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Souhrn: 

Hyperglykémie a inzulínová rezistence jsou související patofyziologické stavy, které 

zvyšují riziko rozvoje kardiovaskulárních chorob. Současné poznatky naznačují, že 

hlavní příčinou vzniku inzulínové rezistence může být porucha funkce tukové tkáně a 

následně ektopická akumulace lipidů ve svalové a jaterní tkáni. Tuková tkáň slouží 

organizmu jako hlavní zásobárna energie. Funguje však také jako endokrinně aktivní 

orgán, pro což svědčí sekrece značného množství biologicky aktivních molekul jako 

jsou cytokiny, prozánětlivé a v menší míře i protizánětlivé faktory nebo komponenty 

systému renin-angiotenzin-aldosteron. Některé komponenty lokálního systému renin-

angiotenzin-aldosteron produkované tukovou tkání mohou přímo vyvolávat lokální 

inzulínovou rezistenci v tukové tkáni. 

K hyperglykémii a inzulinorezistenci dochází také u kriticky nemocných pacientů a 

vystupňování tohoto stavu je spojeno s vyšší morbiditou a mortalitou. Naše předchozí 

studie prokázala, že tuková tkáň hraje v průběhu kritického onemocnění významnou 

roli při vzniku hyperglykémie díky zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů. První 

část této dizertační práce je proto zaměřena na lokální systém renin-angiotenzin-

aldosteron u kriticky nemocných pacientů jakožto další systém tukové tkáně, který je 

spojen s inzulínovou rezistencí. Naše studie prokázala, že kardiochirurgický zákrok 

zvýšil expresi mRNA pro angiotenzinogen v epikardiální ale nikoliv v podkožní 

tukové tkáni, což naznačuje možné zapojení systému renin-angiotenzin-aldosteron 

epikardiální tukové tkáně do vzniku lokální a případně i systémové inzulínové 

rezistence. 

Další skupinou pacientů, která je ohrožena inzulínovou rezistencí a rychlým rozvojem 

aterosklerózy a následnými kardiovaskulárními komplikacemi, jsou pacienti 

s chronickým selháním ledvin. Druhá část této dizertační práce je proto zaměřena na 

změny, které prodělává tuková tkáň u pacientů s chronickým selháním ledvin a 

především pak na produkci prozánětlivých faktorů a lokální zánětlivou reakci v 

tukové tkáni. V naší práci jsme vycházeli z hypotézy, že zvýšená produkce 

prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni může ovlivňovat systémový prozánětlivý stav 

u pacientů s chronickým selháním ledvin na hemodialyzační léčbě a následně tak 

přispívat k vyšší kardiovaskulární mortalitě. Naše studie ukazuje, že tuková tkáň 

pacientů se selháním ledvin může být významným zdrojem prozánětlivých cytokinů a 

aktivace imunokompetentních buněk v tukové tkáni může představovat důležitou a 
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univerzální část systémové zánětlivé reakce, která zhoršuje inzulínovou rezistenci u 

pacientů se selháním ledvin. 

Regulace rozdílných aspektů biologie tukové tkáně, především pak metabolizmu, 

diferenciace preadipocytů a doby přežití adipocytů, jsou nezbytné požadavky pro 

udržení adekvátního lipidového a glukózového metabolizmu včetně normální 

citlivosti tkání na působení inzulínu. Preadipocytární faktor 1 (Pref-1) je relativně 

nově objevený protein, u kterého bylo prokázáno, že působí jako inhibitor 

diferenciace preadipocytů. Ve třetí části práce jsme vycházeli z hypotézy, že Pref-1 

může zásadním způsobem ovlivňovat glukózovou homeostázu a inzulínovou 

rezistenci u obézních pacientů s/bez DM 2. typu. Naše studie prokázala vyšší hladiny 

Pref-1 u obézních pacientů s DM 2. typu oproti zdravým jedincům a obézním 

pacientům bez DM 2. typu. Vyšší hladiny Pref-1 u obézních pacientů s DM 2. typu 

mohou potencionálně zhoršovat inzulínovou rezistenci a tím vést k výraznější poruše 

glukózového metabolizmu. Léky snižující hladinu Pref-1 by v budoucnosti mohly 

vést komplexním mechanizmem ke zlepšení inzulínové senzitivity u pacientů 

s inzulínovou rezistencí. 

 

 



Summary: 

Hyperglycemia and insulin resistance are tightly interconnected pathophysiological 

conditions that increase the risk for development of cardiovascular diseases. Our 

current knowledge indicates that one of important reasons leading to the development 

of insulin resistance could lies in a dysfunction of adipose tissue with subsequent 

ectopic lipids accumulation in muscles and liver. Adipose tissue represents the main 

body storage site of energy. Furthermore, adipose tissue is also an active endocrine 

organ producing numerous biologically active molecules, e.g. cytokines, 

proinflammatory or to a lesser degree anti-inflammatory factors or components of the 

renin-angiotensin-aldosterone system. Some of the components of the local renin-

angiotensin-aldosterone system produced by the adipose tissue can directly induce 

local insulin resistance within the adipose tissue. 

Hyperglycemia and insulin resistance are also common in critically ill patients and 

exaggeration of insulin resistance in these patients is accompanied by increased 

morbidity and mortality. Our previous study has demonstrated that adipose tissue 

plays an important role in the development of hyperglycemia and insulin resistance in 

critically ill patients by production of numerous proinflammatory cytokines. First part 

of this dissertation thesis is therefore focused on changes of local renin angiotensin 

system in critically ill patients, because this system is tightly connected to the insulin 

resistance. In our study we found, that cardiac surgery increases angiotensinogen 

mRNA expression in epicardial but not in subcutaneous adipose tissue suggesting the 

possible involvement of epicardial adipose tissue in the process of development of 

local and possibly systemic insulin resistance in these patients. 

Another group of patients endangered by insulin resistance and accelerated 

atherosclerosis with subsequent cardiovascular complications are patients with 

chronic kidney failure. The main focus of the second part of this dissertation thesis is 

the possible role of adipose tissue of patients with chronic kidney failure in the 

development of systemic inflammatory response. We tested the hypothesis that 

increased production of proinflammatory cytokines in the adipose tissue may 

influence the systemic proinflammatory state in patients with chronic kidney failure. 

Our study shows that adipose tissue of patients with kidney failure may represent a 

significant source of proinflammatory cytokines and activation of immunocompetent 

cells residing in adipose tissue may play an important and universal role in the 
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systemic inflammatory response, which worsen the insulin resistance in patients with 

kidney failure. 

Appropriate regulation of different aspects of adipose tissue biology, including its 

metabolism, preadipocyte differentiation and apoptosis are necessary prerequisites for 

maintenance of adequate lipid and glucose metabolism including the normal degree of 

insulin sensitivity. Preadipocyte factor 1 (Pref-1) is a relatively recently discovered 

protein that inhibits preadipocyte differentiation. In this part dissertation thesis we 

therefore tested the hypothesis that circulating and/or local Pref-1 levels may 

fundamentally influence the glucose homeostasis and insulin resistance in obese 

patients with or without type 2 diabetes mellitus. Our study shows increased Pref-1 

level in obese patients with type 2. diabetes mellitus compared to the both healthy 

subjects and obese patients without type 2 diabetes mellitus. Higher levels of Pref-1 in 

obese diabetic patients may potentially worsen insulin resistance. Drugs decreasing 

the Pref-1 level could in the future potentially lead to improvement of insulin 

sensitivity by a complex mechanism in patients with insulin resistance. 
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Seznam použitých zkratek: 

 
ACE  angiotenzin-konvertující enzym 
Apo-E  apolipoprotein E 
ASP   acylation stimulating protein 
AT1R   receptor typu 1 pro angiotenzin II 
BMI  body mass index 
CETP  cholesterol ester transfer protein 
CMP  cévní mozková příhoda 
CRP  C-reaktivní protein 
DM  diabetes mellitus 
GLUT-4 glukózový transportér 4 
HAART higly active antiretroviral treatment 
HbA1c  glykovaný hemoglobin 
HGF  hepatocyte growth factor 
HIV  human imunodeficiency virus 
ICAM  inter-cellular adhesion molecule 1 
IGF-1  insulin-like growth factor 1 
IL  interleukin 
MCP-1 monocyte chemotactic protein-1 
MEK/ERK mitogen-activated protein kinase kinase/extracellular regulated kinase 
MIAC  malnutrition, inflammation, atherosclerosis, calcifications syndrom 
MIF  macrophage migration inhibitory factor 
NADPH nicotinamide adenine dinucleotide phosphat 
NF-κB  nukleární faktor kappa B 
PAI-1  plasminogen activator inhibitor 1 
Pref-1  preadipocyte factor-1 
SAT  podkožní tuková tkáň 
SEM  střední chyba průměru 
TGF-β  transforming growth factor β 
TNF-α  tumor necrosis factor α 
VAT  viscerální tuková tkáň 
VCAM vascular cell adhesion molecule-1 
VEGF  vascular endothelial growth factor 
 



1 Úvod - tuková tkáň a její význam při vzniku 
diabetes mellitus 2. typu a metabolického 
syndromu  

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu) je onemocnění, které výrazně zvyšuje riziko 

rozvoje kardiovaskulárních chorob. Tyto nemoci se pak stávají hlavními příčinami 

morbidity a mortality diabetiků (1). Prevalence DM 2. typu celosvětově velmi rychle 

roste a předpokládá se, že v roce 2030 bude tímto onemocněním postiženo více než 

366 miliónů osob (2). Ačkoliv primární příčina DM 2. typu není stále známa, je 

všeobecně akceptováno, že v rozvoji tohoto onemocnění hraje klíčovou roli 

inzulínová rezistence periferních tkání v kombinaci s relativní insuficiencí inzulínové 

sekrece (3). Pro DM 2. typu je typická komplexní metabolická porucha vedoucí k 

prozánětlivému, hyperkoagulačnímu stavu, který predisponuje pacienty ke vzniku 

kardiovaskulárních onemocnění, a který je spojen s dalšími rizikovými faktory pro 

aterosklerózu včetně dyslipidémie, arteriální hypertenze, zánětu a poruch hemostázy 

(1). Úzké spojení obezity/inzulínové rezistence, DM 2. typu, dyslipidémie a dalších 

nemocí v rámci tzv. metabolického syndromu bylo prokázáno v mnoha klinických 

studiích (4; 5). Kombinace těchto onemocnění představuje významný rizikový faktor 

pro rozvoj akcelerované aterosklerózy a souvisejících komplikací (6; 7). 

Mechanizmy, které spouštějí inzulínovou rezistenci, zůstávají i přes velké pokroky 

výzkumu v této oblasti stále objasněny pouze částečně. Současné poznatky však 

naznačují, že jednou z důležitých příčin vzniku inzulínové rezistence může být 

komplexní porucha funkce tukové tkáně a následně ektopická akumulace lipidů a 

jejich metabolitů ve svalové a jaterní tkáni. 

Bílá tuková tkáň slouží organizmu jako hlavní zásobárna energie. Uložená energie ve 

formě triglyceridů je uvolňována v období nedostatku potravy a slouží jako zdroj 

energie pro ostatní tkáně. Tuková tkáň však také funguje jako endokrinně aktivní 

orgán, pro což svědčí sekrece celé řady biologicky účinných molekul - například 

leptinu, adiponektinu, resistinu, TNF-α, IL-6 a PAI-1 (viz také Tab. 1) (6; 8-11). Tyto 

cytokiny (adipokiny) regulují četné a mnohdy klíčové aspekty fyziologických 

pochodů včetně ovlivnění příjmu potravy, energetického metabolizmu, imunitních 

funkcí a reprodukce. Tuková tkáň je dnes považována za klíčový orgán regulující 

energetickou rovnováhu včetně metabolizmu glukózy a lipidů. Porucha tukové tkáně 

se pak projeví právě dysregulací těchto pochodů. Tuková tkáň se může podílet svou 
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endokrinní (dys)funkcí na rozvoji inzulínové rezistence a ovlivnění 

kardiovaskulárního systému u pacientů s obezitou, DM 2. typu i u kriticky nemocných 

pacientů (12-17). Předpokládá se, že především více metabolicky aktivní viscerální 

tuková tkáň by mohla být místem, kde začíná subklinický zánět, který může posléze 

vést k dalším onemocněním a metabolickým komplikacím (18).  

Tuková tkáň produkuje nejen prozánětlivé faktory a hormony (8-11), ale také mnoho 

jiných molekul mezi nimiž jsou i komponenty systému renin-angiotenzin-aldosteron 

(19-21). Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron je zapojen do změn orgánové 

struktury a jejich funkcí ovlivněním genové exprese, růstu, fibrózy a zánětlivé 

odpovědi, přičemž v současné době je tento systém zkoumán také v tukové tkáni pro 

svůj možný příspěvek k rozvoji lokální i systémové inzulínové rezistence (22-24). 

Ukazuje se, že některé komponenty systému renin-angiotenzin-aldosteron 

produkované tukovou tkání mohou přímo vyvolávat inzulínovou rezistenci například 

zvýšenou produkci volných kyslíkových radikálů a snížení produkce leptinu a 

adiponektinu (25; 26). Naše předchozí studie prokázala, že i tuková tkáň hraje 

v průběhu kritického onemocnění významnou roli při vzniku hyperglykémie u 

kriticky nemocných díky zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů (27). První část 

této dizertační práce je proto zaměřena na další systém tukové tkáně, který je spojen 

s inzulínovou rezistencí, lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron. Pracovní 

hypotézou bylo, že i tento systém v tukové tkáni prodělává v průběhu kritického 

onemocnění významné změny a může se tak podílet na vzniku systémové inzulínové 

rezistence a následných komplikací při kritickém onemocnění. 

Další početnou skupinou pacientů, která je ohrožena rychlým rozvojem aterosklerózy 

a následnými kardiovaskulárními komplikacemi, jsou pacienti s chronickým selháním 

ledvin (28; 29). I přes značné pokroky v technice hemodialýzy zůstává úroveň 

mortality u skupiny pacientů s chronickým selháním ledvin léčených hemodialyzační 

léčbou stále vysoká (30). Tradiční rizikové faktory jako hypertenze, chronické srdeční 

selhání, dyslipidémie a DM 2. typu mohou pouze částečně vysvětlit značné zvýšení 

kardiovaskulární mortality u této skupiny pacientů. Proto jsou zvažovány i další 

netradiční faktory, které mohou k tomuto stavu přispívat (28; 31). Malnutrition, 

inflammation, atherosclerosis, calcifications (MIAC) syndrom je v poslední době stále 

častěji zmiňován jako hlavní příčina zvýšené kardiovaskulární mortality u pacientů s 

chronickým selháním ledvin (32). Tuková tkáň produkuje celou řadu prozánětlivých 
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cytokinů, a je tedy v organizmu významným zdrojem těchto faktorů jak u pacientů s 

obezitou, aterosklerózou a/nebo s DM 2. typu, tak u kriticky nemocných (27; 33). 

Další část této práce je proto zaměřena na změny, které prodělává tuková tkáň u 

pacientů s chronickým selháním ledvin a především pak na produkci prozánětlivých 

faktorů a lokální zánětlivou reakci v tukové tkáni u této skupiny pacientů. Naší 

hypotézou bylo, že zvýšená produkce prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni může 

ovlivňovat systémový prozánětlivý stav u pacientů s chronickým selháním ledvin na 

hemodialyzační léčbě a následně tak přispívat k vyšší kardiovaskulární mortalitě. 

Regulace rozdílných aspektů biologie tukové tkáně, především pak metabolizmu, 

diferenciace preadipocytů a doby přežití adipocytů, jsou nezbytné požadavky pro 

udržení adekvátního lipidového a glukózového metabolizmu. Preadipocytární faktor 1 

(Pref-1) je relativně nově objevený protein, u kterého bylo prokázáno, že působí 

podobně jako například angiotenzin II jako inhibitor diferenciace preadipocytů ve 

zralé adipocyty (34). Hypotézou, kterou jsme ověřovali v této části dizertace, bylo, že 

Pref-1 může zásadním způsobem ovlivňovat glukózovou homeostázu a inzulínovou 

rezistenci. Poslední část práce je proto zaměřena na metabolické charakteristiky, které 

jsou spojeny se změnami sérové hladiny Pref-1 u osob s obezitou s/bez DM 2. typu v 

porovnání se zdravými jedinci. 
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Tab. 1 – Proteiny a další faktory produkované a secernované bílou tukovou tkání a 

jejich funkce v organizmu. 

Substance Biologický účinek 

Leptin Signál pro centrální nervovou soustavu o celkových 
energetických zásobách organizmu 

Adiponektin Zvyšuje inzulínovou senzitivitu, působí protizánětlivě a 
zpomaluje progresi aterosklerózy 

Resistin Zvyšuje inzulínovou rezistenci, systémová zánětlivá 
odpověď 

TNF-α Lipolýza, zvyšuje spotřebu energie a inzulínovou 
rezistenci 

Interleukin-6 Prozánětlivý, lipolytický, snižuje inzulínovou senzitivitu 

Adipsin Aktivuje alternativní cestu komplementu 

ASP (acylation 
stimulating protein) 

Stimuluje syntézu triacylglycerolů v bílé tukové tkáni 

Angiotenzinogen Prekurzor angiotenzinu II, zapojen do regulace 
arteriálního krevního tlaku, zvyšuje inzulínovou rezistenci 

PAI-1 Inhibuje aktivaci plazminogenu, brání fibrinolýze 

Tkáňový faktor Iniciuje koagulační kaskádu 

VEGF (vascular 
endothelial growth 
factor) 

Stimuluje angiogenezu v bílé tukové tkáni 

Visfatin Inzulinomimetický účinek 

Monobutyrin Vasodilatace a indukce novotvorby cév 

TGF-β (transforming 
growth factor- β) 

Regulace řady procesů v bílé tukové tkáni včetně 
proliferace preadipocytů a diferenciace, růst a apoptóza 
adipocytů 

IGF-1 (insulin-like 
growth factor 1) 

Stimuluje proliferaci a diferenciaci adipocytů 

HGF (hepatocyte growth 
factor) 

Stimuluje diferenciaci a růst adipocytů 

MIF (macrophage 
migration inhibitory 
factor) 

Imunoregulace 

Pref-1 (preadipocyte 
factor-1) 

Inhibice diferenciace preadipocytů 

Lipoproteinová lipáza Enzym stimulující hydrolýzu lipoproteinů v chylomikrách 
a VLDL (lipoproteiny s velmi nízkou hustotou) 

CETP (cholesterol ester Přenáší estery cholesterolu mezi lipoproteiny 
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transfer protein) 

Apo-E Proteinová součást lipoproteinů 

Prostaglandiny Regulace mnoha buněčných pochodů, aktivní během 
zánětu, hemokoagulace, ovulace a sekrece žaludeční 
kyseliny 

Estrogeny Produkovány aromatázou, tuková tkáň je v podstatě 
hlavní zdroj estrogenů u mužů a žen po menopauze 

Glukokortikoidy Produkovány 11-hydroxysteroid-dehydrogenázou 2. typu, 
která přeměňuje kortison na kortizol v bílé tukové tkáni 

Apelin Biologická úloha není dosud známa, ale pravděpodobně 
spojení s energetickou zásobou organizmu 

Upraveno dle Fonseca-Alaniz M. H. et al. Adipose tissue as an endocrine organ: from 
theory to practice. Journal de Pediatria, 2007. (11) 
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2 Systém renin-angiotenzin-aldosteron a tuková tkáň 
Systém renin-angiotenzin-aldosteron je tradičně vnímán jako důležitý regulační 

mechanizmus systémového krevního tlaku, homeostázy vody a elektrolytů (35; 36). 

Pozitivní korelace mezi plazmatickou hladinou angiotenzinogenu a krevním tlakem 

byla poprvé popsána v roce 1979 (37). Tento systém představuje hormonální kaskádu, 

na jejímž počátku je syntéza reninu juxtaglomerulárními buňkami sousedícími 

s aferentní arteriolou ledvinného glomerulu (38). Renin je syntetizován jako 

preprohormon a po enzymatickém štěpení je ukládán v granulích juxtaglomerulárních 

buněk a připraven k sekreci (39). 

Aktivní sekrece reninu je regulována 4 nezávislými faktory (40): 1) prostřednictvím 

renálního systému baroreceptorů v aferentní arteriole, který reaguje na změny 

perfuzního tlaku ledvin; 2) reakce na změny koncentrace NaCl registrované buňkami 

macula densa distálního tubulu; 3) stimulací sympatiku přes β-1 adrenergní receptory; 

a 4) negativní zpětnou vazbou pomocí působení angiotenzinu II na juxtaglomerulární 

buňky. 

Regulace uvolnění reninu je klíčová v celém řízení systému renin-angiotenzin-

aldosteron. Po uvolnění do systémové cirkulace renin působí jako enzym a štěpí játry 

produkovaný angiotenzinogen, který se svou molekulovou hmotností řadí mezi 

globuliny, na biologicky inaktivní dekapeptid angiotenzin I (39). Ten je dále 

hydrolyzován angiotenzin-konvertujícím enzymem (ACE) na angiotenzin II, který je 

biologicky velmi aktivní a váže se na čtyři druhy receptorů (41). Vazba na receptor 

typu 1 pro angiotenzin II (AT1R) je nejvíce prozkoumána (42). Jejím prostřednictvím 

vzniká účinek na kardiovaskulární systém (vasokonstrikce, zvýšení krevního tlaku, 

zvýšení kontraktility myokardu, hypertrofie srdce a cév), na ledviny (renální tubulární 

reabsorpce natria, inhibice uvolnění reninu), na sympatikus a na kůru nadledvin 

(stimulace syntézy aldosteronu). Vazba na AT1R také ovlivňuje buněčný růst, 

proliferaci buněk, zánětlivou odpověď a oxidační stres. Daleko slabší vazba na 

receptor typu 2 (AT2R) způsobuje vasodilataci, má antiproliferační účinky a ovlivňuje 

apoptózu. Vazbou na receptor typu 4 (AT4R) dochází k ovlivnění funkcí endotelu 

jako například vyplavení molekuly PAI-1. Účinky vazby na receptor typu 3 (AT3R) 

nejsou dosud objasněny.  

Ačkoliv systém renin-angiotenzin-aldosteron hraje důležitou roli v udržení normální 

cirkulační homeostázy, kontinuální nebo neadekvátní aktivace tohoto systému se 
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podílí na patofyziologických dějích jako jsou například sekundární nebo esenciální 

arteriální hypertenze, srdeční selhání a dalších stavech vedoucích k retenci tekutin 

ve tkáních (např. jaterní cirhóza nebo nefrotický syndrom) (43; 44). Extravazální 

retence tekutin vede k hypoperfuzi ledvin díky redukci efektivního cirkulujícího 

objemu, což vyvolává hypersekreci reninu vedoucí k sekundárnímu 

hyperaldosteronizmu, který ale dále přispívá k progresi otoků. Navíc účinek zvýšení 

angiotenzinu II při srdečním selhávání na periferní vaskulární rezistenci zvyšuje 

„dotížení“ (afterload) levé komory a urychluje progresi komorové dysfunkce (45). 

Blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron je v posledních dvou desetiletích 

s úspěchem používána u řady patofyziologických stavů jmenovaných výše (46-51). 

Léčivy můžeme ovlivnit tento systém na několika úrovních. První skupinu představují 

inhibitory ACE, druhou blokátory receptoru typu 1 pro angiotenzin II (sartany), a od 

roku 2007 je možné používat novou látku aliskiren, což je přímý inhibitor reninu (52; 

53). Blokátory ACE a blokátory receptoru pro angiotenzin jsou v současné době 

používány v léčbě arteriální hypertenze, diabetické nefropatie, poinfarktové 

dysfunkce levé komory a chronického srdečního selhání, přičemž jejich použití je 

spojeno se zlepšením přežití a prospěšnými účinky na kardiovaskulární systém a 

ledviny u vysoce rizikových pacientů (50). 

 

2.1 Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron v tukové 
tkáni 

Produkce komponent systému renin-angiotenzin-aldosteron (angiotenzinogenu a 

následně angiotenzinu II, angiotenzin-konvertujícího enzymu, receptoru typu 1 pro 

angiotenzin II) byla prokázána kromě ledvin také v řadě různých tkání jakou jsou 

například nadledviny, mozek, srdce a cévy (35). Lokální systém renin-angiotenzin-

aldosteron je zapojen do změn orgánové struktury a jejich funkcí ovlivněním genové 

exprese, růstu, fibrózy a zánětlivé odpovědi (22; 24). Známý je podíl renálního 

systému renin-angiotenzin-aldosteron na fibrotické přestavbě ledvin u zánětlivých a 

metabolických onemocnění, pro které je v současné době s dobrým terapeutickým 

efektem využívána farmakologická blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron 

(54). 

V tukové tkáni byla prokázána produkce nejen prozánětlivých faktorů a hormonů (8-

10; 12), ale také mnoha jiných molekul mezi nimi i komponent systému renin-
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angiotenzin-aldosteron (19-21). Sekrece angiotenzinogenu byla detekována v lidské 

tukové tkáni, v primokultuře adipocytů a v preadipocytech (54), přičemž 

v preadipocytech je tvorba angiotenzinu II v průběhu diferenciace zvýšená (55). U 

potkanů s dietně vyvolanou obezitou a arteriální hypertenzí byla zjištěna vyšší 

exprese mRNA pro angiotenzinogen v tukové tkáni a zvýšené koncentrace 

plazmatického angiotenzinogenu a angiotenzinu II, což svědčí pro významný podíl 

adipocytární produkce těchto látek u obezity (56). 

Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně je v současné době 

studován pro svůj možný příspěvek k rozvoji systémové inzulínové rezistence (22; 

23). Poslední studie ukazují, že některé komponenty systému renin-angiotenzin-

aldosteron (například angiotenzin II) produkované tukovou tkání mohou přímo 

vyvolávat inzulínovou rezistenci, zvyšovat produkci volných kyslíkových radikálů a 

snižovat produkci leptinu a adiponektinu (25; 26). 



Obr. 1 - Předpokládané účinky angiotenzinu II. 

Upraveno dle Engeli S et al., Physiology and pathophysiology of the adipose tissue 

renin-angiotensin system. Hypertension 2000. (19) 

 

 

2.2 Vliv inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron na 
vznik DM 2. typu 

Mnoho velkých klinických randomizovaných studií s léčivy inhibujícími systém 

renin-angiotenzin-aldosteron podávanými za účelem terapie jiných chorob než je DM 
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nediabetiků léčených inhibitory ACE a blokátory receptoru typu 1 pro angiotenzin II 

(57-61). Za účelem vyhodnocení těchto studií byla již provedena celá řada meta-
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provedení meta-analýz (65; 66). Hodnocené studie s inhibitory ACE byly studie 

CAPPP (použitá látka captopril) (58), STOP-2 (enalapril, lisinopril) (67), HOPE 

(ramipril) (61), ALLHAT (lisinopril) (68), SOLVD-Montreal substudy (enalapril) 

(60), ANBP-2 (enalapril) (69), PEACE (trandolapril) (70) a ASCOT-BPLA 

(perindopril) (71). Mezi studiemi se sartany byly hodnoceny studie LIFE (losartan) 

(57), CHARM-Overall (candesartan) (48), SCOPE (candesartan) (72), ALPINE 

(candesartan) (73) a VALUE (valsartan) (74). 

V hodnocených studiích bylo sledováno celkem 93 451 pacientů, přičemž 41 950 

pacientů užívalo buď inhibitory ACE nebo sartany a zbytek pacientů užíval buď 

placebo nebo jinou kontrolní medikaci. Antagonisté systému renin-angiotenzin-

aldosteron snížili incidenci DM 2. typu z 9 % u neléčených na 7,1 % u léčených 

pacientů, což představuje 26% snížení rizika (OR 0,74, 95% interval spolehlivosti 

0,66 – 0,81, p < 0,001). Účinek byl srovnatelný u studií hodnotící pouze pacienty 

s arteriální hypertenzí (OR 0,73, 95 % interval spolehlivosti 0,66 – 0,82, p < 0,001) se 

studiemi hodnotícími klinické účinky inhibice systému renin-angiotenzin-aldosteron u 

pacientů s aterosklerózou a srdečním selháním (OR 0,67, 95 % interval spolehlivosti 

0,50 – 0,90, p = 0,008). Inhibitory ACE a sartany mají na incidenci DM 2. typu 

srovnatelný efekt. 8 studií s inhibitory ACE prokázalo snížení odds incidence DM 2. 

typu o 28 % (OR 0,72, 95 % interval spolehlivosti 0,63 – 0,84, p < 0,001) a 5 studií se 

sartany prokázalo redukci odds o 27 % (OR 0,73, 95 % interval spolehlivosti 0,64 – 

0,84, p < 0,001).  Poslední poznatky tedy potvrzují, že inhibice systému renin-

angiotenzin-aldosteron přispívá k prevenci DM 2. typu. 

Molekulární mechanizmus snížené incidence DM 2. typu při inhibici systému renin-

angiotenzin-aldosteron nebyl dlouhou dobu znám. Poslední údaje naznačují, že 

zvýšená lokální hladina angiotenzinu II přímo ovlivňuje inzulínovou signální 

kaskádou na úrovni aktivace fosfatidyl-inositol-3-kinázy a zvyšuje lokální oxidační 

stres v tukové tkáni (25). Experimentální studie na myších s geneticky a dietně 

indukovanou obezitou dokázala, že léčba s blokátory receptoru typu 1 pro angiotenzin 

II brání poklesu plazmatických hladin adiponektinu (26). Také studie s lidskými 

adipocyty ukazuje, že léčba telmisartanem (blokátor receptoru typu 1 pro angiotenzin 

II) stimuluje transkripci genu pro adiponektin (75). To naznačuje, že angiotenzin II 

snižuje sérové hladiny adiponektinu, což může dále přispívat k rozvoji inzulínové 

rezistence. Angiotenzin II vznikající v tukové tkáni také inhibuje diferenciaci 

preadipocytů ve zralé adipocyty, což potenciálně může vést ke snížení počtu 
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adipocytů, snížené kapacitě tukové tkáně k ukládání tuků, následnému ukládání tuků 

ve svalech a jaterní tkáni, a zvýšení inzulínové rezistence (22). K pochopení 

kompletního mechanizmu, který je odpovědný za snížení incidence DM 2. typu při 

inhibici systému renin-angiotenzin-aldosteron, je ale nutné provedení dalších 

experimentálních a klinických studií. 
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3 Hyperglykémie kriticky nemocných pacientů 

Naprostá většina akutních onemocnění nebo zranění je provázena vznikem 

intolerance glukózy, hyperglykémií a inzulínovou rezistencí (76-78). Hyperglykémie 

kriticky nemocných je definována jako zvýšení hladiny glykémie nad fyziologickou 

mez v akutní fázi těžšího onemocnění. Tento jev je přítomen jak u jedinců s dosud 

zcela normálními hladinami glykémie, tak i u diabetiků, kde se tato změna může 

projevit těžkou dekompenzací diabetu (77). 

Tato akutní hyperglykemická reakce byla dlouho považována za adaptační reakci 

organizmu na aktuální ohrožení, která umožňuje zvýšený vstup glukózy do buněk 

non-inzulín dependentních tkání a zlepšuje přežití kriticky nemocných pacientů. 

Nové informace, které byly získány v posledních několika letech, ale vedly ke změně 

tohoto pohledu na stresovou hyperglykémii. Dle dnešních poznatků je hyperglykémie 

u kriticky nemocných spojena se zvýšenou morbiditou (zvýšený výskyt infekcí (79; 

80), periferní polyneuropatie (81), poruchy koagulace (82) a další) i zvýšenou 

mortalitou (78; 83). Bylo prokázáno, že zvýšená hladina glukózy hraje významnou 

roli při ovlivnění kaskády zánětlivých cytokinů a tvorby volných kyslíkových radikálů 

v průběhu akutního onemocnění (13; 84). 

Doba strávená v hyperglykémii u kriticky nemocných pacientů pozitivně koreluje s 

působením akutních stresorů a stavem glukózového metabolizmu v premorbidním 

období charakterizovaným hladinou glykovaného hemoglobinu (HbA1c) (85). 

Pacienti s nižší vstupní hodnotou HbA1c jsou méně predisponovaní ke 

vzniku hyperglykémie v průběhu kritického onemocnění než pacienti s vyššími, ale 

stále normálními hladinami HbA1c. Prognóza nemocných bez anamnézy DM 

přijatých do nemocnice se vstupní glykémií nalačno více než 7 mmol/l je spojena se 

zvýšeným rizikem komplikací a úmrtí (86). Prevalence výskytu hyperglykémie u 

pacientů s infarktem myokardu (IM) je udávána až 70% (87) a u pacientů s cévní 

mozkovou příhodou (CMP) 10-40% (více než 50% s elevací HbA1c) (88). 

Inzulinorezistence kriticky nemocných obdobně jako hyperglykémie koreluje se 

závažností akutního stavu. Hyperglykémie již v rozmezí 6,1 – 8,0 mmol/l u 

nediabetiků je spojena s téměř 4x vyšším rizikem úmrtí ve srovnání s 

normoglykemickými jedinci (87). 
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Tab. 2 -  Účinky hyperglykémie na orgánové systémy u kriticky nemocných 

 
Imunitní systém  

• ↓ aktivace komplementu  
• ↓ adhezní schopnosti granulocytů 
• ↓ fagocytózy  
• ↓ chemotaxe  
• ↓ oxidační vzplanutí  

 
Kardiovaskulární systém - myokard 

• ↑ oxidační stres  
• ↓ kontraktilita  
• ↑ elektrická nestabilita  
• ↑ arytmie  

 
Neurologický systém 

• acidóza mozkové tkáně  
• ↑ laktátu v mozku 
• ↑ propustnost hematoencefalické bariéry 
• ↑ výskyt periferní polyneuropatie 

 
Koagulace 

• ↑ plazmatický aktivátor plazminogenu 
• ↓ fibrinolýza 
• trombocyty 

o změny vlastností membrány 
o ↑ reaktivita 
o ↑ vazba na fibrinogen 
o ↑ tvorba tromboxanu A2 
o ↑ tvorba inozitol trifosfátu 
o ↑ mobilizace kalcia  

 

Tab. 3 - Důsledky hyperglykémie u kriticky nemocných 

• ↑ výskyt infekcí (infekce ran, pneumonie, močové infekce) 
• ↑ multiorgánového selhání  
• ↑ výskyt periferní polyneuropatie 
• ↑ poruchy koagulace  
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3.1 Příčiny hyperglykémie a inzulinorezistence u kriticky 
nemocných 

3.1.1 Stresové hormony – úloha hormonů hypofýzy a nadledvin 
Při výskytu hyperglykémie u kriticky nemocných pacientů se jedná o komplexní 

změnu v regulaci metabolických a hormonálních funkcí v průběhu akutní (hodiny až 

dny) a následně chronické fáze stresu (dny až týdny) (77). Dochází k výraznému 

ovlivnění sekrece adenohypofyzárních hormonů s následným ovlivněním činnosti 

periferních endokrinních žláz a dalších orgánů (89). Především v chronické fázi 

kritického onemocnění je pulzatilní sekrece hormonů adenohypofýzy značně snížena 

(90). Dysfunkce adenohypofýzy je v poslední době dávána také do souvislosti se 

sníženou hladinou ghrelinu v průběhu akutní fáze závažné choroby (78). 

Stresová reakce vyvolává v organizmu vyplavení celé řady hormonů, které v mnoha 

případech přímo ovlivňují vznik hyperglykémie u kriticky nemocných. Jedná se o 

katecholaminy, které vyvolávají inzulinorezistenci v jaterní i svalové tkáni negativním 

ovlivněním postreceptorové inzulínové signální kaskády (49). Důsledkem je zvýšená 

jaterní glukoneogeneza, zvýšená svalová a jaterní glykogenolýza a akcelerovaná 

lipolýza. Uvedené negativní účinky jsou navíc potencovány vlivem katecholaminů na 

snížení sekrece inzulínu (91). Glukagon vyvolává zvýšení glukoneogeneze a jaterní 

glykogenolýzy (92). Glukokortikoidy i růstový hormon způsobují inzulinorezistenci 

kosterního svalstva, zvýšenou lipolýzu a potencují jaterní glukoneogenezu (77). 

Kombinace výše uvedených jevů tedy vede k hyperglykémii, která vzniká především 

z důvodu značné inzulinorezistence periferních tkání, relativně snížené sekrece 

inzulínu beta-buňkami pankreatu a zvýšené produkce glukózy jaterní tkání. 
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Tab. 4 - Účinky periferních hormonů na metabolizmus glukózy 

• Katecholaminy 
o ↑ jaterní glukoneogeneza 
o ↑ jaterní a svalová glykogenolýza 
o ↑ lipolýza 
o ↓ sekrece inzulínu  

• Glukagon  
o  ↑ jaterní glukoneogeneza 
o  ↑ jaterní glykogenolýza  

• Glukokortikoidy, Růstový hormon  
o ↑ jaterní glukoneogeneza 
o ↑ lipolýza 
o ↑ inzulinorezistence kosterního svalstva 

 

3.1.2 Prozánětlivé cytokiny a role tukové tkáně 
Velmi důležitou roli při vzniku hyperglykémie u kriticky nemocných hraje zvýšení 

hladin prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α a dalších), které rovněž 

negativně interferují s inzulínovou signální kaskádou (93). Bylo prokázáno, že na 

produkci cytokinů v průběhu akutní choroby se podílejí orgány různě. Hlavním 

zdrojem těchto působků jsou imunokompetentní buňky ať již cirkulující či usazené 

v různých orgánech. Při modelovém pokusu na vepřích s vyvoláním hyperglykémie a 

inzulinorezistence za použití endotoxinu se v bioptických preparátech ukázaly ledviny 

a tuková tkáň jako místa s největším vzestupem cytokinů (13). V ledvinách byl 

pozorován desetinásobný vzestup IL-6, TNF-α i IL-10 v porovnání s jinými tkáněmi. 

Tuková tkáň vykazovala podobně tří- až desetinásobný vzestup TNF-α. Významnou 

úlohu tukové tkáně při vzniku inzulinorezistence potvrzuje také naše studie, při které 

byla měřena exprese cytokinů v subkutánní a epikardiální tukové tkáni odebrané 

pacientům na počátku a na konci kardiochirurgického zákroku (12). Výrazné změny 

byly zjištěny v expresi mRNA pro interleukin-6, resistin, MCP-1 a TNF-α. Tuková 

tkáň se tak může svojí produkcí prozánětlivých cytokinů podílet na systémové 

inzulínové rezistenci u kriticky nemocných pacientů a přispívat tak ke vzniku 

komplikací, které s hyperglykémií u kriticky nemocných souvisejí. 

Prozánětlivé cytokiny se podílejí na regulaci metabolizmu u kriticky nemocných 

mnoha různými mechanizmy. Klíčovou roli hraje buď jejich přímý efekt na buňky a 

inzulínovou signální kaskádu nebo působení prostřednictvím hormonů ovlivňujících 

hladinu glukózy. Jedná se například o aktivaci osy hypothalamus-hypofýza-

nadledviny a následné vyplavení kortizolu (94). Jedním z nejdůležitějších cytokinů 
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v této složité a navzájem provázané síti se zdá být TNF-α, který přímo stimuluje 

jaterní glukoneogenezu a výrazně zvyšuje lipolýzu v tukových buňkách (95). TNF-α 

má také vliv na vznik inzulínové rezistence ovlivněním inzulínem indukované 

fosforylace tyrosinu na inzulínovém receptoru (96). To vede ke vzniku defektní 

translokace glukózového transportéru 4 (GLUT-4), způsobí snížené vychytávání 

glukózy a vznik inzulínové rezistence u inzulín-dependentních tkání, jako jsou srdeční 

a kosterní svalovina a adipocyty (97; 98). V experimentu TNF-α také přímo inhibuje 

sekreci inzulínu pankreatickými B-buňkami in vitro (99). 

 

3.1.3 Oxidační stres 
Kriticky nemocní pacienti jsou ohroženi oxidačním stresem (84). Oxidační stres je 

charakterizován zvýšeným množstvím volných kyslíkových radikálů nebo jiných 

reaktivních forem kyslíku v organizmu. Hlavními zástupci volných kyslíkových 

radikálů jsou hydroxylový (OH·) a superoxidový radikál (O2·), které obsahují 

nepárové elektrony, jež jsou odpovědné za jejich vysokou reaktivitu a nestabilitu 

(100). Působení volných kyslíkových radikálů je spojeno se škodlivými účinky na 

DNA, lipidy, a bílkoviny, a vede k dysfunkci mitochondrií a jiným biochemických 

abnormalitám (101). Tyto poruchy se mohou relativně výrazně projevit i 

v Langerhansových ostrůvcích pankreatu. B-buňky pankreatu mají totiž relativně 

slabý antioxidační systém a mohou tak být oxidačním stresem poškozovány více než 

buňky ostatní (102). To může také částečně vysvětlovat neschopnost B-buněk 

pankreatu adekvátně reagovat na změny plazmatické hladiny glukózy dostatečnou 

sekrecí inzulínu. Volné kyslíkové radikály mohou být také odpovědné za aktivaci 

stresových metabolických cest mezi něž patří například aktivace nukleárního faktoru 

kappa B (NF-κB) (103). Aktivace tohoto faktoru negativně interferuje s inzulínovou 

signální kaskádou.a stimuluje produkci prozánětlivých cytokinů (104). 

 

3.1.4 Léky a výživa 
Podávání glukózových infuzí stejně jako komplexní parenterální a enterální výživy na 

jednotkách intenzivní péče může vést k relativně výraznému vzestupu glykémie, 

zejména při neadekvátní léčbě hyperglykémie nedostatečnými dávkami inzulínu. Ke 

zvýšení glykémie může také přispět řada léků používaných na jednotkách intenzivní 
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péče, především pak katecholaminy, glukokortikoidy, thiazidová diuretika, 

retrovirové léky, fenytoin, cyklosporin a celá řada dalších (105). 

 
Tab. 5 - Příčiny hyperglykémie kriticky nemocných 
 

• Vyplavení stresových hormonů 
o glukokortikoidy, katecholaminy, glukagon, růstový hormon 

• Oxidační stres 
• Léky 

o katecholaminy, glukokortikoidy, diuretika, cyklosporin,  
retrovirové léky, phenytoin,… 

• Výživa  

 

3.1.5 Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně a 
inzulínová rezistence u kriticky nemocných pacientů 

Tuková tkáň hraje při vzniku inzulinorezistence v průběhu kritického onemocnění 

významnou úlohu díky přítomnosti imunokompetentních buněk a zvýšené produkci 

prozánětlivých cytokinů jako jsou například interleukin-6, resistin, MCP-1 a TNF-α 

(12). Zvýšení hladin těchto cytokinů v systémové cirkulaci pak dále ovlivňuje 

systémovou inzulínovou rezistenci. Zda jsou do změn, které se v průběhu kritického 

onemocnění odehrávají u kriticky nemocných v tukové tkáni zapojeny i další systémy, 

není dosud do detailů objasněno. Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové 

tkáně také ovlivňuje systémovou inzulínovou rezistenci a mnohé klinické studie 

zmiňované výše dokazují, že blokáda tohoto systému prostřednictvím použití ACE 

inhibitorů snižuje incidenci DM 2. typu. Role systému renin-angiotenzin-aldosteron 

tukové tkáně při vzniku inzulínové rezistence v průběhu kritického onemocnění dosud 

zkoumána nebyla. 
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4 Chronická renální insuficience a zánětlivý stav 
Vzrůstající množství důkazů jasně dokládá, že pacienti s chronickým onemocněním 

ledvin jsou ohroženi rychlým rozvojem aterosklerózy a následnými 

kardiovaskulárními komplikacemi včetně vysokého rizika úmrtí na kardiovaskulární 

příhodu (28; 29; 48; 106; 107). Jedinci s chronickým onemocněním ledvin většinou 

umírají na následky kardiovaskulárních příhod před tím, než dospějí do stádia 

chronického selhání ledvin s nutností hemodialyzační léčby (48; 106). I přes značné 

pokroky v technice hemodialýzy zůstává úroveň mortality u skupiny pacientů 

s chronickým selháním ledvin léčených hemodialyzační léčbou stále vysoká (30). 

Důvody špatné prognózy pacientů s onemocněním ledvin a snaha o zlepšení tohoto 

stavu jsou v poslední době objektem rozsáhlého výzkumu. Chronické onemocnění 

ledvin zhoršuje arteriální hypertenzi a dyslipidémii, což ale vede k opět další progresi 

renální insuficience. Diabetická nefropatie navíc představuje ve vyspělých zemích 

hlavní příčinu chronického selhání ledvin (29). Arteriální hypertenze, dyslipidémie a 

diabetes mellitus jsou hlavní rizikové faktory pro rozvoj endotelové dysfunkce a 

progrese aterosklerózy. Tradiční rizikové faktory jako hypertenze, chronické srdeční 

selhání, dyslipidémie a DM 2. typu však mohou pouze omezeně vysvětlit značné 

zvýšení kardiovaskulární mortality u této skupiny pacientů. Proto jsou zvažovány i 

další netradiční faktory, které mohou k tomuto stavu přispívat (28; 31). 

 

4.1 MIAC syndrom 
Malnutrition, inflammation, atherosclerosis, calcifications (MIAC) syndrom je v 

poslední době stále častěji zmiňován jako hlavní příčina zvýšené kardiovaskulární 

mortality u pacientů s chronickým selháním ledvin (32). Jedinci s chronickým 

onemocněním ledvin trpí malnutricí, pro kterou svědčí nízké hladiny albuminu, 

prealbuminu a transferinu (31). Onemocnění, která jsou spojena se subklinickým 

zánětem jako jsou například DM 2. typu a arteriální hypertenze jsou často spojeny s 

chronickým onemocněním ledvin. Proto je také těžké rozlišit, jestli se v časných 

stádiích jedná o přímý efekt renální insuficience na progresi zánětlivého stavu. 

Renální insuficience způsobuje změny složení plazmy a struktury endotelu a jeho 

funkce, což usnadňuje vznik endoteliálního poškození (29). To pak může hrát úlohu 

ve spuštění případně potenciaci již probíhajícího zánětlivého procesu. Dyslipidémie 
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spojená s chronickým onemocněním ledvin také přispívá k zánětlivému procesu 

(108). Zvýšený LDL cholesterol aktivuje systém renin-angiotenzin-aldosteron, 

stimuluje NADPH oxidázu, což vede ke zvýšené produkci volných kyslíkových 

radikálů, a stimuluje zvýšení IL-6 a dalších cytokinů. Tyto změny pak přispívají k 

endoteliální dysfunkci, remodelaci cév a vzniku hypertenze (108; 109). Dochází také 

ke zvýšení triglyceridů. HDL cholesterol je významným antioxidantem a působí jako 

ochranný prvek pro endotel před účinkem prozánětlivých cytokinů (29). Snížení HDL 

cholesterolu při chronickém onemocnění ledvin pak vede k právě vyššímu účinku 

prozánětlivých cytokinů na endotelové buňky. Terapie statiny, která zlepšuje 

dyslipidémii u pacientů s chronickým onemocněním ledvin, má pak také za následek 

snížení proteinurie a pomalejší progresi ztráty ledvinných funkcí (110). 

Změny ve složení lipoproteinů stejně jako změny způsobené účinky angiotenzinu II 

na funkci endotelu stimulují a zvyšují účinky prozánětlivých mechanizmů (73). 

Většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin má zvýšené hladiny CRP, 

fibrinogenu, IL-6, TNF-α, D-dimerů a adhezních molekul E-selectinu, VCAM-1 a 

ICAM-1 (111). Neznáme dosud všechny mechanizmy, které k tomuto stavu vedou. 

Předpokládá se, že zvýšení zánětlivých mediátorů je způsobeno zvýšeným oxidačním 

stresem, akumulací postsynteticky modifikovaných proteinů, pozdními produkty 

glykace a dalšími látkami, které jsou normálně u zdravých jedinců odstraňovány 

ledvinami. Mezi příčiny zánětlivého stavu mohou patřit přidružené komorbidity, 

oxidační stres, infekce, faktory spojené s hemodialýzou a dialyzátem (112). Zhoršení 

ledvinných funkcí u pacientů s chronickou renální insuficiencí a akumulace 

uremických toxinů může zvyšovat oxidační stres a zánětlivou reakci, což ale opět 

následně vede k endoteliální dysfunkci a další progresi aterosklerózy. 

Významnou roli při zvýšení cirkulujících prozánětlivých cytokinů u pacientů s 

chronickým onemocněním ledvin může mít zvýšený oxidační stres (113). 

Mechanizmy zvýšeného oxidačního stresu mohou zahrnovat aktivaci NADPH 

oxidázy, myeloperoxidázy mitochondriální oxidázy a dalších enzymů. NADPH 

oxidáza je stimulována angiotenzinem II a dalšími faktory (114). Myeloperoxidáza je 

přítomna v neutrofilech a makrofázích, a bylo také prokázáno, že je ve zvýšené míře 

exprimována v lidských ateromových plátech (115). Zvýšený oxidační stres pak může 

opět díky poškození endotelu přispívat k progresi aterosklerózy. 

U onemocnění ledvin dochází také k aktivaci systému renin-angiotenzin-aldosteron 
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(viz výše). Angiotenzin II stimuluje NADPH oxidázu, což vede ke zvýšené produkci 

volných kyslíkových radikálů a přispívá tak k endoteliální dysfunkci a remodelaci cév 

(116). Stimulace AT1 receptoru angiotenzinem II vede tedy ke zvýšení volných 

kyslíkových radikálů, následně zvýšení prozánětlivých mediátorů včetně cytokinů, 

chemokinů, adhezních molekul a PAI-1. Tyto faktory společně s již zmiňovanými 

mechanizmy vedou k endoteliální dysfunkci, remodelaci cév a progresi aterosklerózy 

(117). 

Dalším faktorem poškozujícím pacienty s chronickým onemocněním ledvin je 

zvýšení intravaskulárních kalcifikací (118). Dochází k aktivaci mechanizmů 

vedoucích ke vzniku kalcifikací, a naopak inhibitory kalcifikace jsou potlačeny, což 

vede k procesu metastatické vaskulární kalcifikace. Tento proces je důležitý v rozvoji 

vaskulárního poškození, které je spojeno s chronickým selháním ledvin. 

Akcelerovaná hypertenze následně vede ke zvýšené prevalenci ischemické choroby 

srdeční, srdečního selhání a cévních mozkových příhod. 

Pacienti s chronickou renální insuficiencí a především pacienti s chronickým selháním 

ledvin s nutností hemodialyzační léčby mají zvýšenou morbiditu a mortalitu v 

důsledku kardiovaskulárních příhod a jejich komplikací. K tomuto stavu jistě značnou 

měrou přispívá zvýšené množství prozánětlivých faktorů a vyšší míra oxidačního 

stresu, které vedou k poškození endotelu a rychlejší progresi aterosklerózy. Ke vzniku 

prozánětlivého stavu u pacientů na hemodialyzační léčbě může přispívat mnoho 

různých mechanizmů. Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, tuková tkáň je 

infiltrována imunokompetentními buňkami a produkuje celou řadu prozánětlivých 

faktorů. Například u kritického onemocnění se tuková tkáň podílí na produkci a 

zvýšení systémových hladin prozánětlivých cytokinů významnou měrou (27). Je tedy 

otázkou, jakým způsobem ovlivňuje tuková tkáň svojí produkcí prozánětlivých 

cytokinů zánětlivý stav u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. 
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Obr. 2 - Chronická renální insuficience jako metabolický syndrom spojený s 

malnutricí. 

Chronická renální insuficience představuje metabolický syndrom spojený s 

malnutricí. Jestliže chceme snížit velmi vysoké riziko kardiovaskulárních příhod a 

jejich mortality, musíme snížit jejich incidenci a také snížit riziko letality po 

jednotlivých příhodách. 

Upraveno dle Shoji T. et Nishizawa Y., Chronic kidney disease as a metabolic 

syndrom with malnutrition – need for strict control of risk factors. Internal medicine 

2005. (119) 
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5 Diferenciace preadipocytů 
Regulace rozdílných aspektů biologie tukové tkáně, především pak metabolizmu, 

diferenciace preadipocytů ve zralé adipocyty (adipogeneze) a doby přežití adipocytů, 

jsou nezbytné požadavky pro udržení adekvátního lipidového a glukózového 

metabolizmu. Diferenciace tukové tkáně je extenzivně studována in vitro za účelem 

objasnění molekulárních a buněčných pochodů, které jsou za různé fáze pochodů 

odpovědné. Dané mechanizmy jsou velmi komplexní a dosud ne detailně 

prozkoumané. Porozumění těmto procesům je však nezbytné pro pochopení 

fyziologických i patofyziologických stavů a pro výzkum nových léčebných metod a 

prevenci onemocnění jednak z nadbytku tukové tkáně (obezity), ale také nedostatku 

tukové tkáně (lipodystrofie a lipoatrofie). Preadipocyty představují buněčnou linii, 

která je odvozena z multipotentní kmenové buňky původem z mesodermu, a která je 

schopna přeměny v adipocyt, chondrocyt, osteoblast nebo myocyt (viz Obr. 3). 

Adipogeneza začíná již před narozením. Po porodu dochází k rychlé expanzi tukové 

tkáně jako výsledku rostoucí velikosti a počtu buněk. Potenciál tvorby nových 

adipocytů je ale zachován i v dospělosti. Dietní faktory tento proces ovlivňují, neboť 

hlodavci krmení potravou s vysokým obsahem cukrů nebo tuků vykazují hyperplazii 

adipocytů (11).  

Diferenciace preadipocytů v adipocyty je velmi přesně řízený proces. Hormonální a 

nutriční signály ovlivňují diferenciaci preadipocytů jak pozitivně tak negativně a svoji 

úlohu hrají také vzájemné mezibuněčné interakce v tukové tkáni (11; 120). 

Diferenciace preadipocytů je například inhibována angiotenzinem II vznikajícím 

v tukové tkáni v rámci lokálního působení systému renin-angiotenzin-aldosteron, což 

potenciálně může vést ke snížení počtu adipocytů, snížené kapacitě tukové tkáně 

k ukládání tuků a zvýšení inzulínové rezistence (22). Mezi další faktory, které 

ovlivňují diferenciaci preadipocytů, patří TGF-β, IGF-1, glukokortikoidy a mnohé 

další (11). 



Obr. 3 - Schématický diagram procesu diferenciace preadipocytů. 

Současné znalosti týkající se diferenciace preadipocytů naznačují, že z prekurzorové 

pluripotentní kmenové buňky se vyvíjí mesenchymální prekurzorová buňka s 

potenciálem k diferenciaci do myoblastu, chondroblastu, osteoblastu a adipocytu. 

Upraveno dle Fonseca-Alaniz M.H. et al., Adipose tissue as an endocrine organ: from 

theory to practice. J Pediatr 2007. (11) 

 

 

5.1 Pref-1 
Preadipocytární faktor-1 (Pref-1) patří mezi relativně nově objevené proteiny, které 

také inhibují diferenciaci adipocytů a to jak in vitro tak in vivo (34). Pref-1 je 

produkován preadipocyty v průběhu jejich diferenciace a je tedy výborným znakem, 

podle kterého mohou být preadipocyty rozpoznávány (121). Solubilní Pref-1 se podílí 

jak parakrinně tak endokrinně na inhibici diferenciace preadipocytů v adipocyty 

prostřednictvím aktivace MEK/ERK (122; 123). Myší modely s nedostatečnou nebo 

naopak nadměrnou hladinou Pref-1 jasně prokázaly význam role Pref-1 v procesu 

adipogeneze (124-126). Na modelu myší se zvýšenou expresí Pref-1 (126) byla 

prokázána odolnost k rozvoji obezity způsobené dietou s vysokým obsahem tuků, což 
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se projevuje snížením počtu adipocytů a absolutní hmoty tukové tkáně. Tyto myši 

vykazovaly ale také velkou inzulínovou rezistenci hlavně díky sníženému 

vychytávání glukózy v kosterním svalstvu a tukové tkáni. Myši se zvýšenou expresí 

Pref-1 mají tedy velkou inzulínovou rezistenci i přes snížené množství tukové tkáně. 

Myši se zvýšenou expresí Pref-1 akumulují diacylglyceroly preferenčně v kosterním 

svalstvu ale ne v jiných inzulín-senzitivních tkáních (126). Mechanizmus tohoto 

účinku stále není objasněn. Naopak myši s deficitem Pref-1 vykazují nižší růst a 

abnormality skeletu stejně jako zvýšené ukládání tuků a vznik obezity při podávání 

diety s vysokým obsahem tuků (124). Tyto studie potvrzují úlohu Pref-1 v procesu 

diferenciace adipocytů. 

Porucha tukové tkáně s odolností vůči obezitě vyvolané dietou s vysokým obsahem 

tuků a inzulínová rezistence při zvýšené expresi Pref-1 patří mezi lipodystrofie. 

Lipodystrofie představují heterogenní skupinu různých onemocnění, které jsou 

charakterizovány úbytkem tukové tkáně. Úbytek tukové tkáně může být buď vrozený 

nebo získaný, a lokalizovaný nebo generalizovaný. Jestliže je lipodystrofie 

generalizovaná, je spojena s inzulínovou rezistencí. Exprese Pref-1 je dále například 

zvýšena v tukové tkáni pacientů infikovaných HIV, kteří mají lipodystrofii 

způsobenou HAART (higly active antiretroviral treatment), především pak 

proteázovými inhibitory (127). Při této formě léčby je lipodystrofie poměrně častá 

(incidence 20-50%) a je charakterizována nejen úbytkem podkožního tuku 

preferenčně na končetinách a obličeji, ale také hyperlipidémií a inzulínovou rezistencí 

a naopak přírůstkem viscerálního tuku (128). 

Zatím není jasné, jakým způsobem Pref-1 ovlivňuje další cytokinovou kaskádu. 

Nalezení receptoru, jehož prostřednictvím se uskutečňuje přenesení signálu Pref-1 je 

nezbytné v porozumění molekulovému mechanizmu odpovědného za přesnou úlohu 

tohoto faktoru v adipogenezi. Zcela recentně je možné také měřit nejen expresi 

mRNA Pref-1 v různých tkáních, ale také celkovou hladinu Pref-1 v plazmě. To 

umožní dále definovat množství a roli Pref-1 u jednotlivých chorob, kde hlavní roli 

hraje inzulínová rezistence, tedy především u DM 2. typu a obezity. 
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6 Cíle dizertační práce 
Tato dizertační práce je zaměřena na úlohu tukové tkáně a jejich produktů při rozvoji 

inzulínové rezistence a systémové zánětlivé reakce u různých skupin pacientů a 

patofyziologických stavů. 

Cílem první části práce bylo zjistit, zda kritické onemocnění vede ke změnám 

lokálního systému renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně a zda se tyto změny 

mohou podílet na vzniku inzulínové rezistence a hyperglykémie u těchto pacientů. 

Vycházeli jsme z hypotézy, že systém renin-angiotenzin-aldosteron v tukové tkáni 

prodělává v průběhu kritického onemocnění významné změny a může se podílet na 

vzniku systémové inzulínové rezistence a následných komplikací při kritickém 

onemocnění.  

Další část této práce se zaměřuje na změny, které prodělává tuková tkáň u pacientů s 

chronickým selháním ledvin a především pak na produkci prozánětlivých faktorů a 

lokální zánětlivou reakci v tukové tkáni u této skupiny pacientů. Vycházeli jsme z 

hypotézy, že zvýšená produkce prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni může přispívat 

k systémovému prozánětlivému stavu u pacientů s chronickým selháním ledvin na 

hemodialyzační léčbě a následně tak vést k rychlejší progresi aterosklerózy a k vyšší 

kardiovaskulární mortalitě. Cílem druhé části práce bylo blíže charakterizovat 

zánětlivý stav podkožní a viscerální tukové tkáně u pacientů s chronickým selháním 

ledvin a porovnat výsledky se zdravými jedinci. 

Preadipocytární faktor 1 (Pref-1) je relativně nově objevený protein, u kterého bylo 

prokázáno, že působí jako inhibitor diferenciace adipocytů (34). Pref-1 může 

potencionálně ovlivňovat i glukózovou homeostázu a inzulínovou rezistenci. Zde 

jsme vycházeli z předpokladu, že hladiny Pref-1 mohou být zvýšeny u chorob 

charakterizovaných inzulínovou rezistencí. Cílem této části práce bylo porovnat 

expresi genu pro Pref-1 v podkožní a viscerální tukové tkáni pacientů s obezitou se 

skupinou zdravých štíhlých kontrolních subjektů. Dále pak porovnat sérové hladiny 

Pref-1 u zdravých jedinců, u obézních pacientů s/bez DM 2. typu a posoudit změny 

hladin Pref-1, vyvolané několikatýdenním podáváním nízkokalorické diety.  
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7 Metodika studií 
Jednotlivé studie byly prováděny ve spolupráci 3. interní kliniky, Kliniky 

anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2. kliniky kardiovaskulární 

chirurgie a 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 

Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Studie byly schváleny 

Etickou komisí 1. LF UK a VFN. Každý pacient zařazený do studie podepsal 

informovaný souhlas, byla od něho odebrána demografická data, anamnéza a 

provedeno fyzikální a laboratorní vyšetření. Studie byly prováděny v souladu s 

Helsinskou deklarací. 

 

7.1 Systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně a 
inzulínová rezistence u kriticky nemocných 

7.1.1 Soubor vyšetřovaných osob 
Cílem studie bylo posoudit změny lokálního systému renin-angiotenzin-aldosteron 

subkutánní a viscerální tukové tkáně u pacientů v průběhu kritického onemocnění. 

Jako model kritického onemocnění byl zvolen kardiochirurgický zákrok. Do studie 

bylo zařazeno 10 pacientů (6 mužů a 4 ženy, průměrný věk 56 ± 14 let, body mass 

index (BMI) 27 ± 3 kg/m2), kteří podstoupili plánovaný kardiochirurgický zákrok (7 

pacientů s provedením aorto-koronárního bypassu, 3 plastiky chlopně; trvání 

operačního zákroku 4,6 ± 1,2 hodiny). Klinické charakteristiky pacientů jsou uvedeny 

v tab. 6. 

Jeden pacient měl DM 2. typu na inzulinoterapii, 7 pacientů mělo arteriální 

hypertenzi, přičemž 6 z těchto pacientů bylo léčeno antihypertenzivy (2 inhibitory 

angiotenzin-konvertujícího enzymu (ramipril), žádný blokátory receptoru pro 

angiotenzin II) před zahájením studie. 5 pacientů mělo dyslipidémii a 2 z nich byli 

léčeni statiny. Žádný z pacientů neměl maligní nádor, onemocnění štítné žlázy nebo 

akutní infekční onemocnění. 



Tab. 6 - Klinické charakteristiky pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok. 

Vyjádřeno jako n (počet pacientů); průměr ± střední chyba průměru. 

Počet pacientů (muži/ženy) 10 (6/4) 

Body mass index (kg/m2) 27 ± 3 

Věk (roky) 56 ± 14 

Trvání chirurgického zákroku (hodiny) 4,6 ± 1,2 

Dyslipidémie 5 

Arteriální hypertenze 7 

Diabetes mellitus 2. typu 1 

 

7.1.2 Antropometrické vyšetření a odběr vzorků krve a tukové 
tkáně 

Antropometrické vyšetření pacientů bylo provedeno jeden den před operací. Každý 

pacient byl zvážen a byl spočítán BMI. Krevní vzorky pro měření sérových 

koncentrací inzulínu a plazmatické glykémie byly odebírány před začátkem anestezie 

a po konci operačního zákroku (v době příjmu na jednotku pooperační intenzivní 

péče). Párové vzorky podkožní a epikardiální tukové tkáně byly odebírány na začátku 

a na konci plánovaného operačního zákroku z podkožní (hrudní oblast) a epikardiální 

tukové tkáně, která nebyla poškozena chirurgickým zákrokem. V každém vzorku bylo 

odebráno přibližně 100 mg tkáně a uloženo v 1 ml stabilizačního média RNA lateru 

(RNAlater, Qiagen, Německo) a zmrazeno v - 80˚C do doby další analýzy. 

Plazmatická glykémie byla měřena přístrojem ABL 700 (Radiometer Medical A/S, 

Kodaň Dánsko. Sérové koncentrace inzulínu byly měřeny s použitím kitu pro sérové 

adipokiny LINCOplex (panel B) na přístroji Luminex®200 (Linco Research, USA). 

Sérové koncentrace adipokinů byly měřeny s použitím komerčních RIA kitů (Linco 

Research, St. Charles, Missouri, USA). Senzitivita byla 1,0 ng/ml a intra- a 

intervariabilita analýz byla 1,8 %, resp. 9,3 %. 

 

7.1.3 Stanovení exprese mRNA pro angiotenzinogen, angiotenzin-
konvertující enzym a receptor pro angiotenzin II 

Celková RNA byla extrahována z podkožní a epikardiální tukové tkáně homogenizací 

na přístroji MagNA Lyser Instrument s MagNA Lyser Green Beads (Roche 

Diagnostics GmbH, Germany) prostřednictvím MagNA Pure Compact RNA Isolation 
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(Tissue) (Roche Diagnostics GmbH, Germany). Koncentrace RNA byla stanovena 

prostřednictvím absorbance na 260 nm (BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). 

Všechny vzorky měly 260/280 nm absorbční poměr 1,89 ± 0,1. Integrita RNA byla 

testována pomocí vizualizace 18S a 28S ribozomálních proužků na 1% agarózovém 

gelu s ethidium bromidem. 0,1 – 1 ug celkové RNA bylo použito pro reverzní 

transkripci k syntéze prvního řetězce cDNA s použitím oligo(dT)18 primeru dle 

instrukcí z RevertAid First Strand cDNA synthesis kit (Fermentas Life Science, 

Lithuania). Genová exprese angiotenzinu, angiotenzin-konvertujícího enzymu a 

receptoru 1 pro angiotenzin II byla stanovena na přístroji ABI PRISM 7500 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA) s použitím TaqMan® Universal PCR Master Mix, 

NO AmpErase® UNG and specific TaqMan® Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). Všechny PCR pro každý gen byly amplifikovány 

samostatně. Kontroly bez templátu cDNA byly provedeny při každé analýze a všechy 

vzorky byly zkoumány minimálně dvakrát. Vzestup fluorescence byl měřen v reálném 

čase a údaje byly získány jako počet cyklických hodnot (CT).  Pro účely kompenzace 

odchylek v počátečním množství RNA a účinnosti reverzní transkripce byl použit 

beta-2 mikroglobulin jako endogenní reference a výsledky byly normalizovány k 

těmto hodnotám. Relativní genová exprese byla počítána s použitím rovnice 2-∆∆(CT 

cytokine-CT B2M). 

 

7.1.4 Statistická analýza 
Statistická analýza byla provedena s použitím softwaru SigmaStat (Jandel Scientific, 

USA). Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± střední chyba průměru (SEM). 

Změny genové exprese v průběhu kardiochirurgické operace byly hodnoceny s 

použitím párového t-testu. Výsledky byly považovány za statisticky významné při 

p<0,05. 
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7.2 Úloha tukové tkáně při vzniku systémového zánětu u 
pacientů s chronickým selháním ledvin 

7.2.1 Soubor vyšetřovaných osob 
Cílem studie bylo blíže charakterizovat zánětlivý stav podkožní a viscerální tukové 

tkáně u pacientů s chronickým selháním ledvin. Do studie bylo zařazeno 15 žen se 

selháním ledvin (průměrný věk 55,4 ± 2,3 roku; průměrný BMI 27,6 ± 1,1 kg/m2), 

které podstoupily transplantaci ledvin. Příčiny chronického selhání ledvin byly: 

polycystické onemocnění ledvin (6 pacientů), chronická glomerulonefritida (3 

pacienti), analgetická nefropatie (2 pacienti), vaskulární nefroskleróza (3 pacienti) a 

Alportův syndrom (1 pacient). 10 pacientek mělo arteriální hypertenzi, 10 pacientek 

mělo hyperlipidémii a 4 z těchto pacientek byly léčeny statiny (atorvastatin 10 mg 

denně). 

V kontrolní skupině bylo 17 zdravých žen, které neužívaly žádné léky (průměrný věk 

55,1 ± 2,5 roku, BMI 27,1 ± 1,1 kg/m2), a které podstoupily plánovanou 

cholecystektomii pro cholecystolithiázu. Chronická cholecystitida byla vyloučena 

pomocí břišní sonografie a normálních hodnot CRP. Mikroskopické nálezy byly 

revidovány nezávislým patologem, který nebyl informován o klinických údajích a 

nebyl prokázán ani akutní ani chronický zánět žlučníku. Nikdo z kontrolních subjektů 

neměl diabetes mellitus, přičemž diabetici byli ze studie vyloučeni i ve skupině 

pacientů s chronickým renálním selháním. 

 

7.2.2 Antropometrické vyšetření a sběr vzorků krve a tukové tkáně 
Antropometrické vyšetření bylo provedeno jeden den před operací. Všechny subjekty 

byly změřeny a zváženy a byl spočítán BMI. Odběry krevních vzorků pro hormonální 

vyšetření byly odebrány před započetím anestezie. Sérum bylo získáno centrifugací a 

vzorky byly následně zamraženy při -80˚C a uchovány pro další analýzu. 

Vzorky podkožní (z oblasti břicha) a viscerální (perirenální tuková tkáň) tukové tkáně 

pro analýzu exprese mRNA a histopatologické vyšetření byly odebrány na počátku 

operace. Všechny vzorky byly odebrány přibližně ze stejné oblasti u všech pacientů. 

Vzorky tkáně byly odebrány z míst, které nebyly před tím chirurgicky mechanicky 

poškozeny, aby bylo zabráněno vlivu lokálního poškození na měřené tkáňové 

parametry. Vzorky tkání byly uloženy do stabilizačního media RNAlater reagent 
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(Qiagen, Hilden, Německo) a uloženy při -80˚C pro další analýzu. 

 

7.2.3 Hormonální a biochemické analýzy 
Sérové hladiny leptinu, adiponektinu a resistinu byly měřeny komerčními ELISA kity 

(BioVendor, Brno, Česká republika a Linco Research, St Charles, MI;USA). Sérové 

koncentrace IL-6, TNF-α a MCP-1 byly měřeny s použitím Human Serum Adipokine 

LINCOplex Kit na přístroji Luminex®200 (Linco Research, St Charles, MI, USA). 

Sérové koncentrace CRP byly měřeny s použitím ultra-senzitivního ELISA kitu 

(DSL, Oxon, UK). 

  

7.2.4 Stanovení expresí mRNA 
Celková RNA byla extrahována z 60 – 100 mg podkožní a viscerální tukové tkáně 

homogenizací na přístroji MagNA Lyser Instrument (Roche Diagnostics GmbH, 

Germany) prostřednictvím MagNA Pure Compact RNA Isolation (Tissue) (Roche 

Diagnostics GmbH, Germany). Koncentrace a čistota RNA byla stanovena 

prostřednictvím spektrofotometru (BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). 

Průměrná koncentrace RNA byla 70,1 ± 4,7 ug/ml, 260/280 nm absorbční poměr 1,78 

± 0,02. Integrita RNA byla testována pomocí vizualizace 18S a 28S ribozomálních 

proužků na 1% agarózovém gelu s ethidium bromidem. 0,1 – 1 ug celkové RNA bylo 

použito pro reverzní transkripci k syntéze prvního řetězce cDNA s použitím 

oligo(dT)18 primeru dle instrukcí z RevertAid First Strand cDNA synthesis kit 

(Fermentas Life Science, Lithuania). cDNA byla použita pro stanovení genové 

exprese leptinu, adiponektinu, resistinu, receptoru typu 1 pro adiponektin (AdipoR1), 

receptoru typu 2 pro adiponektin (AdipoR2), IL-6, TNF-α, MCP-1 a CD-68 

(imunokompetentní buněčný znak) prostřednictvím PCR na přístroji ABI PRISM 

7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) s použitím TaqMan® Universal 

PCR Master Mix, NO AmpErase® UNG and specific TaqMan® Gene Expression 

Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Všechny PCR pro každý gen 

byly amplifikovány samostatně. Kontroly bez templátu cDNA byly provedeny při 

každé analýze a všechy vzorky byly zkoumány minimálně dvakrát. Vzestup 

fluorescence byl měřen v reálném čase a údaje byly získány jako počet cyklických 

hodnot (CT).  Pro účely kompenzace odchylek v počátečním množství RNA a 
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účinnosti reverzní transkripce byl použit beta-2 mikroglobulin jako endogenní 

reference a výsledky byly normalizovány k těmto hodnotám. Relativní genová 

exprese byla počítána s použitím rovnice 2-∆∆(CT cytokine-CT B2M). 

 

7.2.5 Imunohistochemické stanovení imunokompetentních buněk 
Tenké řezy o velikosti 5 um byly odříznuty z formalínem fixovaných parafínových 

tkáňových bločků. Endogenní peroxidázová aktivita byla inhibována 3% H2O2 v 

metanolu po dobu 30 minut a následně vymyta 15 minut v čisté vodě. Nespecifická 

reaktivita byla potlačena přípravou řezů po dobu 2 hodin s 1% normálním ovčím 

sérem (Dako Cytomation, Glostrup, Dánsko) s 1% hovězím fetálním albuminem 

ředěným v ChemMate Antibody Diluent (Dako Cytomation, Glostrup, Dánsko). Řezy 

byly inkubovány s primárními myšími monoklonálními protilátkami CD68 klon KP1 

(Dako Cytomation, Glostrup, Dánsko), ředěnými s ChemMate antibody Diluent 

(Dako Cytomation, Glostrup, Dánsko) po dobu 1 hodiny při pokojové teplotě. Pro 

zobrazení řezů inkubovaných s primárními protilátkami byl použit HistofineR kit 

(Nichirei, Tokyo, Japonsko). Na všechny řezy byl nanesen chromogenní 3,3-

diaminobenzidine (Liquid DAB+Substrate, Dako Cytomation, Glostrup, Dánsko) a 

výplach byl proveden s Mayerovým hematoxylinem. Tkáňové řezy inkubované bez 

primárních protilátek byly použity jako negativní kontroly. Všechny řezy byly 

analyzovány v náhodném pořadí patologem, který nebyl informován o klinických 

údajích a byl počítán součet CD-68 pozitivních buněk na jedno zobrazovací pole. 

 

7.2.6 Statistická analýza 
Statistická analýza byla provedena s použitím softwaru SigmaStat (Jandel scientific, 

USA). T-test nebo Mann-Whitney Rank Sum test byly použity ke srovnání dat 

pacientek se selháním ledvin a kontrolních subjektů. Vztah mezi proměnnými byl 

počítán pomocí Pearsonova nebo Spearmanova korelačního testu. Výsledky jsou 

vyjádřeny jako průměr ± střední chyba průměru (SEM). 
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7.3 Pref-1 a inzulínová rezistence 
Tato část dizertační práce měla charakter průřezové studie. V první části byla měřena 

exprese mRNA pro Pref-1 v podkožní a viscerální tukové tkáni žen s obezitou 3. 

stupně podstupujících laparoskopickou bandáž žaludku a srovnávána se skupinou 

zdravých štíhlých žen, které podstoupily plánovanou laparoskopickou 

cholecystektomii. 

Ve druhé podstudii na jiné skupině byla pacientům podávána dieta s velmi nízkým 

obsahem kalorií (2200 kJ/den) po dobu 3 týdnů a byl sledován vliv diety na cirkulující 

sérové hladiny Pref-1. 

 

7.3.1 Soubor vyšetřovaných osob 
Do první podstudie (exprese mRNA Pref-1 v tukové tkáni) bylo zařazeno 11 obézních 

žen bez DM 2. typu (BMI 43,8 ± 1,0 kg/m2), které podstoupily laparoskopickou 

bandáž žaludku. V kontrolní skupině bylo 7 štíhlých žen odpovídajícího věku (BMI 

23,6 ± 0,6 kg/m2), které podstoupily laparoskopickou cholecystektomii. Chronická 

cholecystitida byla vyloučena použitím břišní sonografie, normálními hodnotami CRP 

a histologickým vyšetřením. 

Do druhé podstudie (3 týdny diety s velmi nízkým obsahem kalorií) bylo zařazeno 19 

obézních žen (BMI 47,8 ± 3,1 kg/m2) bez DM 2. typu (Obézní), 12 obézních žen s 

DM 2. typu (BMI 50,9 ± 2,9 kg/m2) (DM 2. typu) a 22 zdravých štíhlých kontrolních 

žen odpovídajícího věku (BMI 23,2 ± 0,4 kg/m2). 

Hmotnost všech pacientů byla stabilní nejméně po dobu 3 měsíců před začátkem 

studie. Pacienti s DM 2. typu byli léčeni dietou, metforminem nebo kombinací 

metforminu a glimepiridu. Diabetická léčba se po dobu studie neměnila. Nikdo z 

pacientů netrpěl infekčním onemocněním. 

 

7.3.2 Antropometrické vyšetření a sběr vzorků krve a tukové tkáně 
Všechny subjekty byly změřeny a zváženy a byl spočítán BMI. Antropometrické 

vyšetření pacientů a kontrolní skupiny v první podstudii bylo provedeno v klidovém 

stavu jeden den před operací. Odběry krevních vzorků pro hormonální vyšetření byly 

odebrány v před započetím anestezie. Sérum bylo získáno centrifugací a vzorky byly 
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následně zamraženy při -80˚C a uchovány pro další analýzu. 

Vzorky podkožní (z oblasti břicha) a viscerální (omentální) tukové tkáně pro analýzu 

exprese mRNA byly odebrány na počátku operace. Všechny vzorky byly odebrány 

přibližně ze stejné oblasti u všech pacientů. Vzorky tkáně byly odebrány z míst, které 

nebyly před tím chirurgicky mechanicky poškozeny, aby bylo zabráněno vlivu 

lokálního poškození na měřené tkáňové parametry. Vzorky tkání byly uloženy do 

stabilizačního media RNAlater reagent (Qiagen, Hilden, Německo) a uloženy při -

80˚C pro další analýzu. 

V druhé podstudii byli všichni pacienti vyšetřeni před započetím nízkokalorické diety 

a po 3 týdnech jejího trvání. Vzorky krve byly odebrány mezi 7 a 8 hodinou po 

předchozím nočním lačnění. Sérum bylo získáno centrifugací a uloženo při -80˚C pro 

další analýzu. 

 

7.3.3 Hormonální a biochemické analýzy 
Sérové koncentrace Pref-1 byly měřeny komerčními ELISA kity (R&D Systems, 

USA). Senzitivita byla 12 pg/ml a intra- a inter-variabilita analýz byla 3,7 a 6,2 %. 

Sérové koncentrace leptinu byly měřeny ELISA kitem (BioVendor, Czech Republic). 

Senzitivita byla 0,12 ng/ml a intra- a intervariabilita analýz byla 1,7 a 8,0 %. Sérové 

koncentrace adiponektinu byly měřeny komerčním RIA kitem (Linco Research, St. 

Charles, Missouri, USA). Senzitivita byla 1,0 ug/ml a intra- intervariabilita analýz 

byla 1,7 a 9,2 %. Biochemické parametry (glykémie, glykovaný hemoglobin, inzulín, 

celkový cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceridy) byly měřeny standardními 

laboratorními metodami v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN 

v Praze. HOMA index (homeostasis model assessment) byl počítán s použitím 

rovnice: lačná hladina inzulínu (µIU/ml) * lačná glykémie (mmol/l)/22,5. 

 

7.3.4 Stanovení exprese mRNA pro Pref-1 
Celková RNA byla extrahována z podkožní a viscerální tukové tkáně homogenizací 

na přístroji MagNA Lyser Instrument (Roche Diagnostics GmbH, Germany) 

prostřednictvím MagNA Pure Compact RNA Isolation (Tissue) (Roche Diagnostics 

GmbH, Germany). Koncentrace a čistota RNA byla stanovena prostřednictvím 

spektrofotometru (BioPhotometer, Eppendorf AG, Germany). Průměrná koncentrace 
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RNA byla 70,1 ± 4,7 ug/ml, 260/280 nm absorbční poměr 1,78 ± 0,02. Integrita RNA 

byla testována pomocí vizualizace 18S a 28S ribozomálních proužků na 1% 

agarózovém gelu s ethidium bromidem. 0,05 ug celkové RNA bylo použito pro 

reverzní transkripci k syntéze prvního řetězce cDNA s použitím oligo(dT) primeru dle 

instrukcí z RevertAid First Strand cDNA synthesis kit (Fermentas Life Science, 

Lithuania). cDNA byla použita pro stanovení genové exprese Pref-1 prostřednictvím 

PCR na přístroji ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) s 

použitím TaqMan® Universal PCR Master Mix, NO AmpErase® UNG and specific 

TaqMan® Gene Expression Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

Kontroly bez templátu cDNA byly provedeny při každé analýze a všechy vzorky byly 

zkoumány minimálně dvakrát. Vzestup fluorescence byl měřen v reálném čase a údaje 

byly získány jako počet cyklických hodnot (CT).  Pro účely kompenzace odchylek v 

počátečním množství RNA a účinnosti reverzní transkripce byla použita 18S rRNA 

jako endogenní reference a výsledky byly normalizovány k těmto hodnotám. 

Relativní genová exprese byla počítána s použitím rovnice 2-∆∆(CT Pref-1 - CT 18S rRNA). 

 

7.3.5 Statistická analýza 
Statistická analýza byla provedena s použitím softwaru SigmaStat (Jandel scientific, 

USA). T-test nebo Mann-Whitney Rank Sum test byly použity ke srovnání dat 

kontrolní skupiny, obézních pacientek a diabetiček. Korelace byly počítány s použitím 

Spearmanova nebo Pearsonova korelačního testu. 
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8 Výsledky 

8.1 Systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně a 
inzulínová rezistence u kriticky nemocných 

Sérové hladiny glukózy a inzulínu byly signifikantně vyšší na konci operace, což 

naznačuje rozvoj inzulínové rezistence (tab. 7). Naopak sérové koncentrace 

adiponektinu pouze vykazovaly tendenci k poklesu v průběhu operace, ale tato změna 

nedosáhla statistické významnosti (tab. 7). 

Na počátku operace nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v expresi mRNA 

angiotenzinogenu (AGT), angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a receptoru 1 

pro angiotenzin II (AGTR1) mezi podkožní a epikardiální tukovou tkání (tab. 7). 

Exprese mRNA pro angiotenzinogen vzrostla statisticky významně v epikardiální 

tukové tkáni na konci operačního zákroku, zatímco v podkožní tukové tkáni nebyla 

změna zaznamenána (tab. 7 a graf 1). Jak mRNA pro angiotenzin-konvertující enzym 

tak mRNA pro receptor typu 1 pro angiotenzin II se statisticky významně neměnila v 

průběhu operačního zákroku (tab. 7, graf 2 a 3). Nebyla nalezena korelace mezi 

hladinou krevní glukózy, sérovým inzulínem, sérovým adiponektinem a expresí 

angiotenzinogenu. 
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Tab. 7 - Biochemické charakteristiky pacientů podstupujících kardiochirurgický 

zákrok (vyjádřeno jako průměr ± střední chyba průměru) a exprese mRNA pro 

angiotenzinogen (AGT), ACE a receptor typu 1 pro angiotenzin II (vyjádřeno jako 

průměr ± střední chyba průměru; normalizováno k beta-2 mikroglobulinu). Statistická 

významnost byla vypočítána pomocí párového t-testu. * značí p< 0,05 vs. počátek 

operace. 

  

 Počátek operace Konec operace 

Krevní glykémie 
(mmol/l) 

5,9 ± 1,1 8,6 ± 1.2* 

Sérové hladiny 
inzulínu (pg/ml) 

130 ± 36 341 ± 86* 

Sérové hladiny 
adiponektinu (ng/ml) 

17 ± 8 12 ± 5 

AGT mRNA v 
podkožní tukové tkáni 

0,004 ± 0,001 0,002 ± 0,0007 

AGT mRNA v 
epikardiální tukové 
tkáni 

0,006 ± 0,002 0,011 ± 0,002* 

ACE mRNA v 
podkožní tukové tkáni 

0,011 ± 0,002 0,009 ± 0,002 

ACE mRNA v 
epikardiální tukové 
tkáni 

0,008 ± 0,001 0,007 ± 0,001 

Receptor pro 
angiotenzin II typ 1 
mRNA v podkožní 
tukové tkáni 

0,00008 ± 0,00002 0,00005 ± 0,00001 

Receptor pro 
angiotenzin II typ 1 
mRNA v epikardiální 
tukové tkáni 

0,00005 ± 0,00001 0,00004 ± 0,00001 
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Graf 1 - Exprese mRNA pro angiotenzinogen v podkožní (SAT) a epikardiální 

tukové tkáni (VAT) na počátku (bílé sloupce) a na konci (černé sloupce) operace. 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± střední chyba průměru (SEM). Statistická 

významnost byla vypočítána pomocí párového t-testu. * značí p< 0,05 vs. VAT na 

počátku operace. 
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Graf 2 - Exprese mRNA pro angiotenzin-konvertující enzym v podkožní (SAT) a 

epikardiální tukové tkáni (VAT) na počátku (bílé sloupce) a na konci (černé sloupce) 

operace. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± střední chyba průměru (SEM). 
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Graf 3 - Exprese mRNA pro receptor typu 1 pro angiotenzin II (AGTR1) v podkožní 

(SAT) a epikardiální tukové tkáni (VAT) na počátku (bílé sloupce) a na konci (černé 

sloupce) operace. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± střední chyba průměru 

(SEM). 
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8.2 Úloha tukové tkáně při vzniku systémového zánětu u 
pacientů s chronickým selháním ledvin 

8.2.1 Antropometrické parametry a klinické charakteristiky 
souboru 

Základní charakteristiky pacientů se selháním ledvin a kontrolní skupiny jsou 

uvedeny v tab. 8. Pacienti se selháním ledvin měli statisticky významně vyšší 

koncentrace triglyceridů a inzulínu a naopak nižší hladiny HDL cholesterolu ve 

srovnání s kontrolní skupinou (viz tab. 8). Obě skupiny se nelišily s ohledem na 

pohlaví, věk, BMI, celkový cholesterol a hladinu glykovaného hemoglobinu. 

 

Tab. 8 - Klinické a biochemické parametry zdravé kontrolní skupiny a pacientek se 

selháním ledvin. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. Statistická významnost 

byla vypočítána pomocí nepárového t-testu nebo Mann-Whitney Rank Sum testu. * 

značí p<0,05 vs. kontrolní skupina. 

 Kontrolní 
skupina 

Pacienti se 
selháním ledvin 

Počet subjektů 17 15 

Body mass index (kg/m2) 27,1 ± 1,1 27,6 ± 1,1 

HbA1c (%) 3,9 ± 0,1 3,7 ± 0,1 

Inzulín (pg/ml) 139,2 ± 40,1 314,7 ± 47,9* 

Cholesterol (mmol/l) 5,1 ± 0,3 5,6 ± 0,4 

HDL Cholesterol (mmol/l) 1,3 ± 0,2 1,0 ± 0,2* 

Triglyceridy (mmol/l) 1,7 ± 0,2 2,7 ± 0,3* 

CRP (mg/l) 3,4 ± 0,6 11,9 ± 4,5* 

 

8.2.2 Sérové koncentrace hormonů a cytokinů a jejich vztah k BMI 
a CRP 

Pacienti se selháním ledvin měli 4-krát vyšší hodnoty CRP ve srovnání s kontrolní 

skupinou (tab. 8). Sérové hladiny adiponektinu, resistinu, interleukinu-6, MCP-1 byly 

∼ 2-krát vyšší ve skupině se selháním ledvin než v kontrolní skupině (Graf 4). 

Hladiny TNF-α byly ve skupině se selháním ledvin 4-krát vyšší (Graf 4). Ve skupině 

se selháním ledvin nebyly oproti kontrolní skupině nalezeny změny v sérových 
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hladinách leptinu (selhání ledvin vs. kontrolní skupina; 38,6 ± 8,4 ng/ml vs. 22,9 ± 3,7 

ng/ml; P=0,21). Sérové hladiny resistinu pozitivně korelovaly s CRP ale nikoliv s 

BMI (p=0,03, r=0,53). 

 

Graf 4 - Sérové koncentrace adiponektinu, resistinu, interleukinu-6, TNF-α a MCP-1 

u zdravých kontrolních subjektů (tmavé sloupce) a pacientů se selháním ledvin (bílé 

sloupce). Vzorky byly odebrány po nočním lačnění. Hodnoty jsou vyjádřeny jako 

průměr ± SEM s n=17 pro kontrolní skupinu a n=15 pro skupinu se selháním ledvin. 

Statistická významnost byla vypočítána pomocí T-testu nebo Mann-Whitney Rank 

Sum testu. * značí p < 0.05 vs. kontrolní skupina. 
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8.2.3 Změny exprese mRNA hormonů tukové tkáně a cytokinů a 
vztah k hladinám v cirkulaci. 

Exprese mRNA pro adiponektin, receptor 2 pro adiponektin, leptin, interleukin-6 a 

resistin v podkožní ani ve viscerální tukové tkáni u pacientů se selháním ledvin se 

nelišila od kontrolní skupiny. Exprese mRNA pro TNF-α a marker 

imunokompetentních buněk CD68 byla signifikantně vyšší jak v podkožní tak ve 

viscerální tukové tkáni pacientů se selháním ledvin (Graf 5). Exprese mRNA pro 

receptor 1 pro adiponektin a MCP-1 byla vyšší ve viscerální tukové tkáni ale nikoliv v 

podkožní tukové tkáni pacientů se selháním ledvin ve srovnání s kontrolní skupinou 

(Graf 5). 

Exprese mRNA pro leptin jak ve viscerální tak v podkožní tukové tkáni korelovala s 

cirkulujícími hladinami leptinu (p=0,002, r=0,68; p=0,04, r=0,49; respektive). 

Podobný vztah platil pro expresi mRNA pro interleukin-6 ve viscerální tukové tkáni a 

jeho cirkulující hladiny (p=0,02, r=0,57). Pro další sledované adipokiny nebyla 

nalezena signifikantní korelace mezi expresí mRNA a cirkulujícími hladinami. 

Při srovnání podkožní a viscerální tukové tkáně u pacientů se selháním ledvin a 

kontrolní skupinou nebyly nalezeny signifikantní rozdíly mezi expresí mRNA 

studovaných adipokinů. 

 

Graf 5 - Exprese mRNA pro TNF-α, CD 68, MCP-1 a receptor 1 pro adiponektin v 

podkožní a viscerální tukové tkáni u zdravých kontrolních subjektů (tmavé sloupce) a 

pacientů se selháním ledvin (bílé sloupce). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± 

SEM. s n=17 pro kontrolní skupinu a n=15 pro skupinu se selháním ledvin. Statistická 

významnost byla vypočítána pomocí T-testu nebo Mann-Whitney Rank Sum testu. * 

značí p < 0.05 vs. kontrolní skupina. 
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8.2.4 Imunohistochemické vyšetření tukové tkáně 
Ve skupině pacientů se selháním ledvin byla nalezena zvýšená infiltrace jak viscerální 

tak podkožní tukové tkáně CD-68 pozitivními imunokompetentními buňkami (selhání 
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ledvin oproti kontrolní skupině 13,4 ± 4,9 vs. 3,1 ± 1,8 buněk na HPF, p=0,03 pro 

viscerální tukovou tkáň a 11,3 ± 2,4 vs. 6,1 ± 1,7 buněk na HPF, p=0,04 pro podkožní 

tukovou tkáň). 

 

Obr. 4 – Imunohistochemické barvení viscerální tukové tkáně na CD-68 pozitivní 

imunokompetentní buňky u pacientky se selháním ledvin (zvětšení 200x) 
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8.3 Pref-1 a inzulínová rezistence 

8.3.1 Exprese mRNA Pref-1 v podkožní a viscerální tukové tkáni u 
pacientek s obezitou a u kontrolní skupiny štíhlých žen 

Srovnání 11 obézních žen a 7 zdravých pacientek z kontrolní skupiny v první 

podstudii je uvedeno v tab. 9. 

 

Tab. 9 - Antropometrické, biochemické a hormonální charakteristiky kontrolní 

skupiny a obézních žen bez DM 2. typu. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± 

SEM. Statistická významnost byla vypočítána pomocí nepárového t-testu nebo Mann-

Whitney Rank Sum testu. * značí p<0.05 vs. kontrolní skupina. 

Skupina Kontrolní 
skupina 

Obézní 

Počet subjektů 7 11 

Věk (roky) 47,7 ± 3,9 40,8 ± 3,4 

BMI (kg/m2) 23,6 ± 0,6 43,8 ± 1,0* 

Glykémie (mmol/l) 4,22 ± 0,33 5,41 ± 0,81 

Cholesterol (mmol/l) 5,04 ± 0,42 4,39 ± 0,28 

Triglyceridy (mmol/l) 1,06 ± 0,19 1,81 ± 0,38 

Insulin (mIU/l) 7,6 ±1,5 29,7 ± 6,0* 

HOMA index 1,43 ± 0,20 7,62 ± 2,60* 

Leptin (ng/ml) 7,4 ± 1,3 49,9 ± 3,0* 

Adiponektin (µg/ml) 21,1 ± 3,7 12,6 ± 1,9* 

 

Exprese mRNA pro Pref-1 měla tendenci ke zvýšení ve viscerální tukové tkáni ve 

srovnání s podkožní tukovou tkání jak u zdravé kontrolní skupiny tak u obézních 

pacientek. Obézní pacientky měly tendenci ke zvýšení exprese mRNA pro Pref-1 ve 

viscerální tukové tkáni ve srovnání s kontrolní skupinou (Graf 6). Všechny tyto 

výsledky byly hraniční, nicméně nedosáhly statistické významnosti. 



Graf 6 - Exprese mRNA pro Pref-1 v podkožní tukové tkáni a viscerální tukové tkáni 

u kontrolní skupiny a obézních pacientů. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± 

SEM.
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8.3.2 Srovnání kontrolní skupiny, pacientek s obezitou a obezitou 
a DM 2. typu 

Srovnání kontrolní skupiny, obézních pacientů a obézních pacientů s DM 2. typu je 

uvedeno v tab. 10. Sérové koncentrace Pref-1 byly statisticky významně vyšší u 

obézních pacientů s DM 2. typu ve srovnání s kontrolní skupinou, hladiny u obézních 

pacientů bez DM 2. typu se od kontrolní skupiny nelišily (Graf 7). 

 

Tab. 10 - Antropometrické, biochemické a hormonální charakteristiky kontrolní 

skupiny zdravých žen, obézních žen bez DM 2. typu a obézních žen s DM 2. typu. 
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Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. Statistická významnost byla vypočítána 

pomocí t-testu nebo Mann-Whitney Rank Sum testu. * značí p<0.05 vs. kontrolní 

skupina; ° značí p<0.01 obézní s DM 2. typu vs. obézní  

Skupina Kontrolní 
skupina 

Obézní bez DM 2. 
typu 

Obézní s DM 2. 
typu 

Počet subjektů 22 19 12 

Věk (roky) 45,6 ± 2,5 48,2 ± 2,3 54,2 ± 1,8 

BMI (kg/m2) 23,2 ± 0,4 47,8 ± 3,1* 50,9 ± 2,9* 

Glykémie (mmol/l) 4,47 ± 0,16 5,14 ± 0,22* 10,48 ± 1,1*° 

Cholesterol (mmol/l) 5,03 ± 0,14 4,82 ± 0,25 4,7 ± 0,25 

Triglyceridy (mmol/l) 1,03 ± 0,11 1,50 ± 0,10* 3,43 ± 1,45*° 

Insulin (mIU/l) 13,7 ± 1,5 27,3 ± 3,8* 55,7 ± 16,8*° 

HOMA index 2,83 ± 0,34 6,46 ± 0,98* 22,51 ± 5,32*° 

Leptin (ng/ml) 13,5 ± 1,7 50,7 ± 3,8* 52,7 ± 7,7 

Adiponektin (µg/ml) 23,6 ± 2,2 17,2 ± 2,3* 16,2 ± 2,7 



Graf 7 - Sérové koncentrace Pref-1 u kontrolní skupiny, obézních a obézních s DM 2. 

typu. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. Statistická významnost byla 

vypočítána pomocí t-testu nebo Mann-Whitney Rank Sum testu. * značí p<0.05 

obézní s DM 2. typu vs. kontrolní skupina. 
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V kombinované populaci zdravých neobézních žen a obézních žen s DM 2. typu 

korelovaly cirkulující hladiny Pref-1 s krevní glykémií (r=0,348, p=0,010), hladinami 

inzulínu (r=0,390, p=0,004), s HOMA-indexem (r=0,426, p=0,002), hladinami leptinu 

(r=0,384, p=0,003), ale ne s BMI, cholesterolem, triglyceridy a hladinou 

adiponektinu.  

Při porovnání kontrolní skupiny zdravých neobézních žen a skupiny obézních žen bez 

DM 2. typu nebyla nalezena korelace hladin Pref-1 s žádným ze sledovaných faktorů. 

 

8.3.3 Vliv diety s velmi nízkým obsahem kalorií na 
antropometrické, biochemické a hormonální parametry u 
obézních pacientek a obézních pacientek s DM 2. typu. 

Antropometrické, biochemické a hormonální charakteristiky 12 obézních žen s DM 2. 

typu před (DM 2. typu před dietou) a po 3 týdnech diety s velmi nízkým obsahem 
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kalorií (DM 2. typu po dietě); a 19 obézních pacientek bez DM 2. typu (Obézní před 

dietou) a po 3 týdnech diety s velmi nízkým obsahem kalorií (Obézní po dietě) jsou 

uvedeny v tab. 11. Sérové hladiny Pref-1 v obou skupinách signifikantně poklesly po 

3 týdnech diety s velmi nízkým obsahem kalorií (graf 8). 

 

Tab. 11 - Antropometrické, biochemické a hormonální charakteristiky 12 obézních 

žen s DM 2. typu před (DM 2. typu před dietou) a po 3 týdnech diety s velmi nízkým 

obsahem kalorií (DM 2. typu po dietě); a 19 obézních pacientek bez DM 2. typu 

(Obézní před dietou) a po 3 týdnech diety s velmi nízkým obsahem kalorií (Obézní po 

dietě). Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. Statistická významnost byla 

vypočítána pomocí t-testu nebo Mann-Whitney Rank Sum testu. * značí p<0.05 DM 

2. typu před dietou vs. DM 2. typu po dietě, nebo Obézní před dietou vs. Obézní po 

dietě. 

Obézní s DM 2. typu Obézní bez DM 2. typu Skupina 

DM 2. typu 
před dietou 

DM 2. typu po 
dietě 

Obézní před 
dietou 

Obézní po dietě 

Počet subjektů  12 12 19 19 

BMI (kg/m2) 50,9 ± 2,9 47,4 ± 2,7* 48,2 ± 2,3 45,7 ± 2,0* 

Glykémie (mmol/l) 10,48 ± 1,1 7,43 ± 0,80* 5,14 ± 0,22 5,09 ± 0,25 

Cholesterol (mmol/l) 4,7 ± 0,25 3,76 ± 0,24* 4,82 ± 0,25 4,16 ± 0,34* 

Triglyceridy (mmol/l) 3,43 ± 1,45 2,32 ± 0,68 1,50 ± 0,10 1,58 ± 0,29 

Insulin (mIU/l) 55,7 ± 16,8 31,4 ± 5,2* 27,3 ± 3,8 26,3 ± 2,8 

HOMA index 22,51 ± 5,32 9,68 ± 1,44* 6,46 ± 0,98 5,68 ± 0,67 

Leptin (ng/ml) 52,7 ± 7,7 45,2 ± 7,0* 50,7 ± 3,8 45,7 ± 5,0 

Adiponektin (µg/ml) 16,2 ± 2,7 15,5 ± 2,4 17,2 ± 2,3 18,7 ± 2,3 



Graf 8 - Sérové hladiny Pref-1 u kontrolní skupiny, obézních pacientů před dietou, 

obézních pacientů po 3 týdnech diety, pacientů s DM 2. typu před dietou, pacientů s 

DM 2. typu po 3 týdnech diety. Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM. 

Statistická významnost byla vypočítána pomocí t-testu nebo Mann-Whitney Rank 

Sum testu. * značí p<0.01 DM 2. typu vs. kontrolní skupina;  o p<0,01 DM 2. typu po 

dietě vs. DM 2. typu před dietou, nebo obézní po dietě vs. obézní před dietou. 
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9 Diskuze 

9.1 Systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně a 
inzulínová rezistence u kriticky nemocných 

Tuková tkáň byla již dříve identifikována jako zdroj komponent systému renin-

angiotenzin-aldosteron (19); nicméně dosud nebylo popsáno, jakým způsobem 

odpovídá lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně na větší stresové 

podněty. Cílem naší studie bylo zjistit, jestli lokální produkce komponent systému 

renin-angiotenzin-aldosteron v tukové tkáni přispívá ke vzniku inzulínové rezistence 

po kardiochirurgickém zákroku. V této studii byli vybráni pacienti podstupující 

plánovanou srdeční operaci jako model inzulínové rezistence akutně vyvolané 

chirurgickým zákrokem. I přes poměrně heterogenní klinické charakteristiky souboru 

a malý počet pacientů tato studie prokazuje jednotnou odpověď organizmu na 

stresový podnět. Operace významně zvýšila hladinu krevní glykémie stejně jako 

cirkulující hladiny inzulínu, což naznačuje rozvoj inzulínové rezistence. V této studii 

nicméně nebyla přímo měřena úroveň inzulínové rezistence, ale její přítomnost v 

pooperačním období po větší chirurgické operaci byla prokázána v jiných studiích 

(129). Sérové hodnoty adiponektinu vykazovaly tendenci ke snížení, ale nebylo 

dosaženo hranice statistické významnosti, což mohlo být částečně dáno také relativně 

malým počtem pacientů ve studii. 

Výsledky této studie potvrzují, že hlavní komponenty systému renin-angiotenzin-

aldosteron (např. angiotenzinogen, angiotenzin-konvertující enzym, receptor typu 1 

pro angiotenzin II) jsou exprimovány jak v podkožní tak i epikardiální tukové tkáni. 

Naše studie navíc prokázala, že kardiochirurgický zákrok zvýšil expresi mRNA pro 

angiotenzinogen v epikardiální ale nikoliv v podkožní tukové tkáni, což naznačuje 

možné zapojení epikardiální tukové tkáně do vzniku lokální a případně i systémové 

inzulínové rezistence. Zvýšená exprese komponent systému renin-angiotenzin-

aldosteron (angiotenzinogen, receptor typu 1 pro angiotenzin II) v lidské viscerální 

tukové tkáni oproti podkožní tukové tkáni u jedinců s normální i zvýšenou hmotností 

byla prokázána ve studii Giacchetiho a spol. (130). V naší studii jsme nalezli 

zvýšenou expresi mRNA pro angiotenzinogen v epikardiální tukové tkáni u všech 

pacientů nezávisle na předchozí léčbě inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu 

(ramipril) nebo statinů, přičemž u obou typů těchto léčiv je znám příznivý vliv na 

inzulínovou senzitivitu (131; 132). Údaje z naší studie tedy dále potvrzují pohled na 
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podkožní a viscerální tukovou tkáň jako na dva heterogenní orgány s různou expresí 

genů, produkcí proteinů a spojením s kardiovaskulárními chorobami, což je ve shodě 

s dříve provedenými studiemi, které také potvrzují rozdílnou genovou expresi tukové 

tkáně v těchto lokalizacích (33; 133). V naší studii nebyla nalezena korelace mezi 

krevní glykémií, sérovými koncentracemi inzulínu a adiponektinu a expresí mRNA 

pro angiotenzinogen v epikardiální tukové tkáni. 

Nebyly také nalezeny rozdíly v expresi mRNA pro angiotenzin-konvertující enzym a 

receptor typu 1 pro angiotenzin II v tukové tkáni během kardiochirurgické operace, a 

také nebyly nalezeny rozdíly mezi podkožní a epikardiální tukovou tkání s ohledem 

na produkci angiotenzin-konvertujícího enzymu a receptoru typu 1 pro angiotenzin II. 

To je v rozporu se studií Giacchetiho a spol., která prokázala vyšší expresi mRNA 

receptoru typu 1 pro angiotenzin II ve viscerální tukové tkáni oproti podkožní tukové 

tkáni (130). V naší studii ale byl použit jiný zdroj viscerální tukové tkáně 

(epikardiální tuk) a jiný zdroj podkožní tukové tkáně (tuková tkáň z oblasti hrudníku). 

V naší studii nebyl hodnocen vliv angiotenzinogenu produkovaného tukovou tkání na 

systémové změny krevního tlaku v pooperačním období, ačkoliv tento účinek je 

tradičně nejdůležitějším systémovým účinkem systému renin-angiotenzin-aldosteron. 

Vyhodnocení změn krevního tlaku v pooperačním období nebylo možné z důvodu 

hemodynamické nestability pacientů s častou nutností použití farmakologické nebo 

mechanické podpory oběhu (např. katecholaminy, intraaortální balónová pumpa 

apod.). 

Naše studie naznačuje, že zvýšená exprese mRNA pro angiotenzinogen v 

epikardiální tukové tkáni vede ke zvýšené produkci angiotenzinu II. Angiotenzin II 

pak může interferovat s inzulínovou signální kaskádou. Naše data ukazují, že 

zvýšená produkce angiotenzinogenu v epikardiální tukové tkáni může společně se 

zvýšenou produkcí dalších prozánětlivých faktorů přispívat k rozvoji inzulínové 

rezistence u kriticky nemocných pacientů. 
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9.2 Úloha tukové tkáně při vzniku systémového zánětu u 
pacientů s chronickým selháním ledvin 

Předchozí studie prokázaly, že tuková tkáň je důležitým endokrinním orgánem 

produkujícím mnoho hormonů a cytokinů včetně prozánětlivých faktorů jako TNF-α, 

interleukin-6 a dalších (134; 135). Produkce prozánětlivých cytokinů je také zvýšena 

u pacientů s obezitou a/nebo kardiovaskulárními onemocněními, což naznačuje 

etiopatogenetickou souvislost těchto faktorů s rozvojem aterosklerózy a inzulínové 

rezistence (136; 137). Jak experimentální tak klinické studie prokázaly, že tuková 

tkáň u obézních pacientů je charakterizována zvýšenou infiltrací imunokompetentními 

buňkami, které představují nejdůležitější producenty prozánětlivých faktorů (138; 

139). Hypotéza etiopatogenetické souvislosti zánětlivé reakce tukové tkáně s 

rozvojem inzulínové rezistence/aterosklerózy byla také podpořena studiemi, které 

dokládají, že částečná inhibice zánětu v tukové tkáni transgenní (140) nebo 

farmakologickou manipulací zlepšuje inzulínovou senzitivitu a zpomaluje progresi 

aterosklerózy (141; 142). 

V této studii jsme prokázali podobně jako v předchozích studiích (30), že pacienti se 

selháním ledvin mají výrazně zvýšené hladiny cirkulujících prozánětlivých cytokinů. 

Toto zvýšení je vysvětlováno kombinací zvýšené systémové produkce těchto faktorů 

díky subklinickému zánětu a případně také díky jejich snížené degradaci ledvinami. 

Naše současná studie ukazuje, že tuková tkáň pacientů se selháním ledvin by mohla 

být významným zdrojem prozánětlivých cytokinů. Již dříve bylo prokázáno, že 

systémová aktivace imunitní odpovědi kardiochirurgickým zákrokem výrazně zvyšuje 

produkci prozánětlivých cytokinů v podkožní a epikardiální tukové tkáni podobně 

jako v nynější studii (27; 33; 143; 144). Domníváme se proto, že aktivace 

imunokompetentních buněk v tukové tkáni může představovat důležitou a univerzální 

část systémové zánětlivé reakce aktivované různými signály. 

Ve skupině pacientů se selháním ledvin jsme nalezli, podobně jako v předchozích 

studiích (145; 146) charakteristickou dyslipidémii se zvýšením triglyceridů a 

snížením HDL cholesterolu. 4 z 15 pacientů byli léčení statiny pro hyperlipidémii. U 

statinů je znám jejich protizánětlivý účinek (1), a jejich podání pacientům mohlo tedy 

částečně ovlivnit výsledky studie. V analýze podskupiny pacientů se selháním ledvin 

užívajících statiny nicméně nebyl pozorován rozdíl oproti skupině bez terapie statiny 

s ohledem na hladinu prozánětlivých cytokinů nebo CRP. 
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Nikdo ze subjektů ve studii neměl diabetes mellitus. Obě skupiny měly podobnou 

hladinu HbA1c, ale skupina se selháním ledvin měla statisticky vyšší hladiny 

inzulínu. Zvýšené hladiny inzulínu ve skupině se selháním ledvin jsou pravděpodobně 

ukazatelem zvýšené inzulínové rezistence způsobené prozánětlivými cytokiny nebo 

jinými faktory (147; 148). Navíc se na nich může také podílet snížená degradace 

inzulínu v důsledku poruchy renální funkce.  

Profil prozánětlivých cytokinů a zvýšená infiltrace jak viscerální tak podkožní tukové 

tkáně CD-68 pozitivními imunokompetentními buňkami u pacientů se selháním 

ledvin je podobná jako u pacientů s obezitou a s inzulínovou rezistencí. Jak podkožní 

tak viscerální tuková tkáň pacientů se selháním ledvin se vyznačuje významným 

zvýšením exprese markeru přítomnosti imunokomptenetních buněk CD-68 a 

zvýšenou infiltrací CD-68 pozitivními imunokompetentními buňkami podobně, jako 

to bylo popsáno u pacientů s obezitou (139). Tento nález potvrzuje zvýšenou 

přítomnost imunokompetentních buněk v tukové tkáni pacientů se selháním ledvin. 

Tyto buňky mohou společně s adipocyty výrazně přispívat ke zvýšení produkce 

prozánětlivých faktorů v tukové tkáni těchto pacientů. 

Zatímco některé charakteristiky endokrinní funkce tukové tkáně u pacientů se 

selháním ledvin byly podobné jako u pacientů s obezitou, byly nalezeny také některé 

významné rozdíly. Například zvýšené hladiny cirkulujících prozánětlivých cytokinů u 

pacientů se selháním ledvin byly doprovázeny zvýšenou hladinou adiponektinu. U 

pacientů s obezitou, aterosklerózou, inzulínovou rezistencí a DM 2. typu jsou obvykle 

nacházeny snížené hladiny adiponektinu (149; 150), zatímco u štíhlých a fyzicky 

aktivních jedinců jsou hladiny adiponektinu zvýšené (151; 152). Adiponektin 

cirkuluje v různých isoformách a jeho HMW (high molecular weight) isoforma je 

považována za nejvíce spojenou s inzulínovou senzitivitou (153). Nedávno bylo 

studováno složení isoforem adiponektinu u pacientů se selháním ledvin a bylo 

podobné jako u zdravých kontrolních subjektů (154). V naší studii jsme prokázali, že 

pacienti se selháním ledvin mají nejen zvýšené cirkulující hladiny adiponektinu, ale 

také zvýšenou expresi mRNA pro receptor typu 1 pro adiponektin ve viscerální 

tukové tkáni. Tento nález je v souladu s výsledky Shen a spol., kteří nalezli také 

zvýšenou expresi mRNA pro receptor typu 1 pro adiponektin na mononukleárních 

buňkách v periferní krvi pacientů se selháním ledvin v porovnání se zdravými 

kontrolními subjekty (154). Zvýšení receptoru typu 1 pro adiponektin ve viscerální 
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tukové tkáni by mohlo představovat kompenzatorní protizánětlivou odpověď na 

uremické prostředí. Nicméně interakce mezi adiponektinem a jeho receptorem se zdá 

být velmi komplexní.Její regulace a fyziologické a patofyziologické vztahy 

nepochybně vyžadují další zkoumání. Také klinický význam a faktory kontrolující 

expresi receptoru pro adiponektin nejsou jasné a u pacientů se selháním ledvin 

nepochybně vyžadují také další výzkum. 

Naše výsledky prokázaly u pacientů se selháním ledvin zvýšenou infiltraci tukové 

tkáně imunokompetentními buňkami a zvýšenou expresi prozánětlivých cytokinů. 

Teprve další výzkumy mohou prokázat, zda produkce prozánětlivých molekul 

tukovou tkání má zásadní význam při rozvoji zánětlivé reakce u pacientů s renálním 

selháním. 

 



9.3 Pref-1 a inzulínová rezistence  
Nejdůležitějším nálezem této studie je, že bazální sérové koncentrace Pref-1 jsou 

významně vyšší u obézních pacientů s DM 2. typu ve srovnání s kontrolní skupinou, 

zatímco u obézních pacientů bez DM 2. typu se sérové koncentrace neliší od kontrolní 

skupiny. Dále bylo prokázáno, že dieta s velmi nízkým obsahem kalorií podávaná po 

dobu 3 týdnů snižuje sérové koncentrace Pref-1 u obézních pacientů jak s DM 2. typu 

tak bez současné přítomnosti DM 2. typu. Exprese mRNA pro Pref-1 pouze 

vykazovala tendenci ke zvýšení ve viscerální tukové tkáni ve srovnání s podkožní 

tukovou tkání jak u zdravých subjektů tak u obézních pacientů. Obézní pacienti 

vykazovali dále tendenci k vyšší expresi Pref-1 ve viscerální tukové tkáni. Žádné 

z těchto srovnání však nedosáhlo statistické významnosti. 

Fenotyp obézních pacientů s DM 2. typu se liší od obézních pacientů bez DM 2. typu 

mimo jiné stupněm inzulínové rezistence. Naše výsledky naznačují, že obézní pacienti 

s DM 2. typu mají vyšší cirkulující hladiny Pref-1 ve srovnání s kontrolní skupinou. 

Vyšší hladiny Pref-1 u obézních pacientů s DM 2. typu také korelují s hladinou 

inzulínu, glykémií a hladinou leptinu. Nález úzkého spojení zvýšených hladin Pref-1 

se zvýšením stupně inzulínové rezistence u diabetických pacientů je v souhlasu s 

myším modelem nadprodukce Pref-1, kdy tyto myši vykazují také vysoký stupeň 

inzulínové rezistence (125; 126). V naší studii jsme také sledovali možný vliv redukce 

hmotnosti na cirkulující hladiny Pref-1. V této studii bylo stejně jako v předchozích 

studiích prokázáno, že dieta s velmi nízkým obsahem kalorií zlepšuje inzulínovou 

senzitivitu (8) a nově také, že pokles tělesné hmotnosti je doprovázen snížením 

cirkulujících hladin Pref-1 u obézních pacientů s i bez bez DM 2. typu. Ověření 

možnosti, že zlepšení inzulínové senzitivity je způsobeno zvýšenou diferenciací 

preadipocytů v prostředí nižších koncentrací Pref-1 a/nebo dalších faktorů 

inhibujících diferenciaci preadipocytů (např. angiotenzinu II), vyžaduje další výzkum. 

Naše studie tedy prokázala, že bazální hodnoty Pref-1 jsou v porovnání s kontrolní 

skupinou významně vyšší u obézních žen s DM 2. typu ale nikoliv u obézních žen 

bez DM 2. typu. Dále naše studie prokázala, že dieta s velmi nízkým obsahem kalorií 

snižuje tělesnou hmotnost a cirkulující hladiny Pref-1 jak u obézních žen s DM 2. 

typu tak i u obézních žen bez diabetu. Tyto poznatky podporují hypotézu, že Pref-1 

může mít význam v ovlivnění stupně inzulínové rezistence. 



10 Závěr 
V oblasti hyperglykémie a inzulínové rezistence probíhá v posledních letech rozsáhlý 

výzkum, jehož cílem je jak rozpoznání patofyziologických mechanizmů tak i následné 

zaměření na klinické výsledky s cílem zlepšit prognózu pacientů. Ukazuje se, že 

tuková tkáň jakožto nejobjemnější endokrinně aktivní orgán lidského těla hraje 

v procesu hyperglykémie a inzulinorezistence jednu z hlavních rolí. Výsledky našich 

studií úlohu tukové tkáně při vzniku inzulinorezistence potvrzují. 

Lokální systém renin-angiotenzin-aldosteron tukové tkáně představuje se svým 

vlivem na inzulínovou senzitivitu novou potenciální modalitu, jak ovlivnit 

hyperglykémii u kriticky nemocných. Mohlo by se jednat o slibnou cestu, jelikož 

pozitivní vliv léků blokujících systém renin-angiotenzin-aldosteron byl prokázán u 

pacientů s arteriální hypertenzí, srdečním selháním i inzulínovou rezistencí u 

metabolického syndromu. Vliv podávání léků blokujících systém renin-angiotenzin-

aldosteron kriticky nemocným pacientům bude nutné v budoucnu dále ověřit. 

Naše studie také ukazují, že pro udržení či naopak poruchy glukózové a lipidové 

homeostázy jsou nutné jak správně regulované procesy adipogeneze a metabolizmu 

tukové tkáně, tak i další faktory jako je například přítomnost subklinického zánětu 

v tukové tkáni. Tuková tkáň se může podílet díky zvýšené infiltraci 

imunokompetentními buňkami, produkcí prozánětlivých cytokinů a následném 

zhoršení inzulínové rezistence na vyšší kardiovaskulární mortalitě a morbiditě 

pacientů se selháním ledvin. Léčba vedoucí ke snížení zánětu v tukové tkáni by mohla 

zlepšit i prognózu pacientů se selháním ledvin. 

Pref-1 pak představuje nový faktor podílející se na diferenciaci preadipocytů. Jeho 

vyšší hladiny u obézních pacientů s DM 2. typu mohou být obrazem či etiologickým 

faktorem potencionálně zhoršujícím inzulínovou rezistenci. Pref-1 je bezpochyby 

velmi zajímavou molekulou pro další výzkum. Léky snižující jeho hladinu by 

v budoucnosti mohly vést k pozitivnímu ovlivnění diferenciace nových adipocytů a 

tím zlepšení inzulínové senzitivity u pacientů s inzulínovou rezistencí. 
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