných kyselin (Djouadi et al. 1998) a také na 

regulaci metabolismu lipoproteinů (Staels a Auwerx 1998). Předmětem 

působení PPARα jsou zejména geny, které se podílí na metabolismu 

mastných kyselin (např. acyl-CoA syntetázy, acyl-CoA oxidázy, acyl-CoA 

dehydrogenázy, karnitin palmitoyltransferázy a geny kódující apolipoproteiny 

AI, AII a CIII) (Memon et al. 2000).  PPARα jsou aktivovány jak přírozenými 

ligandy (např. eikosanoidy), tak syntetickými ligandy (např. fibráty), které 

jsou klinicky používány k léčbě hyperlipoproteinémie. Lze tedy předpokládat, 

že dysfunkce PPARα genu způsobena mutací způsobí poruchu metabolismu 

lipidů, respektive energetické homeostázy. Dosud bylo publikováno několik 

studií, které ukazují na souvislost mezi Leu162Val (rs1800206) 

polymorfismem PPARα genu a hladinami lipidového profilu. Nicméně 

výsledky těcho studií jsou rozporuplné (Nielsen et al. 2003, Robitaille et al. 

2004, Skogsberg et al. 2003, Tai et al. 2002, Uthurralt et al. 2007). Na 

základě těchto studií lze konstatovát, že tento polymorfismus nemá větší vliv 

na poruchy metabolismu lipidů. Ve studii provedené u zdravých jedinců, 

nositelé Val varianty měli významně nižší BMI a nižší podíl tělesného tuku. 

Avšak při adjustaci na pohlaví a celkové množství tuku, tento trend byl 

úplně anulován (Bosse et al. 2003). Tyto výsledky byly potvrzeny i v další 

studii (Gouni-Berthold et al. 2004). V naší studii jsme taktéž nezjistili žádný 

vliv Leu162Val polymorfismu PPARα genu  na tělesnou hmotnost, redukci 

tělesné hmotnosti po zavedení redukčního režimu. Navíc Leu162Val 

polymorfismus neměl žádný vliv na hladiny lipidového spektra (Aldhoon et  

al. 2010).  

 

  

 

 PPARγ jsou nejlépe prozkoumané receptory.  Tyto receptory  se 

uplatňují v řízení adipogeneze a v glukózové a lipidové homeostáze 

prostřednictvím modulace exprese cílových intranukleárních genů (Auwerx 

1999, Deeb et al. 1998, Zietz et al. 2002, Rosen a Spiegelman 2000). 

Aktivace PPARγ stimuluje diferenciaci preadipocytů a  adipocytů. Také se 



ukazuje ,  že se učastní transkripční kontroly řady buněčných procesů  

např. kontroly buněčného cyklu, zanětu, aterosklerózy a imunomodulace 

(Auwerx et al. 1999). Aktivace  PPARγ zvyšuje expresi acyl-CoA-syntetázy, 

transporterů mastných kyselin a UCP2 (uncoupling protein-2). Na druhé 

straně, vede k poklesu cirkulujícího leptinu  a snižuje v tukových buňkách 

aktivitu TNFα (tumor necrosis factor alpha) a hormon-senzitivní lipázy 

(Memon et al. 2000, Hollenberg et al. 1997). Syntetické ligandy z řad 

thiazolidindiony se používají k redukci inzulínorezistence a hyperglykémie u 

pacientů s DM II. typu. PPARγ se vyskytuje ve čtyřech isoformách. PPARγ4 

byly zatím málo prozkoumány. PPARγ3 jsou exprimovány především v bílé 

tukové tkáni, zatímco exprese PPARγ1 je ubikviterní. Gen pro PPARγ2 je 

považován za kandidátní gen pro regulaci tělesné hmotnosti, protože jeho 

exprese probíhá prakticky pouze v tukové tkáni (Auwerx 1999).  

U několika jedinců  byly popsány vzácné heterozygotní mutace PPARγ 

genu (V290M, R425C, P467L  a F388L) (Barroso et al. 1999, Savage et al. 

2003, Agarwal et al. 2002, Hegele et al. 2002). Tyto mutace vedou k 

dysfunkci PPARγ a projevují se charakteristickým fenotypem, tj. částečnou 

lipodystrofií se ztrátou podkožního  tuku na končetinách a v gluteální oblasti 

a zachováním abdominálního tuku, časným výskytem těžké 

insulinorezistence, DM II. typu, dyslipidémií a rozvojem arteriální hypertenze 

a jaterní steatózy (tzv. PPAR ligand resistence syndrome). Tyto mutace 

potvrdily důležitý vliv PPARγ na účinek inzulínu, glukózovou homeostázu a 

kontrolu metabolismu tukové tkaně. 

 

Polymorfismy genu PPARγ: 

Mezi nejvíce prozkoumané polymorfismy genu PPARγ patří  Pro12Ala. 

Početné studie byly provedeny s cílem objasnit asociaci mezi Pro12Ala 

polymorfismem a obezitou. Výsledky těchto studií jsou kontroverzní. Některé 

studie ukázaly, že polymorfismus Pro12Ala souvisí s vyšším BMI (Ek 

1999,Lindi 2001). Jiné studie naopak demonstrovaly, že tento 

polymorfismus je spojen se sníženým rizikem rozvoje obezity (Doney 2002, 



Deep 1998). Podobně nebyla jednoznačně prokázána úloha polymorfismu 

Pro12Ala při redukci hmotnosti a při jeho dlouhodobém udržen (Clement et 

al. 2000, Frederiksen et al. 2002). Studie Lindiho et al. (2001) prokázala, že 

nositelé Ala12Ala varianty byli úspěšnější v redukci tělesné hmotnosti než 

homozygoti Pro12Pro. Jiné studie tuto souvislost nepotvrdily (Nicklas et al. 

2001, Vogels et al. 2005). V naší pilotní studii, kde jsme zkoumali roli 

polymorfismu Pro12Ala PPARγ genu při redukci tělesné hmotnosti při 

čtyřletém sledování obézních pacientů, jsme dospěli k závěru, že nositelé Ala 

alely měli tendenci k vyššímu poklesu tělesné hmotnosti než homozygoti 

Pro12Pro varianty (Aldhoon et al. 2004). Tuto tendenci však jsme nepotvrdili 

v naší původní práce s větším souboru pacientů (Aldhoon et al. 2010). 

Metaanalýza 30 studií s celkovým počtem pacientů 19136 ukázala, že u 

pacientů s BMI > 27 kg/m2, kteří jsou nositeli Ala allely měli významně vyšší 

BMI než nenositelé Ala allely (Masud et al. 2003). Tato asociace nebyla 

potvrzena u  štíhlých jedinců. Tyto výsledky ukazují, že Pro12Ala 

polymorfismus ovlivňuje BMI pouze u významně obézních jedinců (Ek et al. 

1999), pravděpodobně proto, že efekt tohoto polymorfismu je modifikován 

vlivy prostředí a jinými genetickými faktory.   

    ADRβ3 (beta 3 adrenergní receptor) zprostředkuje působení 

katecholaminů při lipolýze v adipocytech. Mezi časté polymorfismy genu 

ADRβ3 patří Trp64Arg. Výsledky mnoha studií, které zkoumaly spojitost 

polymorfismu Trp64Arg ADRβ3 genu s obezitou, jsou rozdílné. Závěry 

některých studií ukázaly, že nositelé Trp64 varianty jsou úspěšnější v 

redukci tělesné hmotnosti než homozygoti Arg64 varianty (Yoshida et al. 

1995, Shiwaku et al. 2003, Sakane et al. 1997, Shimizu a Mori 2004). Jiné 

studie neprokázaly žádné rozdíly v redukci tělesné hmotnosti mezi 

skupinami nositelů tohoto polymorfismu (Fumeron et al. 1996, Tchernof et 

al. 2000, Rawson et al. 2002). Tyto odlišné závěry mohou být způsobeny 

neúplnou homogenitou vybraných souborů (obézní vs. neobézní, diabetici vs. 

nediabetici) a popř. i etnickými rozdíly zkoumaných populací. Polymorfismus 

ADRβ3 Trp64Arg byl spojen s významně sníženou redukcí hmotnosti v 

odpovědi na podávání antiobezitika mazindolu (Shimizu a Mori 2004).  



     

Uncoupling proteiny (UCP´s) jsou transmembránové bílkoviny, 

lokalizovány na vnitřní mitochodriální membráně, které se nacházejí v 

různých tkáních. Předpokládá se, že uncoupling proteiny hrají důležitou roli 

v energetickém metabolismu vzhledem k jejich funkci spočívající v odpřažení 

tvorby ATP. U savců je známo 5 subtypů UCP. UCP1 je exprimován hlavně 

v hnědé tukové tkáně. UCP2 je přítomen ve všech tkáních a UCP3 je 

exprimován výhradně ve svalech, což je hlavní místo termogeneze (Fleury et 

al. 1997). V řadě studií byla prokázána korelace mezi polymorfismy UCP 

genu a obezitou, BMI, klidovým energetickým výdejem, efektivitou pohybové 

aktivity (Hainer et al. 2008).  U polymorfismu A-3826G UCP 1 genu byl 

pozorován větší hmotnostní pokles při 25 % redukci energetického příjmu 

(Fumeron et al. 1996). Shin se spol. (2005) popsali jeden haplotyp ht3[GAG] 

UCP 1 genu a zjistili jeho asociaci s poměrem obvodů pas/boky a hmotností 

tukové tkáně při jednoměsíční dietě VLCD. Yoon se spol. (2007) zkoumali vliv 

různých polymorfismů UCP 2 a UCP 3 genů při rozvoji obezity a při 

hmotnostní redukci po léčbě VLCD. Byla zjištěna významná asociace mezi 

seskupením UCP 2-3 genů ([ht1(GGCdelCGTACC]), G-866A  UCP 2 genu  a 

redukcí tělesného tuku.  

 

     

 Leptin. U běžné obezity se často setkáváme s vysokými hladinami 

leptinu. Vysoké hladiny leptinu obézních jedinců jsou zřejmě ukazatelem 

leptinorezistence. Podávání leptinu u těchto obézních jedinců nepřispívá k 

redukci tělesné hmotnosti. Exprese genu leptinu v adipocytech je regulovaná 

PPARγ, jehož aktivace vede ke snížení exprese genu pro leptin (Hollenberg et 

al. 1997). Pokles cirkulujícího leptinu vede ke stimulaci příjmu potravy. 

Polymorfismus v promotorové oblasti 5´ genu pro leptin je spojen s nižším 

váhovým poklesem při nízkoenergetické dietě ( Mammes et al. 1998).  

     

Serotoninový receptor zprostředkuje vliv serotoninu na příjem 

potravy v CNS (Hainer et al. 2006b). Vazbou serotoninu na receptor dojde k 

navození pocitu sytosti. Polymorfismus subtypu 5-HT2C serotoninového 



receptoru (-759 C>T) je spojen s nižším hmotnostním úbytkem při 

redukčním režimu u heterozygotů než u obou typů (CC, TT) homozygotů 

(Pooley et al. 2004). Polymorfismus genu téhož serotoninového receptoru, při 

němž je zaměněn cystein serinem, souvisí s hmotnostním poklesem a je 

spojován s rozvojem mentální anorexie u dospívajících dívek (Westberg et al. 

2002).  

     

Fenylethanolamin N-methyl transferáza (PNMT) je enzym, který 

zajišťuje přeměnu noradrenalinu na adrenalin. U homozygotů genového 

polymorfismu (G148A) tohoto enzymu došlo při léčbě sibutraminem k větší 

redukci tělesné hmotnosti (Peters et al. 2003).  

     

B3 podjednotka G-proteinu. Polymorfismus tohoto genu (C825T) 

ovlivňoval hmotnostní pokles při léčbě sibutraminem (Hauner et al. 2003). 

Ve skupině, ve které bylo podáváno placebo, docházelo k většímu poklesu 

hmotnosti u jedinců s genotypem TT/TC než u jedinců s genotypem CC. Na 

druhé straně, lidé s CC genotypem vykazovali větší hmotnostní pokles v 

odpovědi na podávání sibutraminu než jedinci s genotypem TT/TC.   

     

CYP 19 (19-cytochrom P450 aromatáza, podtřída 19) a COMT 

(katechol-ortho-methyltransferáza). Současná přítomnost definovaných 

polymorfismu genů CYP 19 (11-repeat allel) a COMT (Val/Val) vede k větší 

redukci BMI a tělesného tuku v odpovědi na pravidelné cvičení po dobu 

jednoho roku u postmenopauzálních žen s nadváhou a obezitou (Tworoger et 

al. 2004).   

      

FTO (Fat maass and obesity associated gene) je nedávno objevený 

gen, který výrazně souvisí s obezitou (Frayling et al. 2007; Scuteri 2007). 

Každá riziková alela zvyšuje BMI o 0,40–0,66 kg/m2, resp. 1,3-2,1 kg tělesné 

hmotnosti u osoby vysoké 180 cm. Ve studii Hinneyho  se spol. (2007) byla 

potvrzena souvislost 6-ti SNPs (single nukleotide polymorphisms) FTO genu 

s obezitou. Zajímavé je, že polymorfismy FTO genu nesouvisí s BMI a rizikem 

obezity u afroameričanů (Scuteri et al. 2007), čínských Hanů (Li et al. 2008), 



Japonců (Horikoshi et al. 2007) a obyvatel Oceánie (Ohashi et al. 2007). Tyto 

rozdíly jsou pravděpodobně výsledkem genové selekce proti rizikovým alelám 

FTO genu u africké a východoasijské populace.  

 Mechanismus účinku FTO genu není objasněn. Nové studie prokázaly, 

že FTO protein vykazuje vysokou podobnost s dvěma jadernými enzymy 

„non-heme dioxygenase“ a „2- oxoglutarate-dependent nucleic acid 

demethylase“ (Gerken 2007 et al.; Fernandez et al. 2001). 

Genová exprese genu FTO byla zjištěna nejenom v hypothalamu 

hlodavců, ale i v periferních tkáních (Fredriksson et al. 2008; Gerken et al. 

2007). Rovněž u myší byla zjištěna zvýšená  FTO exprese v nucleus arcuatus 

po příjmu potravy a snížená exprese po hladovění (Gerken et al. 2007, 

Stratigopoulos et al. 2008). Nicméně opačné výsledky byly zjištěny u krys 

(Fredriksson et al. 2008). 

Role FTO v periférii byla zkoumána ve studii u žen. Hladiny mRNA 

v tukové tkáně pozitivně korelovaly s BMI, navíc nositelky rizikové alely měly 

nižší lipolytickou aktivitu nezávislou na BMI (Wahlen et al. 2007). 

Studie Haupta a spol. (2008) neprokázala vliv polymorfismu FTO genu 

na změny tělesné hmotnosti a na distribuci tuku. Podobně studie Müllera se 

spol. (2008) ukázala na vliv polymorfismu FTO genu na časný výskyt obezity, 

nikoliv však na redukci tělesné hmotnosti. 

 

 

4.2.3. Vliv faktorů prostředí na expresi kandidátních genů obezity  

  Odpověď na redukční režim může být modifikována i ovlivněním 

exprese obezigenních a leptogenních genů faktory prostředí. Mezi tyto 

faktory patří charakter požité potravy (například druh mastných kyselin v 

tucích) nebo úroveň pohybové aktivity. Moderní molekulární genetika přináší 

možnost vyšetření exprese tisíce genů v biologických vzorcích pomocí 

chipových (mikroarray) metod. Lopéz se spol. (2003) vyšetřil 4500 genů u 

obézních a kontrolních krys, u nichž byla obezita navozena podáváním 

"cafeteria" diety. U krys byla podáváním této diety navozena exprese genů 

ovlivňujících tukový metabolismus a diferenciaci adipocytů. Největší exprese 

byla identifikována u genů leptinu, PPARγ2, a FABP (fatty acid bindig 



protein). Podávání olejů s mastnými kyselinami o středním řetězi (MCT) 

vyvolá redukci tukové hmoty a snižení exprese adipogenních genů PPARγ a 

C/EPBα u krys (Han et al. 2003). Podávání olivového oleje zvyšuje expresi 

termogenních genů - UCP1 a UCP2 v hnědé tukové tkáně a UCP3 ve svalu 

(Rodriguez et al. 2002). Exprese UCP1 je stimulována potravou přijímanými 

karotenoidy (Serra et. al. 1999). Experimentální studie prokázaly, že 

charakter přijímané potravy může ovlivňovat expresi genů regulujících 

příjem potravy. Vysokotuková dieta snižuje expresi genu receptoru pro 

serotonin v krysím hypothalamu (Schaffhauser et al. 2002).  

  Exprese kandidátních genů obezity je ovlivňována vedle diety i fyzickou 

aktivitou (Arkinstall et al. 2004). Krátkodobý trénink snižuje expresi genu 

PPARγ a zvyšuje expresi genů řady enzymů účastnících se transportu a 

oxidace tuků v lidském kosterním svalu (Tunstall et al. 2002). Jednorázové 

cvičení zvyšuje expresi UCP3, zatímco vytrvalostní trénink expresi UCP3 v 

lidském kosterním svalu snižuje (Schrauwen a Hesselink 2003). Cvičení a 

nikoliv redukce hmotnosti snižuje expresi zánětlivých markerů IL-6 a TNF-

alfa (Lambert et al. 2008).  

   

 

4.2.4. Dědičnost a spalování tuku 

Neschopnost spalovat tuky může podmiňovat jak větší náchylnost ke 

vzniku obezity, tak i neúspěšnost redukčního režimu. Podíl spalování tuků a 

sacharidů se obvykle určuje podle nebílkovinného respiračního kvocientu 

(RQ), který se stanovuje pomocí nepřímé kalorimetrie buď nalačno, nebo 

v průběhu sledování pod dobu 24 hodin. Familiární faktory vysvětlují téměř 

30 % variability RQ (Toubro et al. 1998). Familiárně podmíněná snížená 

schopnost oxidovat tuky může vysvětlovat nálezy Heitmannové se spol. 

(1995), která zjistila, že vysoký příjem tuků v potravě vyvolává hmotnostní 

vzestup jen u žen s nadváhou, které udávají obezitu u svých rodičů. Ve 

studii u pacientů s těžším stupněm obezity bylo zjištěno, že pacienti, kteří 

nebyli schopni udržet hmotnostní úbytek po dobu 2 let nebo ti, kteří 

vykazovali jo-jo fenomén měli vyšší RQ nalačno v průběhu iniciální léčby 



velmi přísnou nízkoenergetickou dietou ( VLCD = Very Low Calorie Diets) 

(Hainer et al. 2000). Signifikantně vyšší RQ měli pacienti, kteří udávali 

obezitu u rodičů než ti, kteří měli rodiče normostenické. Mezi „nespalovači“ 

tuku (tj. v horním kvintilu RQ) se jedinci s oběma obézními rodiči vyskytovali 

3,3krát častěji než mezi „spalovači tuku“ (tj. v dolním kvintilu RQ). Vysoký 

RQ nalačno prokázaný u obézních jedinců s anamnézou obezity u rodičů a 

naopak nízký RQ nalačno zjišťovaný u jedinců s negativní rodinnou 

anamnézou potvrzuje úlohu hereditárních faktorů při ovlivňování schopnosti 

oxidovat tuky u pacientů s těžkou obezitou.  Roli genetických faktorů 

potvrzují i molekulárně genetické studie. Genová mapa obezity z roku 2005 

(Rankinen et al. 2006) uvádí několik kandidátních genů či markerů, které 

souvisejí s výší RQ a ovlivňují oxidaci tuků (geny: ATP-áza 1A2, syntáza 

mastných kyselin /FASN/, UCP2, UCP3, PPARγ, PPARγ koaktivátor 1α, 

MC4R, marker: D20S601). 

 

4.2.5. Jídelní chování a hmotnostní redukce   

Jídelní chování významně ovlivňuje nárůst i pokles hmotnosti. 

Ukazuje se, že některé složky jídelního chování charakterizovaného pomocí 

dotazníku Eating Inventory (EI) mohou být významně ovlivňovány 

hereditárními faktory. Dotazník EI neboli třísložkový jídelní dotazník (Three 

Factors Eating Questionnaire, TFEQ), je používán k charakteristice jídelního 

chování již více než 20 let (Stunkard a Messick 1985). Dotazník klasifikuje tři 

složky jídelního chování: 

 

1. vědomé omezování (restrikci) příjmu potravy („dietary restraint“). 

2. disinhibici, která je měřítkem ztráty kontroly nad příjmem potravy, např. v 

odpověď na stres, depresi, úzkost a nadměrnou konzumaci alkoholu. 

3. hlad, který odráží pocit hladu, uvědomování si hladu a náchylnost k 

pocitu hladu 

 

  Z hlediska zdravotních rizik obezity je třeba zdůraznit zejména význam 

dietní disinhibice, u níž byla prokázána nejen souvislost s BMI a obvodem 

pasu, ale i s hypertenzí, kardiovaskulárními chorobami a hyper/dyslipidémií 



(Hainer et al. 2006c). Podle studie Neale se spol. (2003) jsou jednotlivé složky 

EI rozdílně ovlivňovány dědičnými faktory. Podíl dědičnosti je udáván u 

disinhibice 45 %. Menší vliv dědičných faktorů se ukázal u hladu a nejmenší 

u vědomé dietní restrikce. Rovněž ve studii provedené v populaci Amishů v 

Pennsylvánii byl nejvyšší podíl heritability u skóre disinhibice (40 %). 

Prokázalo se, že kandidátní gen, který vykazoval nejvyšší vazbu s disinhibicí, 

kóduje gen PPARγ (Steinle et al. 2002). Se snížením skóre disinhibice souvisí 

jak redukce hmotnosti, tak i udržení hmotnostního poklesu. Pokles skóre 

disinhibice se ukázal jediným významným korelátem udržení hmotnostního 

poklesu po roční léčbě sibutraminem (Hainer et al. 2005), i když byla 

zvažována úloha řady dalších psychobehaviorálních a nutričních parametrů. 

Genotyp G/G glukokortikoidního receptoru je podle Vogelse se spol. (2005) 

spojen s poklesem skóre disinhibice a predikuje udržení hmotnostního 

poklesu při redukčním režimu. Jedinci s G/G genotypem glukokortikoidního 

receptoru mají 5krát větší naději na udržení hmotnostního úbytku než 

jedinci s genotypem C/C nebo C/G.  

    Neuromedin beta (NMB) je dalším významným genem, který ovlivňuje 

jídelní chování (Bouchard 2004). Tento hormon patří do skupiny "bombesin 

like peptides". Tyto peptidy jsou vylučovány z trávicího traktu v reakci na 

požití potravin a neurokrinním spojením trávicího traktu s hypothalamem 

brzdí další příjem potravy. Bouchard se spol. (2004) zjistil, že polymorfismus 

P73T (nebo C253A) genu NMB ovlivňuje jídelní chování i vývoj hmotnosti. 

Homozygoti T73T měli dvakrát větší šanci vykazovat vysoké skóre disinhibice 

a hladu oproti nositelům alely P73 a byl u nich též zjištěn signifikantně vyšší 

vzestup BMI, hmotnosti a obvodu pasu v průběhu 6ti letého sledování. Na 

druhé straně, výsledky námi nedávno publikované studie nepotvrdily 

asociaci mezi   P73T polymorfismem a hmotnostní redukcí (Spálová et al. 

2008).  

Gen kódující dekarboxylázu kyseliny glutamové (GAD2), enzymu, 

který katalyzuje tvorbu kyseliny gamma-aminomáselné (GABA), představuje 

nejen významný kandidátní gen morbidní obezity, ale je rovněž spojován s 

jídelním chováním (Boutin et al. 2003). Polymorfismus v promotorové části 



tohoto genu -243A>G je spojován u homozygotů (GG) se signifikantně vyšším 

skóre disinhibice a hladu.                   

   

5. Současné možnosti léčby obezity 
 Obvykle není problémem docílit nevelký hmotnostní pokles. O 

úspěšnosti redukčního režimu však rozhoduje především schopnost 

dlouhodobě udržet docílený, třeba i nevelký hmotnostní pokles. 

K dlouhodobému udržení hmotnostního poklesu napomáhá vedle adekvátní 

motivace pacienta volba méně přísné vyvážené nízkoenergetické diety při 

uplatňování zásad kognitivně behaviorální modifikace životního stylu. 

 

5.1. Nízkoenergetická dieta s omezením tuků (< 30 % celkového 

energetického příjmu) v léčbě obezity: Dieta spočívá v náhradě masných a 

mlékárenských produktů s vysokým obsahem tuku nízkotučnými 

alternativami a v obohacení jídelníčku zeleninou, ovocem a mlýnsko-

pekárenskými výrobky s vyšším obsahem vlákniny. Oblíbená 

nízkoenergetická dieta o obsahu 5-6 MJ/den  předpokládá poskytnutí 

rozpisu diety pacientovi a dlouhodobě i kalkulaci energetického obsahu 

potravin. Velmi přísné nízkoenergetické diety (VLCD) o denním energetickém 

obsahu 1,5 - 3,5 MJ zajišťují přísun doporučené denní dávky bílkovin včetně 

esenciálních aminokyselin, minerálů, vitamínů a stopových prvků při 

minimálním obsahu tuků. Jsou určeny především k léčbě těžších obezit (BMI 

> 35), je-li u nich požadován rychlejší hmotnostní pokles. Jako jediný zdroj 

výživy mají být podávány pod lékařským dohledem při respektování indikací 

a kontraindikací. 

  

5.2. Pohybová aktivita by měla zahrnovat především zvýšení běžných 

denních aktivit (chůze cestou do práce, chůze do schodů) a omezit alespoň 

jeden den v týdnu každodenní vysedávání u televize. Doporučené pohybové 

aktivity zahrnují např. jízdu na kole či rotopedu, plavání a cvičení ve 

vyhřátém bazénu a veslování. Cvičení by mělo být převážně aerobního 

charakteru, neboť to umožňuje oxidaci tuků. Přiměřené anaerobní (silové) 



cvičení je vhodné k zabránění úbytku svalové hmoty zejména u málo 

pohyblivých obézních jedinců. Jak aerobní, tak anerobní cvičení však 

příznivě ovlivňuje rizikové faktory, např. krevní tlak, citlivost k inzulínu a 

lipidové spektrum.  Charakter cvičení by měl být přizpůsoben tíži obezity, 

věku a přítomnosti zdravotních komplikací. Nevhodný pohyb pro obézní 

představují poskoky, chůze ze schodů, horská turistika, lyžařský sjezd, 

silové sporty a většinou i kolektivní míčové hry. 

 

5.3. Kognitivně behaviourální psychoterapie ve smyslu 

modifikace jídelních a pohybových zvyklostí se provádí buď individuálně, 

nebo častěji skupinově v redukčních klubech. Vhodné je, aby pacient jedl 

pravidelně, pomalu, vícekrát denně, nevynechával snídani a vyhýbal se 

konzumaci jídla v nočních hodinách. K dodržování doporučeného dietního 

režimu napomáhají i pravidelné záznamy jídelníčku s udáním druhu a 

množství požitého jídla, popř. i období konzumace jídla.  

 

5.4. Farmakoterapie: Vzhledem k složitosti a relativně neuplné znalosti 

patogeneze obezity, jsou současné možnosti farmakoterapie omezené. V 

současnosti jsou k léčbě obezity k dispozici dva léky odpovídající 

požadavkům na dlouhodobou účinnost a bezpečnost léčby – sibutramin a 

orlistat.  

Sibutramin (MeridiaR, LindaxaR) je lék navozující v CNS pocit sytosti a 

zvyšující energetický výdej. Mechanismus účinku je inhibice zpětného 

vychytávání serotoninu a noradrenalinu v CNS. Po sibutraminu klesá skóre 

hladu. Význam dlouhodobého podávání sibutraminu v léčbě obezity byl 

demonstrován ve studii STORM (Sibutramin Trial in Obesity Reduction and 

Maintenance) (James et al. 2000). 

Orlistat (XenicalR ) jako inhibitor lipáz v zažívacím traktu snižuje 

dostupnost tuků v organismu průměrně o 30 %. Orlistat se ve střevě téměř 

nevstřebává a tudíž systémová expozice orlistatu u člověka je minimální. 

Význam orlistatu v dlouhodobé redukci tělesné hmotnosti byl prokázán ve 



studii XENDOS (XENical in the prevention of Diabetes in Obese 

Subjects)(Sjöström  et al. 1998). 

Nadějnou perspektivu v léčbě obezity by mohly do budoucna 

představovat analoga, resp. antagonisté hormonů GIT, které snižují příjem 

potravy, aniž by v CNS negativně ovlivňovaly další fyziologické funkce.    

 

5.5. Chirurgická léčba má za cíl omezit příjem energie navozením pocitu 

sytosti popř. malabsorbce. Bariatrické operace využívají dva základní 

principy: restrikci (omezení kapacity žaludku) nebo i malabsorbci (snížení 

vstřebávání změnou v napojení střev).   

 Historicky první elektivní operace z poloviny minulého století byly 

střevní bypassy, v principu čistě malabsorbční operace. Jejich efekt na 

redukci váhy byl dokonalý, ale pro mnohé nežádoucí účinky dnes už nejsou 

používány. V USA byl později zaveden gastrický bypass, jenž vyřazuje z 

pasáže podstatnou část žaludku, dvanáctník a část tenkého střeva, čím se 

dociluje současně zmenšení žaludku i mírného stupně malabsorbce. Až 

koncem osmdesátých let minulého století byly zavedeny čistě restrikční 

operace a mezi ně patří i gastrické bandáže. Při této metodě se vytváří 

v horní části žaludku vak o objemu 50 ml. Dilatace žaludeční stěny v místě 

nad manžetou vede k navození pocitu sytosti prostřednictvím nervových 

stimulů. Adjustabilní laparoskopická bandáž žaludku je dnes nejčastější 

operací k léčbě obezity u nás i v Evropě. 

  Chirurgická léčba obezity zlepšuje nejen psychické poruchy (deprese, 

úzkost) a kvalitu života, ale výrazně snižuje metabolická a kardiovaskulární 

rizika jedince a následně zlepšuje životní prognózu (Sjöström et al. 2008). 
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6. Hypotéza: 

 Na základě předchozích studií bylo prokázáno, že schopnost redukovat 

hmotnost a udržet hmotnostní pokles je ovlivněna řadou polymorfismů 

některých kandidátních genů obezity. Podle výsledků četných studií je 

schopnost dlouhodobě udržet hmotnostní pokles ovlivněn jak schopností 

adekvátně oxidovat tuky, tak řadou psychobehaviorálních, hormonálních a 

nutričních faktorů. Komplexní zhodnocení závislosti dlouhodobé redukce 

tělesné hmotnosti na přítomnost polymorfismů některých kandidátních genů 

obezity, jakož i na iniciálních hodnotách některých psychobehaviorálních, 

metabolických, hormonálních a nutričních ukazatelů by mělo vést k určení  

jejich prediktivní hodnoty s ohledem na úspěšnost redukčního režimu. 

Úspěšnost režimu se posuzuje nejen změnami BMI, tělesné hmotnosti a 

množství tukové hmoty, ale i   snížením rizikových faktorů a zvýšením kvality 

života. Sledování obézních pacientů po dobu dvou a více let mělo za cíl určit, 

jak jednotlivé sledované faktory ovlivňují průběh redukčního režimu a jejich 

vzájemnou interakci. 



7. Cíle studie: 

1) Zhodnotit predikční vliv některých genových polymorfismů a iniciální 

hodnoty vybraných psychobehaviorálních, hormonálních a 

metabolických parametrů na změnu BMI, tělesné hmotnosti a 

vybraných rizikových faktorů (lipidové spektrum, glykémie a 

inzulínoresistence) v průběhu dlouhodobého redukčního režimu 

probíhajícího v obezitologickém centru v období dvou a více let. 

2) Zhodnotit ve sledovaném období vztah změny vybraných 

psychobehaviorálních, hormonálních a metabolických parametrů ke 

změně: BMI, tělesné hmotnosti, množství a distribuce tělesného tuku a 

vybraných rizikových faktorů.   

 

 

 

8. Metodika studie 

 8.1. Soubor pacientů 

         Skupina cca 300 obézních pacientů (BMI ≥ 30 kg/m2, věk ≥ 18 let) 

byla sledována po dobu 2,5 let na obezitologickém oddělení 

Endokrinologického ústavu a obezitologické jednotce – ISCARE IVF. U všech 

pacientů byla použita jako iniciální terapie nízkoenergetická dieta 

(doporučení redukce denního energetického příjmu o 2,5 MJ), zvýšená 

fyzická aktivita (30  minut aerobního cvičení denně) a kognitivně  

behaviorální terapie prováděna psychologem. Podle potřeby byla použita u 

některých pacientů intermitentně farmakoterapie. Tým sestávající 

z internisty obezitologa, dietní sestry a psychologa se podílel na pravidelných 

kontrolách v prvních čtyřech měsících jednou za 2 měsíce a minimálně 

čtyřikrát do roka v následném období. Pacienti, kteří se nedostavili ke 



pravidelné kontrole byli kontaktováni telefonicky, aby se minimalizoval 

úbytek pacientů (drop-out) v průběhu studie. 

8.2. Metody 

• Anamnéza: rodinná anamnéza obezity, stravovací a pohybové návyky, 

výskyt komorbidit (DM II. typu, arteriální hypertenze, ICHS, 

hyperlipidémie), farmakoterapie, události v průběhu života spojené 

s rozvojem obezity. 

• Fyzikální vyšetření a antropometrie (tělesná hmotnost, tělesná výška, 

BMI, obvod pasu a boků, tloušťka řas (subskapulární a tricipitální). 

Tělesné složení (tuková složka %, netuková složka %) bylo měřeno 

pomocí bipedálního analyzátoru - bioimpedance TANITA BC-418MA. 

• Vyhodnocení příjmu energie a jednotlivých nutrientů: vyhodnocení 

jednotýdenního záznamu příjmu potravy pomocí modifikovaného PC 

program Výživa, který zahrnuje téměř 3000 položek. 

• Psychologické vyšetření a vyhodnocení dotazníků: dotazník jídelních 

zvyklostí (Eating Inventroy = TFEQ), dotazník deprese a úzkosti: Beck 

Depression Inventory = BDI). 

• Rutinní laboratorní vyšetření zahrnující vyšetření glykémie, HbA1c, C 

peptid, insulin, lipidový profil a urikémie. 

• Hormonální stanovení: plasmatická koncentrace leptinu, ghrelinu a 

adiponektinu byla stanovena pomocí komerčních RIA kitů (Linco 

Research, Inc., St. Charles, MO, USA)   jak bazálně, tak na konci 

sledovaného období. 

• Molekulární genetické metody: izolace DNA z periferních leukocytů 

byla provedena pomocí komerčně dostupného kitu (QIAamp Blood Kit, 

Qiagen, Hilden, Germany), pomocí PCR byly analyzovány polymorfismy 

vybraných kandidátních genů obezity (PPARα, PPARγ a neuromedin β). 

Podrobná metodika je uvedena v jednotlivých článcích. 



• Informovaný souhlas s provedením studie byl získán před zahájením 

studie od všech zúčastněných pacientů.  

• Protokol studie byl schválen Etickou komisí Endokrinologického 

ústavu. 

8.3. Statistická analýza 

K vyhodnocení dat byl použit statistický program NCSS 2004 statistical 

software (Kaysville, Utah, USA). Dále byl použit studentův párový test, 

nepárový test, analýza variance (ANOVA) (porovnání souborů), Χ2 test 

(porovnání prevelence sledovaného parametru v různých kategoriích 

pacientů). 
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                             9.2. Články 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Závěr:  

    Etiopatogeneze obezity je značně komplexní.  Závažným problémem je jen 

kusá znalost patofyziologie a patobiochemie. Je zřejmé, že ke stejnému 

patologickému fenotypu vedou různé patobiochemické cesty. Obezita může 

být způsobená poruchou energetické rovnováhy způsobenou poruchou 

regulace příjmu potravy či nedostatečným výdejem energie, hormonální 

dysregulací, poruchou oxidace lipidů či sacharidů atd. V posledních letech 

došlo k důležitému pokroku v poznání fyziologie a patofyziologie vzniku 

obezity. Nové poznatky v etiopatogenezi obezity odhalily významný podíl 

genetických faktorů v regulaci energetické rovnováhy a při vzniku a rozvoji 

obezity. Genetické faktory se uplatňují v rozvoji obezity v těsné vazbě 

s faktory prostředí, kde dochází ke vzájemné složité interakci, která předurčí 

somatotyp  každého jedince. V naší práci jsme zkoumali 3 typy polymorfismů 

kandidátních genů obezity. U žádného z nich jsme nezjistili významný vliv na 

redukci tělesné hmotnosti při zavedeném redukčním režimu. Lze 

předpokládat, že vybrané polymorfismy genů nemají na úspěšnost 

redukčního režimu vliv. Otázkou stále zůstává, zda v budoucnosti budou 

identifikovány jiné zvýhovdněné genotypy, které bypacientovi předurčily 

úspěch v redukci tělesné hmotnosti. Bližší poznání faktorů, které ovlivňují 

hmotnostní redukci umožní v budoucnu specifikovat redukční režim cíleně 

pro každého obézního jedince.  

 

 

 

 

 

 



PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK  

ACTH ………...adrenokortikotropní hormon  
AgRP …………agouti-related peptide 
alpha-MSH …...alpha-melanocyty stimulující hormon  
ARC ………….nucleus arcuatus 
beta-MSH …….beta-melanocyty stimulující hormon  
ADRβ3 ……….adrenergní receptor beta 3  
BDI…………...Beck depression inventory, Beckovo skóre deprese 
BMI …………..body mass index, index tělesné hmotnosti 
CART ………...cocaine-amphetamine related transcript  
CNS …………..centrální nervový systém  
COMT ………...katechol-ortho-methyltransferáza 
CRH …………..hormon uvolňující kortikotropin  
CYP 19………..19-cytochrom P450 aromatáza, podtřída 19 
DM ……………diabetes mellitus  
EI ……………..eating Inventory 
FABP …………fatty acid bindig protein  
FASN …………syntáza mastných kyselin 
FTO …………...fat maass and obesity associated gene  
GAD2…………dekarboxylázu kyseliny glutamové  
GIT ……………gastrointestinální trakt 
Gama-MSH …...gama-melanocyty stimulující hormon  
HbA1c………...glykovaný hemoglobin 
HDL-C ………..high density lipoprotein cholesterol, lipoprotein o vysoké hustotě 
HOMA-IR …....homeostasis model assessment insulin resistence 
ICHS………….ischemická choroba srdeční 
LDL-C ………..low density lipoprotein cholesterol, lipoproteinu o nízké hustotě 
LEP …………...leptin 
LEPR …………leptinový receptor  
LH …………….laterální hypotalamus 
MCH ………….melanin koncentrující hormon  
MC3R ................melanokortinový receptor 3. typu 
MC4R …………melanokortinový receptor 4. typu  
NMB …………..neuromedin beta 
NPY …………...neuropeptid Y 
PC1 ....................prohormon konvertáza 1  
PNMT………….fenylethanolamin N-methyl transferáza 
POMC …………proopiomelanokortin  
PPARγ …………peroxisome proliferated activated receptor–gamma 
PYY3-36 ..............peptid YY3-36 

RQ …………….. respirační kvocient  
TFEQ …………..three factors eating questionnaire, trojsložkový dotazník  jídelních zvyklostí 
TSH ....................tyreotropin 
TRH ……………tyreoliberin 
UCP ……………uncoupling protein, rozpřahovací protein 
USA ……………Unites States of America, Spojené státy americké 
VLCD ………….very low energy diet, velmi přísné nízkoenergetické diety 
VMH …………...ventromediální hypotalamus 
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