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ÚVOD 

    Metabolický syndrom (MS) je soubor metabolických poruch, které 

zvyšují riziko diabetu 2. typu (DM2) a kardiovaskulárních onemocnění 

[1]. Závažnost MS spočívá v jeho vysoké prevalenci a také v tom, že 

hraje klíčovou roli v patogenezi mnoha chorob, především DM2, obezity, 

hypertenze, kardiovaskulárních onemocnění a dalších [2]. MS je 

charakterizován rezistencí tkání k účinku inzulinu,  hyperinzulinémií, 

poruchou glukózové tolerance, dyslipidémií, esenciální hypertenzí, 

abdominální (viscerální) obezitou,  hyperurikémií, poruchami 

hemokoagulace a fibrinolýzy a endoteliální dysfunkcí  [3].  

     Inzulinová rezistence (IR) je základní metabolická odchylka MS. Je to 

stav buňky, při kterém je k vyvolání kvantitativně normální odpovědi 

zapotřebí většího než normálního množství inzulinu [4]. IR zvyšuje 

nároky na sekreci inzulinu β-buňkami pankreatu a vede ke 

kompenzatorní hyperinzulinémii. Na IR se podílejí metabolické poruchy 

v kosterních svalech, v játrech a v tukové tkáni, jejichž výsledkem je  

snížené inzulinem zprostředkované využití glukózy.  

     Příčiny vzniku a rozvoje IR jsou podle současných představ 

multifaktoriální. Na IR se podílí a ovlivňují ji genetické faktory, 

zvyšující se věk ale i zevní vlivy související s životním stylem, jako je 

přejídání spojené s obezitou a nedostatek fyzické aktivity. Mezi příčiny 

IR patří zejména poruchy v inzulinové signalizační kaskádě. Defekt se 

může vyskytovat na kterékoliv úrovni v kaskádě dějů začínající vazbou 

inzulinu na inzulinový receptor, přes aktivaci tyrosinkinázy inzulinového 

receptoru, kaskádu fosforylačně-defosforylačních reakcí a končící 

aktivací efektorových systémů, které jsou zodpovědné za 

zprostředkování biologických účinků inzulinu. V této kaskádě se také 
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uplatňuje proteinkináza C (PKC), jejíž zásadní úloha v rozvoji IR je 

v posledních letech opakovaně prokazována. Velká pozornost je také 

věnována úloze tukové tkáně, neboť nefunguje jako pouhá zásobárna 

energie ve formě triglyceridů, ale produkuje celou řadu působků 

(adipocytokinů), které se uplatňují v zánětlivém procesu a zároveň 

mohou interagovat s komponentami inzulinové signalizační kaskády a 

tak přispívat k rozvoji IR. Mezi adipocytokiny, které se podílejí na 

zhoršování IR, patří především TNFα a rezistin, naopak adiponektin 

inzulinovou senzitivitu zvyšuje [5].  

     Příčinou IR je také zvýšená dostupnost a využití neesterifikovaných 

mastných kyselin (NEMK) [2; 6]. Zdrojem NEMK je tuková tkáň, která 

je rezistentní k antilipolytickému působení inzulinu. Zvýšené hladiny 

NEMK zhoršují inzulinovou senzitivitu a negativně ovlivňují 

inzulinovou signalizační kaskádu (prostřednictvím aktivace buněčných 

kináz). NEMK také indukují IR v kosterních svalech [7].  

     PKC je serin/threoninová kináza, která se uplatňuje v patogenezi IR a 

s ní spojených komplikací [8; 9]. Rodinu PKC tvoří 12 izoenzymů, které 

se dělí na základě strukturálních a funkčních rysů do tří podskupin; na 

klasické, nové a atypické PKC [10]. Jednotlivé izoformy se liší i svou 

funkcí, požadavky na aktivátory, substráty a různou nitrobuněčnou a 

tkáňovou lokalizací. PKC je součástí signalizační kaskády inzulinu, kde 

má dvojí roli. Působí jako mediátor ale i jako inhibitor přenosu 

inzulinového signálu. Mezi nejdůležitější zprostředkovatele přenosu 

signálu inzulinu patří PKC ζ a λ, které jsou nezbytné pro translokaci 

glukózových transportérů GLUT4 k plazmatické membráně [11]. 

V kosterním svalu hrají klíčovou úlohu při IR PKC ε a PKC θ, jejich 
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selektivní aktivace byla prokázána u řady modelů dietně indukované IR 

[8; 9; 12]. Tyto izoformy působí jako inhibitory přenosu inzulinového 

signálu, neboť interagují s komponentami signalizační kaskády inzulinu, 

což vede ke sníženému přenosu signálu inzulinu a v konečném důsledku 

k redukci inzulinové senzitivity kosterních svalů. Citlivost svalů je úzce 

spjata s obsahem triglyceridů, zvýšené koncentrace diacylglycerolu 

(DAG), meziproduktu syntézy triglyceridů a fosfolipidů, jsou 

považovány za spojovací článek mezi aktivací PKC, poruchami 

lipidového metabolismu a zvýšenou IR kosterních svalů.  

 

CÍLE PRÁCE 

Rozšíření poznatků patogeneze IR 

- studium patogeneze IR v souvislosti s buněčnou lokalizací a relativním 

množství PKC ε a PKC θ v kosterním svalu u HHTg potkanů 

- vypracování metody pro měření aktivity glykogensyntázy (GS) 

a analýza její úlohy v patogenezi IR 

- sledování parametrů IR ve vztahu k PKC ε a PKC θ po nutričně 

indukované obezitě u HHTg potkanů a v průběhu ontogeneze HHTg 

potkanů 

Studium úlohy rezistinu v patogenezi IR 

- sledování vlivu zvýšené exprese rezistinu v tukové tkáni SHR potkanů 

na lipidový a sacharidový metabolismus v souvislosti s buněčnou 

lokalizací a relativním množství PKC ε a PKC θ v  kosterním svalu 

Možnosti ovlivnění IR farmakologickou intervencí 

- studium metabolických účinků dlouhodobého podávání pioglitazonu 

SHR-4 potkanům ve vztahu k PKC ε a PKC θ v kosterním svalu 
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MATERIÁL A METODY 

Experimentální modely  

Kmen hereditárně hypertriglyceridemických potkanů (HHTg) - vhodný 

model pro studium patogeneze IR, vykazuje prakticky všechny 

symptomy MS (dyslipidémie, hyperinzulinémie, zhoršená tolerance 

glukózy, hypertenze) a je neobézní. Hypertriglyceridémie je geneticky 

fixována a potencována vysokosacharózovou (VS) dietou.  

Kmen potkanů Wistar - potkani kmene Wistar byli použiti jako 

normotriglyceridemické  kontroly ke kmeni HHTg potkanů. 

Kmen spontánně hypertenzních potkanů (SHR-4) - kongenní kmen SHR-

4 potkanů se liší od standardního kmene SHR potkanů pouze tím, že 

obsahuje funkční gen pro FAT/Cd36. Vedle geneticky fixované 

hypertenze vykazuje další metabolické abnormality (dyslipidémie, 

hyperinzulinémie, glukózová intolerance), jež lze zesílit podáváním VS 

nebo vysokofruktózové diety. 

Kmen transgenních SHR potkanů se specificky exprimovaným genem 

pro myší rezistin - nový transgenní kmen SHR potkanů exprimuje myší 

rezistin v tukové tkáni pod kontrolou promotoru aP2, specifického pro 

tukovou tkáň [13]. Tento kmen umožňuje studovat potenciální úlohu 

rezistinu v patogenezi IR u SHR potkanů.  

 

Použité metody 

Biochemické analýzy - stanovení sérových koncentrací triglyceridů, 

NEMK, glukózy, cholesterolu, inzulinu, adiponektinu a tkáňových 

koncentrací proteinů a triglyceridů spektrofotometrickými metodami 

pomocí komerčně dostupných analytických souprav 
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Analýzy k posouzení inzulinové rezistence ve tkáních a glukózové 

tolerance - in vitro měření inkorporace 14C-U-glukózy do glykogenu 

kosterního svalu/bránice nebo lipidů epididymálního tukového tělesa 

v nestimulovaném stavu nebo po stimulaci inzulinem a orální glukózový 

toleranční test (OGTT)  

Analýza PKC - homogenizace a frakcionace kosterního svalu na 

cytosolickou a membránovou frakci, stanovení koncentrace proteinů ve 

frakcích, elektroforéza a Western blotting, imunodetekce, zesílená 

chemiluminiscence, počítačové zpracování 

Aktivita GS - měření inkorporace 14C-glukózy                             

z uridin-5'-difosfoglukózy do glykogenu 

 

VÝSLEDKY A DISKUSE 

Vliv nutri čně indukované obezity na PKC a inzulinovou rezistenci u 

HHTg potkanů 

     Pokusy byly provedeny u 18-ti měsíčních kontrolních potkanů kmene 

Wistar, inzulinorezistentních HHTg a obézních HHTg potkanů. Obezita 

HHTg potkanů byla vyvolána nutričně, podáváním VS diety po dobu 

sedmi měsíců.  Kontrolní a HHTg potkani byli krmeni standardní 

laboratorní dietou. Obezita je jedním z faktorů, které přispívají k rozvoji 

IR, je spojena s vyšší prevalencí rozvoje DM2 a kardiovaskulárních 

komplikací. V řadě studií u lidí i zvířat bylo prokázáno, že úbytek či 

přírůstek hmotnosti úzce korelují se zvýšením či snížením inzulinové 

senzitivity [14; 15; 16].  

     HHTg potkani měli v porovnání s kontrolními potkany výrazně vyšší 

triglyceridémii, sérové koncentrace NEMK a zhoršenou citlivost 

periferních tkání k účinku inzulinu. Dalším nálezem u HHTg potkanů 
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bylo ektopické ukládání triglyceridů v játrech a kosterním svalu, které 

negativně ovlivňují inzulinovou senzitivitu těchto tkání.  

     Podávání VS diety  HHTg potkanům v porovnání s HHTg potkany 

krmenými standardní dietou zvýšilo tělesnou hmotnost, hmotnost 

epididymálního tukového tělesa, glykémii, triglyceridémii i sérové 

koncentrace NEMK. Tento model nutričně indukované obezity poměrně 

dobře odpovídá situaci u člověka, vzhledem k tomu, že zvýšený příjem 

sacharózy v posledních letech je považován za jednu z příčin 

významného nárůstu obezity a s ní spojených komplikací. Zvýšená 

triglyceridémie, glykémie, ale i inzulinémie byly zaznamenány např. i u 

inzulinorezistentních obézních Zucker potkanů [17]. Charakteristickým 

nálezem u obézních jedinců jsou zvýšené sérové koncentrace NEMK 

uvolňované z nadměrné tukové tkáně [18]. NEMK ovlivňují metabolické 

funkce v řadě tkání a podílí se na IR periferních tkání. Obezita je také 

spojena s ektopickým ukládáním lipidů [19]. Nutričně indukovaná 

obezita HHTg potkanů byla doprovázena výraznou akumulací 

triglyceridů v játrech.  

     V membránové frakci kosterního svalu HHTg potkanů jsme naměřili 

nižší relativní množství PKC ε oproti kontrolám, obezita množství    

PKC ε u HHTg potkanů dále neovlivnila. V cytosolu neobézních HHTg 

potkanů jsme nalezli nižší a naopak v membránové frakci vyšší množství  

PKC θ vzhledem ke kontrolám. Úbytek relativního množství PKC θ 

v cytosolu a nárůst v membránové frakci kosterního svalu je považován 

za ukazatel translokace a aktivace PKC [8; 20]. Při nutričně indukované 

obezitě u HHTg potkanů byla pozorována tendence k další aktivaci   



 8

PKC θ. Snížená citlivost kosterního svalu HHTg potkanů k inzulinu byla 

doprovázena aktivací PKC θ. 

     I když ve většině studií zabývajících se IR a rolí PKC ε v její 

patogenezi byla nalezena zvýšená aktivita PKC ε, v naší práci jsme u 

HHTg potkanů naměřili nižší aktivaci PKC ε oproti kontrolám. Podobný 

nález byl popsán i v další práci, kde Cooper a spol. naměřili sníženou 

aktivitu PKC a množství PKC ε v kosterním svalu u obézních Zucker 

potkanů [21]. Odlišné nálezy aktivace PKC ε při IR lze vysvětlit např. 

zvýšenou aktivací PKC ε, která může stimulovat translokaci, proteinový 

obrat ale i degradaci PKC. Uvažuje se i o snížené syntéze PKC dané 

defektní translací či sníženou transkripcí mRNA PKC, roli může hrát i 

genetická mutace způsobující pozměněnou funkci či inaktivaci PKC 

[21].  

     Nález zvýšené aktivace PKC θ u HHTg potkanů je v souladu 

s literárními údaji. Na aktivaci PKC se podílí akumulace triglyceridů 

v kosterním svalu, kterou jsme naměřili i v naší studii. Metabolismus 

triglyceridů je spojen s produkcí biologicky aktivních metabolitů, např.  

DAG, který je aktivátor PKC [19]. Aktivovaná PKC θ fosforyluje 

hydroxylové skupiny serinů IRS1 (substrát inzulinového receptoru) a 

IRS2, což snižuje fosforylaci tyrosinů IRS1 a IRS2, vede ke snížené 

aktivitě PI3K (fosfatidylinositol-3-kináza) a v konečném důsledku 

snižuje transport glukózy. Těmito účinky snižuje PKC θ přenos signálu 

inzulinu a přispívá k IR [22].  

     Uvedené nálezy ukazují, že HHTg potkani jsou vhodným modelem 

pro studium IR. Nutričně indukovaná obezita HHTg potkanů ještě dále 

prohloubila řadu abnormalit lipidového a sacharidového metabolismu 
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spojených s IR. Výsledky naznačují, že PKC θ by mohla být klíčovou 

izoformou uplatňující se v patogenezi IR kosterních svalů. 

 

Aktivita glykogensyntázy při inzulinové rezistenci 

          GS je jednou z efektorových molekul zodpovědných za 

zprostředkování biologických účinků inzulinu. Snížená aktivita GS 

v kosterním svalu je charakteristickým nálezem u pacientů s DM2 [23]. 

V naší práci jsme měřili aktivitu GS v kosterním svalu u čtyřměsíčních 

HHTg potkanů a kontrolních potkanů kmene Wistar. Obě skupiny byly 

krmeny 14 dní před koncem pokusu VS dietou, která potencovala 

abnormality glukózového a lipidového metabolismu u HHTg potkanů. Po 

nočním hladovění byla potkanům orálně aplikována glukóza a efekt 

jednorázové glukózové zátěže byl sledován za 30 minut po podání. Toto 

experimentální uspořádání nám umožnilo testovat odpověď organismu 

na vzestup endogenní inzulinémie, která zobrazuje skutečný metabolický 

stav.  

     V lačném stavu se aktivita GS mezi kontrolními a HHTg potkany 

nelišila. Po jednorázové dávce glukózy aktivita enzymu u kontrol 

výrazně vzrostla, zatímco u HHTg potkanů se nezměnila ve srovnání 

s lačným stavem. Tento nález byl v souladu s pozorovanými sníženými 

hladinami glykogenu v kosterním svalu HHTg potkanů [24]. V řadě 

studií bylo prokázáno snížené inzulinem stimulované vychytávání 

glukózy u DM2, které bylo asociováno se zhoršenou aktivitou GS a 

syntézou glykogenu [25; 26].  

     Naše nálezy ukazují, že u HHTg potkanů je zhoršená utilizace 

glukózy v periferních tkáních provázena sníženou aktivitou GS 

v kosterním svalu. Jedním z charakteristických rysů IR u HHTg potkanů 
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je metabolická maladaptace při přechodu z hladovění do sytého stavu. 

Snížená aktivita GS a utilizace glukózy v periferních tkáních ukazují na 

možný defekt v přenosu inzulinového signálu do buněk. Porucha jednoho 

nebo více kroků v této signální kaskádě, kde jednou z důležitých 

efektorových molekul je také GS, hraje roli při rozvoji IR. 

 

Vliv v ěku na PKC a inzulinovou rezistenci 

     Již dlouho je známo, že IR je spojená se stárnutím jak u lidí, tak 

potkanů [27; 28], ale mechanismy, které se uplatňují ve zhoršování IR a 

dalších doprovázejících symptomů s přibývajícím věkem, nejsou 

objasněny. Předpokládá se, že tyto poruchy jsou spojeny se změnami 

v tělesné kompozici, tj. se zvýšeným podílem tukové tkáně a obezitou 

spíše než se stárnutím samým [29; 30].   

   Pokusy byly provedeny u HHTg potkanů a kontrolních potkanů Wistar 

ve věku 4 a 18 měsíců a měly rovněž přinést informace o negativním 

účinku vysokého příjmu sacharózy/fruktózy v závislosti na věku zvířat. 

Dva týdny před ukončením pokusu byla zvířata krmena VS dietou.  

     Relativní hmotnost epididymální tukové tkáně, která je považována za 

ukazatel viscerální obezity, se s přibývajícím věkem u HHTg potkanů 

nezměnila. Tento parametr vysoce koreluje s procentem tělesného tuku 

[31]. Vzhledem k tomu, že u našeho experimentálního modelu nestoupal 

podíl tukové tkáně s věkem, lze tvrdit, že příčinou zhoršovaní IR 

s postupujícím věkem nebyla obezita. 

     Obezita jistě hraje důležitou úlohu v patogenezi IR, nemusí ale vždy 

doprovázet MS. Výskyt MS byl pozorován i u pacientů, kteří nebyli 

obézní. Při studiu HHTg potkanů jsme zjistili, že přítomnost obezity není 

nutnou podmínkou vzniku IR. Možným spojovacím článkem obou 
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protichůdných tvrzení (zhoršení IR během stárnutí v důsledku obezity vs. 

naše nálezy, že s obezitou nemusí souviset) představují NEMK. V naší 

práci jsme zjistili, že koncentrace NEMK v séru se v průběhu stárnutí 

HHTg potkanů zvyšovala. Rozdíl v sérové koncentraci NEMK měřený 

v sytém stavu po krmení standardní dietou byl mezi kontrolní a HHTg 

skupinou ve věku 4 měsíce pouze naznačen, ve věku 18 měsíců byly 

koncentrace NEMK vyšší již o 40 %. Příjem VS diety koncentrace 

NEMK v séru dále zvyšoval, zejména u HHTg potkanů. Zvýšené sérové 

koncentrace NEMK mohou být primárním defektem vedoucím ke 

sníženému využití glukózy ve tkáních a následně k hyperinzulinémii 

[32]. Ta může být kompenzačním mechanismem IR v periferních 

tkáních, který zabraňuje zvyšování glukoneogeneze v játrech a tím i 

hyperglykémii [33].  

     U HHTg potkanů jsme naměřili i zvýšené koncentrace triglyceridů a 

to jak u HHTg potkanů krmených standardní dietou, tak po příjmu VS 

diety. HHTg potkani jsou navíc velmi citliví k tomuto nutričnímu 

podnětu. Příjem VS diety po dobu dvou týdnů zvýšil triglyceridémii o 80 

% u HHTg potkanů a o 30 až 35 % u potkanů kontrolních. VS dieta 

navíc zvyšovala sérové koncentrace triglyceridů nezávisle na věku zvířat.  

    Dalším nálezem u HHTg potkanů bylo snížené inzulinem stimulované 

využití glukózy v tukové tkáni a bránici. Poruchy utilizace glukózy byly 

závažnější u zvířat starých v porovnání s mladšími. Ve věku 18 měsíců  

se zhoršená glukózová tolerance HHTg kmene ještě prohloubila a 

částečně se projevila u kontrolních potkanů. V tomto věku byla citlivost 

periferních tkání k účinku inzulinu u kontrol jen o málo vyšší než u 

HHTg potkanů, kteří vykazovali úplnou rezistenci k působení inzulinu.  
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     Snížený přenos inzulinového signálu v buňce představuje potenciální 

mechanismus zodpovědný za defekty v působení inzulinu 

charakteristické pro pokročilý věk. PKC může negativně ovlivňovat 

přenos inzulinového signálu. V případě PKC ε jsme nenašli žádné 

rozdíly v relativním množství proteinu mezi mladými a starými 

inzulinorezistentními a kontrolními potkany v cytosolu i membránové 

frakci.  Tyto nálezy jsou v souladu s výsledky autorů Qu a spol, kteří na 

rozdíl od dietně indukovaných modelů IR také nenalezli žádné změny 

v aktivitě PKC a subcelulární distribuci PKC ε i  PKC θ v kosterním 

svalu mezi mladými a starými nediabetickými potkany [34]. Na rozdíl od 

výsledků výše uvedené studie jsme u PKC  θ pozorovali rozdíly, ale až 

v pokročilém věku. U HHTg potkanů jsme naměřili výrazně vyšší 

množství PKC θ v cytosolu i membránové frakci. IR v pokročilém věku 

byla doprovázena celkovým zvýšením relativního množství proteinu 

PKC θ v kosterním svalu. Jednotlivé izoformy PKC se mohou lišit svou 

expresí ve svalech a mohou mít i odlišné funkce. PKC θ je hlavní 

izoformou PKC exprimovanou v kosterním svalu a většina studií 

poukazuje na souvislost PKC θ s IR [35; 36]. Zvýšené množství PKC θ u 

starých HHTg potkanů může souviset se zvýšenými koncentracemi 

triglyceridů v kosterním svalu, které jsou ukazatelem přítomnosti dalších 

intermediátů lipidového metabolismu, jako jsou např. DAG, LCACoA 

(acylkoenzymy A s dlouhým řetězcem), které jsou považovány za 

aktivátory PKC [37]. Akumulace triglyceridů v kosterním svalu HHTg 

potkanů byla nalezena v předchozí studii [38].  

          Uvedené výsledky ukazují, že zvyšování IR a zhoršování 

některých parametrů sacharidového a lipidového metabolismu                 
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s přibývajícím věkem je u HHTg potkanů doprovázeno celkovým 

nárůstem relativního množství PKC θ v kosterního svalu. Tyto nálezy 

svědčí pro možnou účast PKC θ v poruchách IR kosterních svalů. 

 

Vliv zvýšené exprese rezistinu v tukové tkáni na PKC a inzulinovou 

rezistenci 

     Rezistin je protein produkovaný tukovou tkání, o kterém se 

předpokládá, že by mohl představovat důležité pojítko mezi obezitou, IR 

a DM2 [39]. Tuto hypotézu dokládají pozorování, při kterých byly u 

zvířecích modelů obezity a DM2 nalezeny zvýšené koncentrace rezistinu 

v séru [39] nebo ve kterých akutní in vivo podání vysokých dávek 

rekombinantního rezistinu vedlo k jaterní IR a zhoršené glukózové 

toleranci [40].          

     Pokusy byly provedeny u jeden rok starých transgenních SHR 

potkanů se zvýšenou expresí rezistinu. Tento kmen exprimuje myší 

rezistin v tukové tkáni, který není detekovatelný v cirkulaci, takže 

poskytuje unikátní příležitost ke studiu autokrinních účinků rezistinu 

v tukové tkáni [13]. Kontrolní skupinu tvořili geneticky identičtí SHR 

potkani odpovídajícího věku s absencí transgenu. Potkani byli 14 dní 

před ukončením studie krmeni dietou s vysokým podílem fruktózy.  

     SHR potkani s chronickou transgenní expresí rezistinu v tukové tkáni 

vykazovali vyšší koncentrace inzulinu a triglyceridů v séru a výrazně 

zhoršenou glukózovou toleranci. Tyto nálezy jsou v souladu s výsledky 

studií pozorovaných i u jiných transgenních modelů. Např. u potkanů 

kmene Wistar s chronickou nadměrnou expresí rezistinu byla nalezena 

glukózová intolerance během glukózového tolerančního testu, 
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hyperinzulinémie i zvýšené sérové hladiny triglyceridů [41]. Exprese 

rezistinu u SHR transgenních potkanů neovlivnila inzulinovou senzitivitu 

kosterních svalů, nebyla doprovázena akumulací triglyceridů 

v kosterních svalech a v játrech ani zvýšenými hladinami NEMK v séru. 

     Transgenní exprese rezistinu byla asociována s téměř úplnou 

rezistencí tukové tkáně k účinku inzulinu. Námi použitý model 

exprimuje myší rezistin v tukové tkáni, kde rezistin pravděpodobně 

přímo působí a zdá se, že může negativně ovlivňovat inzulinovou 

signalizaci. Řada studií in vivo prokázala, že rezistin negativně ovlivňuje 

přenos signálu inzulinu nejen v tukové tkáni, ale i v játrech a kosterním 

svalu [42; 43].  

     Exprese rezistinu u transgenních potkanů neovlivnila relativní 

množství proteinu PKC ε ve studovaných buněčných frakcích, ale u   

PKC θ jsme zaznamenali výrazný nárůst proteinu v cytosolu i 

membránové frakci. Zvýšená aktivita PKC θ v kosterním svalu byla 

nalezena u myší s transgenní expresí lidského rezistinu krmených 

vysokotukovou dietou [44]. Ve svalu těchto zvířat bylo nalezeno zvýšené 

množství triglyceridů a DAG. Důvod námi naměřeného nárůstu PKC θ 

není jasný, neboť jsme u SHR transgenních potkanů nezaznamenali 

ektopické ukládání triglyceridů v kosterním svalu, ani zvýšené hladiny 

NEMK v cirkulaci. NEMK v cirkulaci mohou přímo podněcovat tvorbu 

DAG ve svalech a aktivovat PKC θ [18]. 

     Výsledky naší studie podporují hypotézu o úloze rezistinu 

v patogenezi IR, poukazují na jeho autokrinní účinky v tukové tkáni, 

které mohou být spolu s přibývajícím věkem predispozicí k diabetu. 

Úloha PKC v mechanismu uplatňujícím se ve zhoršování metabolických 
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abnormalit, které doprovázejí zvýšenou expresi resistinu v tukové tkáni, 

nebyla zatím objasněna.  

 

Vliv dlouhodobého podávání pioglitazonu na PKC a inzulinovou 

rezistenci 

     Pioglitazon patří do skupiny thiazolidindionů (TZD), léků 

používaných k léčbě DM2. TZD zvyšují citlivost tkání k účinku inzulinu 

a příznivě ovlivňují i další poruchy spojené s IR. Jsou to agonisté 

nukleárních receptorů PPARγ (z angl. peroxisome proliferator-activated 

receptor γ), které regulují transkripci genů citlivých k inzulinu a 

zapojených v regulaci metabolismu glukózy a lipidů v tukové a svalové 

tkáni [45]. 

     Pioglitazon byl podáván SHR-4 potkanům. Jedná se o kongenní kmen 

SHR potkanů s genem FAT/Cd36, který byl pro naší studii vybrán místo 

normálního kmene SHR, neboť normální kmen SHR potkanů má ve 

svém genotypu deleční variantu genu FAT/Cd36. FAT/Cd36 (transportér 

mastných kyselin) je klíčový gen uplatňující se v příznivých účincích 

pioglitazonu na senzitivitu tkání k působení inzulinu [46]. SHR-4 potkani 

byli ve věku čtyř měsíců krmeni VS dietou po dobu čtyř měsíců 

s pioglitazonem (300 mg/kg diety), kontrolní skupina SHR-4 potkanů 

byla krmena VS dietou po stejně dlouhou dobu bez pioglitazonu. 

     Léčba SHR-4 potkanů pioglitazonem snížila sérové koncentrace 

triglyceridů a NEMK, což je zřejmě metabolický následek aktivace 

receptorů PPARγ v tukové tkáni. Aktivace těchto receptorů TZD snižuje 

množství uvolňovaných NEMK a zlepšuje inzulinem stimulovaný 

transport glukózy. 
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     Podávání pioglitazonu SHR-4 potkanům zvýšilo citlivost tukové 

tkáně k účinku inzulinu, které bylo doprovázeno zvýšeným obsahem 

proteinů v tukové tkáni. Tento nález svědčí o remodelaci tukové tkáně, 

při které dochází ke zmnožení malých, metabolicky aktivních adipocytů, 

které jsou citlivější k účinku inzulinu [47]. Naše nálezy jsou v souladu 

s hypotézou, že TZD v tukové tkáni ovlivňují diferenciaci, velikost a 

množství adipocytů, ale i inzulinovou signalizaci, metabolismus lipidů a 

glukózy [47]. Mezi další příznivé účinky dlouhodobého podávání 

pioglitazonu patří zabránění rozvoje hyperinzulinémie, která se 

v průběhu pokusu zvyšovala u kontrolní skupiny potkanů. Snížené 

sérové hladiny inzulinu, triglyceridů a NEMK vypovídají o zlepšení 

celkové IR a dyslipidémie. 

     Léčba TZD obvykle vede k významnému snížení hladin lipidů 

v kosterním svalu [48; 49]. Vliv TZD na redukci hladin lipidů 

v kosterních svalech je považován za možný mechanismus, kterým TZD 

zlepšují inzulinovou senzitivitu. Tento efekt může být zprostředkován 

sníženými aktivitami nových izoforem PKC. V naší práci jsme 

překvapivě zjistili, že dlouhodobé podávání pioglitazonu bylo spojeno se 

zvýšeným obsahem triglyceridů v kosterním svalu, aktivací PKC ε a 

PKC θ a zlepšenou inzulinem stimulovanou glykogenezí. Tyto nálezy 

jsou podobné výsledkům Lessarda a spol. [50], kteří u obézních Zucker 

potkanů léčených rosiglitazonem nalezli zlepšenou glukózovou toleranci 

navzdory skutečnosti, že tito potkani měli v kosterním svalu významně 

zvýšené hladiny triglyceridů v porovnání s kontrolami se zhoršenou 

glukózovou tolerancí. Možný důvod vysvětlující rozdílný vliv TZD na 

akumulaci lipidů v kosterních svalech je nejasný. Vliv TZD na 

akumulaci lipidů může být závislý na typu převládajících svalových 
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vláken v kosterním svalu. Např. většina prací popisujících snížený obsah 

lipidů po léčbě TZD analyzovala svaly s vysokým obsahem svalových 

vláken typu II (glykolytická vlákna), zatímco Lessard a spol. [50] 

analyzovali svaly musculus soleus, kde převažují svalová vlákna typu I 

(oxidativní vlákna). V naší práci jsme použili sval gastrocnemius, který 

obsahuje oba typy svalových vláken, což naznačuje, že rozdílné efekty 

TZD na akumulaci lipidů v kosterních svalech nemusí záviset na typu 

svalu. Je také možné, že zvýšený obsah lipidů v kosterních svalech může 

způsobovat snížená aktivita hormon senzitivní lipázy (HSL), což je DAG 

lipáza, regulační enzym pro degradaci intramuskulárních triglyceridů 

[51]. Snížená aktivita HSL může být spojována se zvýšenými hladinami 

DAG, které mohou ovlivnit aktivaci PKC ε a PKC θ. 

     Sérové koncentrace adiponektinu byly u SHR-4 potkanů s dlouhodobě 

podávaným pioglitazonem významně vyšší v porovnání s kontrolami. 

Jedním z mechanismů příznivého působení TZD na IR je stimulace 

produkce adiponektinu. Adiponektin je jedním z adipocytokinů, který se 

může uplatňovat v mechanismu zvyšujícím citlivost periferních tkání 

k účinku inzulinu [52].  

     Výsledky naší studie ukazují, že dlouhodobá léčba pioglitazonem 

zlepšuje IR v kosterních svalech a řadu dalších parametrů lipidového a 

sacharidového metabolismu. Zvýšená akumulace triglyceridů ve svalech 

po léčbě pioglitazonem byla spojena s aktivaci PKC ε a PKC θ. Příznivé 

účinky TZD mohou být vysvětleny remodelací tukové tkáně a zvýšenou 

sekrecí adiponektinu. 

 

 



 18

SOUHRN 

Rozšíření poznatků o patogenezi inzulinové rezistence a úloha PKC 

v mechanismu inzulinové rezistence  

• U HHTg potkanů byly zvýšené sérové hladiny triglyceridů a  NEMK 

spojeny s  ektopickým ukládáním triglyceridů ve tkáních a se 

sníženou citlivostí periferních tkání k účinku inzulinu. Zhoršená 

utilizace glukózy v periferních tkáních byla provázena sníženou 

aktivitou GS v kosterním svalu. Snížená aktivita GS a utilizace 

glukózy v periferních tkáních ukazují na možný defekt v přenosu 

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

které ukazují, že rezistence kosterních svalů k účinku inzulinu byla 

asociována se zvýšenou aktivací a translokací PKC θ.  

• Nutričně indukovaná obezita HHTg potkanů v řadě případů tyto 

metabolické abnormality spojené s IR ještě dále prohloubila. Zjistili 

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

abnormalitám spojeným s IR a obezitou.  

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

s ní související  poruchy lipidového a sacharidového metabolismu, 

aniž by se zároveň zvyšoval podíl tukové tkáně.  

• Zvyšování IR s přibývajícím věkem bylo u HHTg potkanů 

doprovázeno nárůstem relativního množství PKC θ. Tyto nálezy 

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

rezistence 

• U SHR potkanů byla chronická transgenní exprese rezistinu v tukové 

tkáni asociována s poruchami lipidového a sacharidového 

metabolismu, rezistencí tukové tkáně k účinku inzulinu a výrazným 

nárůstem relativního množství  PKC θ v kosterním svalu.  

• Výsledky podporují hypotézu o úloze rezistinu v mechanismu IR a 

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

uplatňovat při zhoršování metabolických abnormalit doprovázených 

zvýšenou expresí rezistinu v tukové tkáni není úplně jasné.  

 

Vliv farmakologické intervence při inzulinové rezistenci 

• Dlouhodobé podávání pioglitazonu příznivě ovlivnilo abnormality 

asociované s IR. Snížilo sérové koncentrace triglyceridů a NEMK, 

zvýšilo inzulinovou senzitivitu tukové a svalové tkáně, sérové 

hladiny adiponektinu a zabránilo rozvoji hyperinzulinémie. Naproti 

tomu pioglitazon zvýšil akumulaci triglyceridů ve svalech a 

aktivoval PKC ε a PKC θ.  

• Příznivé účinky TZD mohou být vysvětleny remodelací tukové 

tkáně a zvýšenou sekrecí adiponektinu. 
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SEZNAM ZKRATEK 

DAG      diacylglycerol 

DM2      diabetes mellitus 2. typu 

GS         glykogensyntáza 

HHTg    hereditárně hypertriglyceridemický potkan 

HSL       hormon senzitivní lipáza 

IR           inzulinová rezistence 

IRS        substrát inzulinového receptoru 

MS         metabolický syndrom 

NEMK   neesterifikované mastné kyseliny 

PKC       proteinkináza C 

PPARγ   nukleární receptor (z angl. peroxisome proliferator-activated receptor γ) 

SHR      spontánně hypertenzní potkan 

TZD      thiazolidindiony 

VS        vysokosacharózová dieta 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      


