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Abstrakt:

Úvod a cíle: Hluboká hypotermie je léka ská metoda u�ívaná v�  celé ad  p edev�ím kardi� � � -

ologických  operací.  Tuková  tká  je  jedním  z�  hlavních  endokrinních  orgán ,  a�  proto  její

endokrinní produkce významn  ovliv uje stav pacienta. Cílem této studie bylo zjistit vliv hlu� � -

boké hypotermie na expresi n kterých protein  v� �  tukové tkáni, který zatím není v odborné li-

teratu e popsán.�

Materiál a metody: Deseti pacient m, kte í podstoupili plánovanou operaci plicní hyper� � -

tenze, byly odebrány vzorky subkutánní a viscerální tukové tkán  a�  to na za átku hypotermie,�

na konci  hypotermie  a na konci operace.  Metodou real-time  PCR byly stanoveny relativní

genové  exprese  n kterých  adipocytokin  (BCL� � -2,  GLUT1,  GPX1,  HIF1- ,  IL� -6,  IRS1,

MCP1, MIF, MT3, TNF- ) z�  celkového tuku a izolovaných adipocyt .�

Výsledky: Na  konci  operace  se oproti  za átku  i�  konci  hypotermie  významn  zvý�ila�

genová exprese GLUT1 (celkový subkutánní tuk), HIF1-  (celkový tuk subkutánní i�  visce-

rální) a IL-6 a MCP-1 (ve v�ech tkáních). Genová exprese TNF-  v�  celkovém subkutánním

tuku se signifikantn  zvý�ila  na�  konci operace oproti za átku hypotermie.  Genová exprese�

MIF, BCL-2, MT3, GPX1 a IRS1 se neli�ila mezi jednotlivými odb ry. Nebyl zji�t n rozdíl� �

celkové exprese jednotlivých adipocytokin  v�  závislosti na typu tukové tkán .�

Záv r:�  Z na�ich výsledk  vyplývá, �e�  hluboká hypotermie potla uje vznik zán tlivé od� � -

pov di a následky anoxické fáze operace.�

Klí ová slova:�  hluboká hypotermie,  tuková tká ,  adipocytokiny,  hypoxie,  prozán tlivé� �

cytokiny, IL-6, TNF- , MCP1, HIF1- , GLUT1� �
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The influence of deep hypothermia on the endocrine function of

adipose tissue

Abstract:

Introduction and aims: Deep hypothermia is a medical method used in a variety of car-

diological operations. Adipose tissue is one of the main endocrine organs and therefore its en-

docrine function significantly influences the state of a patient. The aim of this study was to

explore the influence of deep hypothermia on the expression of selected proteins in adipose

tissue, which has yet to be described in scientific literature.

Material and methods: Samples of subcutaneous and visceral fat were taken from 10 pa-

tients, who underwent planned surgery for pulmonary hypertension. The samples were taken

at  the beginning and the end of hypothermia,  and at the end of the operation, respctively.

Real-time PCR method was used to determine relative gene expression of selected adipocy-

tokines (BCL-2, GLUT1, GPX1, HIF1- , IL� -6, IRS1, MCP1, MIF, MT3, TNF- ) from�  total

fat and isolated adipocytes.

Results: Gene expression of GLUT1 (total subcutaneous fat), HIF1-  (total subcutaneous�

and visceral fat) and IL-6 a MCP-1 (in all tissues) at the end of the operation was significantly

higher compared to the gene expression at the beginning and end of hypothermia. Gene ex-

pression of TNF-  in�  total subcutaneous fat increased significantly at the end of the operation

compared to the beginning of hypothermia. Gene expressions of MIF, BCL-2, MT3, GPX1

and IRS1 did not differ between the samples. No differences between relative expressions of

respective adipocytokines were found between subcutaneous and visceral adipose tissue de-

pots.

Conclusion:  Our results show that deep hypothermia suppresses the development of in-

flamatory response and consequences of anoxic period during surgery.

Key words: deep hypothermia, adipose tissue, adipocytokines, hypoxia, anti-inflammable

cytokines, IL-6, TNF- , MCP1, HIF1- , GLUT1� �
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Seznam zkratek

ACTH Adrenokortikotropní hormon

B2M Beta-2-mikroglobulin

BAX BCL-2-asociovaný X protein

BCL-2 B-cell lymphoma 2

BMI Index t lesné hmotnosti (body mass index)�

CCL2 Chemokin (C-C motif) ligand 2

CCR2, 4 Receptor pro chemokin (C-C motif) 2, 4

CDU Jednotka trávení kolagenu (Collagen digestion units)

CNS Centrální nervový systém

CO2 Oxid uhli itý�

CPB Kardiopulmonální bypass

CRP C-reaktivní protein

CTEPH Chronická trombembolická plicní hypertenze (Chronic trombembolic pulmo-

nary hypertension)

DNA Deoxyribonukleová kyselina

FIH Faktor inhibující HIF1-�

GLUT1, 4 Glukózový transportér 1, 4

GPX1 Glutathion peroxidáza 1

HIF1- , � � Hypoxii indukující faktor 1, podjednotka , � �

IFN-� Interferon-gama

IGF-1 Inzulínu podobný r stový faktor � 1 (Insulin like growth factor-1)

IL Interleukin

IL-6R , � � Receptor pro interleukin 6 typ , � �

IRS1 Inzulín receptor substrát 1

JAK Janus kináza

LPL Lipoproteinová lipáza
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LRP10 Protein 10 p íbuzný receptor m pro lipoproteiny o� �  nízké hustot  (Low densi� -

ty lipoprotein receptor-related protein 10)

MAC Mitochondriální apoptózu indukující membránový kanál

MAPK Mitogenem aktivovaná protein kináza (Mitogen-activated protein kinase)

MCP1 Monocyty p itahující protein 1 (Monocyte chemoattractant protein 1)�

MIF Faktor inhibující migraci makrofág  (Macrophage inhibitory factor)�

mRNA Mediátorová ribonukleová kyselina

MT3 Metallothionein 3

NF B	 Nukleární faktor kappa B

PAI-1 Inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (Plasminogen activator inhibitor-1)

PCR Polymerázová et zová reakce (Polymerase chain reaction) � �

PCT Prokalcitonin

PHD Proteiny hydroxylující prolinovou oblast

PI3K Fosfatidylinositol trifosfát-3-kináza

ROS Kyslíkové radikály (Reactive oxygen species)

SEM St ední chyba pr m ru (Standart error mean)� � �

SH2 Doména 2 homologní s genem Src

sIL-2R Solubilní receptor pro interleukin 2

SLC2A1 Solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1

STAT Transduktor signálu a aktivátor transkripce (Signal transducers and activator

of tanscription protein)

sTNFR1, 2 Solubilní receptor pro tumor nekrotizující faktor , typ 1,2 (Soluble tumor ne� -

crosis factor receptor type 1, 2)

TACE TNF-  konvergující enzym�

TNF-� Tumor nekrotizující faktor  (Tumor necrosis factor )� �

usCRP Ultra senzitivní C-reaktivní protein

VEGF Vaskulární endoteliální r stový faktor (Vascular endothelial growth factor)�

VHL von Hippel-Lindau protein
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1. Úvod

Za normálních okolností je  lidská teplota regulována v pom rn  úzkém fyziologickém� �

rozmezí.  Hluboká hypotermie je  stav organizmu,  který,  není-li kontrolován,  m �e mít  pro�

lov ka fatální následky. Je ov�em dolo�ena ada p ípad , kdy náhodné vystavení hluboké� � � � �

hypotermii,  nap íklad  v�  ledové  vod ,  naopak  vedlo  k�  záchran  �ivota,  p edev�ím  díky� �

áste nému potla ení následk  mozkové � � � � ischémie zp sobené nedostatkem kyslíku. Objevení�

pozitivních  ú ink  hypotermie  na� �  lidský  organizmus  vedlo  ke vzr stajícímu  zájmu  o�  tuto

problematiku.  Takzvaná lé ebná hypotermie  za ala  být  v� �  praxi pou�ívána p i r zných ná� � -

ro ných operacích vy�adujících krátkodobou zástavu krevního ob hu. V� �  praxi je tohoto po-

stupu dnes ji� standardn  vyu�íváno na�  jednotkách intenzivní pé e u�  pacient  po�  kardiopul-

monální resuscitaci.

V odborné literatu e bylo ji�  hypotermii a�  jejímu vlivu na organizmus v nováno nep e� � -

berné mno�ství studií. Ov�em ty se zabývají p edev�ím vlivem hypotermie na�  mozek a srdce,

ostatní  orgány  jsou  pom rn  opomíjeny.  Lze  íci,  �e� � �  vliv  hluboké  hypotermie  na jeden

z hlavních endokrinních orgán  � tukovou tká , je v� �  sou asné dob  zcela neprozkoumaný.� �

Ve své diplomové práci jsem se zam ila na��  zji�t ní vlivu hluboké hypotermie na�  genovou

expresi n kterých významných protein  exprimovaných tukovou tkání.� �

10



2. P ehled literatury�

2.1. Tuková tká�

2.1.1. Slo�ení tukové tkán�

Existují dva základní typy tukové tkán  � bílá a�  hn dá. Hn dá tuková tká  se� � �  u lidí vysky-

tuje ve v t�í mí e pouze u� �  novorozenc , u�  dosp lých je  její výskyt  prakticky zanedbatelný.�

Proto bude v této práci dále rozebírána ji� jen bílá tuková tká .�

Tuková  tká  je  komplexní  orgán  slo�ený p edev�ím ze� �  samotných  tukových  bun k  ��

adipocyt . Ve významné mí e jsou tu ov�em zastoupeny i� �  endoteliální a imunokompetentní

bu ky, nervová vlákna a�  fibroblast m podobné preadipocyty (� Frayn et al., 2003; Chaldakov et

al., 2003).

Jedná se o siln  prokrvenou tká . V� �  klidu jí protéká za minutu 3 ml krve na 100 g tkán ,�

kde�to na stejnou hmotnost kosterního svalu v klidu p ipadá jen polovi ní pr tok (� � � Hauner et

al.,  1989).  Tuková tká  je  inervována  sympatickým nervovým systémem,  který je  jedním�

z významných regulátor  jejího metabolic� kého stavu (Frayn et al., 2003).

2.1.2. Endokrinní funkce

D íve byla tuková tká  pova�ována za� �  orgán slou�ící pouze jako zásobárna energie pro or-

ganizmus. V roce 1987 navrhl Siiteri, �e by mohla mít i endokrinní funkci, ov�em v souvis-

losti se steroidními hormony.  Definitivní potvrzení tukové tkán  jako endokrinního  orgánu�

p i�lo v�  letech 1993 a 1994, kdy byla prokázána produkce TNF-� tukovou tkání a byl identifi-

kován a charakterizován hormon leptin (Hotamisligil et al., 1993;  Zhang et al.,  1994;  Ker-

shaw a Flier, 2004). Studie na my�ích modelech pak ukázaly, �e tuková tká  je endokrinní or� -

gán  produkující  mnoho  protein  nezbytných  pro  normální  fyziologickou  homeostázi�  or-

ganizmu (Rajala a Scherer, 2003). D le�itost ady z� �  t chto hormon  byla pozd ji potvrzena� � �

i klinickými studiemi u lidí.

Tuková tká  vylu uje celou adu bioaktivních peptid  ozna ovaných souhrnným názvem� � � � �

adipokiny nebo  také adipocytokiny.  Jedná se jak  o klasické  cytokiny,  tak látky cytokin m�

strukturáln  podobné (� Frayn et al., 2003). Adipocytokiny mohou mít jak lokální (autokrinní

a parakrinní), tak systémovou (endokrinní) funkci (Kershaw a Flier, 2004). P esný vliv na�  or-

ganizmus  není  je�t  u�  mnoha  z nich  p esn  ur en.  P esto  je  jasné,  �e� � � �  spole n  tvo í� � �
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komunika ní  � sí  s
  ostatními  orgány a tkán mi lidského  t la.  Ovliv ují  nap íklad  kosterní� � � �

svalstvo, nadledviny, mozek a sympatický nervový systém a ú astní se�  ízení p íjmu potravy� �

a energetické  rovnováhy,  inzulínové  sensitivity,  angiogeneze,  krevního  tlaku,  metabolizmu

lipid  a�  hemostázy (Ronti et al., 2006).

Adipocytokiny jsou uvol ovány nejen hlavní slo�kou tukové tkán , tedy adipocyty,  ale� �

významný podíl na produkci adipocytokin  mají i�  neadipocytární slo�ky (Fain et al., 2004).

U v t�iny z�  nich ale zatím není znám p esný pom r mezi produkcí adipocyty a� �  neadipocytární

slo�kou tukové tkán  (� Coppack, 2001). Jejich produkce se li�í i mezi jednotlivými vývojový-

mi stadii  bun k,  nap íklad  preadipocyty produkují  mén  TNF� � � - ,  ne�  zralé  tukové  bu ky� �

(Frayn et al., 2003).

Jak ji�  bylo e eno, adipocytokin  ji�  byla objevena celá ada a� � � �  stále  jsou objevovány

dal�í.  Jedná  se nap íklad o�  leptin,  rezistin,  vistafin,  TNF- ,  interleukiny (IL� -1,  IL-2,  IL-6,

IL-8, IL-10), MCP1, komplementové proteiny (adipsin, komplementový faktor B, adiponek-

tin), MIF, PAI-1 a mnoho dal�ích.

Produkce adipocytokin  byla zkoumána i�  u kriticky nemocných pacient . K emen et al.� �

ve své práci z roku 2006 zji� ovali zm nu exprese v
 �  subkutánním a viscerálním tuku a zm nu�

sérových hladin prozán tlivých adipocytokin  b hem p ibli�n  4 hodiny trvající kardiolo� � � � � -

gické operace. Zjistili nár st sérových hladin IL� -6 43x 12hodin po operaci, nár st MCP� -1 6x

u� na konci operace,  men�í píky TNF-  a�  leptinu 6 a 12 hodin po operaci.  Sérová hladina

rezistinu vzrostla za 24 hodin od operace 4krát a v adiponectinu nebyly zji�t ny �ádné zm ny.� �

Zm na exprese sledovaných cytokin  byla mnohem rychlej�í ne� zm na sérových hladin �� � �

k signifikantní zm n  do�lo ji� b hem operace, tedy b hem 4 hodin. Exprese mRNA TNF� � � � -�

a CD45  výrazn  stouply  v�  subkutánním  tuku.  Exprese  IL-6,  rezistinu  a MCP-1  mRNA

signifikantn  vzrostly b hem operace v� �  obou tukových tkáních.  V expresi leptinu  a adipo-

nectinu  nedo�lo  b hem  operace  k�  významné  zm n .  Záv r  této  studie  tedy  byl,  �e� � �  jak

subkutánní,  tak viscerální tuková tká  jsou zdrojem prozán tlivých cytokin  u� � �  pacient  p i� �

kardiologické operaci a to m �e p ispívat k� �  rozvoji poopera ní inzulínové rezistence (� K emen�

et al., 2006).

Tukové tkáni a látkám jí produkovaným byla v poslední dob  v nována veliká pozornost,� �

proto�e velká ada adipocytokin  se� �  podílí na vzniku chorob postihujících stále v t�í ást po� � -

pulace.  Jedná se jak o samotnou obezitu, tak i o inzulínovou rezistenci,  diabetes mellitus 2.

typu,  dyslipidémii  a arteriální  hypertenzi.  Druhým  extrémem pak  m �e  být  onemocn ní� �

mentální anorexií, které je spojeno s výrazným úbytkem tukové tkán .�
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2.1.3. Typy tukové tkán�

Tuková  tká  se�  v závislosti  na svém umíst ní  výrazn  li�í.  Nejvýznamn j�ími,  a� � �  tudí�

i nejvíce  popsanými typy tukové  tkán ,  jsou viscerální  (útrobní)  a�  subkutánní  (podko�ní).

Endokrinní hormony vylu ované viscerálním tukem jsou uvol ovány do� �  portálního systému

a tudí� mají p ímý p ístup do� �  jater a z toho plynoucí vliv na metabolizmus tuk  a�  glukózy.

Oproti tomu subkutánní tuk uvol uje látky do�  systémového ob hu a�  jeho úloha není tolik pro-

zkoumána. Viscerální adipocyty vykazují nejvy��í metabolickou aktivitu (Frayn et al., 2003).

Jednotlivé typy tukové tkán  vykazují rozdílný pom r produkce adipocytokin . Nap íklad� � � �

IL-6 a PAI-1 jsou více uvol ovány viscerálním, zatímco leptin subkutánním tukem. Zárove� �

se také li�í v expresi receptor , co� ovliv uje jejich schopnost reagovat na� �  aferentní signály

(Kershaw a Flier, 2004).  To vysv tluje rozdílnou odpov  jednotlivých typ  tukové tkán� �� � �

na n které cytokiny�  (Coppack, 2001).

Mno�ství odli�ností zji�t ných mezi jednotlivými typy tukové tkán  vede k� �  názoru, �e tu-

ková tká  je  ve�  skute nosti souborem n kolika  podobných,  ale  funk n  zna n  odli�ných� � � � � �

endokrinních orgán .�

13



2.2. Hypotermie

2.2.1. Definice hypotermie a její základní d lení�

Teplota  jádra  u lov ka  je  za� �  normálního  stavu  udr�ována  v rozmezí  36,5  �  37,5  °C.

Z toho p ímo vyplývá definice hypotermie jako stav � organizmu, p i kterém teplota jádra kles� -

ne pod 36,5 °C.

Podle míry poklesu teploty se rozli�ují t i základní typy hypotermie:�

� mírná � v t�inou se�  udává rozmezí 35-32 °C

� st ední � 32-28 °C�

� hluboká � pokles t lesné teploty pod 28 °C�

Dále existují dva typy hypotermie, li�ící se samotnou p í inou vzniku:� �

� náhodná hypotermie � nastává p i dlouhodobém vystavení � organizmu teplot  ni��í,�

ne� je  jeho termoneutrální zóna nebo pokud stav  organizmu neumo� uje dosta� -

te né zapojení termoregula ních mechanizm . Tento typ hypotermie p edstavuje� � � �

astou komplikaci operativních zákrok , p ípadn  nastává p i nehodách jako je to� � � � � -

nutí ve studené vod  nebo zavalení lavinou.�

� um le  navozená  hypotermie  �  léka ská  metoda,  p i  které  je  pacient  cílen� � � �

ochlazován  a zárove  je  podáním  medikament  zabrán no  zapojení  termo� � � -

regula ních mechanizm ,  p edev�ím svalovému t esu,  a� � � �  z toho  plynoucímu  vy-

erpání ATP a�  navození �oku organizmu.

2.2.2. Praktické vyu�ití lé ebné hypotermie�

Terapeutické vyu�ití hypotermie je zmín no ji� v�  nejstar�ím medicínském textu na sv t ,� �

v takzvaném papyru Edwina Smithse starém okolo 3500 let (Hildebrand et al., 2004). Pod-

chlazení organizmu, asto pouze lokální, bylo pou�íváno jako forma anestézie.�

Lé ebná  hypotermie  je  v�  praxi  p i  kardiochirurgických  operacích  b �n  pou�ívána� � �

od 50tých.let (Sola , 2004� ). Zde se ji� jedná o vyu�ití hluboké hypotermie, která je pou�ívána

p i operacích, u�  kterých je nutná zástava krevního ob hu.�
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2.2.3. Vliv hypotermie na organizmus

Sní�ení  t lesné  teploty  o�  10 °C vede  podle  van  Hoffova  pravidla  k sní�ení  rychlosti

enzymatických reakcí o polovinu.  Na poklesu rychlosti  metabolizmu  se podílí  také pokles

fluidity lipidických membrán (Zachariassen, 1991). S tím je spojen men�í nárok tkání na kys-

lík (Marohn a Marohn, 1994). Zárove  také klesá produkce CO� 2, k tomuto jevu ov�em do-

chází pravd podobn  jen u� �  st ední a�  hluboké hypotermie (Pudimat a Lennon, 1994). Hypoter-

mie také posouvá oxyhemoglobinovou disocia ní k ivku a� �  tedy sni�uje dostupnost kyslíku pro

tkán  (� Garcia a Gantt, 1994). Také je zhor�ena cirkulace krve, proto�e krevní viskozita roste

o 2 % na ka�dý 1 °C sní�ení teploty t lesného jádra (� Hildebrand et al., 2004 podle Fischer et

al., 1987). Z tohoto d vodu p i hypotermii hrozí vznik hypoxie i� �  p es sní�ené nároky tkání�

na kyslík.

Pokles  t lesné  teploty  vede  ke�  zm n  rozpustnosti  krevních  plyn  a� � �  s tím  související

zm n  acidobazické rovnováhy (� � Sola , 2004� ). Je naru�ena funkce membránové Na-K pumpy,

to vede ke sní�ené intracelulární koncentraci draslíku (Marohn a Marohn, 1994). Hypotermie

dále vede k poklesu uvol ování inzulínu a�  zárove  sní�ení periferní utilizace substrátu, co��

má za následek vzr st glykémie (� Sola , 2004� ; Garcia a Gantt, 1994).

Nep íznivým efektem hypotermie je  prodlou�ení krvácení,  proto�e p ímo inhibuje koa� � -

gula ní kaskádu. Zde jsou naru�eny hned t i hlavní mechanizmy: funkce krevních desti ek,� � �

enzymatická funkce srá�livého faktoru i fibrinolytická aktivita (Sessler, 2001).

Hypotermie má vliv na imunologickou reakci organizmu, proto�e tlumí zán tlivou reakci.�

Mno�ství leukocyt  jejím vlivem klesá a��  o 80 % (Garcia a Gantt, 1994). U pacient  s�  tep-

lotou jádra pod 34,5 °C klesá mno�ství periferních lymfocyt  a�  je potla ena aktivita NK bu� -

n k (� Saito et al., 2001). Beilin et al. ve své práci z roku 1998 zjistili p i velmi mírné hypoter� -

mii  24  hodin  od operace  ni��í  hladinu  IL-1  a IL-2  oproti  normotermní  skupin .  U�  IL-6

a TNF-  ov�em �ádný rozdíl nezaznamenali (� Beilin et al., 1998). Nesignifikantní nár st hladi� -

ny IL-6 p edev�ím druhý poopera ní den a� �  signifikantní nár st hladiny TNF� -  ji� b hem ope� � -

race byl zji�t n u�  hypotermní oproti normotermní skupin  pacient  p i operaci srdce s� � �  pou�i-

tím mimot lního ob hu (� � Slavík, 1998).

Mnoho studií se zabývalo vlivem hypotermie na mozek. Hlavním zji�t ním bylo,  �e�  p i�

mozkové ischémii dochází vlivem hypotermie k významnému sní�ení uvol ování dopaminu�

(a to a� o 60 %) a a� k úplnému zastavení uvol ování glutamátu, oproti ischémii za�  normo-

termních  podmínek. Nár st   koncentrace volných  mastných kyselin   ale  ovlivn n  není� �
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(Busto et al., 1989). Mnoho studií potvrdilo skute nost, �e�  hypotermie sni�uje pot ebu kyslíku�

v mozku a tím p edstavuje  ochranu p ed vznikem  � � ischémie (Bernard et  al.,  2002).  V roce

1994 zjistili Lei et al., �e mírná hypotermie má pro mozek je�t  dal�í d le�itý ochranný vliv �� �

zvy�uje obsah redukovaného glutathionu a aktivitu superoxid dismutázy a glutathion peroxi-

dázy. Tím ú inn  sni�uje negativní vznik volných kyslíkových radikál  (� � � Lei et al., 1994; Glo-

bus et al., 1995).

Dlouho se p edpokládalo, �e�  mírná hypotermie by mohla mít nep íznivý efekt na�  srde ní�

innost, to ov�em nebylo prokázáno (� Bernard et al., 2002). Prokazateln  se�  ale zvy�uje aktivi-

ta sympatiku, plazmatická koncentrace katecholamin  a�  adrenálních steroid  (� Garcia a Gantt,

1994). To má krom  výrazné vazokonstrikce za�  následek tachykardii a 4-5ti násobné zvý�ení

srde ního výdeje�  (Hildebrand et al., 2004). Vliv hypotermie byl pozorován i u kosterních sva-

l .  Nap íklad v� �  roce 1989 dokázali  Heier  et  al.,  �e mírná hypotermie vede ke sní�ení síly

kontrakce adductor pollicis o 10-15 % na 1 °C (Heier et al., 1989).

P ekvapiv  v� �  literatu e chybí  studie  o�  vlivu  hluboké  hypotermie  na tukovou  tká .  Na� -

p íklad internetová databáze  PubMed  nalezne p i zadání termín  "adipose  tissue" a� � �  "deep

hypothermia" pouze 8 lánk  a� �  �ádný z nich se netýká p ímo této problematiky.�
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2.3. Hypoxie

Hypoxie  je  obecn  stav  � organizmu,  p i kterém dochází ke�  sní�ení  koncentrace kyslíku

ve tkáních. P í inou m �e být bu  p ímo nízká koncentrace kyslíku ve� � � � �  vdechovaném vzdu-

chu nebo po�kození transportu kyslíku do tkání. V souvislosti s hypotermií se jedná o druhý

p ípad.  P i poklesu t lesné teploty dochází k� � �  posunu oxyhemoglobinové disocia ní k ivky� �

(Garcia a Gantt, 1994) a zárove  klesá rychlost cirkulace krve (� Hildebrand et al., 2004), tak�e

se do tkání celkov  dostává men�í mno�ství kyslíku.�

Organizmus se s hypoxií sna�í vyrovnat a co nejrychleji obnovit p vodní úrove  okysli� � -

ení. To je zaji�t no rychlými zm nami v� � �  hematopoeze, dýchání a kardiovaskulárním systému

(Smith et al., 2008). S tím je samoz ejm  také spojena zm na exprese n kterých gen . Zatím� � � � �

není zcela jasné, o které geny se jedná (Wang et al., 2007).

Hlavním markerem hypoxie je HIF1- , který je p i sní�ené koncentraci exprimován v�emi� �

typy bun k  (více viz.�  kapitola  2.4.4.). P ítomnost  � HIF1-  vede  v�  bu ce  k�  iniciaci genové

transkripce �irokého spektra gen  vedoucích k�  adaptaci organizmu na hypoxii a ochran  p ed� �

ní. V tukové tkáni tak nap íklad stoupá exprese celé ady adipokin  jako jsou MT3, GLUT1,� � �

IL-6, leptin,  MIF nebo VEGF. Exprese GPX-1 naopak klesá a zdá se,  �e nap íklad TNF� -�

a MCP-1 nejsou hypoxií nijak ovlivn ny (� Wang et al., 2007; Wang et al., 2008).

Hypoxie má na organizmus mnoho r zných vliv . Inhibuje diferenciaci zárode ných bu� � � -

n k, v etn  p em ny preadipocyt  na� � � � � �  zralé adipocyty (Lin et al., 2006).
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2.4. Zkoumané geny

2.4.1. BCL-2

BCL-2 (B-cell lymphoma 2) je protein lokalizovaný na vn j�í mitochondriální membrán ,� �

endoplazmatickém  retikulu  a jaderné  membrán .  Poprvé  byl  zji�t n  na� �  chromozomální

translokaci t (14; 18), která vedle sebe staví chromozom 18 a t �ký et zec imunoglobulinu� � �

na chromozomu  14  a nachází  se a� u 60  %  pacient  s�  lidským  folikulárním  lymfomem

(Hockenbery et al., 1991, Zamzami et al., 1998).

Pat í do�  �iroké rodiny BCL-2-podobných protein ,  které se�  zásadn  podílejí na�  regulaci

bun né smrti a��  to jak pro- tak antiapoptoticky. Samotný BCL-2 pak spolu s dal�ími leny�

BCL-2 rodiny jako jsou Bcl-xl, Bcl-w, Mcl-1 a A1/B1 podporuje p e�ívání bun k a� �  jejich ne-

dostate ná exprese vede k�  degeneraci tkání (Hinds et al.,  2003).  Mechanizmus antiapopto-

tického vlivu BCL-2 je zalo�en p edev�ím na�  regulaci aktivace mitochondriálního apoptózu-

-indukujícího  membránového  kanálu  (MAC).  Ten  vytvá í  specifické  póry  pro  intramem� -

bránové  proteiny  jako  je  cytochrom c  a umo� uje  jim  pr chod  z� �  bu ky ven  do�  cytosolu

(Kinnally a Antonsson, 2007). Tím je nastartována kaskáda vedoucí k programované bun né��

smrti. Exprese BCL-2 pak dále funguje jako prevence proti v�em zm nám ve�  fyziologii bu ky�

spojovaným s apoptózou. Jsou to nap íklad zm ny mitochondrií,  aktivace  � � kaspáz a nukleáz,

redistribuce iont  a�  oxida ní zm ny v� �  bun ném redox potenciálu (�� Zamzami et  al.,  1998).

BCL-2 také zlep�uje p e�ití bu ky v� �  podmínkách hladov ní a�  stimuluje ochranu antioxidanty.

Blokuje produkci kyslíkových radikál , které hrají roli v�  apoptických a nekrotických proce-

sech (Longo et al., 1997). N které leny BCL� � -2 rodiny mají funkci potenciálních onkogen  i� �

tumor-supresorových  gen .  Ov�em samotný BCL� -2  má  jen malý transformující  potenciál

(Zamzami et al., 1998). P i mutaci BCL� -2 dochází k redukci t lesné hmotnosti a�  délky �ivota

(Nakayama et al., 1994).

BCL-2 je normáln  exprimován ve�  zralých T a B lymfocytech, ale i v dal�ích dlouho�ijí-

cích bu kách jako jsou neurony, kmenové bu ky ve� �  st evu a�  k �i,  nezralých prekurzorech�

erytrocyt , myelocytech, trombocytech (� Hockenbery et al., 1991) a adipocytech (Gullicksen

et al., 2003).

Gulicksen et al. v roce 2003 ukázali, �e podávání leptinu m �e mít vliv na�  mno�ství cyto-

solického BCL-2 v tukové tkáni. P itom je ov�em také ovlivn na exprese proapoptického pro� � -

teinu  BAX (BCL-2-asociovaný  X protein),  který je  BCL-2  blízce  p íbuzný.  Vliv  leptinu�
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na tukovou tká  z�  r zných míst  organizmu (retroperitoneální,  epikardiální a�  z oblasti t ísel)�

se p itom li�il.  Exprese BCL� -2 nejvíce vzrostla po ty denním podávání leptinu v� �  epikardi-

álním tuku, to také bylo spojeno s nejmen�ím poklesem váhy. Naopak v tuku z oblasti t ísel�

do�lo jen k malému vzr stu hladin BCL� -2 a k velkému vzr stu BAX, co� m lo za� �  následek

v t�í  úbytek  tukové  hmoty.  Mitochondriální  pom r  BCL� � -2/BAX  vzrostl  ve v�ech  zkou-

maných typech tukové tkán .  21 dn  po� �  podání leptinu  pak hladina  BCL-2 ve v�ech sle-

dovaných typech tuku je�t  vzrostla, co� by ukazovalo na�  prevenci organizmu proti ztrát  bu� -

n k p i obnov  tkán  (� � � � Gullicksen et al., 2003).

2.4.2. GLUT1

Glukózový transportér 1 (GLUT1) pat í mezi na�  Na+ nezávislé glukózové transportéry. Je

kódován  genem SLC2A1 a je  typický 12  transmembránovými  doménami,  které  tvo í  pór�

umo� ující  prostup glukózy do�  bu ky.  Jedná se�  o usnadn nou difuzi vyu�ívající difuzního�

gradientu glukózy p es plazmatickou membránu. Je exprimován p edev�ím v� �  mozku, v etn� �

hematoencefalické  bariéry,  a ervených  krvinkách.  Ni��í  exprese  byla  zaznamenána  také�

ve svalech, játrech a tukové tkáni (Wood a Trayhurn, 2003).

Na expresi GLUT1 má vliv  mnoho faktor ,  pozitivn  jej ovliv ují nap íklad thyroidní� � � �

hormony, TNF- , inzulín a�  mnoho dal�ích. Hladina krevní glukózy negativn  koreluje s�  ex-

presí GLUT1, ím� je zaji�t n relativn  konstantní tok glukózy do� � �  bu ky (� Mueckler, 1994).
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GLUT1 je v adipocytech zodpov dný za�  základní glukózový transport mezi krví, extrace-

lulární kapalinou a cytoplazmou (Mueckler,  1994).  GLUT1 je neustále p ítomen v�  plazma-

tické membrán  a�  tím zaji� uje konstantní p ísun nízké hladiny glukózy, která je pot ebná pro
 � �

základní funkce bu ky (� Mueckler, 1994). Na rozdíl od druhého glutamátového receptoru ex-

primovaného  na adipocytech  (GLUT4),  nestoupá  jeho  transportní  funkce  vlivem inzulínu

(Kahn, 1994). Wood et al. v roce 2007 zjistili, �e exprese GLUT1 v lidských adipocytech je

zvý�ena hypoxií a to je provázeno zvý�eným p íjmem glukózy (� Wood et al., 2007).

2.4.3. GPX1

Glutathion peroxidáza 1 (GPX1) byla objevena v roce 1957 Millsem jako enzym chránící

ervené krvinky proti hemolýze zp sobené volnými kyslíkovými radikály. Principem byla ka� � -

talýza oxidace redukovaného glutathionu pomocí hydrogen peroxidu (Mills, 1957).

GPX1 je klí ový antioxida ní enzym v t�iny bun k. Jeho specifickým reduk ním substrá� � � � � -

tem je glutathion, díky kterému doká�e metabolizovat hydrogen peroxidy na vodu, lipidové

peroxidy na p íslu�né alkoholy. T� ím inhibuje jimi indukovanou apoptózu (Blankenberg et al.,

2003).  Zvý�ená  aktivita  GPX1  m �e  vést  k�  vy erpání  zásob  bun ného  redukovaného� ��

glutathionu, co� vede k inhibici dal�ích biochemických drah (Arthur, 2000).

GPX1 má zásadní roli v modulaci ROS (reactive oxygen species) � volných kyslíkových

radikál  a�  z toho  plynoucí  aktivaci  transkrip ních  faktor .  Proto  aktivace  GPX1  díky� �

mastným  kyselinám  m �e  být  d le�itá  v� �  redox  regulaci  transkrip ních  faktor  v� �  bu ce�

(Arthur, 2000).

Bylo  zji�t no,  �e�  GPX1  p es  redukci  c� -Src  kinázové  aktivity  negativn  reguluje�

transkrip ní faktor NF B (� 	 Fan et  al.,  2003). Ten je  lokalizován v jád e,  aktivován stresem�

a díky vlivu na expresi adipokin  p ispívá k� �  inzulínové rezistenci. Práv  inaktivace GPX1 by�

mohla být p í inou aktivace NF B a� � 	  následující stresové odpov di u�  obézních. Obezita je stav

mírného perzistentního zán tu, který vede ke�  zvý�enému oxidativnímu stresu. Oxida ní pod� -

mínky vedou k produkci reaktivních aldehyd , které by mohly mít za�  následek alkylaci ak-

tivního selenocysteinového místa GPX1 a tím k jeho deaktivaci (Grimsrud et al., 2007).

Wang et al. ve své studii z roku 2008 zjistili sní�ení hladiny exprese GPX1 mRNA p i 24�

hodinovém vystavení adipocyt  hypoxii (1 % O� 2) (Wang et al., 2008).

20



2.4.4. HIF1-�

Hypoxii indukující faktor 1 s  podjednotkou (HIF1-� ) je transkrip ní faktor nacházející� �

se v bu kách  za�  podmínek  sní�ené  koncentrace  kyslíku  ve tkáních,  tedy  p i  hypoxii,  a�  to

ve v�ech  typech  bun k  v�  organizmu.  Je  hlavním  spou�t em  na��  hypoxii  citlivých  drah

v adipocytech a jeho exprese se výrazn  nem ní p i p em n  preadipocyt  na� � � � � � �  zralé adipocyty

(Lin  et  al.,  2006).  Za  expresi  HIF1-  jsou  v�  tukové  tkáni  zodpov dné  p edev�ím  stro� � -

mavaskulární bu ky (� Wang et al., 2007).

HIF1  je  heterodimerní  helix-loop-helix  transkrip ní  faktor  skládající  se�  z kyslíkem

regulované  HIF1-  podjednotky  a�  na kyslíku  nezávislé  HIF1-  podjednotky.  Za  normo� -

xických podmínek je HIF1-  podjednotka hydroxylována. Pomocí E3 ubiquitin ligázového�

komplexu, konkrétn  jeho sou ásti � von Hippel� � -Lindau proteinu, je pak HIF1-  nasm rován� �

do proteazomu, kde je degradován (Maxwell, 2005; Yu et al., 2001; Wang et al., 1995).

Hypoxie vyvolává v bu ce zvý�ení hladiny mitochondriálního  ROS,  to  vede k�  aktivaci

fosfatidylinositol trifosfát-3 kinázy (PI3K) a následné stabilizaci HIF1- . HIF1-  tedy ji� není� �
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hydroxylován a odbouráván a tudí� dochází k jeho akumulaci v bu ce a�  translokaci do jádra.

Zde dimerizuje s HIF1-  a�  tím iniciuje genovou transkripci (viz Obr. 2) (Chandel et al., 2000;

Lin et al., 2006).

HIF  vazebné  geny  kódují  proteiny  zprost edkovávající  adaptivní  odpov  � �� organizmu

na nedostatek kyslíku. Jedná se o stovky gen , a  u� p ímo nebo nep ímo regulovaných HIF,� 
 � �

které jsou zahrnuty ve funk ních drahách jako je angiogeneze, apoptóza, � metabolizmus nebo

regulace  vazomotoriky  (Semenza,  2000).  Je  to  nap íklad  gen  pro  lidský  erytropoetin,�

vaskulární  endoteliální  r stový  faktor,  glykolytické  enzymy  nebo  glukózové  � transportéry

GLUT1 a 3 (Semenza, 2000; Wang et al., 1995).

Z funkce  HIF1-  vyplývá,  �e�  míru  jeho  exprese  je  mo�né  pova�ovat  za ideální  mole-

kulární marker pro zji�t ní hypoxie v�  tkáni.  Nap íklad Cancello  et al.  v roce 2005 zjistili,�

�e u pacient  s�  morbidní  obezitou  je  pozorována  zvý�ená  exprese  HIF1- ,  která  klesá�

po sní�ení hmotnosti (Cancello et al., 2005 ). Z toho je tedy mo�né vyvodit záv r, �e�  jedním

z vliv  obezity na�  tukovou tká  je vznik mírné hypoxie, která pak vede ke�  vzniku mírného zá-

n tu.�

2.4.5. IL-6

Interleukin-6 (IL-6) je cytokin se �irokým polem p sobnosti, které zahrnuje jak prozán t� � -

livé  (nap .  aktivace  a�  diferenciace  T  a B-bun k,  indukce  uvol ováni  protein  akutní  fáze� � �

hepatocyty), tak protizán tlivé reakce jako je vliv na�  sní�ení exprese prozán tlivých cytokin� �

(Jones et al., 2001; Xing et al., 1998). Podílí se na bun ných signálních drahách, které vedou��

k proces m proliferace,  diferenciace, ale i�  apoptózy. Je produkován  celou adou bun ných� ��

typ , jako jsou endoteliální, svalové, v t�ina imunitních bun k, adipocyty, � � � �-bu ky, hepatocy� -

ty, mikrogliální bu ky, astrocyty, fibroblasty a�  mnoho dal�ích (Kristiansen a Mandrup-Poul-

sen, 2005; Fried et al., 1998).

Pat í  do�  rodiny  cytokin  charakteristické  ty mi  � � � �-helixovými  jednotkami.  Vá�e

se na komplex membránov  vázaných glykoprotein  skládající se� �  ze dvou receptorových pod-

jednotek. Jedná se o IL-6R  (ozna ován také jako gp80, CD126), který je exprimován pouze� �

na hepatocytech,  leukocytech  a adrenokortikoidních  bu kách  hypofýzy,  ale  nemá  signální�

úlohu.  Vyskytuje  se jak  v membránov  vázané,  tak  v�  nejmén  dvou  solubilních  formách.�

Oproti tomu druhá podjednotka � gp130 (IL-6R , CD130) není bun n  specifická a� �� �  je v�dy

vázaná na membránu. Po navázání ligandu je gp130 fosforylována a asociuje s JAK kinázou,

ím�  aktivuje  JAK/STAT  transkrip ní  dráhu.  Po  asociaci  JAK  kinázy  s� �  SH2  dochází
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také k aktivaci druhé významné transkrip ní dráhy � MAPK kaskády (� Jones et al., 2001; Kris-

tiansen a Mandrup-Poulsen, 2005;  Heinrich et al.,  1998). Tyto dráhy pak mimo jiné vedou

k diferenciaci a proliferaci T- a B-bun k, stimulaci produkce ACTH hypofýzou a�  vyvolání ho-

re ky (� Heinrich et al., 1998).

Jedná se o hormon mimo jiné uvol ovaný i�  z tukové tkán . Syntéza IL� -6 z tukové tkán�

do systémového  ob hu  je  závislá  na�  denní  dob  s�  nár stem  ve�  ve erních  hodinách.�

Subkutánní tuková tká  produkuje 15 � 35 % systémového IL� -6 (Mohamed-Ali et al., 1997).

Jeho  podání  do krevního  ob hu  vyvolává  potla ení chuti k� �  jídlu,  proto  je  zkoumán  i jeho

mo�ný vliv  na anorexii  (Coppack,  2001).  IL-6  p sobí  v�  mozku  v centrech d le�itých  pro�

energetickou regulaci a výdej,  proto jeho nízká produkce v CNS m �e být  naopak jedním�

z mechanizm  p ispívajících  k� �  rozvoji  obezity  a inzulínové  rezistence  (Kristiansen  a

Mandrup-Poulsen, 2005). Receptor pro IL-6 je  homologní s receptorem pro leptin na hypo-

thalamu. To dává IL-6 teoretickou mo�nost ovliv ovat  uvol ování leptinu a� �  tím ovliv ovat�

energetickou rovnováhu zm nou v�  p íjmu potravy, fyzické aktivity a�  termogeneze.  IL-6 má

i vliv na glukózovou toleranci díky regulaci dal�ího adipokinu � visfatinu (Mohamed-Ali et

al., 1997).

Podobn  jako TNF� -  a�  leptin, sni�uje i IL-6 aktivitu lipoproteinové lipázy (LPL) v tukové

tkáni, co� m �e mít za�  následek lokální regulaci metabolizmu (Fried et al., 1998). Vzhledem

k tomu, �e je IL-6 významn  exprimován i�  makrofágy, jejich� mno�ství významn  stoupá p i� �
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obezit , roste i�  hladina IL-6 co� by potenciáln  mohl být jeden z�  faktor  p ispívajících k� �  ná-

r stu obezity.�

Produkce IL-6 se li�í v závislosti na umíst ní tukové tkán . Fried et al. ve� �  své studii z roku

1998 zjistili, �e omentální tuková tká  exprimuje t ikrát víc IL� � -6 ne� subkutánní tuková tká .�

Produkce p ímo adipocyty z�  t chto tkání pak byla jen asi 10 % celkové produkce IL� -6 (Fried

et al., 1998). Fain et al. ve své studii z roku 2004 nam ili dokonce jen 4 % podíl z��  celkové

produkce IL-6 adipocyty v subkutánní i viscerální tukové tkáni.

Koncentrace IL-6 koreluje s koncentrací c-reaktivního proteinu (CRP), jednoho z protein�

akutní fáze zán tlivé reakce (� Coppack, 2001). 

P i vystavení  � organizmu hypotermii dochází k poklesu exprese IL-6 (Hildebrand et al.,

2004).

2.4.6. IRS1

Inzulín receptor substrát 1 (IRS1) je protein esenciální pro intracelulární signalizaci mezi

inzulínovým receptorem (IR) a IGF-1 receptorem (insulin like growth factor-1 ), které hrají

hlavní úlohu v udr�ování základních funkcí bu ky jako je r st, p e�ití a� � �  metabolizmus. Zdá

se, �e IRS1 má hlavní roli v kosterním svalstvu (Sesti et al., 2001), ale vyskytuje se mimo jiné

i v bílé tukové tkáni a podílí se na regulaci sekrece inzulínu v B-bu kách pankreatu� .

IRS1 p sobí jako takzvaný docking protein mezi inzulínovým receptorem a�  komplexem

intracelulárních signálních molekul s SH2 (Src homology 2) doménou (Sesti et al.,  2001).

Vazbou SH2 domény IRS1 na IR nebo IGF-1R dojde k aktivaci tyrosin kinázové aktivity re-

ceptoru, která vede k fosforylaci IRS1 v tyrosinové oblasti. IRS1 se následn  vá�e na�  fosfati-

dylinositol trifosfát-3-kinázu (PI3K) a tím ji aktivuje. PI3K za ne produkovat fosfatidylinosi� -

tol trifosfáty a to na membrán  aktivuje efektorové kinázy jako je antiapoptická Akt, glykogen�

synthásovou kinázu a translokaci GLUT4 z cytoplazmy do plazmatické membrány. Aktivace

SH2 protein  tedy ve�  výsledku vede k regulaci intracelulárních drah ídících bun nou dife� �� -

renciaci,  r st, p e�ití a� �  metabolizmus (Kang et al., 2007;  Jiang a Zhang, 2005;  Sesti et al.,

2001).

Diferenciace lidských preadipocyt  na�  zralé  adipocyty je  doprovázena  desetinásobným

zvý�ením exprese IRS1. To je spojeno s rozvojem plného fenotypu lidského adipocytu v etn� �

zvý�ení  kapacity pro  inzulínem stimulovaný transport  glukózy a zvý�ené  exprese GLUT4

(Pederson  a  Rondinone,  2000).  Sní�ená  hladina  IRS1  byla  zaznamenána  jak  u morbidn�
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obézních (Goodyer et al., 1995), tak u pacient  s�  diabetes mellitus 2. typu (Rondinone et al.,

1997), tedy u dvou typických skupin trpících inzulínovou rezistencí. K vysv tlení tohoto jevu�

p ispívá zji�t ní Arakiho et al. z� �  roku 1994, �e exprese IRS1 v adipocytární kultu e je sní�ena�

po podání inzulínu díky sní�ení posttransla ních hladin zkrácením polo asu �ivotnosti protei� � -

nu IRS1 (Araki et al., 1994).

Kang et al. ve své studii z roku 2007 zjistili, �e p i krátkodobém vystavení bun k hypoxii� �

dojde k potla ení aktivit Akt kinázy. To ov�em nevede k�  apoptóze, jak by se dalo p edpoklá� -

dat, ale pouze k zastavení inhibice kaspáz, které tím pádem degradují IRS1. Po návratu k nor-

moxii je hladina IRS1 rychle obnovena (Kang et al., 2007).

2.4.7. MCP1

Monocyty p itahující protein 1 (MCP1) bývá také n kdy ozna ován jako chemokin (C� � � -C

motif)  ligand  2  (CCL2).  Jedná  se o malý  cytokin  pat ící  do�  C-C  rodiny  chemokin .�

Je hlavním faktorem zodpov dným za�  p itahování  monocyt ,  T� � -bun k  (� Carr  et  al.,  1994)

a bazofil  (� Bischoff et al., 1992) do místa po�kození tkán  nebo infekce. Vliv MCP1 na�  leu-

kocyty je  zprost edkován  pomocí  receptoru CCR2,  v�  men�í  mí e  i�  CCR4.  To jsou  mem-

bránové  receptory  spojené  s GTP-proteiny,  specifické  práv  pro  monocyty,  bazofily�

a T-lymfocyty (Baggiolini, 1998).

Prozán tlivé cytokiny a�  chemokiny jako jsou IL-1 , TNF� - , IL� -4 nebo IL-8 zvy�ují sekre-

ci MCP1. IL-6 má také potencia ní vliv na�  MCP1, ov�em pouze za p ítomnosti vysoké hladi� -

ny svého solubilního receptoru IL-6R  (� Bruun et al., 2005). Naopak protizán tlivé cytokiny�

(IL-10), kortikosteroidy (Bruun et al., 2005) nebo adiponektin (Sell et al., 2006) jeho expresi

tlumí.

Velká pozornost byla v nována expresi MCP1 v�  tukové tkáni p edev�ím u�  obézních jedin-

c . Obezita bývá ozna ována jako stav chronického subklinického zán tu. S� � �  tím souvisí vý-

razné zvý�ení mno�ství makrofág , p edev�ím v� �  subkutánním tuku (Cancello et al., 2005). To

m �e být zp sobeno zvý�enou expresí MCP1 tukovou tkání, která vede ke� �  vstupu monocyt�

do tkán  a�  k jejich postupné p em n  na� � �  makrofágy. MCP1 má navíc angiogenní efekt, tak�e

se p ímo podílí na�  p estavb  a� �  expanzi tukové tkán  (� Sell et al., 2006).

Za expresi MCP1 je zodpov dná p edev�ím neadipocytární slo�ka tukové tkán  (� � � Dahlman

et al., 2005; Bruun et al., 2005). Sartipy a Loskutoff ve své studii z roku 2003 zkoumali podíl

exprese r znými orgány na�  plazmatické hladin  MCP1 u�  obézních my�í.  Zjistili, �e exprese

25



MCP1 tukem je 10-100 krát vy��í ne� exprese játry, ledvinami a plícemi.  To by znamenalo,

�e tuková tká  je  u�  obézních jedinc  hlavním zdrojem MCP1 (� Sartipy a Loskutoff,  2003).

Ov�em Dahlman et al.  (2005) nezaznamenali nár st plazmatické sekrece MCP1 u�  obézních

pacient , ov�em p ímo v� �  tukové tkáni ano. Jejich záv rem, na�  rozdíl od p ede�lé studie, tedy�

bylo,  �e MCP1 sekretovaný tukovou tkání p sobí jen jako lokální faktor (� Dahlman et  al.,

2005). V literatu e ale není dostupná �ádná dal�í studie, která by tento rozpor objasnila.�

2.4.8. MIF

Faktor inhibující migraci makrofág  (MIF, macrophage inhibitory factor) je cytokin sekre� -

tovaný p i poran ní, sepsi nebo jiných zán tlivých stavech � � � organizmu.

Studie na dobrovolnících ukázaly, �e za normálních podmínek cirkuluje v krvi v koncent-

raci p íli� nízké na�  vyvolání fyziologické odpov di � organizmu. Pokud ov�em dojde ke stresu

nebo systémovému zán tu, za ne být uvol ován hypofýzou a� � �  to stejným typem bun k, které�

uvol ují adrenokortikotropní hormon (ACTH) (� Bucala, 1996). To p sobí jako paradox, pro� -

to�e ACTH je mediátor stimulující adrenální produkci glukokortikoid , tedy d le�itých pro� � -

tizán tlivých hormon . Calandra et al. v� �  roce 1995 zjistili, �e nízká hladina glukokortikoid�

p ímo potencuje expresi MIF makrofágy a�  tím dochází k potla ení p ípadného protizán tlivé� � � -

ho vlivu glukokortikoid . P i vysoké koncentraci glukokortikoid  je sekrece MIF naopak za� � � -

stavena (Calandra et al., 1995).

Významnou roli hraje také periferní exprese MIF. Hlavní podíl zde mají imunitní bu ky,�

tedy samotné makrofágy a T-bu ky. V�  men�í mí e je  MIF exprimován i�  neimunitními bu�-

kami  jako  jsou  neuronální,  jaterní,  vaskulární  endoteliální  bu ky,  endocyty  a�  adipocyty

(Skurk et al., 2005). I zde se jedná mimo jiné o reakci na fyziologickou koncentraci glukokor-

tikoid  (� Bucala, 1996).

Sekretovaný  MIF  se vá�e  na receptor  CD74,  který je  exprimován  p edev�ím na�  mak-

rofázích,  lymfocytech,  dendritických  a endoteliálních  bu kách.  To  vede  ke�  stimulaci  pro-

zán tlivých cytokin  (TNF� � - , IFN� - , IL� -1 , IL� -6 a IL-8), makrofágového prozán tlivého pro� -

teinu 2, cyklooxygenázy 2,  NO a produkt  dráhy kyseliny arachidonové (� Larson a Horak,

2006). MIF vyvolává sekreci TNF-  makrofágy a�  zárove  TNF� -  indukuje sekreci MIF. MIF�

a TNF-  tedy díky vzájemné potenciaci aktivují kritickou prozán tlivou odpov  � � �� organizmu

(Calandra et al., 1994). MIF také p ímo prodlu�uje �ivotnost makrofág , proto�e je chrání� �

p ed apoptózou a�  tím udr�uje zán tlivý proces po�  del�í dobu (Skurk et al., 2005).
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Skurk et al.v roce 2005 zaznamenali spontánní produkci MIF preadipocyty, která rostla

s diferenciací na zralé adipocyty.  Zárove  odhalili  korelaci produkce MIF s�  BMI a nena�li

rozdíl v koncentraci v subkutánní a omentální tukové tkáni (Skurk et al., 2005). Ji� d íve, tedy�

v roce 1999, zaznamenali Sakaue et al.  ni��í koncentraci MIF mRNA u obézních pacient�

s inzulínovou rezistencí. Exprese MIF v adipocytech roste p i stimulaci glukózou a�  inzulínem

a zárove  MIF p ímo zvy�uje sekreci inzulínu z� �  �-bun k pankreatu (� Sakaue et al., 1999). MIF

tedy zjevn  hraje významnou roli i�  v metabolizmu glukózy.

Exprese a uvol ování MIF z�  adipocyt  je v�  hypoxických podmínkách zvý�ena (Wang et

al., 2007).

2.4.9. MT3

Metallothionein 3 (MT3) je zástupce rodiny intracelulárních protein  vázajících kovy, p e� � -

dev�ím zinek, m  a��  kadmium. Tyto proteiny jsou typické vysokým obsahem cysteinu a níz-

kou  molekulární  hmotností.  Jejich  transkripce  je  aktivována  bu  p ítomností  zinku  nebo� �

vn j�ím stresem zp sobeným nap íklad p etí�ením bu ky toxickými kovy nebo zm nou redox� � � � � �

potenciálu (Coyle et al., 2002; Murphy et al., 2008).

MT3 byl  dlouhou dobu pova�ován za striktn  specifický pro mozek,  kde zastává neu� -

roprotektivní  roli,  p edev�ím jako  ochrana  p ed  cytotoxickým efektem ROS (� � You et  al.,

2002). Jeho mRNA byla postupn  prokázána i�  v dal�ích tkáních jako je srdce, �aludek, ledvi-

ny, reproduk ní orgány (� Coyle et al., 2002) a také v bílé tukové tkáni (Wang et al., 2008). Stu-

die na t chto tkáních postupn  ukazují, �e� �  i zde hraje stejnou úlohu jako v mozku, tedy p e� -

dev�ím slou�í jako antioxidant, ale podílí se i na dal�ích procesech, jako je bun ná prolifera�� -

ce, neoplazie nebo apoptóza (Murphy et al., 2008).

U rychle proliferujících bun k roste exprese MT3 a�  to jak v jád e, tak v�  cytoplazm . MT3�

se zde  pravd podobn  podílí  na� �  ochran  DNA p ed  oxidativním  po�kozením  a� �  zárove�

reguluje p ísun zinku, který je  nutný pro n které enzymy a� �  transkrip ní faktory (� Moffatt a

Denizeau, 1997).

Wang et al. v roce 2008 zjistili, �e exprese MT3 v lidských adipocytech je výrazn  zvý�e� -

na v reakci na hypoxii.  V jejich studii, p i které byly k�  detekci genové exprese pou�ity spe-

cifické TaqMan sondy, bylo zji�t no zvý�ení exprese MT3 p i 4 hodinovém vystavení adipo� � -

cyt  1 % O� 2 121krát. Po 24 hodinovém vystavení hypoxii dokonce 1600 krát. K významnému

nár stu hladiny MT3 do�lo u� po�  45-60 minutách vystavení hypoxii. Vy��í exprese MT3 byla
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zji�t na v�  omentálním ne� subkutánním tuku (Wang et al., 2008). Z t chto výsledk  se� �  zdá,

�e MT3 by se v lidské tukové tkáni mohl významn  podílet na�  ochran  p ed následky hypo� � -

xie.  Bohu�el  princip  jeho  ú inku  zatím není  objasn n.  Ov�em Wang  et  al.  dále  ukázali,� �

�e k nár stu MT3 dochází i�  po podání látek stabilizujících HIF1- , tedy vyvolávajících tzv.�

chemickou hypoxii.  Signální dráhy HIF1-  jsou tedy p ímo zahrnuty v� �  transkrip ní aktivaci�

MT3 v lidských adipocytech (Wang et al., 2008).

2.4.10. TNF-�

TNF-  (tumor necrosis factor ) byl objeven p ed více ne� 30ti lety jako endotoxinem sti� � � -

mulovaný cytokin vykazující výraznou cytotoxicitu pro nádorové bu ky. Jedná se�  o d le�itý�

mediátor  akutní  zán tlivé  odpov di  a� �  podílí  se i na metabolizmu  lipid  a�  regulaci  funkce

adipocyt .  Jedná  se�  nap íklad  o�  stimulaci  lipolýzy díky zvý�ení  exprese  hormonsenzitivní

lipázy,  inhibici  lipoproteinové  lipázy,  indukci diferenciace  adipocyt  a�  apoptózy a indukci

inzulínové rezistence (Sewter et al., 1999). Jeho vliv na vznik akutního zán tu je dán jak zvy� -

�ováním  exprese  prozán tlivých  cytokin ,  chemokin  a� � �  superoxidových  aniont ,  tak�

zvý�ením endoteliální  permeability  a adheze  pro  zán tlivé  bu ky (� � Pryhuber  et  al.,  2000).

TNF-  je exprimován p edev�ím monocyty a� �  makrofágy, ale nap íklad i�  lymfatickými bu�-

kami,  fibroblasty,  neuronálními  a endoteliálními  bu kami  a�  v neposlední  ad  i� �  adipocyty

(Sewter et al., 1999; Wajant et al., 2003).

TNF-  je bu kami sekretován jako membránov  vázaný prekurzor, který je posléze pro� � � -

teolyticky  roz�t pen  matrixovou  metalloproteinázou  (TNF� -  konvergující  enzym,  TACE)�

za vzniku solubilní formy (Gearing et al., 1994). Ob  formy TNF� -  mohou v�  tukové tkáni in-

teragovat se dv ma receptory �  � TNF-R1 (u lidí ozna ovaný také jako�  gp60 nebo TNFR60)

a TNF-R2 (gp80,  TNFR80).  V celém t le  je  ale  známo více ne� 20 receptor ,  se� �  kterými

m �e TNF� -  interagovat a�  19 r zných ligand  schopných se� �  vázat na TNF receptory. TNF-R1

je konstitutivn  exprimován ve�  v t�in  tkání. P es transkrip ní faktor NF B a� � � � 	  proteinové ki-

názy JNK zprost edkovává apoptózu a�  je zásadní pro stimulaci lipolýzy. Exprese TNF-R2 je

p ísn  regulována a� �  striktn  specifická pro imunitní bu ky. Úlohou TNF� � -R2 je indukce MAP

kinázových  drah  vedoucích  k diferenciaci  a pohybu  imunitních  bun k  (� Coppack,  2001;

Wajant et al., 2003).

TNF-  je v�  tukové tkáni exprimován p edev�ím stromavaskulárními bu kami,  mén  ji�� � �

bun nou  matrix.  Adipocyty se��  podílejí  pouze minimáln ,  mén  ne�  z� �  10  % (Fain  et  al.,

2004). Produkce TNF-  roste s�  velikostí adipocytu co� vede k iniciaci zm n zodpov dných� �
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za sní�ení jeho velikosti nebo dokonce apoptózu. Navíc TNF-  má zásadní vliv na�  diferencia-

ci preadipocyt , tak�e je zodpov dný za� �  kontrolu mno�ství tukových bun k v�  tkáni (Coppack,

2001). Na rozdíl od IL-6 není TNF-  uvol ován tukovou tkání do� �  systémového ob hu (� Moha-

med-Ali et al., 1997), jedná se tedy pouze o lokální faktor. TNF-  zvy�uje produkci leptinu�

a IL-6 mRNA v tuku. Spolu s IL-6 inhibuje lipoproteinovou lipázu a navíc stimuluje hormon

senzitivní  lipázu.  Sni�uje  inzulínem-stimulovaný  p íjem  glukózy  ovlivn ním  GLUT4,� �

sní�ením autofosforylace IR a zvý�ením fosforylace IRS1, co� má celkov  za�  následek inzulí-

novou rezistenci (Coppack, 2001). Hlavním stimulátorem produkce TNF-  v�  lidské tukové

tkáni i izolovaných adipocytech jsou stejn  jako v�  monocytech a makrofázích lipopolysachari-

dy (Sewter et al., 1999).

Hube et al. v roce 1999 dokázali, �e exprese receptor  pro TNF� -  v�  tuku je 2-3krát vy��í

u obézních ne� u hubených jedinc . P itom exprese TNF� � -R1 pozitivn  koreluje s�  BMI a ve-

likostí tukových bun k, zatímco TNF� -R2 a TNF-  mRNA pozitivn  korelují se� �  sérovou hladi-

nou inzulínu a triglycerid  (� Hube et al.,  1999). Oproti tomu Sewter et  al.  (1999) nezjistili

�ádnou korelaci mezi uvol ováním TNF� -  a�  BMI ani �ádný vliv inzulínu.

P i vystavení � organizmu hypotermii dochází stejn  jako u�  IL-6 k poklesu exprese TNF-�

(Hildebrand et al., 2004).
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3. Cíl práce

� zjistit, jaký vliv má hluboká hypotermie na genovou expresi vybraných adipokin  v�  bílé tu-

kové tkáni.

� ur it, zda má hluboká hypotermie vliv na�  vznik nadm rné lokální zán tlivé reakce v� �  tukové

tkáni a zda se n jak podílí na�  ochran  bun k p ed apoptózou a� � �  oxidativním stresem a ur it�

její  vliv  na metabolizmus  glukózy.  Rozhodnout,  zda  vlivem hypotermie  dojde  v tukové

tkáni díky sní�ení pr toku krve k�  indukci hypoxie nebo naopak zda hypotermie díky sní�ení

nárok  tkání na�  kyslík nepotla í vliv anoxické fáze.�

� porovnat, zda se li�í genová exprese v závislosti na ulo�ení tukové tkán  (subkutánní a�  vis-

cerální).

� porovnat genovou expresi v celkové tukové tkáni a izolovaných adipocytech.
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4. Materiál a metody

4.1. Popis operace, odebrání vzork�

Do studie, ze které vychází má diplomová práce, bylo zahrnuto celkem 10 pacient , kte í� �

podstoupili  plánovanou operaci plicní hypertenze.  Z toho 8 mu�  a�  2  �eny po menopauze

(pr m rný v k 62 ± 4 let, pr m rný BMI 25,8 ± 1,5 kg/m� � � � � 2). P ed vstupem do�  studie v�ichni

pacienti podepsali informovaný souhlas. Studie byla schválena etickou komisí 1. Léka ské fa� -

kulty UK a V�eobecné fakultní nemocnice v Praze.

Plicní hypertenze je zvý�ení tlaku m eného v��  arteria pulmonalis nad fyziologické meze

(25/10 mmHg). Etiologicky se jedná bu  o�  tzv. primární plicní hypertenzi i plicní hypertenzi�

vzniklou na podklad  chronicky se�  opakujících embolizací do plicnice. Proto bývá n kdy pou� -

�íváno ozna ení CTEPH (chronic trombembolic pulmonary hypertension). U�  pacient  domi� -

nuje du�nost, hypoxie, únavnost a dal�í známky nízkého srde ního výdeje.  Vlastní opera ní� �

výkon by m l být  velmi rozvá�n  indikován,  ne ka�dé posti�ení lze odoperovat s� �  dobrým

efektem (zejména ne tehdy, jsou-li posti�eny periferní v tve a. pulmonalis). Vlastní opera ní� �

výkon probíhá v celkové anestézii.

P ed uvedením do�  celkové anestézie byli pacienti zaji�t ni kanylací arterie (a. radialis a�  a.

femoralis)  k invazivnímu  m ení krevního  tlaku,  dále centrálním �ilním katétrem a��  plicni-

covým (Swan-Ganzovým) katétrem k m ení tlak  v�� �  pravostranných oddílech a arteria pul-

monalis.  První fází operace byla p íprava opera ního pole, otev ení hrudníku (sternotomie)� � �

a zavedení kanyl pro mimot lní ob h (�ilní p es ou�ko pravé sín  a� � � �  arteriální do vzestupné

aorty). Po uchycení aorty byla infuzí kardioplegického roztoku St. Thomas (chlorid sodný,

chlorid draselný, hexahydrát chloridu ho e� �natého, dihydrát chloridu vápenatého) navozena

srde ní zástava. Byl pou�it standardní protokol aprotitinu (Gordox, Gedeon Richter, Hungary)�

s 2 mil.  jednotek p ed kardiopulmonálním bypassem (CPB) a�  2 mil. jednotek do "pump pri-

me" a 0,5 mil. jednotek ka�dou hodinu b hem operace a��  do návratu pacienta na jednotku in-

tenzivní pé e. � Po napojení na p ístroj pro mimot lní ob h (cca 1 hodina po� � �  zahájení operace)

za ala fáze zchlazeni pacienta do�  hluboké hypotermie (15,2 � 17,3 °C). Toto bylo provedeno

vlastním p ístrojem pro mimot lní ob h. Ke zrychlení procesu byl podáván lék Milrinon (Co� � � -

rotrop), který vede k vazodilataci a zrychluje vým nu tepla. Po dosa�ení teploty 25 °C byla�

provedena lokální  ochrana  mozku zabalením pacientovy hlavy do ledových obklad  a�  po-

dáním protik e ových lék  (Thiopental, Epanutin), v� � �  n kterých p ípadech i� �  antiedematozních
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lék  (kortikoidy � SoluMedrol).  Celá  fáze  chlazení trvala  dle velikosti povrchu  pacienta,�

ve v t�in  p ípad  1-3 hodiny. Po dosa�ení cílové teploty byla provedena vlastní endarterekto� � � � -

mie plicnice (odstran ní zesílené vnit ní ásti tepny � intimy, která je p í inou zú�ení a� � � � �  tudí�

vzestupu tlak  v�  arteria pulmonalis), zvlá�  její pravé a
  levé v tve. Pro ob  v tve je t eba na� � � � -

prosto bezkrevné prost edí, proto je nutno zastavit ob h krve, tedy zastavit p ístroj pro mimo� � � -

t lní ob h. Toto je  d vodem, pro  se� � � �  operace provádí v hluboké hypotermii,  která minima-

lizuje  metabolické  procesy  a energetické  nároky  organizmu  p i  vystavení  anoxické  fázi.�

Úrove  metabolických proces  byla monitorována m ením saturace �ilní krve na� � ��  výstupu

z mozku (jugulární bulbus). V ideálním p ípad  se� �  hodnoty tém  rovnaly hodnotám saturace��

v krvi arteriální,  tudí�  mozek minimáln  spot ebovával kyslík.  Monitorace úrovn  aktivity� � �

mozkových bun k byla zaji�t na pomocí tzv. bispektrální analýzy, co� je  zjednodu�en  í� � � � -

selné vyjád ení EEG aktivity. Po vlastní endarterektomii následovala fáze oh ívání pacienta,� �

která trvala 2-3 hodiny (stejn  jako u�  chlazení byla i doba oh evu závislá  na�  t lesném po� -

vrchu) a poté byl pacient odpojen od mimot lního ob hu, p i kterém bylo n kterým pacien� � � � -

t m nutno  podat  vasopresorické  a�  ionotropní  léky (noradrenalin,  dobutamin).  Následovala

kontrola zdroj  krvácení,  ve�  v t�in  p ípad  bylo nutno korigovat  koagula ní poruchu po� � � � � -

dáváním krevních derivát  (mra�ená plazma) a�  n kdy byla pot eba také korekce anémie (po� � -

dání koncentrát  erytrocyt ).  Posledním krokem byla sutura rány po� �  jednotlivých vrstvách.

Pacienti byli pr m rn  po� � �  6-8 hodinách výkonu p elo�eni na�  poopera ní JIP, kde byli p i ne� � -

komplikovaném pr b hu extubováni a� �  odpojeni od um lé plicní ventilace  1.-2.  poopera ní� �

den.

V pr b hu operace byla pacient m odebírána subkutánní a� � �  viscerální (z epikardia) tuková

tká . První odb r byl proveden na� �  za átku hypotermie (0,45-1,5 hod po�  za átku anestézie, t s� � -

n  po�  otev ení hrudníku), 2. odb r na� �  konci hypotermie (4-5 hod po za átku anestézie) a�  po-

slední odb r na�  konci operace (7-8,5 hodiny po anestézii, tzn. cca 2 hodiny po ukon ení hypo� -

termie). Mezi odb ry 1 a�  2 tedy byli pacienti vystaveni hluboké hypotermii a mezi odb ry 2�

a 3 pak byli pacienti zah íváni na�  normální t lesnou teplotu.�

Zárove  byly pacient m pomocí arteriálního katétru ve� �  stehn  odebírány vzorky krve a�  to

p ed operací, t sn  po� � �  za átku operace (po�  sternotomii), po skon ení hypotermie, po�  separaci

od CPB a 12,  18, 24,  36 a 48 hod po za átku operace.  Krev byla  odebírána do�  zkumavek

Vacutainer  a okam�it  centrifugována 15 min p i 5000 ot./min.  V� �  získaných vzorcích byly

pozd ji zm eny koncentrace IL� �� -6, IL-8, sIL-2R, sTNFR1, usCRP a PCT.
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4.2. Uchování tukové tkán  a�  izolace adipocyt�

4.2.1. Chemikálie a materiál

4.2.1.1. Chemikálie

� Stabiliza ní roztok RNAlater (Qiagen, N mecko)� �

� KRBHA médium (118,5 mM NaCl; 4,75 mM KCl; 2,70 mM CaCl2; 1,19 mM KH2PO4;

1,09 mM MgSO4 x 7H2O; 25 mM NaHCO3; 5 mM glukóza) (p ipraveno v�  lékárn )�

� BSA � hov zí albumin (Sigma� -Aldrich, USA)

� Kolagenáza VIII z Clostridium histolyticum, (Sigma-Aldrich, USA); 125 CDU/mg; enzym�

t ídy 34.24.3.�

� Alconox (1 %) (Sigma-Aldrich, USA)

� 70 % etanol (Penta, R)

�  � merkaptoetanol (1 %) (Sigma� -Aldrich, USA)

� Destilovaná voda
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4.2.1.2. Materiál

� Zkumavky

� Kovové n �ky a�  pinzeta

� Sklen né kádinky�

� Vodní láze  s�  t epa kou� �

� Sítko

� Pasteurova pipeta

� Centrifuga Jouan BR4 (Jouan Technology for life, Winchester, VA, USA)

� Latexové rukavice (powder-free) (Aurelia, USA)

4.2.2. Postup

4.2.2.1. Uchování celkové tukové tkán�

Dva  p ibli�n  100� �  mg  vzorky  tukové  tkán  byly  bezprost edn  po� � �  odebrání  umíst ny�

do sterilních  1,5 ml  zkumavek  s 1 ml  RNA lateru  a následn  zmrazeny a�  do dal�ího  zpra-

cování byly skladovány v -80 °C.

4.2.2.2. Izolace adipocyt  z�  celkové tukové tkán�

1. Z odebrané tukové tkán  bylo odst i�eno p ibli�n  1-1,5� � � �  g a tento podíl byl urychlen�

vlo�en do zkumavky s 5 ml KRBHA (p edem vytemperováno na�  37 °C). Krátce p ed�

pou�itím byl do KRBHA média p idán 1�  g BSA (hov zí albumin)/30�  ml roztoku.

2. Tká  byla nast íhána na� �  malé kousky (nástroje byly omývány ve: 1, 1 % Alcanox+70

% etanol v pom ru 1: 1; 2, 70 % etanol; 3, 50�  ml destilované vody s 50 µl  � merkap� -

toetanolu), které byly vlo�eny do zkumavky s KRBHA médiem s kolagenázou (15 mg/

5 ml KRBHA, op t p edem vytemperováno na� �  37 °C).

3. Následn  bylo  inkubováno  25-40  min  ve�  vodní  lázni  s t epa kou  (37  °C/120� �

kmit /min)�

4. Natrávená tká  byla p es jemné sítko p efiltrována do� � �  isté 15�  ml zkumavky. Nerozru-

�ené ásti tkán  zachycené na� �  sítku (stromavaskulární frakce) byly odebrány do 1,5 ml

eppendorfovy zkumavky a zamrazeny na -80 °C.
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5. Filtrát byl zcentrifugován 30 s p i 900 ot./min.�

6. Roztok pod vrstvou adipocyt  byl opatrn  odsát pomocí pasteurovy pipety a� �  k adipo-

cyt m byly p idány 3� �  ml KRBHA média.

7. Po  opakované  centrifugaci  30 s 900 ot./min  byly  adipocyty je�t  dvakrát  promyty�

KRBHA médiem. ást média byla odsáta tak, aby ve  zkumavce zbylo cca 400-500 µl

suspenze adipocyt  v�  KRBHA médiu.

8. Ze vzork  byla ihned izolována celková RNA, p ípadn  byly do� � �  dal�ího zpracování

zamrazeny na -80 °C.

4.3. Izolace celkové RNA

4.3.1. Princip

Izolace  RNA byla  provedena  pomocí  automatického  izolátoru  MagNA Pure  Compact

(Roche, N mecko), s�  pou�itím MagNA Pure Compact RNA Isolation Kit (Roche, N mecko).�

Tato izolace je zalo�ena na vyu�ití technologie magnetických sklen ných kuli ek, které jsou� �

p ímo sou ástí kitu. Princip metody je detailn ji popsán na� � �  obrázku 5.
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Obr. 5: Izolace RNA na MagNA Pure (Kirchgesser et al., 2003)

1,  Vzorky  jsou  nejd íve  rozru�eny  pomocí  homogenizátoru  � MagNA  Lyser  s pou�itím

speciálního lyza ního pufru obsahujícího chaotropní soli.�

2, V samotném izolátoru jsou pak vzorky lyzovány inkubací v lyza ním pufru obsahujícím�

Proteinázu K a chaotropní soli.

3,  Nukleové  kyseliny  jsou  vázány  na povrch  magnetických  kuli ek.  DNA je  degradována�

inkubací s DNázou.

4-6, Substance nenavázané na magnetické kuli ky�  (proteiny, zbytky bun k, inhibitory PCR)�

jsou ze vzorku odstran ny n kolikanásobným promýváním.� �

7, Výsledná istá RNA je uvoln na z� �  magnetických kuli ek.�



4.3.2. Chemikálie a materiál

4.3.2.1. Chemikálie

� Alconox (1 %) (Sigma � Aldrich, USA)

� Etanol (70 % a 96 %) (Penta, R)

�  � merkaptoetanol (1 %) (Sigma� -Aldrich, USA)

� Prá�ková agaróza (Sigma-Aldrich, USA)

� TBE pufr (5x ed ný, pH 8,3) (Sigma� � -Aldrich, USA)

� 1 % roztok etidium bromidu (Sigma-Aldrich, USA)

� Naná�ecí barva (6x Loading Dye Solution, Fermentas Life Science, Litva)

� MagNA Pure Compact RNA Isolation Kit (Roche, N mecko); slo�ení: DNáza, lyza ní roz� � -

tok � Tissue Lysis Buffer, zkumavky s ví ky, �pi ky, kazeta pro reakci obsahující suspenzi� �

magnetických kuli ek� , proteináza K, lyza ní pufr, promývací pufr I�  a II, vazebný pufr

� Destilovaná voda

� Deionizovaná voda (ddH20)

4.3.2.2. Materiál

� Sklen né kádinky�

� Váhy (Adam Equipment Co. Ltd., Milton Keynes, U. K.)

� Kovové n �ky a�  pinzeta

� Mrazící blok se stojanem na zkumavky

� Sterilní mikrozkumavky s kulatým dnem (2,0 ml)

� Sterilní �pi ky s�  filtrem (Gilson, USA)

� Pipeta Pipetman® Ultra (Gilson, USA)

� Keramické kuli ky (MagNA Lyser Green Beads, Roche, N mecko)� �

� Homogenizátor MagNA Lyser (Roche, N mecko)�

� Mikrocentrifuga (Eppendorf AG, N mecko)�

� Automatický izolátor MagNA Pure Compact (Roche, N mecko)�
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� Spektrofotometr (BioPhotometer, Eppendorf AG, N mecko)�

� Mikrozkumavky

� Stojánek na mikrozkumavky

� Sterilní jednorázové kyvety

� Mikrovlnná trouba

� Elektroforetická vana s h ebínkem (Bio� -Rad, USA)

� Zdroj gelové elektroforézy (Bio-Rad, USA)

� UV  transiluminátor  s ernou  komorou  a�  kamerou  (Gene  Genius  Bioimaging  System

a GeneSnap a GeneTools software (Syngene, UK) + PC

� Latexové rukavice (powder-free) (Aurelia, USA)

4.3.3. Postup

4.3.3.1. Homogenizace tkání

1. Do 2 ml mikrozkumavek s kulatým dnem byly nasypány keramické kuli ky (v�dy roz� -

d leny do�  2 zkumavek) a napipetováno 0,5 ml lyza ního roztoku. Poté byly zkumavky�

umíst ny do�  vychlazeného stojanu.

2. Nástroje pro manipulaci se vzorkem (pinzeta, n �ky) byly o i�t ny postupn  v� � � �  roztoku

1 % alconoxu (Alconox + destilovaná voda) a 70 % etanolu (1: 1), v roztoku 70 %

etanolu a v roztoku 1 % �merkaptoetanolu a�  ddH2O (1: 1).  Toto i�t ní bylo  opa� � -

kováno po ka�dé manipulaci s tkání.

3. Vzorky tukové tkán  byly rozmrazeny a�  byl z nich odst i�en 70-90�  mg kousek tkán ,�

který byl vlo�en do p edem zvá�ené zkumavky s�  lyza ním roztokem, zvá�en a�  ulo�en

do chladícího stojanu.

4. Vzorky  byly  homogenizovány  na automatickém  homogenizátoru  MagNa  Lyser

10 s p i 5500 ot./min, poté byly chvíli chlazeny v�  chladícím stojanu a centrifugovány

2 min p i 13400 ot./min. P ed izolací RNA byly vzorky krátce inkubovány p i labora� � � -

torní teplot .�
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4.3.3.2. Izolace celkové RNA na MagNA Pure Compact

1. P ístroj byl zapnut a�  byl vyjmut stojan na cartridge. Jednotlivé cartridge byly vyndány

z obalu, d kladn  rozklepány, aby se� �  v�echny magnetické kuli ky dostaly na�  dno ja-

mek a po na tení vlo�eny do�  p ístroje. Do stojanu byly vlo�eny �pi ky a� �  zkumavky.

2. Do ady zkumavek interní kontroly (ozna eno IC) bylo napipetováno 20 µl DNÁzy.� �

Do ady zkumavek ozna ené S� �  bylo napipetováno 400 µl vzorku. Vzorek byl nabírán

a� ze dna zkumavky mezi kuli kami, aby nebyla omylem nabrána i�  vrstva tuku na po-

vrchu.  Stojan  se zkumavkami  byl  vlo�en do p ístroje  MagNA Pure  Compact  a�  ten

spu�t n na�  program RNA_Tissue_V3_1.

3. Po dob hnutí programu byly zkumavky se�  vzorky zaví kovány a�  ulo�eny do lednice,

po odebrání objemu pot ebného pro elektroforézu a�  spektrofotometrii (viz následující

body) byly vzorky do dal�ího zpracování zamra�eny na -80 °C. P ístroj byl vy i�t n,� � �

dekontaminován a p ipraven pro dal�í pou�ití.�

4.3.3.3. Zm ení koncentrace celkové vyizolované RNA ��      

   na spektrofotometru

1. Spektrofotometr byl zkalibrován pro blank (dd H2O).

2. Do 0,5 ml mikrozkumavky bylo napipetováno 5 µl RNA a 60 µl ddH2O. Sm s byla�

jemn  promíchána.�

3. Z ed ný  roztok  RNA byl  z� �  mikrozkumavky  p epipetován  do�  sterilní  jednorázové

kyvety. Spektrofotometrem byla zm ena absorbance p i 260 nm a�� �  280 nm, z t chto�

hodnot  byla  vypo ítána  koncentrace  RNA ( ed ní  x  OD260  x 40  mg/ml)  a� � �  pom r�

R = A260/280, slou�ící jako m ítko istoty vzorku.�� �

4.3.3.4. Elektroforetické ov ení integrity celkové vyizolované RNA��

1. Bylo odvá�eno 0,35 g prá�kové agarózy, vsypáno do sterilní kádinky a p idáno 35�  ml

TBE pufru. Opakovaným varem v mikrovlnné troub  do�lo k�  rozpu�t ní prá�ku.�

2. Po zchladnutí roztoku na cca 60 °C bylo ke sm si p idáno 5 µl 1 % roztoku etidium� �

bromidu, promícháno a roztok byl nalit do vani ky s�  h ebínkem.�
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3. Cca po 20 min byl ze ztuhlého  gelu opatrn  vyndán h ebínek a� �  gel s vani kou byl�

p enesen do�  elektroforetické vany, umíst n jamkami sm rem k� �  záporné elektrod  a�  za-

lit po rysku TBE pufrem.

4. Do zkumavek bylo napipetováno 5 µl naná�ecí barvy (zvy�uje molekulovou hmotnost

roztoku RNA) a 5 µl RNA p íslu�ných vzork  a� �  promícháno �pi kou. 9 µl sm si bylo� �

opatrn  napipetováno do�  jamek na gelu.

5. Elektroforetická  vana  byla  p ikryta  víkem  napojeným  na�  zdroj.  Ten  byl  nastaven

na 82 V (400 mA) po dobu 40 min.

6. Bezprost edn  po� �  skon ení elektroforézy byl gel opatrn  vyndán a� �  vlo�en do plastové-

ho sá ku. Pomocí transiluminátoru byl gel vyfocen v�  UV zá ení.  Díky tomuto zob� -

razení se zvýraznil etidium bromid vázaný na molekuly rRNA, v p ípad  kontaminace� �

pak na dvou�roubovice DNA.

4.4. Reverzní transkripce

4.4.1. Princip

Cílem této metody je získání cDNA ze vzorku mRNA pomocí ní�e popsaného kitu a po-

stupu. P epis cDNA podle mRNA je uskute n n reverzní transkriptázou, jako primery slou�í� � �

oligo (dT)18 nebo jiné oligonukleotidy, které zajistí transkripci pouze mRNA s 3´-poly(A) kon-

cem. Ta tvo í jen 1-2 % z�  celkové RNA, proto je pro výsledek zásadní specifita primer .�

Na poly(A) konce specificky nasedají primery. Na n  nasedá reverzní transkriptáza, která�

z volných nukleotid  za ne tvo it et zec DNA komplementární k� � � � �  templátové RNA. Na konci

celé reakce je  vysokou teplotou zcela denaturována molekula RNA, tím se rozpadá hybrid

RNA/DNA a v roztoku z stávají jen jednovláknové molekuly DNA.�

Pro dosa�ení optimálního výsledku reakce je zásadní zamezit mo�né kontaminaci vzorku.

Proto je nutná práce v aseptickém prost edí (laminární box), v�  rukavicích, se sterilními roz-

toky a materiálem. RNA nesmí být vystavena opakovanému rozmrazování, ve�kerá manipula-

ce s ní tedy musí probíhat na ledu. Dále je nutné se vyhnout inhibitor m reverzní transkriptá� -

zy a celkov  látkám omezujícím ú innost reverzní transkripce jako je SDS, EDTA, guanidi� � -

nové sole, fosfát, pyrofosfát, polyaminy, alkohol, fenol a dal�í. RNA by nem la být kontami� -

nována proteiny a DNA.
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4.4.2. Chemikálie a materiál

4.4.2.1. Chemikálie

� RevertAid� First  Strand cDNA Synthesis  Kit  (Fermentas Life  Science,  Litva)  slo�ený

z komponent :�

� roztok RevertAid� M-MuLV reverzní transkriptázy (200 jednotek/ l) v�  zásobním pufru:

50 mM Tris-HCl (pH 8,3); 0,1 M NaCl; 1 mM EDTA; 5 mM DTT; 0,1 % Triton®X-100

a 50 % glycerol (jedna jednotka RevertAid� M-MuLV RT inkorporuje 1 nanomol dTMP

do polynukleotidového et zce b hem 10 min v� � �  37 °C)

� roztok  RiboLock�  inhibitor  ribonukleáz  (20jednotek/ l)  v�  zásobním  pufru:  20  mM

HEPES-NaOH (pH 7,5);  50 mM NaCl;  8  mM DTT; 0,5 mM ELUGENT® detergent

a 50 % glycerol  (jedna  jednotka  RiboLock�  inhibitoru  ribonukleáz  inhibuje  aktivitu

5 ng RNázy A z 50-ti procent)

� 5x reak ní pufr: 250 mM Tris� -HCl (pH 8,3 p i 25 °C); 250 mM KCl; 20 mM MgCl� 2;

50 mM DTT

� 10  mM  dNTP Mix:  vodný  roztok  dGTP,  dATP,  dTTP,  dCTP  (ka�dý  v koncentraci

10 mM)

� Oligo (dT)18 Primer: 0,5 g/ l (15A� � 260 jednotek/ml) vodný roztok

� DEPC-o�et ená voda: Milli� -Q® deionizovaná voda o�et ená DEPC�

4.4.2.2. Materiál

� Laminární box (Jouan Technology for life, Winchester, VA, USA)

� Ledový blo ek (pro 0,2�  ml mikrozkumavky)

� Stojánky

� Sterilní �pi ky s�  filtrem (Gilson, USA)

� Pipeta Pipetman® Ultra (Gilson, USA)

� Vortex (MSE Minishaker, Ika-Works, Wilminton, USA)

� Mikrocentrifuga (Eppendorf AG, N mecko)�

� Sterilní mikrozkumavky (0,2 ml a 0,5 ml)
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� 2 suché bloky (temperované na 70 °C a 37 °C) (Major Science, Taiwan)

� Termocycler (Bio-Rad, USA)

� Latexové rukavice (powder-free) (Aurelia, USA)

4.4.3. Postup

1. Vzorky byly umíst ny do�  ledového blo ku a�  spolu s ostatním pot ebným materiálem�

a chemikáliemi byly p eneseny do�  p edem dekontaminovaného laminárního boxu.�

2. Do  0,2 ml  mikrozkumavek  umíst ných  na�  ledovém  blo ku  bylo  napipetováno�

po 1,5 µl oligo (dT)18 primer , p edem vypo ítaný objem vzorku odpovídající 0,3 µg� � �

celkové RNA a dopln no DEPC �o�et enou vodou na� �  celkový objem 18 µl. Sm s byla�

prot epána, krátce sto ena a� �  inkubována na suchém bloku 5 minut  p i 70�  °C a poté

op t umíst na na� �  ledový blo ek.�

3. Dle po tu vzork  byl na� �  ledovém blo ku smíchán premix v�  pom ru 6 µl reak ního� �

pufru, 1,5 µl inhibitoru RNáz a 3 µl sm si dNTP Mixu.�

4. Ke ka�dému vzorku bylo p ipipetováno 10,5 µl premixu, sm s byla prot epána, krátce� � �

sto ena a�  inkubována na suchém bloku 5 minut p i 37�  °C a poté op t umíst na na� �  le-

dový blo ek.�

5. Ke  ka�dému  vzorku  bylo  p ipipetováno  1,5  µl  RevertAid�  M� -MuLV  reverzní

transkriptázy.

6. Zkumavky  byly  p emíst ny  do� �  termocykleru,  na kterém byl  spu�t n  program pro�

reverzní transkripci (42 °C � 60 minut, zastavení reakce p i 70�  °C � 10 minut a poté

pokles teploty na 4 °C do vyjmutí mikrozkumavek z termocykleru).

7. Roztok cDNA byl do dal�ího zpracování uchováván p i -20�  °C.
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4.5. Real-time PCR

4.5.1. Princip

Polymerázová et zová reakce v� �  reálném ase (Real� -time PCR) umo� uje pomocí pr� �-

b �né detekce fluorescence ur it relativní míru genové exprese daných gen . Jedná se� � �  o rela-

tivní  kvantifikaci,  proto�e  výsledná  hodnota  udává  rozdíl  v expresi  zkoumaného  genu

a endogenní kontroly.  Její  podstatou je  amplifikace  ur itého  specifického  úseku  molekuly�

DNA a jeho identifikace pomocí fluorescen ních sond.�

TaqMan sondy jsou olinukleotidy zna ené na�  5'konci fluoroforem (reporter) emitujícím

zá ení  o�  krátké  vlnové  délce  a na 3'konci  tlumi em  (quencher)  emitujícím  zá ení  o� �  del�í

vlnové délce (viz  Obr.  6). Fluorofor p edává energii tlumi i a� �  tím je  jeho zá ení potla eno.� �

Sonda specificky nasedá spolu s primery na komplementární sekvenci vzdálenou od 3'konce
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primeru. et zec je postupn  prodlu�ován, v� � �  okam�iku kdy dosáhne místa, kde je navázána

sonda, dojde k uvoln ní n kolika vodíkových m stk  vázajících sondu. Je aktivována exo� � � � -

nukleásová podjednotka DNA polymerázy, která za ne �t pit sondu mezi reporterem a� �  quen-

cherem. Fragmenty sondy jsou odstra ovány z�  cílové sekvence a polymerace nového vlákna

pokra uje. Fluorofor se�  p i rozpadu sondy dostává z�  vlivu tlumi e, tak�e za ne emitovat zá� � -

ení, které je zaznamenáno jako fluorescen ní signál, zá ení tlumi e naopak ustane (� � � � Pavlík a

Pavlíková, 2004). Díky tomu, �e je nár st fluorescen ního signálu zaznamenán pouze v� �  p ípa� -

d ,  �e�  se sonda specificky navá�e na komplementární cílovou sekvenci genu, je  míra fluo-

rescence p ímo úm rná mno�ství vzniklého produktu PCR. Pro dosa�ení správných výsledk� � �

je proto nezbytné pou�ití vhodn  navr�ených primer  a� �  sond a zachování stejné vstupní kon-

centrace cDNA pro v�echny vzorky.

4.5.2. Chemikálie a materiál

4.5.2.1. Chemikálie

� Z ed ný roztok cDNA (300 µg/ml) � cca 0,72 µg cDNA/reakce� �

� TaqMan® Universal PCR Master Mix, NO AmpErase® UNG (Applied Biosystems, Foster

City, CA, USA) � 2x koncentrovaný:

� AmpliTaq Gold® DNA Polymeráza s 5�-3� nukleázovou aktivitou

� dNTP (deoxyATP, deoxyGTP, deoxyCTP a deoxyTTP)

� Pasivní referen ní fluorescen ní barva (ROX)� �

� Optimalizované slo�ky pufru

� PCR voda (Nuclease-Free Water, Promega, Madison, USA)

� TaqMan® Gene Expression Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), 20x kon-

centrovaná:

� 2 genov  specifické nezna ené PCR primery (ka�dý s� �  koncentrací 900 nM)

� Genov  specifická fluorescen n  zna ená sonda � FAM� dye� � � � -labeled TaqMan® MGB

probe (koncentrace 250 nM)

� ID  sond:  Hs99999018_m1  (BCL-2);  Hs00892681_m1  (GLUT1);  Hs00829989_gH

(GPX1); Hs00936370_m1 (HIF1- ); Hs00985639_m1 (IL� -6); Hs00178563_m1 (IRS1);

Hs00234140_m1  (MCP1);  Hs00236988_g1  (MIF);  Hs00359394_g1  (MT3);
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Hs00174128_m1  (TNF- );  Hs99999907_m1  (B2M);  Hs00204094_m1  (LRP10);�

Hs99999901_s1 (18S)

4.5.2.2. Materiál

� Sterilní polypropylenové mikrozkumavky

� Sterilní �pi ky s�  filtrem (Gilson, USA)

� Pipeta Pipetman® Ultra (Gilson, USA)

� Optická  reak ní  desti ka  (MicroAmp� Optical  96-Well  Reaction  Plate)  +  optický ad� � -

hezivní film (MicroAmp� Optical Adhesive Film) (Applied Biosystems, Foster City, CA,

USA)

� Vortex (MSE Minishaker, Ika-Works, Wilminton, USA)

� Mikrocentrifuga (Eppendorf AG, N mecko)�

� Centrifuga Jouan BR4 s adaptérem (Jouan Technology for life, Winchester, VA, USA)

� P ístroj ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) + PC�

� Latexové jednorázové rukavice (powder-free) (Aurelia, USA)

4.5.3. Postup

Ka�dý gen byl v ka�dém vzorku amplifikován v dubletu, tak�e pro jeden vzorek bylo po-

t eba 24 reakcí (2x � BCL-2, 2x GLUT1, 2x GPX1, 2x HIF1- , 2x IL� -6, 2x IRS1, 2x MCP1, 2x

MIF, 2x MT3, 2x TNF- , 2x B2M, 2x LRP10):�

1. Pro ka�dý gen (cílovou sekvenci daného genu) byl ve sterilních 2,0 ml mikrozkumav-

kách p ipraven premix  pro  daný po et  vzork  a� � �  to  smícháním 10  µl PCR Master

Mixu, 1 µl p íslu�né sondy a�  6,6 µl PCR vody.

2. Vzorky s roztokem cDNA byly rozmra�eny a 5 krát z ed ny PCR vodou (ke� �  30 µl roz-

toku bylo p idáno 150 µl PCR vody).�

3. Premix  byl  zvortexován  a podle  plánu  napipetován  po 20  µl  do jamek  na optické

desti ce.�

4. Roztok cDNA byl krátce zvortexován a podle plánu p ipipetován po�  2,4 µl do jamek

s premixem.
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5. Hrdla  jamek  byla  p elepena  optickým adhezivním filmem,  desti ka  byla  umíst na� � �

na vortex  se speciálním  nástavcem  a sm s  lehce  rozt epána,  následn  v� � �  centrifuze

se speciálním nástavcem krátce sto ena.�

6. Optická desti ka byla umíst na do� �  p ístroje ABI PRISM 7500 s�  nastaveným teplotním

profilem:

� 95 °C po 10 min � denaturace dsDNA a aktivace DNA polymerázy

� 45 cykl : 15 s�  95 °C (denaturace dsDNA) a 1 min 60 °C (nasednutí primer  spolu�

se sondou na ssDNA a prodlu�ování nového et zce DNA)� �

7. 7500 Sequence Detection Software ur il pr m rnou hodnotu C� � � � T a pr m rnou chybu� �

mezi dublety a pomocí vzorce: 2- (Ct adipocytokinu � Ct endogenní kontroly)�  byla spo ítána relativní�

genová exprese ur itého genu v�  daném vzorku oproti vybrané endogenní kontrole.

4.5.3.1. Výb r vhodné endogenní kontroly�

Ka�dý gen byl v ka�dém vzorku amplifikován v dubletu, tak�e pro jeden vzorek bylo po-

t eba 6 reakcí (� 2x B2M, 2x LRP10, 2x 18S). Byl pou�it vý�e popsaný postup.

4.6. Statistické vyhodnocení výsledk�

Pro zhodnocení genové stability a z toho plynoucí výb r vhodné endogenní kontroly byl�

pou�it program G-Norm.

Výsledky pro relativní genové exprese byly vyhodnocovány pomocí programu SigmaStat

Software  (Jandel  Scientific,  USA)  a vyjád eny jako  pr m r  ±  standardní  chyba  pr m ru� � � � �

(SEM). Pro porovnání zm n v�  genových expresích na za átku operace a�  na za átku a�  konci

hypotermie byla pou�ita One Way RM ANOVA. Pro zji�t ní rozdílu v�  genových expresích

pro subkutánní a viscerální tukovou tká  byla pou�ita One Way ANOVA spolu s�  nepárovým

t-testem.  Ke  sledování zm n sérových  hladin  b hem operace byla  pou�ita  One  Way RM� �

ANOVA spolu s párovým t-testem.  Za signifikantn  významné byly pova�ovány výsledky�

s hodnotou pravd podobnosti p < 0,05.�

Pro vytvo ení graf  byl pou�it program SigmaPlot Software (Jandel Scientific, USA).� �
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5. Výsledky

5.1. Izolace celkové RNA

Celkem 120 vzork� � 60 vzork  adipocyt  a� �  60 vzork  celkového tuku.�

5.1.1. Spektrofotometrie

� Pr m rný výt �ek RNA byl 51,57  � � � ± 3,244 µg/ml (43,902  ± 2,063 µg/ml pro adipocyty,

59,238 ± 6,016 µg/ml pro celkovou tukovou tká )� .

� istota  daná  pom rem  A � 260/280 byla  1,649  ±  0,0189  (1,704  ±  0,0128  pro  adipocyty,

1,595 ± 0,0344 pro celkovou tukovou tká )� .

5.1.2. Gelová elektroforéza

� Na obrázku  7 je  vyfocen elektroforetický gel s viditelnými prou�ky 18S a 28S. Nedo�lo

k naru�ení integrity RNA. Není zde patrné ne�ádoucí zne i�t ní DNA. Jednotlivé prou�ky� �

jsou viditelné jen slab  kv li nízké koncentraci vyizolované RNA.� �

5.2. Výb r vhodné endogenní kontroly pro Real-time PCR�

Nejmen�í genovou stabilitu vykazovala 18S, proto byly jako endogenní kontroly vybrány

B2M (beta-2-mikroglobulin) a LRP10 (low density lipoprotein receptor-related protein 10).
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5.3. Výsledky stanovení genových expresí a sérových hladin

sledovaných adipokin�

Krom  výsledk  stanovení genových expresí jednotlivých gen  (vzta�ených k� � �  endogenní

kontrole B2M) uvádím grafy pro sérové hladiny n kterých adipocytokin . Na stanovení t ch� � � -

to hodnot jsem se osobn  nepodílela, p esto jsem se� �  je rozhodla do své práce za adit, proto�e�

mohou pomoci vytvo it  komplexn j�í p edstavu o� � �  vlivu hluboké hypotermie na endokrinní

funkci tukové tkán .�

U �ádného ze sledovaných gen  nebyl zji�t n rozdíl v� �  celkové expresi mezi subkutánním

a viscerálním tukem a to ani pro adipocyty ani pro celkovou tukovou tká .�

U n kterých gen  byl zji�t n signifikantní rozdíl v� � �  hodnotách genové exprese v adipocy-

tech a celkové tukové tkáni (viz.Tab. 1). Genová exprese MT3 a TNF-  nemohla být porovná� -

na, proto�e v adipocytech nebyla exprese mRNA pro tyto geny dostate n  detekovatelná. Vý� � -

sledky relativní exprese mRNA v adipocytech pro MT3 a TNF-  proto nejsou relevantní.�

Tab.  1: Porovnání relativní genové exprese v adipocytech a celkovém tuku subkutánním (A)

a viscerální (B). Hodnoty genové exprese celkovým tukem jsou zde vyjád eny jako násobek�

genové  exprese  adipocyt  pro  jednotlivé  geny  a�  odb ry�  (ZH �  za átek  hypotermie,�

KH � konec hypotermie, KO � konec operace). Hodnoty jsou vzta�eny k endogenní kontrole

B2M.  * zna í  hodnotu  pravd podobnosti  p  <  0,05  pro  rozdíl  exprese  celkovým  tukem� �

a adipocyty.

A, BCL2 GLUT1 GPX1 HIF1-� IL-6 IRS1 MCP-1 MIF

ZH 0,132* 0,414 0,051* 0,749 0,037* 0,113* 0,329 0,155*

KH 0,113* 0,344* 0,033* 0,843 0,117 0,093* 0,869 0,082*

KO 0,094* 0,363 0,027* 0,896 0,294* 0,108* 0,721 0,088*

B, BCL2 GLUT1 GPX1 HIF1-� IL-6 IRS1 MCP-1 MIF

ZH 0,173* 0,519 0,052* 0,824 0,047* 0,103* 0,213 0,106*

KH 0,133* 0,374 0,026* 0,939 0,065* 0,103* 1,085 0,108*

KO 0,095* 0,351 0,014* 1,237 0,330 0,104* 1,220 0,060*
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5.3.1. BCL-2

V genové expresi BCL-2 mRNA nebyly zji�t ny �ádné signifikantní rozdíly.�

Tab.  2:  Porovnání  relativní  genové  exprese  BCL-2  mRNA vzta�ené  k endogenní  kontrole

B2M. Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese BCL� � � -2 mRNA

v�dy pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie.�

BCL-2 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 0,74 1,29

viscerální adipocyty 1 1,34 1,35

celkový tuk subkutánní 1 1 0,92

celkový tuk viscerální 1 1,03 0,74
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5.3.2. GLUT1

V genové expresi GLUT1 mRNA byla zji�t na statisticky signifikantní zm na v� �  celkovém

subkutánním tuku. Do�lo zde k významnému nár stu GLUT1 mRNA na�  konci operace oproti

za átku hypotermie a�  konci hypotermie.

Tab.  3:  Porovnání  relativní  genové exprese GLUT1 mRNA vzta�ené  k endogenní  kontrole

B2M.  Výsledky  jsou  vyjád eny  jako  násobek  pr m rné  hodnoty  genové  exprese  GLUT1� � �

mRNA v�dy pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie. * zna í hodnotu pravd podobnosti� � �

p < 0,05 pro rozdíl hodnoty ozna eného odb ru a� �  hodnoty pro za átek hypotermie.  � º  zna í�

hodnotu pravd podobnosti p < 0,05 pro rozdíl hodnoty ozna eného odb ru a� � �  hodnoty pro

konec hypotermie.

GLUT1 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 1,19 1,46

viscerální adipocyty 1 1,80 1,77

celkový tuk subkutánní 1 0,98 1,28 * º

celkový tuk viscerální 1 1,30 1,20
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5.3.3. GPX1

V genové expresi GPX1 mRNA nebyly zji�t ny �ádné signifikantní rozdíly.�

Tab. 4: Porovnání relativní genové exprese GPX1 mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese GPX1 mRNA v�dy� � �

pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie.�

GPX1 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 1,35 1,84

viscerální adipocyty 1 1,95 2,56

celkový tuk subkutánní 1 0,88 0,97

celkový tuk viscerální 1 0,99 0,71
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5.3.4. HIF1-�

V genové expresi HIF1-  mRNA byla zji�t na statisticky signifikantní zm na v� � �  celkovém

tuku a to subkutánním i viscerálním. Do�lo zde k statisticky signifikantnímu nár stu HIF1-� �

mRNA na konci operace oproti za átku hypotermie a�  konci hypotermie. U subkutánních ani

viscerálních adipocyt  nebyl nár st dostate n  pr kazný.� � � � �

Tab.  5:  Porovnání  relativní  genové exprese HIF1-  mRNA vzta�ené k�  endogenní  kontrole

B2M. Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese HIF1-  mRNA� � � �

v�dy  pro  první  odb r,  tedy  na�  za átku  hypotermie.  *  zna í  hodnotu  pravd podobnosti� � �

p < 0,05 pro rozdíl hodnoty ozna eného odb ru a� �  hodnoty pro za átek hypotermie.  º zna í� �

hodnotu pravd podobnosti p < 0,05 pro rozdíl hodnoty ozna eného odb ru a� � �  hodnoty pro

konec hypotermie.

HIF1-� za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 1,12 1,35

viscerální adipocyty 1 0,83 1,09

celkový tuk subkutánní 1 1,26 1,62 * º

celkový tuk viscerální 1 0,94 1,64 * º
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5.3.5. IL-6

V genové expresi IL-6 mRNA byla zji�t na statisticky signifikantní zm na u� �  v�ech sle-

dovaných tkání,  tedy jak v subkutánním a viscerálním celkovém tuku, tak i v subkutánních

a viscerálních  adipocytech.  Do�lo  zde  k statisticky  signifikantnímu  nár stu  IL� -6  mRNA

na konci operace oproti za átku hypotermie a�  konci hypotermie.

Hladina IL-6 v séru vykazovala b hem prvních 4 hodin operace, tedy v�  dob  vystavení�

hluboké hypotermii, tendenci k poklesu. 12 hodin po za átku operace do�lo k�  signifikantnímu

nár stu (viz � Obr. 13).

Tab. 6: Porovnání relativní genové exprese IL-6 mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese IL� � � -6 mRNA v�dy pro

první  odb r,  tedy na�  za átku hypotermie.  * zna í  hodnotu pravd podobnosti p < 0,05 pro� � �

rozdíl  hodnoty  ozna eného  odb ru  a� �  hodnoty  pro  za átek  hypotermie.  º  zna í  hodnotu� �

pravd podobnosti  p  <  0,05  pro  rozdíl  hodnoty  ozna eného  odb ru  a� � �  hodnoty  pro  konec

hypotermie.

IL-6 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 2,31 34,52 * º

viscerální adipocyty 1 1,75 25,46 * º

celkový tuk subkutánní 1 7,29 272,98 * º

celkový tuk viscerální 1 2,43 178,10 * º

52



53



54



5.3.6. IRS1

V genové expresi IRS1 mRNA nebyly zji�t ny �ádné signifikantní rozdíly.�

Tab. 7: Porovnání relativní genové exprese IRS1 mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese IRS1 mRNA v�dy� � �

pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie.�

IRS1 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 1,28 1,09

viscerální adipocyty 1 0,96 0,70

celkový tuk subkutánní 1 1,06 1,04

celkový tuk viscerální 1 0,96 0,71
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5.3.7. MCP1

V genové expresi MCP1 mRNA byla zji�t na statisticky signifikantní zm na u� �  v�ech sle-

dovaných tkání,  tedy jak v subkutánním a viscerálním celkovém tuku, tak i v subkutánních

a viscerálních  adipocytech.  Do�lo  zde  k statisticky signifikantnímu  nár stu MCP1  mRNA�

na konci operace oproti za átku hypotermie a�  konci hypotermie.

Tab. 8: Porovnání relativní genové exprese MCP1 mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese MCP1 mRNA v�dy� � �

pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie. * zna í hodnotu pravd podobnosti p < 0,05 pro� � �

rozdíl  hodnoty  ozna eného  odb ru  a� �  hodnoty  pro  za átek  hypotermie.  º  zna í  hodnotu� �

pravd podobnosti  p  <  0,05  pro  rozdíl  hodnoty  ozna eného  odb ru  a� � �  hodnoty  pro  konec

hypotermie.

MCP1 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 0,98 5,92 * º

viscerální adipocyty 1 0,55 2,44 * º

celkový tuk subkutánní 1 2,59 12,98 * º

celkový tuk viscerální 1 2,79 14,00 * º
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5.3.8. MIF

V genové expresi MIF mRNA nebyly zji�t ny �ádné signifikantní rozdíly.�

Tab. 9: Porovnání relativní genové exprese MIF mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese MIF mRNA v�dy pro� � �

první odb r, tedy na�  za átku hypotermie.�

MIF za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

subkutánní adipocyty 1 1,63 1,80

viscerální adipocyty 1 1,39 1,87

celkový tuk subkutánní 1 0,86 1,01

celkový tuk viscerální 1 1,41 1,05
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5.3.9. MT3

V genové  expresi  MT3 mRNA nebyly zji�t ny �ádné  signifikantní  rozdíly.  Údaje  pro�

subkutánní ani viscerální adipocyty nejsou uvád ny, proto�e ve�  v t�in  adipocytárních vzork� � �

nebyla MT3 mRNA detekována, a proto by se jednalo o p íli� malý soubor.�

Tab. 10: Porovnání relativní genové exprese MT3 mRNA vzta�ené k endogenní kontrole B2M.

Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese MT3 mRNA v�dy� � �

pro první odb r, tedy na�  za átku hypotermie�

MT3 za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

celkový tuk subkutánní 1 0,86 0,64

celkový tuk viscerální 1 3,95 3,88
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5.3.10. TNF-�

V genové expresi TNF-  mRNA byla zji�t na statisticky signifikantní zm na v� � �  celkovém

viscerálním tuku. Do�lo zde k významnému nár stu TNF� -  mRNA na�  konci operace oproti

za átku hypotermie. Údaje pro subkutánní ani viscerální adipocyty nejsou uvád ny, proto�e� �

ve v t�in  adipocytárních  vzork  nebyla  TNF� � � -  mRNA detekována,  a�  proto by se jednalo

o p íli� malý soubor.�

Hladina  solubilního  receptoru  pro  TNF typu  1  (sTNFR1)  v séru  vykazovala  tendenci

k poklesu  b hem prvních 4 hodin operace,  tedy v�  dob  vystavení  hluboké hypotermii.  12�

hodin po za átku operace do�lo k�  signifikantnímu nár stu (viz � Obr. 18).
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Tab.  11: Porovnání  relativní  genové exprese TNF-  mRNA vzta�ené k�  endogenní  kontrole

B2M. Výsledky jsou vyjád eny jako násobek pr m rné hodnoty genové exprese TNF� � � -  mRNA�

v�dy pro první odb r,  tedy na�  za átku hypotermie.  * zna í hodnotu pravd podobnosti p <� � �

0,05 pro rozdíl hodnoty ozna eného odb ru a� �  hodnoty pro za átek hypotermie.�

TNF-� za átek hypotermie� konec hypotermie konec operace

celkový tuk subkutánní 1 1,26 3,56

celkový tuk viscerální 1 1,38 4,56 *
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5.3.11. Sérové hladiny dal�ích adipokin�

Sérové hladiny usCRP (ultra sensitivní C-reaktivní protein), PCT (prokalcitonin), IL-8 (in-

terleukin  8)  i sIL-2R (solubilní  receptor  pro  interleukin  2)  vykazují  mírný  pokles  b hem�

prvních 4 hodin operace, tedy v dob  vystavení hluboké hypotermii. Po skon ení operace do� � -

�lo u v�ech t chto adipokin  k� �  signifikantnímu nár stu sérových hladin (viz � Obr. 20 � 23).
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6. Diskuze

Tuková tká  je významný endokrinní orgán produkující celou adu bioaktivních peptid ,� � �

které jsou souhrnn  ozna ovány jako adipokiny, p ípadn  adipocytokiny. Ve své práci jsem� � � �

se sna�ila  zjistit  vliv  hluboké  hypotermie  na genovou  expresi  n kterých  z�  nich.  Hluboká

hypotermie je v souvislosti s mo�ným vlivem na endokrinní funkci tukové tkán  dosud zcela�

opomíjena.  P itom je u�  pacient  hypotermie navozována v�  celé ad  operací,  p i kterých je� � �

nutná  do asná  zástava  krevního  ob hu.  V� �  mírné  hypotermii  jsou  navíc  na  jednotkách in-

tenzivní pé e standardn  udr�ováni pacienti po kardiopulmonální resuscitaci.� �

Operace p edstavuje p� ro organizmus velký stresový podn t, který vede k�  rychlému navo-

zení systémové zán tlivé odpov di. Zm na v� � �  expresi prozán tlivých adipocytokin  je velmi� �

rychlá. Nap íklad K emen et al. v� �  roce 2006 ukázali, �e ji� na konci ty i hodiny trvající ope� � -

race dochází k významnému nár stu exprese IL� -6 a dal�ích cytokin  (� K emen et al., 2006� ).

Proto  jsem se v na�í  studii  mimo  jiné  zam ila  na��  zji�t ní  zm n  v� �  expresi  prozán tlivých�

adipocytokin  zp sobených  hlubokou  hypotermií.  Nejvýrazn j�í  rozdíly  v� � �  genové  expresi

byly zji�t ny u�  IL-6 (Tab. 6). Nezávisle na lokalizaci tukové tkán  do�lo jak v�  adipocytech,

tak v celkovém tuku k významnému nár stu genové exprese na�  konci operace oproti za átku�

i konci hypotermie. Genová exprese na za átku a�  konci hypotermie se p itom významn  neli� � -

�ila. V celkovém viscerálním tuku se genová exprese na konci operace zvý�ila p ibli�n  180x,� �

v subkutánním tuku byla exprese zvý�ena dokonce více ne� 270x oproti za átku hypotermie.�

V genové expresi IL-6 adipocyty byl oproti celkovému tuku zji�t n výrazn  men�í nár st a� � �  to

bez ohledu na umíst ní. V�  subkutánních adipocytech byla exprese na konci operace oproti za-

átku hypotermie zvý�ena 35x a�  ve viscerálních jen 25x. Genová exprese byla vy��í v adipo-

cytech ne� v celkovém tuku bez ohledu na ulo�ení tukové tkán  (Tab. 1). To je ov�em v�  roz-

poru s n kterými d ív j�ími studiemi, které zjistily, �e� � �  adipocyty se na celkové produkci IL-6

v tukové tkáni podílejí jen asi z 5-10 % a to jak v subkutánní, tak ve viscerální tukové tkáni

(Fried et al., 1998, Fain et al., 2004). Tento rozpor by mohl být zp soben metodikou izolace�

adipocyt . B hem tohoto procesu by teoreticky mohlo dojít k� �  nár stu exprese n kterých pro� � -

tein .  Proto je  mo�né p edpokládat, �e� �  i rozdíly v expresi adipocyty a celkovým tukem pro

ostatní  adipokiny  nemusí  být  v�dy  jednozna n  sm rodatné.  Ov�em  je  nutné  zd raznit,� � � �

�e vzhledem k tomu, �e byly v�echny vzorky adipocyt  izolovány stejným zp sobem, nemoh� � -

lo dojít k ovlivn ní rozdíl  v� �  genové expresi mezi jednotlivými odb ry.�
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Stejný trend jako v genové expresi, tedy potla ení nár stu b hem vystavení hluboké hypo� � � -

termii,  byl zji�t n i�  v sérových hladinách IL-6 (Obr.  12). Ov�em nár st byl potla en celou� �

dobu operace a výrazný vzestup sérové hladiny byl zaznamenán teprve 12 hod po za átku�

operace. Ve studii K emen et al. z�  roku 2006, kde byly zji� ovány sérové hladiny n kterých
 �

adipocytokin  p i kardiologické operaci, tedy p i  � � � p inejmen�ím podobn  nár� � o ném zákroku�

jako podstoupili pacienti v na�í studii, do�lo k signifikantnímu nár stu sérové hladiny IL� -6 ji�

na konci ty i hodiny trvající operace (� � K emen et al., 2006� ). Podle práce Mohamed-Ali et al.

z roku 1997 se tuková tká , p edev�ím subkutánní,  významn  podílí na� � �  systémové produkci

IL-6  (Mohamed-Ali  et  al.,  1997).  Proto  m �eme  i�  ze sérových  hladin  vyvozovat  záv r,�

�e vlivem hluboké hypotermie do�lo k utlumení prozán tlivé reakce v�  tukové tkáni.

Podobn  jako u�  IL-6,  do�lo i v genové expresi MCP-1 k významnému nár stu na�  konci

operace oproti za átku i�  konci hypotermie a to jak v adipocytech, tak v celkovém tuku bez

ohledu na místo  p vodu (� Tab.  8).  Nebyl  zji�t n  signifikantní  rozdíl  v�  produkci  adipocyty

a celkovou tkání,  ale  nár st  v�  celkovém subkutánním tuku byl  oproti adipocyt m dvojná� -

sobný a v celkovém viscerálním tuku dokonce tém  �estinásobný, co� by ukazovalo na��  men�í

význam adipocyt  v�  expresi MCP-1. To odpovídá výsledk m prací Dahlmana et al. a�  Bruuna

et al., ob  z�  roku 2005 (Dahlman et al., 2005,Bruun et al., 2005).

U TNF-  (� Tab.  11)  do�lo  k signifikantnímu  nár stu genové  exprese v�  celkovém visce-

rálním tuku pouze mezi za átkem hypotermie a�  koncem operace, tak�e ani tady nedo�lo k ná-

r stu exprese v�  po átcích operace, kdy byl pacient vystaven hypotermii, ov�em nár st na� �  kon-

ci operace nebyl tak výrazný jako u IL-6. V subkutánním tuku byl pozorován silný trend k ná-

r stu genové exprese TNF� -  na�  konci operace. Vzhledem k tomu, �e ve významné ásti vzor� -

k  adipocyt  nebyl  TNF� � -  detekován,  nebylo  mo�né  zjistit  význam jeho  genové exprese�

adipocyty oproti celkovému tuku. Podle studie Faina et al. z roku 2004 by tento podíl m l být�

zanedbatelný (mén  ne� 10 %) (� Fain et al., 2004). To by také mohl být d vod, pro  se� �  nám jej

v adipocytech  nepoda ilo  dostate n  detekovat.  Sérové  hladiny  solubilního  receptoru  pro� � �

TNF-  stejn  jako u� �  IL-6 ukázaly významný nár st  hladiny sTNFRI a��  12 hod po za átku�

operace,  b hem  samotné  operace,  a�  p edev�ím  její  hypotermní  fáze,  pak  naopak  trend�

k poklesu  (Obr.  18).  Qing  et  al.  v roce  2001  zjistili,  �e po�kození  srdce,  plic  a ledvin

signifikantn  koreluje s�  hladinou TNF-  na�  konci CPB (Qing et al., 2001). Vzhledem k tomu,

�e hluboká hypotermie tuto hladinu sni�uje,  má i protektivní efekt  na orgány.  Tuková tká�

ov�em nemá významný podíl na sérových koncentracích TNF-  (� Mohamed-Ali et al., 1997).
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U posledního z námi zkoumaných prozán tlivých cytokin , MIF (� � Tab. 9), jsme nezazna-

menali �ádnou statisticky významnou zm nu mezi jednotlivými odb ry. V� �  subkutánní i visce-

rální tukové tkáni byla jeho produkce významn j�í p ímo adipocyty ne� celkovou tukovou� �

tkání.  To odpovídá poznatk m Skurka et  al.  z�  roku 2005, kte í nezjistili  rozdíl v�  produkci

subkutánní a viscerální tukovou tkání. MIF je v tukové tkáni produkován p edev�ím imunitní� -

mi bu kami, které jsou p itahovány do� �  místa zán tu. Z�  tohoto d vodu je mo�né, �e�  jeho pro-

dukce významn  stoupá a��  po del�í dob  od�  stresového podn tu, a�  proto nebyl v na�í studii

zaznamenán.

Krom  IL� -6 a sTNF-R1 jsme zji� ovali vliv hypotermie na
  sérové hladiny dal�ích zán t� -

livých marker  a�  to p ímo protein  akutní zán tlivé odpov di (CRP, prokalcitonin), prozán t� � � � � -

livého  chemokinu  IL-8  a solubilního  receptoru  pro  prozán tlivý  cytokin  IL� -2  (sIL-2R)

(Obr.20-23). Sérové koncentrace v�ech t chto látek nejen�e se�  4 hodiny po za átku operace�

nem nily,  ale  m ly dokonce  tendenci  k� �  poklesu.  Vzhledem k tomu,  �e se jedná  o asovou�

periodu,  b hem které byli  pacienti vystaveni hluboké hypotermii,  dokazuje  to,  �e�  hluboká

hypotermie potla uje vznik zán tlivé odpov di organizmu.� � �

P i porovnání na�ich výsledk  se� �  studií K emen et al. z�  roku 2006, kde do�lo k nár stu ex� -

prese mRNA pro TNF- , IL� -6 i MCP-1 ji� na konci 4 hodinové operace, tedy v dob  odpoví� -

dající odb ru na�  konci hypotermie (K emen et al., 2006� ), jasn  vyplývá, �e�  hluboká hypoter-

mie má b hem operace významný vliv na�  potla ení vzniku zán tu v� �  tukové tkáni. Tento záv r�

podporují i hodnoty sérových hladin námi zji� ovaných protein . Proto�e n které prozán tlivé
 � � �

adipokiny mohou p sobit i�  systémov , vedou výsledky na�í studie k�  záv ru, �e�  hluboká hypo-

termie p sobí na�  organizmus jako ú inná ochrana p ed zán tlivou reakcí..� � �

B hem vystavení pacient  hluboké hypotermii a� �  anoxické fázi nedo�lo k významnému ná-

r stu HIF1-  (� � Tab. 5). V subkutánním tuku i adipocytech byla jeho exprese dokonce mírn�

sní�ena. Ani v expresi MT3 nebyl zaznamenán nár st (� Tab. 10). To by podle studie Wanga et

al. z roku 2008, kte í p i 4 hodinovém vystavení tukové tkán  hypoxii zaznamenali a�� � �  stoná-

sobné  zvý�ení  exprese  znamenalo,  �e vlivem  hluboké  hypotermie  nejen�e  nedochází

ke vzniku hypoxie, ale má dokonce vliv na potla ení exprese protein  zp sobené anoxickou� � �

fází.  Ve  zmi ované  studii  do�lo  k�  významnému nár stu exprese  MT3 po�  45-60 minutách

(Wang  et  al.,  2008).  V  na�í  studii  byli  pacienti  vystaveni  anoxické  fázi  v pr m ru� �

35,3 ± 2,43 min a tuková tká  jim byla odebrána cca 10 min po�  skon ení anoxické fáze. B� �-

hem této doby by se ji� na základ  vý�e uvedené práce dala, v�  p ípad  hypoxie, p edpokládat� � �

signifikantn  zvý�ená  exprese  MT3.  Fakt,  �e�  k jeho  významnému  nár stu  nedo�lo  ani�
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na konci operace ukazuje,  �e hluboká hypotermie  významn  potla ila  hypoxické d sledky� � �

anoxické fáze.

K signifikantn  významné  zm n  genové  exprese  do�lo  u� � �  GLUT1  v celkovém

subkutánním tuku. I u tohoto genu byla hodnota genové exprese vy��í na konci operace oproti

hodnotám na za átku a�  konci hypotermie. Exprese na konci hypotermie se od exprese na za-

átku hypotermie  neli�ila  (� Tab.  3).  D ív j�í  studie  uvád jí,  �e� � �  vlivem hypotermie  dochází

k celkovému  zpomalení  metabolizmu  a díky  sní�ení  periferních  spot eb  substrátu  také�

ke vzr stu glykémie (� Sola , 2004� , Garcia a Gantt, 1994). Zvý�ení exprese na konci operace by

mohlo být adaptací bun k na�  dlouhodobé vystavení ni��í koncentraci �ivin v organizmu me-

chanizmem zvý�ení utilizace glukózy. A koliv nen� í GLUT1 hlavním glukózovým transpor-

térem v tukové  tkáni,  je  mo�né  na základ  jeho  exprese  p edpokládat,  �e� �  podobný  me-

chanizmus platí i pro GLUT4. Podle práce Wood et al. z roku 2007 stoupá exprese GLUT1 p i�

hypoxii (Wood et al., 2007). To koreluje s výsledky pro HIF1-  a�  MT3, tedy �e hluboká hypo-

termie nevyvolává v tukové tkáni hypoxii.

V genové expresi IRS1,  dal�ího  genu podílejícího  se na kontrole  metabolizmu  glukózy

(Tab.  7)  nebyla  zji�t na  �ádná  statisticky  významná  zm na.  Vy��í  genovou  expresi  vy� � -

kazovaly adipocyty oproti celkovému tuku bez ohledu na místo p vodu tukové tkán .� �

V genové expresi antiapoptického genu BCL-2 (Tab. 2) nebyla zji�t na �ádná statisticky�

významná zm na, zdá se�  tedy, �e hluboká hypotermie nemá vliv na zvý�ení ochrany bun k�

v tukové tkáni p ed apoptózou.  Významn  vy��í  expresi vykazovaly adipocyty oproti cel� � -

kovému tuku a to jak v subkutánní, tak ve viscerální tukové tkáni.

Stejn  tak se�  nám nepoda ilo zjistit �ádnou zm nu v� �  ochran  bun k p ed oxida ním stre� � � � -

sem. GPX1, jeden z klí ových antioxidant , nevykázal zm nu v� � �  genové expresi vlivem hypo-

termie (Tab. 4). Zajímavým zji�t ním bylo, �e�  zatímco se genová exprese v adipocytech p so� -

bením hypotermie mírn  zvý�ila, v�  celkovém tuku naopak poklesla, tyto zm ny ov�em nebyly�

signifikantní.

P i srovnávání subkutánní a�  viscerální tukové tkán  nebyl zji�t n rozdíl v� �  celkové expresi

�ádného ze sledovaných gen  a�  to ani v adipocytech ani v celkovém tuku. V na�í studii jsme

neprokázali vliv lokalizace tukové tkán  na�  její produkci cytokin . Tento jev m �e být zp so� � � -

ben aktuálním stavem organizmu, celkovou premedikací a jinými faktory p idru�enými k�  ope-

ra nímu zákroku. Pacienti za azení do� �  studie nebyli obézní,  na rozdíl od práce Faina et al.

z roku 2004, který rozdíly v genové expresi adipokin , v�  závislosti na umíst ní tukové tkán ,� �
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stanovoval u morbidn  obézních pacient  (� � Fain et al.,  2004). Dal�ím faktorem, který mohl

ovlivnit  srovnání,  je  samotná  hluboká  hypotermie,  jejím�  vlivem mohlo  dojít  k utlumení

genové exprese v subkutánní i viscerální tukové tkáni na stejnou hladinu.
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7. Záv re né shrnutí� �

Ve své diplomové práci jsem se zam ila na��  velmi málo prozkoumané téma vlivu hluboké

hypotermie na endokrinní funkci tukové tkán  a�  to u pacient , kte í podstoupili operaci plicní� �

hypertenze s do asnou zástavou t lního ob hu. Pomocí metody Real� � � -time PCR jsem zji� ova
 -

la zm nu v�  genové expresi n kterých adipocytokin  zp sobenou vystavením � � � organizmu b�-

hem operace krátkodobé hluboké hypotermii.  Pro �ir�í pohled na danou problematiku jsem

dále porovnávala zm ny v�  sérových hladinách n kterých adipocytokin . Také jsem se� �  zam i�� -

la na vliv ulo�ení tukové tkán  na�  genovou expresi.

Sna�ila jsem se obsáhnout co nej�ir�í pole vlivu hypotermie na tukovou tká , proto jsem�

zkoumala  exprese  prozán tlivých  faktor  (TNF ,  IL� � � -6,  MCP-1  a MIF)  a antiapoptického

markeru (BCL-2), významného antioxidantu (GPX1) a gen  ovliv ujících transport glukózy� �

do bun k (GLUT1, IRS1). Jedním z�  p edpokládaných d sledk  hypotermie a� � �  anoxické fáze

b hem operace byl vznik hypoxie, proto jsem zkoumala také genovou expresi HIF1-  a� �  MT3.

Z mých výsledk  vyplývá, �e�  hluboká hypotermie významn  potla uje zán tlivou odpo� � � -

v  tukové tkán  a�� �  celého  organizmu  na stresový podn t,  který p edstavuje  operace.  Také� �

vede k potla ení následk  anoxické fáze.  Nemá ale vliv na� �  antioxida ní ochranu bun k ani� �

na potla ení apoptózy. Zdá se, �e�  subkutánní a viscerální tuková tká  se�  nijak neli�í v expresi

adipocytokin .�
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