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SEZNAM ZKRATEK 

 

BCAA – Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (branched-chain amino acids): 

 leucin, isoleucin a valin 

BCAT – BCAA aminotransferáza 

BCKD – Dehydrogenáza ketoanalog aminokyselin s rozvětveným řetězcem 

 (branched-chain keto acid dehydrogenase) 

EDL – Musculus extensor digitorum longus 

HMB – β-hydroxy-β-methylbutyrát 

HMG-CoA – β -hydroxy-β-methylglutarylkoenzym A 

ChTLA – Chymotrypsin-like aktivita proteazomu 

KIC – Kyselina α-ketoisokapronová 

MAFbx/Atrogin-1 – Muscle atrophy box F 

MAPK – Mitogeny aktivované proteinkinázy (mitogen-activated protein kinases) 

mTOR – Cílová molekula pro účinek rapamycinu u savců (mammalian target of 

 rapamycine) 

MuRF-1 – Muscle ring finger 1 

NFκB – Nukleární faktor κB 

PIF – Proteolýzu indukující faktor 

PKR – Double-strand RNA-dependent protein kinase 

SOL – Musculus soleus 
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1. SOUHRN 
 

Proteokatabolismus a ztráta svalové hmoty jsou základními znaky 
charakterizujícími komplexní metabolický syndrom, zvaný kachexie. Ta je závažnou 
komplikací celé řady onemocnění, na jejichž patogenezi se často podílí systémová 
zánětová odpověď a endotoxemie. 

Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (leucin, isoleucin a valin) nejsou pouze 
významným substrátem pro tvorbu bílkovin, ale podílejí se také na regulaci 
metabolismu bílkovin, biosyntézy a sekrece inzulínu a slouží jako zdroj aminoskupiny 
při tvorbě alaninu a glutaminu ve svalu. Proteoanabolickou aktivitu vykazují kromě 
leucinu také některé jeho metabolity, kyselina α-ketoisokapronová (KIC) a β-hydroxy-
β-methylbutyrát (HMB), a tudíž některé ze známých účinků leucinu mohou být 
navozeny těmito metabolity. V poslední době je pozornost zaměřena na HMB, 
užívaný jako potravní doplněk pro sportovce, ale zkoumaný také pro své potenciální 
využití v terapii kachexie. 

Cílem našich experimentů bylo: 1) studium vlivu endotoxinu na metabolismus 
bílkovin a aminokyselin u různých typů kosterního svalu a dávkové závislosti těchto 
změn; 2) posouzení vlivu vybraných metabolitů leucinu (KIC a HMB) na 
metabolismus bílkovin a aminokyselin – u různých typů kosterních svalů; za 
podmínek in vitro a in vivo; u zdravých potkanů a v proteokatabolických podmínkách. 

Pokusy byly provedeny na potkanech kmene Wistar. S cílem posoudit rozdíly 
v účincích na svaly lišící se ve složení svalových vláken jsme použili m. soleus (SOL), 
sval tvořený převážně z vláken typu I (pomalých, červených vláken), a m. extensor 
digitorum longus (EDL), sval složený převážně z vláken typu II (rychlých, bílých 
vláken). Jako hlavní parametry metabolismu bílkovin sloužily celková a myofibrilární 
proteolýza, proteosyntéza, oxidace leucinu, proteolytická aktivita proteazomu či 
katepsinů B a L a exprese α-podjednotek proteazomu. 

Aplikace endotoxinu navodila proteokatabolismus v kosterním svalu zvýšením 
proteolýzy, a to zejména stimulací proteolytické aktivity proteazomu. Vůči účinku 
endotoxinu byl více senzitivní EDL než SOL. Proteolytická aktivita proteazomu byla 
stimulována nejen ve svalu, ale i v dalších tkáních. Jako nejvhodnější k vyvolání 
proteokatabolismu ve svalu byla stanovena dávka 5 mg endotoxinu/kg tělesné 
hmotnosti. 

Nebyl prokázán vliv KIC na námi sledované parametry metabolismu proteinů u 
zdravých ani septických zvířat. Podání ΗΜΒ zdravým potkanům vedlo k poklesu 
celotělového obratu proteinů (pokles proteosyntézy i proteolýzy) a proteolytické 
aktivity proteazomu v kosterním svalu; podání septickým zvířatům mírnilo nárůst 
proteolýzy v kosterním svalu a proteolytickou aktivitu proteazomu. Výraznější pokles 
hodnot většiny parametrů degradace proteinů byl pozorován u EDL, naproti tomu 
myofibrilární proteolýza klesla výrazněji u SOL. Tyto výsledky ukazují na příznivý 
vliv HMB na metabolismus bílkovin kosterního svalu u potkana v proteokatabolickém 
stavu indukovaném aplikací endotoxinu. 
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2. SUMMARY („Protein and amino acid metabolism in protein catabolic 
states – effect of leucine metabolites“) 

 
Protein catabolism and muscle wasting are basic features characterizing the 

complex metabolic syndrome, called cachexia, which is a severe complication of many 
diseases, in whose pathogenesis are often participant the systemic inflammatory 
response and endotoxemia. 

Branched-chain amino acids (leucine, isoleucine and valine) are not only an 
important substrate for protein synthesis, but they are also involved in the regulation of 
protein metabolism, insulin synthesis and secretion, and serve as the source of amino 
group in the alanine and glutamine formation in the muscle. Not only leucine but also 
some of its metabolites, α- ketoisocaproic acid (KIC) and β-hydroxy-β-methylbutyrate 
(HMB), have protein anabolic activity and thus some of leucine effects could be 
induced by these metabolites. In the last years there is paid attention to the HMB, 
which is used as a supplement for athletes and tested for its potential use in cachexia 
treatment. 

The aim of our experiments was to study: 1) endotoxin-induced effect on 
metabolism of proteins and amino acids in different types of skeletal muscle and the 
dose dependence of these changes; 2) effects of selected leucine metabolites (KIC and 
HMB) on the metabolism of proteins and amino acids – in different types of skeletal 
muscle; under in vivo and in vitro conditions; in healthy rats and in the endotoxin 
model of sepsis. 

The Wistar rats were used in our experiments. We used two types of skeletal 
muscles with the aim of assessment of differences in effects on muscles varying in 
muscle fibre composition – m. soleus (SOL) composed mostly of type I (slow-twitch, 
red) fibres and m. extensor digitorum longus (EDL) composed mostly of type II (fast-
twitch, white) fibres. As the main parameters of protein metabolism we used the total 
and myofibrillar proteolysis, protein synthesis, leucine oxidation, proteolytic activity 
of proteasome and cathepsins B and L and proteasome α-subunits expression. 

The endotoxin application induced the protein catabolism in skeletal muscle due 
to the increase in proteolysis and it was especially caused by proteasome proteolytic 
activity stimulation. EDL was more sensitive against the endotoxin effect than SOL. 
The proteasome proteolytic activity was stimulated not only in the skeletal muscle, but 
also in other tissues. The dose 5 mg of endotoxin/kg of body weight was the most 
suitable for protein catabolism development in skeletal muscle. 
 We have not demonstrated the effect of KIC on the measured parameters of 
protein metabolism in healthy and septic animals. HMB treatment of healthy rats lead 
to the decrease in the whole-body protein turnover and the proteasome proteolytic 
activity in skeletal muscle; treatment of septic rats attenuated the increase in skeletal 
muscle protein degradation and proteasome proteolytic activity. More intensive 
decline of values of the most parameters of protein degradation was observed in EDL; 
on the other hand the myofibrillar proteolysis decreased more dramatically in SOL. 
These results demonstrate the positive effect of HMB on rat skeletal muscle protein 
metabolism in protein catabolic state induced by endotoxin treatment. 
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3. ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
 
3.1 Proteokatabolismus, kachexie 

Závažnou komplikací celé řady vážných onemocnění (např. sepse, nádorových 
onemocnění, AIDS…) je komplexní metabolický syndrom, zvaný kachexie. Jeho 
dominantními příznaky jsou slabost, únava a ztráta tělesné hmotnosti, na níž se podílí 
zejména úbytek svalové hmoty, doprovázený někdy ztrátou tukové tkáně. Kachexie je 
často spojena s anorexií, systémovou zánětovou odpovědí, inzulínovou rezistencí a 
poklesem koncentrace anabolických hormonů. Ztráta proteinů postihuje především 
kosterní svalstvo, zatímco ve viscerální oblasti lze často pozorovat pozitivní 
proteinovou bilanci. Aminokyseliny uvolněné z bílkovin svalu jsou využity např. pro 
tvorbu proteinů akutní fáze, cytokinů nebo glukoneogenezi. Zvýšené odbourávání 
nepostihuje bílkoviny kosterního svalu rovnoměrně, preferenčně jsou degradovány 
zejména kontraktilní proteiny aktin a myozin. 

Kachexie vede ke snížení kvality života a zvýšení morbidity i mortality. 
Odhaduje se, že jen v USA postihuje přibližně 5 milionů osob a je zodpovědná za 
úmrtí 10-20 % pacientů s nádorovým onemocněním a 15 % úmrtí způsobených 
orgánovou dysfunkcí u septických pacientů. Závažnou komplikací kachexie je fakt, že 
na rozdíl od prostého hladovění nelze jejímu rozvoji zabránit pouhou nutricí (Delano a 
Moldawer 2006; Morley a kol. 2006; Evans a kol. 2008). 

Ačkoliv se mnoho vědeckých týmů celého světa intenzivně věnuje studiu 
kachexie, mechanismy vedoucí k rozvoji kachexie ještě zcela objasněny nebyly. 
Proteokatabolismus u mnoha odlišných onemocnění vykazuje některé shodné znaky, 
přesto lze najít i řadu odlišností. Proto bude v této práci popisován proteokatabolismus 
u septických stavů, ačkoliv by mnohé poznatky mohly platit i obecně. 

 
3.2 Vliv sepse na metabolismus bílkovin a aminokyselin 
 U sepse jsou inhibicí proteosyntézy intenzivněji postiženy svaly obsahující 
převahu rychlých (bílých) než svaly s převahou pomalých (červených) svalových 
vláken (Vary a Kimball 1992; Kadlcikova a kol. 2004), při těžkém průběhu sepse však 
může být pozorován spíše generalizovaný pokles proteosyntézy, nezávislý na typu 
svalu (Lang a kol. 2007). Také míra ovlivnění rychlosti degradace proteinů u sepse 
závisí na typu svalu. Proteolýza je aktivována výrazněji ve svalech s převahou 
rychlých svalových vláken než ve svalech složených především z pomalých vláken 
(Tiao a kol. 1997 a). 

Vlivem sepse dochází ke změnám metabolismu některých aminokyselin. Byl 
prokázán deficit glutaminu, a to jak v plazmě, tak ve tkáních (Smith a Wilmore 1990; 
Holecek a kol. 1997). Glutamin je syntetizován zejména v kosterním svalu a po 
uvolnění ze svalu je utilizován v ledvinách, enterocytech a buňkách imunitního 
systému nebo je použit jako prekurzor pro syntézu nukleotidů. Pokles plazmatické 
koncentrace glutaminu je asociovaný s vyšší mortalitou (Oudemans-van Straaten a 
kol. 2001), u kriticky nemocných pacientů měla suplementace glutaminem příznivé 
účinky na mortalitu a snížení počtu komplikací (Novak a kol. 2002). Vlivem sepse 
dochází ke zvýšené utilizaci aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA), které 
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jsou využity jako zdroj energie pro kosterní sval a zdroj aminoskupiny pro syntézu 
glutaminu a alaninu (Holecek a kol. 1998). 

 
3.3 Vliv BCAA a jejich metabolitů na metabolismus bílkovin 
 BCAA nejsou pouze substrátem pro tvorbu proteinů, ale působí také jako 
regulátory proteosyntézy, proteolýzy nebo biosyntézy a sekrece inzulínu. V regulaci 
těchto procesů je ze všech tří BCAA nejúčinnější leucin (Kimball a Jefferson 2006). 
Proteoanabolickou aktivitu vykazují kromě leucinu také některé jeho metabolity, 
zejména kyselina α-ketoisokapronová (KIC) a β-hydroxy-β-methylbutyrát (HMB), a 
dodnes není jasné, které z pozorovaných účinků jsou způsobeny přímým působením 
leucinu a které nepřímým účinkem prostřednictvím jeho metabolitů. 
 
3.3.1 Vliv BCAA  

BCAA se podílejí na aktivaci proteosyntézy zásahem do signálních drah 
regulujících iniciaci translace. Nejúčinnějším aktivátorem je leucin; isoleucin a valin 
jsou mnohem méně účinné. Při studiu mechanismu účinku leucinu na aktivaci 
proteosyntézy bylo zjištěno, že leucin stimuluje tvorbu komplexu eIF4F, klíčového 
komponentu iniciace translace ve fázi vazby mRNA, tento děj je zčásti mediován 
pomocí kinázy mTOR (mammalian target of rapamycine), která se účastní na 
signálních drahách vedoucích k aktivaci proteosyntézy. Zapojení této kinázy potvrzuje 
také blokáda účinků leucinu pomocí rapamycinu, specifického inhibitoru mTOR 
(Anthony a kol. 2000 a, b). 
 BCAA, zvláště leucin, se kromě ovlivnění tvorby proteinů podílejí také na 
regulaci jejich odbourávání. Na modelu nádorové kachexie (tumor MAC16) bylo 
zjištěno, že podávání leucinu, ne však isoleucinu nebo valinu, částečně tlumí 
proteolýzu v kosterním svalu. To bylo zřejmě způsobeno inhibicí aktivace PKR 
(double-strand RNA-dependent protein kinase) (Eley a kol. 2007). 
 Při sledování vlivu leucinu na expresi (na úrovni mRNA) genů souvisejících se 
základními proteolytickými systémy bylo zjištěno, že leucin inhibuje expresi 
ubikvitinu a C2 podjednotky proteazomu, pouze vysoké dávky leucinu inhibují expresi 
velké podjednotky m-kalpainu, exprese katepsinu B není leucinem ovlivněna 
(Nakashima a kol. 2005). O důležité roli ubikvitin-proteazomového systému při 
účinku BCAA na proteolýzu svědčí i studie Herningtyase a kol. (2008), prokazující 
snížení exprese ubikvitin-ligáz MAFbx/Atrogin-1 a MuRF1 v kosterním svalu vlivem 
BCAA (na modelu hladovění). 
 
3.3.2 Vliv KIC 
 KIC, ketoanalog leucinu, vykazuje schopnost ovlivňovat jak syntézu, tak 
degradaci proteinů. Bylo zjištěno, že po in vivo podání KIC byla stimulace 
proteosyntézy v kosterním svalu potkana stejně intenzivní jako v případě leucinu. 
Účinek KIC na proteosyntézu v kosterním svalu však může být způsoben zpětnou 
přeměnou na leucin, neboť v játrech, kde je nízká aktivita BCAA aminotransferázy 
(enzymu katalyzujícího přeměnu leucinu na KIC a opačně), vykazovala KIC 
významně nižší účinnost než leucin (Yoshizawa a kol. 2004). Proti této domněnce 
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ovšem svědčí fakt, že v kultuře hepatocytů byl pozorován srovnatelný účinek KIC a 
leucinu na stimulaci proteosyntézy (Yagasaki a kol. 2002). 

Již v 80. letech 20. století byl vysloven předpoklad, že leucin ovlivňuje 
proteolýzu především nepřímo, pomocí svých metabolitů. Tischler a kol. (1982) 
zjistili, že po přidání cykloserinu, inhibitoru transaminace leucinu, vymizel inhibiční 
účinek leucinu na proteolýzu v inkubovaném kosterním svalu. To potvrzuje také práce 
Nakashimy a kol. (2007), která ukazuje výraznější pokles myofibrilární proteolýzy 
v kosterním svalu hladovějících kuřat po podání KIC než po podání leucinu. Na rozdíl 
od leucinu, KIC snižuje expresi mRNA pro ubikvitin, pokles exprese mRNA pro 
katepsin B je po podání KIC výraznější než po podání leucinu. V případě snížení 
exprese mRNA pro C2 podjednotku proteazomu a m-kalpain jsou KIC a leucin stejně 
účinné. Také na modelu myotubů (mnohojaderné válcovité trubice, vznikající 
splýváním rostoucích myoblastů, v jejichž sarkoplazmě se postupně tvoří myofibrily) 
byla prokázána minimálně stejná, ne-li větší účinnost na snížení proteolýzy u KIC než 
u leucinu (Mitchell a kol. 2004). 

O tom, jak ovlivňuje KIC metabolismus proteinů za podmínek sepse, máme 
dodnes pouze kusé informace. Inkubace kosterních svalů získaných ze septických 
potkanů s KIC neprokázala inhibici proteolýzy, stejně tak infúze KIC nevedla k úpravě 
dusíkové bilance septických potkanů (Hasselgren a kol. 1988 a, b). Naproti tomu byl 
zjištěn příznivý vliv infúze KIC na přežívání septických potkanů, jež byl dáván do 
souvislosti se snížením poměru oxidovaného a redukovaného glutathionu v plazmě 
(Yonekura a kol. 1993) či zvýšenou produkcí ketolátek (Hirokawa a Walzer 1999). 

 
3.3.3 Vliv HMB 
 HMB je přirozeným metabolitem leucinu, jenž vykazuje antikatabolické 
(anabolické) a protizánětlivé účinky, ovlivňuje imunitní systém či zlepšuje hojení ran. 
Mechanismus působení HMB nebyl dodnes zcela objasněn. HMB může sloužit jako 
zdroj β-hydroxy-β-methylglutarylkoenzymu A (HMG-CoA), prekurzoru pro syntézu 
cholesterolu, zejména v situacích, kdy buňka potřebuje jeho zvýšené množství pro 
syntézu nových nebo poškozených buněčných membrán (Nissen a Abumrad 1997). 
V recentních pracích je účinek HMB vysvětlován zásahem do různých signálních drah 
např. nukleární faktor κB (NF-κB) (Smith a kol. 2004), mTOR (Eley a kol. 2007), 
PKR (Eley a kol. 2008 a) či MAPK (mitogeny aktivované proteinkinázy) (Kornasio a 
kol. 2009). 

HMB stimuluje proteosyntézu obdobnými mechanismy jako leucin. Na modelu 
kachexie navozené podáním proteolýzu indukujícího faktoru (PIF) bylo zjištěno, že se 
HMB podílí na fosforylaci mTOR a aktivaci proteosyntézy na úrovni iniciace 
translace. Nezávisle na aktivaci mTOR vyvolává HMB také fosforylaci eIF4G a tedy 
jeho aktivaci. HMB také blokuje aktivaci PKR a následnou inhibici iniciace translace 
ve fázi vazby iniciační methionyl tRNA na 40S podjednotku ribozomu (Eley a kol. 
2007). Na modelu myotubů bylo prokázáno, že HMB účinně brání inhibici 
proteosyntézy vyvolané angiotensinem II, endotoxinem či kombinací TNFα 
s INFγ (Eley a kol. 2008 b), tyto výsledky však dosud nebyly potvrzeny za podmínek 
in vivo. 
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 Účinky HMB na proteolýzu v izolovaných svalech potkana a kuřete popsal 
Ostazsewski a kol. (2000). Vlivem HMB došlo k inhibici degradace proteinů, která 
vykazovala závislost na dávce HMB a typu svalu. Maximální snížení proteolýzy 
nastalo po přidání HMB o koncentraci 1 mmol/l do inkubačního média. HMB 
potlačilo proteolýzu více ve svalech složených z bílých než červených svalových 
vláken. Na rozdíl od HMB, přídavek leucinu do inkubačního média proteolýzu 
významně nesnížil. Na modelu myších myotubů byl nalezen příznivý vliv HMB na 
degradaci proteinů navozenou aplikací PIF, TNFα, IFNγ, endotoxinu či angiotensinu 
II. HMB inhiboval aktivaci kaspáz 3 a 8 a následnou autofosforylaci (aktivaci) PKR, 
která vedla díky aktivaci p38 MAPK ke zvýšené tvorbě reaktivních derivátů 
molekulového kyslíku (Smith a kol. 2004; Eley a kol. 2008 a; Russel a Tisdale 2009). 
Podobně jako v případě proteosyntézy je ovšem nutné podotknout, že tyto poznatky je 
nutné porovnat s in vivo pokusy. 

V praxi je HMB v současnosti využíván především jako potravní doplněk pro 
sportovce. Řada studií se zabývala užitím HMB při silovém tréninku, jejich výsledky 
ovšem nejsou jednoznačné. Zatímco některé studie poukázaly na příznivý vliv 
suplementace HMB vedoucí ke zvýšené depozici netukové hmoty, zvýšení síly, 
poklesu proteolýzy a plazmatických koncentrací enzymů indikujících poškození svalu 
(Nissen a kol. 1996; Knitter a kol. 2000; Kraemer a kol. 2009), jiné tyto příznivé 
účinky vyvrací (Kreider a kol. 1999; Hoffman a kol. 2004; Nunan a kol. 2010). 

V posledních letech se zkoumá možnost terapeutického využití HMB při léčbě a 
prevenci rozvoje kachexie. Podání HMB snížilo pokles tělesné hmotnosti, rychlost 
růstu nádoru a stimulovalo proteosyntézu na modelu kachexie navozené 
adenokarcinomem MAC16 u myší či karcinosarkomem Walker 256 u potkanů (Smith 
a kol. 2005; Caperuto a kol. 2007). V klinické praxi se při studiu terapie kachexie 
používá nejčastěji podání kombinace HMB s  aminokyselinami argininem, 
glutaminem či lysinem (tyto studie však byly provedeny na relativně malém vzorku 
osob). Příznivé účinky této kombinace byly potvrzeny u pacientů s AIDS, rozvinutým 
solidním tumorem, sarkopenií či kriticky zraněných osob (Clark a kol. 2000; May a 
kol. 2002; Flakoll a kol. 2004; Baier a kol. 2009; Kuhls a kol. 2007); naproti tomu u 
pacientů s rhevmatoidní arthritidou nebyla prokázána vyšší účinnost této směsi ve 
srovnání s placebem (Marcora a kol. 2005). Z výsledků experimentů a několika 
klinických studií dosud nelze určit přesný mechanismus účinku HMB a zda je jeho 
podání skutečně efektivní. 

 
4. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

• Studium vlivu endotoxinu na metabolismus bílkovin a aminokyselin 
u různých typů kosterního svalu a dávkové závislosti těchto změn. 

• Posouzení vlivu vybraných metabolitů leucinu (KIC a HMB) na 
metabolismus bílkovin a aminokyselin a porovnání účinku: 
- za podmínek in vitro a in vivo; 
- u zdravých potkanů a v proteokatabolických podmínkách; 
- na různé typy kosterních svalů. 
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5. MATERIÁL A METODIKA 
 
5.1 Pokusná zvířata 

Pokusy byly provedeny na laboratorních potkanech kmene Wistar (BioTest 
Konárovice, ČR), chovaných za standardních světelných a teplotních podmínek 
(dvanáctihodinový cyklus osvětlení, teplota 22°C, vlhkost vzduchu 55 – 65 %) ve 
viváriu Lékařské fakulty University Karlovy v Hradci Králové (LF). Experimenty byly 
schváleny Odbornou komisí pro ochranu zvířat proti týrání LF. 
 
5.2 Endotoxinový/lipopolysacharidový model sepse  

K navození proteokatabolického stavu byl vybrán endotoxinový model sepse, 
který byl indukován intraperitoneální aplikací endotoxinu/lipopolysacharidu (E. coli 
0127:B8) v dávce 1-5 mg endotoxinu/kg tělesné váhy (2,5 mg endotoxinu/ml 
fyziologického roztoku). Kontrolní skupině byl podán fyziologický roztok. Po 24 
hodinách od aplikace byla pokusná zvířata využita ke stanovení parametrů 
metabolismu aminokyselin a bílkovin. Dávka 5 mg/kg endotoxinu byla na základě 
pokusů zkoumajících závislost množství aplikovaného endotoxinu na metabolismus 
bílkovin v kosterním svalu vybrána jako nejvhodnější pro další pokusy, neboť 
vyvolala nejvýznamnější nárůst degradace myofibrilárních proteinů v poměru 
k proteosyntéze, ale nebyla letální. 
 
5.3 Stanovení parametrů metabolismu aminokyselin a bílkovin za podmínek in 

vivo 
Parametry metabolismu leucinu a bílkovin za podmínek in vivo byly hodnoceny 

pomocí infúze značeného leucinu (Wolfe a kol. 1982; Vazquez a kol. 1985). Potkanům 
umístěným do metabolické klece byl infundován fyziologický roztok obohacený o L-
[1-14C] leucin (2,0 µCi/ml). Pro výpočty byl použit model jednokompartmentového 
metabolického poolu leucinu reprezentovaného volným leucinem krevní plazmy. 
Vzorky krevní plazmy a tkání pro stanovení inkorporace leucinu do bílkovin byly 
odebrány bezprostředně po usmrcení potkana, použity pro analýzu obsahu bílkovin a 
stanovení radioaktivity a následně byla výpočtena frakční proteosyntéza. 

 
5.4 Stanovení parametrů metabolismu aminokyselin a bílkovin na izolovaných 

kosterních svalech 
S využitím metody inkubace izolovaného kosterního svalu lze posuzovat vliv 

různých humorálních i fyzikálních faktorů přímo na metabolismus kosterního svalu  
(s vyloučením regulačních zásahů v organismu). S cílem posoudit rozdíly v účincích 
na svaly lišící se ve složení svalových vláken používáme pro inkubaci m. soleus 
(SOL), tedy sval tvořený převážně z vláken typu I (pomalých, červených vláken), a m. 
extensor digitorum longus (EDL), sval složený převážně z vláken typu II (rychlých, 
bílých vláken). Aby byla umožněna dostatečná výměna dýchacích plynů, živin, 
katabolitů a biologicky aktivních látek mezi buňkami a inkubačním médiem, je nutné 
použít svaly z mladých zvířat o hmotnosti cca 40-70 g. Pro stanovení proteosyntézy a 
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oxidace leucinu používáme médium obohacené o směs aminokyselin (3,5 mmol/l) a L-
[1-14C] leucin (0,6 µCi/ml). Výpočet je založen na hodnotě radioaktivity v proteinech 
a specifické aktivitě volného leucinu v médiu. Celková a myofibrilární proteolýza byla 
stanovena v médiu obohaceném o cykloheximid, inhibitor proteosyntézy, jako 
množství uvolněného tyrozinu, resp. 3-methylhistidinu do inkubačního média pomocí 
vysokoúčinné kapalinové chromatografie. 
 
5.5 Stanovení aktivity a exprese proteolytických enzymů 

Aktivita proteolytických enzymů byla stanovována fluorimetricky v supernatantu 
homogenátu měřené tkáně pomocí specifických substrátů a inhibitorů. Chymotrypsin-
like aktivita proteazomu (ChTLA) byla stanovována s využitím substrátu Sukcinyl-
leucyl-leucyl-valyl-tyrosyl-4-methylkumaryl-7-amidu a inhibitoru proteazomu MG132 
(Gomes-Marcondes a Tisdale 2002); aktivita lysozomálních katepsinů B a L pomocí 
substrátu Z-Fenylalanyl-Arginyl-7-amido-4-methylkumarin hydrochloridu a inhibitoru 
Z-Fenylalanyl-Fenylalanyl-fluoromethylketonu (Koohmaraie a Kretchmar 1990; 
Tardy a kol. 2004). Exprese α-podjednotek proteazomu byla stanovena pomocí SDS 
elektroforézy a Western blotu s vizualizací pomocí chemiluminiscence. 
 
5.6 Ostatní metody 

Koncentrace aminokyselin byly stanovovány v plazmě, inkubačním médiu a 
homogenátu svalu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie po předkolonové 
derivatizaci s 6-aminochinolyl-N-hydroxysukcinimidylkarbamátem (Cohen a Michaud 
1993; Reverter a kol. 1997). Koncentrace proteinů byla měřena dle Lowryho a kol. 
(1951). Radioaktivita vzorků byla měřena ve scintilačním roztoku SLD41 pomocí 
scintilačního počítače radiaktivity LS 6000 v Radioizotopových laboratořích LF. 
Biochemická vyšetření z krve potkanů byla prováděna na Ústavu klinické biochemie a 
diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové pomocí komerčních kitů. Poměr 
suché a vlhké hmotnosti vnitřních orgánů byl vypočítán po stanovení vlhké hmotnosti 
ihned po vyjmutí orgánu a suché hmotnosti po 3 dnech sušení v sušárně při teplotě 
55°C. 
 
5.7 Statistické zpracování dat 
 Data byla zpracována pomocí statistického programu NCSS 2001 a PASS (NCSS 
Raysville, UT, USA). Jsou uváděna jako průměr ± směrodatná chyba průměru (SEM – 
standard error mean). Rozdíly byly považovány za statisticky významné při hladině 
významnosti P ≤ 0,05. Použité testy jsou uvedeny vždy u příslušných výsledků, 
nejčastěji jde o kombinaci jednocestné analýzy variance (ANOVA) s Tukey-
Kramerovým post-hoc testem nebo o nepárový t-test. Parametrické testy byly použity 
pouze v případě, kdy nebylo vyloučeno normální rozdělení dat. 
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6. VÝSLEDKY 
 
6.1 Vliv endotoxinu na metabolismus bílkovin a aminokyselin v kosterním svalu 

– dávková závislost 
Cílem této pilotní studie bylo určit vhodnou dávku endotoxinu, jež není letální a 

jejíž aplikace potkanům navodí zvýšenou degradaci proteinů kosterního svalu a mohla 
by sloužit jako model proteokatabolického stavu. Pokusná zvířata byla rozdělena do 4 
experimentálních skupin. Potkanům byl intraperitoneálně injikován endotoxin v dávce 
1, 3 a 5 mg/kg tělesné hmotnosti, kontrolní skupině fyziologický roztok. Po 24 
hodinách byly stanovovány parametry metabolismu bílkovin a aminokyselin. Interval 
24 hodin byl zvolen, protože se osvědčil nejen u endotoxinového, ale i obdobných 
modelů proteokatabolismu a je dostačující i pro sledování vlivu různých látek na 
metabolismus proteinů u těchto stavů, v neposlední řadě je také výhodný a praktický 
pro vlastní zajištění pokusů. 

Aplikace endotoxinu zpomalila nárůst tělesné hmotnosti potkanů, resp. navodila 
její pokles, a vyvolala hyperlipidémii a zvýšení plazmatické koncentrace některých 
aminokyselin. V EDL poklesla koncentrace většiny aminokyselin, jedinou výjimkou 
byl alanin, jehož koncentrace naopak vzrostly. Celková koncentrace aminokyselin se 
však významně nezměnila. V SOL došlo ke změnám koncentrací aminokyselin  
v menším rozsahu než v případě EDL. V EDL potkanů, kterým byl podán endotoxin, 
byl pozorován významný nárůst celkové proteolýzy (více než o 30 %), nezávisle na 
zvolené dávce. Ovlivnění myofibrilární proteolýzy v EDL jevilo dávkovou závislost – 
byl pozorován růst myofibrilární proteolýzy se zvyšující se dávkou endotoxinu, pouze 
dávka 5 mg/kg však vyvolala statisticky významný nárůst (více než dvojnásobný) ve 
srovnání s kontrolní skupinou (viz tabulka 1). Naproti tomu v SOL nebyly zjištěny 
mezi jednotlivými skupinami významné rozdíly v proteolýze (pouze tendence vzrůstu 
myofibrilární proteolýzy). Ačkoliv v SOL nebyl na rozdíl od EDL prokázán vliv 
endotoxinu na nárůst proteolýzy, bylo v obou těchto svalech zjištěno zvýšení ChTLA 
proteazomu až o 30 %. Proteolytická aktivita lysozomálních katepsinů B a L nebyla 
významně ovlivněna v ani jednom ze svalů. Bylo zjištěno také ovlivnění tvorby 
bílkovin v kosterním svalu. V EDL došlo k nárůstu proteosyntézy u všech sledovaných 
dávek endotoxinu, naproti tomu v SOL pouze v případě dávky nejnižší, tedy 1 mg/kg. 
Porovnání relativních změn myofibrilární proteolýzy a proteosyntézy ukázalo, že 
dávka 1 mg endotoxinu/kg vyvolala větší relativní nárůst proteosyntézy než 
myofibrilární proteolýzy, se zvyšující dávkou endotoxinu už nárůst myofibrilární 
proteolýzy převyšoval zvýšení proteosyntézy. Na základě výsledků této pilotní studie 
byla vybrána jako nejvhodnější pro další experimenty dávka 5 mg endotoxinu/kg 
tělesné hmotnosti. 
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Tabulka 1: Vliv endotoxinu na myofibrilární proteolýzu v kosterním svalu 

Experimentální skupina 
Myofibrilární proteolýza (nmol 3-MH/g/h) 

EDL (n=8) SOL (n=8) 
Kontrola 0,878 ± 0,065 1,646 ± 0,151 

Endotoxin 1 mg/kg 1,070 ± 0,076 1,363 ± 0,053 
Endotoxin 3 mg/kg 1,383 ± 0,197 1,919 ± 0,156 
Endotoxin 5 mg/kg 1,891 ± 0,300 * 2,384 ± 0,432 

EDL – m. extensor digitorum longus; SOL – m. soleus; 3-MH – 3-methylhistidin; 
Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SEM. * - signifikantní rozdíl vs. Kontrola při P 
≤ 0,05 (jednocestná ANOVA + Tukey-Kramerův test). 
 
6.2 Vliv KIC na metabolismus bílkovin a aminokyselin intaktních a 

endotoxemických zvířat – studie in vivo 
Pro tento experiment byly vytvořeny 4 skupiny po 9-10 zvířatech: 1) intaktní; 2) 

KIC; 3) endotoxin; 4) endotoxin a KIC. Endotoxin byl injikován intraperitoneálně 
v dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti, kontrolní skupině byl aplikován stejný objem 
fyziologického roztoku. KIC byl aplikován pomocí osmotické pumpy (0,25 g/kg 
tělesné hmotnosti/den), která byla implantována subkutánně do dorsolumbální oblasti. 
Po 24 hodinách byly stanoveny parametry metabolismu bílkovin a aminokyselin. 

Koncentrace celkového cholesterolu vzrostla vlivem KIC jak u intaktních, tak 
endotoxemických potkanů asi o 25 %. Podání endotoxinu vyvolalo nárůst 
plazmatického HDL cholesterolu o 31 %, kombinace endotoxinu a KIC pak o 81 % ve 
srovnání s intaktními zvířaty. Koncentrace LDL cholesterolu vzrostla při aplikaci 
kombinace endotoxinu a KIC oproti intaktním potkanům téměř o polovinu. Podání 
KIC nemělo významný vliv na metabolismus proteinů, tedy (celkovou a myofibrilární) 
proteolýzu, ChTLA proteazomu, proteosyntézu a oxidaci leucinu v ani jednom ze 
sledovaných typů kosterního svalu (EDL a SOL). Podání KIC současně s endotoxinem 
vedlo ke zvýšení ChTLA ve všech měřených tkáních s výjimkou m. tibialis (játra, 
ledviny, slezina, srdce) a aktivity lysozomálních katepsinů B a L v játrech a ledvinách, 
ve srovnání s tkáněmi intaktních zvířat. K nárůstu ChTLA v ledvinách a aktivity 
katepsinů B a L v játrech došlo i oproti endotoxemickým zvířatům. 

 
6.3 Vliv HMB na metabolismus bílkovin a aminokyselin intaktních zvířat – 

studie in vivo 
K pokusu byli použiti samci potkana o hmotnosti cca 260 gramů, kteří byli 

rozděleni do 2 experimentálních skupin. První skupině byl podán HMB v dávce 0,1 
g/kg tělesné hmotnosti pomocí kanyly zavedené do krční žíly, stejné množství HMB 
bylo podáno subkutánně. Kontrolní skupina obdržela místo HMB odpovídající 
množství fyziologického roztoku. Po 18 hodinách hladovění byl potkanům umístěným 
do metabolické klece infundován fyziologický roztok obohacený o L-[1-14C] leucin 
(2,0 µCi/ml) a L-[3,4,5-3H] fenylalanin (10,0 µCi/ml), v případě pokusné skupiny také 
o HMB v dávce 0,1 g/kg tělesné váhy. 
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Aplikace HMB vyvolala pokles celotělového obratu proteinů, tedy snížení 
celotělové proteolýzy i proteosyntézy, byl zjištěn také pokles clearance leucinu (viz 
tabulka 2). Po podání HMB vzrostla plazmatická koncentrace celkového cholesterolu 
(o 14 %) a koncentrace citrulinu, leucinu, poklesly naopak koncentrace alaninu, 
glutaminu, kyseliny glutamové a serinu. Ve svalu (m. gastreocnemius) zvířat, kterým 
byl aplikován HMB jsme zjistili pokles ChTLA téměř o 50 % ve srovnání s intaktními 
zvířaty. V ostatních měřených tkáních nebyly pozorovány významné změny ChTLA. 
V játrech zvířat, kterým byl podán HMB, vzrostla frakční proteosyntéza zjišťovaná 
pomocí L-[1-14C] leucinu i L-[3,4,5-3H] fenylalaninu. Frakční proteosyntéza 
zjišťovaná pomocí L-[1-14C] leucinu poklesla v ledvinách, slezině, srdci a tlustém 
střevu zvířat, kterým byl podán HMB, pokud však byla stanovena pomocí L-[3,4,5-3H] 
fenylalaninu, klesla významně pouze v tlustém střevu. 
 
Tabulka 2: Vliv HMB (0,3 g/kg/den) na celotělový metabolismus bílkovin 
 Intaktní (n=9) HMB (n=8) 

Proteolýza (µmol leucinu/kg/h) 172 ± 9 144 ± 8* 
Proteosyntéza (µmol leucinu/kg/h) 107 ± 8 84 ± 5* 

Proteinová bilance (µmol leucinu/kg/h) -65 ± 4 -60 ± 4 
HMB – β-hydroxy-β-methylbutyrát; Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SEM.  
* - signifikantní rozdíl vs. Intaktní při P ≤ 0,05 (nepárový t-test) 
 
6.4 Vliv HMB na metabolismus bílkovin a aminokyselin endotoxemických zvířat 

– studie in vivo 
K pokusu byli použiti potkani rozděleni do 4 skupin po 9-10 zvířatech: 

1) intaktní; 2) HMB; 3) endotoxin; 4) endotoxin a HMB. Endotoxin byl injikován i.p. 
v dávce 5mg/kg tělesné hmotnosti, kontrolní skupině byl aplikován fyziologický 
roztok. HMB byl aplikován pomocí osmotické pumpy, která byla implantována těsně 
před aplikací endotoxinu nebo fyziologického roztoku (0,5 gramu HMB/kg tělesné 
hmotnosti/den). Po 24 hodinách byly stanoveny parametry metabolismu bílkovin. 

Podání HMB zvýšilo glykemii (u zdravých zvířat vzrůst o 14 %,  
u endotoxemických na hodnoty nelišící se od zdravých zvířat) a normalizovalo 
plazmatickou koncentraci močoviny endotoxemických zvířat. Zatímco podání HMB 
zdravým potkanům neovlivnilo degradaci proteinů v žádném ze sledovaných svalů, 
podání endotoxemickým zvířatům vyvolalo snížení celkové proteolýzy – v SOL na 
hodnoty nelišící se od svalů intaktních potkanů, v EDL sice na hodnoty asi o dvě 
třetiny vyšší než u svalů intaktních zvířat, nicméně významně nižší než u svalů 
endotoxemických zvířat (viz tabulka 3). Myofibrilární proteolýzu snížila aplikace 
HMB pouze v SOL endotoxemických potkanů, v EDL nevyvolala významné změny. 
Ty nebyly zjištěny ani po podání HMB zdravým zvířatům. Podání HMB 
endotoxemickým potkanům vyvolalo pokles ChTLA v EDL na hodnoty významně se 
nelišící od kontrol, v SOL sice poklesla ChTLA oproti endotoxemickým potkanům, 
ale stále byla o 40 % vyšší než u intaktních zvířat. Aplikace HMB intaktním potkanům 
významně ChTLA neovlivnila. Nebyly zjištěny významné rozdíly v expresi α-
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podjednotek proteazomu ani proteolytické aktivitě lysozomálních katepsinů B a L 
mezi jednotlivými experimentálními skupinami. Podání HMB neovlivnilo 
proteosyntézu ani u endotoxemických, ani u zdravých zvířat. Aplikace HMB zdravým 
potkanům neměla významný vliv na oxidaci leucinu, aplikace endotoxemickým ji 
snížila až na hodnoty intaktních zvířat v obou typech svalu. 
 
Tabulka 3: Vliv HMB (0,5 g/kg/den) na metabolismus aminokyselin a proteinů 

 m. extensor digitorum longus 
Kontrola 

(n=10) 
HMB 
(n=10) 

Endotoxin 
(n=9) 

Endotoxin 
+HMB (n=9) 

Celková PL 
(nmol Tyr/g/h) 133 ± 5 150 ± 4 297 ± 35* 225 ± 9*† 

Myofibrilární PL 
(nmol 3-MH/g/h) 0,91 ± 0,07 0,67 ± 0,01 2,89 ± 0,55* 2,53 ± 0,28* 

ChTLA (nmol AMC/ 
mg proteinu/h) 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,1 6,1 ± 0,9* 3,6 ± 0,5 

Proteosyntéza (nmol 
Leu/g proteinu/h) 1321 ± 85 1570 ± 71 911 ± 98* 860 ± 37* 

Oxidace leucinu 
(nmol Leu/g/h) 46 ± 4 48 ± 7 127 ± 25* 56 ± 7† 

 m. soleus 
Kontrola 

(n=10) 
HMB 
(n=10) 

Endotoxin 
(n=9) 

Endotoxin 
+HMB (n=9) 

Celková PL 
(nmol Tyr/g/h) 274 ± 10 278 ± 20 364 ± 25* 319 ± 22 

Myofibrilární PL 
(nmol 3-MH/g/h) 1,65 ± 0,09 1,43 ± 0,09 4,14 ± 0,59* 2,57 ± 0,13† 

ChTLA (nmol AMC/ 
mg proteinu/h) 1,9 ± 0,2 1,4 ± 0,1 3,4 ± 0,2* 2,7 ± 0,2*† 

Proteosyntéza (nmol 
Leu/g proteinu/h) 1522 ± 104 1625 ± 89 1296 ± 135 1318 ± 62 

Oxidace leucinu 
(nmol Leu/g/h) 91 ± 8 66 ± 5 130 ± 13* 79 ± 4† 

HMB – β-hydroxy-β-methylbutyrát; PL – proteolýza; Tyr – tyrozin; 3-MH – 3-
methylhistidin; AMC – 7-amino-4-methylkumarin; ChTLA – Chymotrypsin-like 
aktivita proteazomu; Leu – leucin; Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SEM.  
* - signifikantní rozdíl vs. Intaktní při P ≤ 0,05; † - signifikantní rozdíl Endotoxin + 
HMB vs. Endotoxin při P ≤ 0,05 (jednocestná ANOVA + Tukey-Kramerův test) 
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6.5 Vliv HMB na metabolismus bílkovin a aminokyselin intaktních a 
endotoxemických zvířat – studie in vitro 
Potkanům byl i.p. injikován endotoxin v dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo 

fyziologický roztok. Po 24 hodinách byly odebrány svaly a inkubovány v médiu  
s 2 mmol/l HMB nebo bez HMB. 

Přidání HMB do média neovlivnilo proteosyntézu ani proteolýzu, ale snížilo 
oxidaci leucinu v SOL intaktních zvířat o 23 % (viz tabulka 4). 
 
Tabulka 4: Vliv HMB (2 mmol/l) na oxidaci leucinu v kosterním svalu 

Experimentální skupina 
Oxidace leucinu (nmol Leu/g/h) 

EDL (n=8) SOL (n=8) 
Kontrola 35 ± 3 60 ± 4 

HMB 33 ± 5 46 ± 3* 
Endotoxin 59 ± 9 82 ± 10 

Endotoxin + HMB 61 ± 9* 92 ± 14* 
HMB – β-hydroxy-β-methylbutyrát; EDL – m. extensor digitorum longus; SOL – m. 
soleus; Leu – leucin; Hodnoty jsou uvedeny jako průměr ± SEM.  
* - signifikantní rozdíl vs. Kontrola při P ≤ 0,05 (jednocestná ANOVA + Tukey-
Kramerův test). 
 
7. DISKUZE 
 
7.1 Vliv endotoxinu na metabolismus bílkovin a aminokyselin 

Výsledky pilotní studie, jejímž cílem bylo vybrat vhodnou dávku endotoxinu 
k vyvolání proteokatabolického stavu v kosterním svalu, potvrdily předpoklad, že 
účinky endotoxinu závisí na zvolené dávce. Již 24 hodin po aplikaci endotoxinu byl 
patrný nižší přírůstek tělesné hmotnosti ve srovnání s intaktními zvířaty. Nejvýraznější 
úbytek tělesné hmotnosti byl sledován při podání dávky 5 mg/kg. Porovnání poměru 
suché a vlhké hmotnosti různých orgánů neprokázalo mezi jednotlivými skupinami 
významné rozdíly, takže se na ztrátě tělesné váhy podílela spíše ztráta bílkovin, tuků či 
glykogenu a ne dehydratace organismu, ač je často popisována po podání endotoxinu 
(Nemzek a kol. 2008).  

Hyperlipidemie po podání endotoxinu byla pozorována i v pracích jiných autorů. 
Bylo popsáno, že je způsobena inhibicí aktivity lipoproteinové lipázy na posttranslační 
úrovni – nitrací tyrozinových zbytků tohoto enzymu oxidem dusnatým (Roelfsema a 
kol. 2001; Casanovas a kol. 2009). Skutečnost, že zvýšení koncentrací celé řady 
aminokyselin bylo pozorováno zejména při podání dávky 1 mg endotoxinu/kg, lze 
vysvětlit rozdílnou odpovědí kosterního svalu a viscerálních tkání. U vyšších 
koncentrací endotoxinu bylo zřejmě viscerálními tkáněmi utilizováno větší množství 
aminokyselin uvolněných z bílkovin svalu pro tvorbu bílkovin, např. proteinů akutní 
fáze nebo cytokinů. Zvýšená produkce cytokinů je známa a byla doložena jak po 
podání endotoxinu (Dehoux a kol. 2003), tak u modelů sepse (Safranek a kol. 2006 a; 
Lustig a kol. 2007), v naší práci jsme se stanovením cytokinů nezabývali. 
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Podání endotoxinu vyvolalo v kosterním svalu proteokatabolický stav (nejvíce 
rozvinutý při nejvyšší dávce endotoxinu). Byl pozorován nárůst jak celkové, tak 
myofibrilární proteolýzy. Zatímco celková proteolýza vzrostla nezávisle na dávce 
endotoxinu, ovlivnění myofibrilární proteolýzy v kosterním svalu jevilo dávkovou 
závislost (stejně jako u změny tělesné hmotnosti jsme maximální nárůst myofibrilární 
proteolýzy zaznamenali při dávce 5 mg/kg). V souladu s aktivací proteolýzy bylo 
pozorováno také zvýšené uvolňování většiny aminokyselin ze svalu do inkubačního 
média, snížená koncentrace glutaminu ve svalu a zvýšená oxidace leucinu, jev 
popisovaný charakteristicky při nemocech doprovázených ztrátou proteinů (Yoshida a 
kol. 1991; Holecek a kol. 1997). Na rozdíl od proteolýzy jsme u proteosyntézy 
pozorovali nejednoznačné výsledky – v závislosti na použité metodice stanovení. 
Zatímco v případě stanovení frakční proteosyntézy in vivo (pomocí infuze izotopu 
leucinu) jsme pozorovali indukci syntézy proteinů, v případě stanovení v uspořádání in 
vitro (na izolovaném svalu) v rámci studie s HMB byla zjištěna inhibice proteosyntézy 
vlivem endotoxinu. V literatuře je většinou popisována po podání endotoxinu inhibice 
proteosyntézy (Lang a kol. 2007), nicméně existují i práce dokládající její nárůst 
(Holecek a kol. 1997). 
 Stanovení aktivit hlavních intracelulárních proteolytických systémů, ubikvitin-
proteazomového a lysozomálního, prokázalo, že příčinou proteokatabolického stavu 
v kosterním svalu, navozeného podáním endotoxinu, je aktivace proteazomového 
systému. Naše výsledky se shodují se soudobými představami, že proteazomový 
systém hraje klíčovou úlohu při aktivaci intracelulární proteolýzy za mnoha 
katabolických stavů, jako jsou sepse (Fischer a kol. 2000), nádory (Khal a kol. 2005), 
popáleniny (Chai a kol. 2002), chronická onemocnění ledvin (Rajan a Mitch 2008) 
nebo denervační atrofie (Wing a kol. 1995). Jelikož spolu se změnou aktivity 
proteazomu nebyly zjištěny změny v expresi α-podjednotek proteazomu (známka 
nezměněné exprese proteazomu jako celku), předpokládáme, že jsou uvedené změny 
způsobeny ovlivněním katalytické aktivity proteazomu. To je v souladu 
s pozorováním, že změny proteolytické aktivity a transkripce různých složek 
proteazomu na úrovni mRNA ne vždy korelují se změnami exprese na úrovni proteinu 
(Hobler a kol. 1999). Práce na jiných modelech proteokatabolického stavu ovšem 
ukazují, že na regulaci proteolytické aktivity proteazomu se mohou také podílet změny 
exprese jeho složek (Smith a kol. 2004). Regulace aktivity proteazomu je tedy 
komplexní jev a za různých podmínek se mohou na ní podílet různé mechanismy. 
Aktivace proteazomu vlivem aplikace endotoxinu se neomezovala pouze na kosterní 
sval, ale sledovali jsme ji i v jiných tkáních např. játrech, ledvinách nebo slezině. 
Pokud bychom ovšem zohlednili kvantitativní hledisko, pak k nejintenzivnější aktivaci 
došlo v kosterním svalu, zejména ve svalech s převahou bílých, rychlých vláken. 
 Z porovnání dávkové závislosti endotoxinu na sledované parametry metabolismu 
bílkovin a aminokyselin je patrné, že dávka 5 mg/kg vyvolává po 24 hodinách 
nejvýraznější změny mnoha z těchto parametrů např. pokles tělesné hmotnosti, nárůst 
myofibrilární proteolýzy, zvýšené uvolňování aminokyselin z kosterního svalu či 
poměr relativní změny myofibrilární proteolýzy a proteosyntézy. Tato dávka byla 
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tudíž zvolena jako nejvhodnější k vyvolání proteokatabolického stavu v kosterním 
svalu potkana a použita v dalších experimentech. 
 
7.2 Vliv KIC na metabolismus bílkovin a aminokyselin intaktních a 

endotoxemických zvířat – studie in vivo 
Vzhledem k tomu, že KIC je v organismu metabolizován na HMG-koenzym A, 

prekurzor pro syntézu cholesterolu, není úplně překvapivé zjištění, že podání KIC 
navodilo zvýšení plazmatických koncentrací cholesterolu u zdravých i 
endotoxemických zvířat (Nissen a Abumrad 1997). Zvýšená plazmatická koncentrace 
leucinu mohla být způsobena reaminací podaného KIC. 
 V souladu s tím, že podání KIC významně neovlivnilo žádný z námi sledovaných 
parametrů metabolismu proteinů, bez ohledu na typ kosterního svalu, nebyly 
pozorovány ani změny v uvolňování aminokyselin ze svalu do inkubačního média (až 
na výjimku glutaminu a argininu). Existují práce jiných autorů popisující ovlivnění 
metabolismu proteinů vlivem KIC, a to jak zásahem do proteosyntézy, tak proteolýzy 
v kosterním svalu (Yoshizawa a kol. 2004; Nakashima a kol. 2007). V těchto pracích 
ovšem, na rozdíl od našeho experimentu, nebyly stanovovány parametry metabolismu 
proteinů přímo, na jejich ovlivnění bylo poukázáno pomocí stanovení exprese složek 
proteolytických systémů na úrovni mRNA nebo fosforylace faktorů podílejících se na 
iniciaci translace. 
 Mechanismus zvýšení aktivity proteolytických systémů v mimosvalové tkáni – 
jak ubikvitin-proteazomového (měřeno jako ChTLA), tak lysozomálního (měřeno jako 
aktivita katepsinů B a L) – při aplikaci kombinace KIC s endotoxinem neznáme. 
Neboť tento jev dosud nebyl popsán a podání samotného KIC ani endotoxinu 
proteolytickou aktivitu významně neovlivnilo. Navíc práce zabývající se vlivem KIC 
na proteolýzu se omezují především na kosterní sval, případně játra. 
 
7.3 Vliv HMB na metabolismus bílkovin a aminokyselin intaktních zvířat – 
studie in vivo 

Zvýšení plazmatické koncentrace cholesterolu po podání HMB lze vysvětlit tím, 
že HMB je v organismu metabolizován na HMG-koenzym A. Toto tvrzení dále 
posiluje fakt, že podobný nárůst plazmatické koncentrace cholesterolu jsme popsali i 
při podávání KIC, prekurzoru HMB. Navíc již dříve bylo pomocí radioizotopových 
metod prokázáno, že HMB slouží jako prekurzor pro syntézu cholesterolu (Bloch a 
kol. 1954). Naproti tomu výsledky toxicitní studie neprokazují, že by mělo podávání 
HMB vliv na hladiny základních živin či výskyt nežádoucích účinků (Baxter a kol. 
2005). 
 Hlavním mechanismem, který se podílí na přibývání svalové tkáně po podání 
HMB, je spíše pokles proteolýzy a ne nárůst proteosyntézy, neboť jsme po aplikaci 
HMB zaznamenali snížení celotělového obratu proteinů (pokles proteolýzy i 
proteosyntézy). Výsledky této studie jsou v souladu s prací Ostaszewského a kol. 
(2000), kde přidání HMB do inkubačního média snížilo proteolýzu v izolovaných 
svalech, ale nezpůsobilo nárůst proteosyntézy. HMB zřejmě nemá vliv na aktivitu 
dehydrogenázy ketoanalog BCAA (BCKD), klíčového enzymu metabolismu BCAA, 



20 
 

protože neovlivnilo oxidaci leucinu (KIC, tedy prekurzor HMB zvyšuje aktivitu 
BCKD díky inhibici BCKD kinázy). 
 Jelikož kosterní sval tvoří velkou část zásoby proteinů organismu, reflektují 
změny celotělového obratu proteinů vlivem HMB zejména zásah do metabolismu 
proteinů v kosterním svalu. Tuto hypotézu podporuje zjištění, že HMB způsobuje 
pokles aktivity ubikvitin-proteazomového proteolytického systému (nejdůležitějšího 
systému zodpovědného za degradaci intracelulárních proteinů) v kosterním svalu. 
Naproti tomu v jiných tkáních jsme změny aktivity tohoto systému nezaznamenali. 
Příčinu poklesu aktivity proteazomu výhradně v kosterním svalu neznáme. Jedním 
z možných vysvětlení mohou být rozdíly mezi jednotlivými tkáněmi v aktivitě enzymů 
podílejících se na syntéze a metabolismu HMB. Např. vysoká aktivita BCAA 
aminotransferázy (BCAT) v kombinaci s nízkou aktivitou BCKD ve svalu může vést 
k přeměně většího množství KIC na HMB pomocí KIC-dioxygenázy. Bohužel na 
rozdíl od BCAT a BCKD, chybí práce detailně se zabývající tkáňovými rozdíly 
v aktivitě KIC dioxygenázy. 
 V souladu s poklesem celotělové proteosyntézy jsme zjistili po podání HMB 
pokles proteosyntézy v téměř všech měřených tkáních (srdce, ledviny, slezina, tlusté 
střevo). Na poklesu proteosyntézy se mohla podílet snížená dostupnost některých 
aminokyselin, způsobená poklesem proteolýzy v kosterním svalu. Tomu odpovídají 
snížené plazmatické koncentrace alaninu, glutaminu, kyseliny glutamové a serinu 
(naproti tomu plazmatické koncentrace citrulinu, leucinu a sumy všech BCAA 
vzrostly). Jedinou tkání, ve které jsme pozorovali zvýšení proteosyntézy, byla játra. 
Mechanismus zvýšení proteosyntézy v jaterní tkáni není znám, stejně tak zda dochází 
ke stimulaci tvorby některé selektivní skupiny proteinů. 
 
7.4 Vliv HMB na metabolismus bílkovin a aminokyselin endotoxemických zvířat 

– studie in vivo 
Z výsledků vyplývá, že podání HMB septickým potkanům zmírnilo degradaci 

proteinů (celková i myofibrilární proteolýza), aktivovanou aplikací endotoxinu, 
zatímco pokles proteosyntézy významně neovlivnilo. Poklesu myofibrilární proteolýzy 
odpovídala inhibice proteolytické aktivity proteazomu (stanovena jako ChTLA), 
zatímco aktivita lysozomálních enzymů významně ovlivněna nebyla. Proto můžeme 
soudit, že hlavním mechanismem tlumivého účinku HMB na proteolýzu je právě 
inhibice ubikvitin-proteazomového systému. Podobné závěry vyplynuly i z práce 
provedené na kosterním svalu myší s tumorem indukovanou proteolýzou 
(adenokarcinom MAC16) (Smith a kol. 2005). 

O mechanismu, jakým aplikace HMB snížila oxidaci leucinu (indikující oxidaci 
všech tří BCAA) ve svalech endotoxemických zvířat, můžeme pouze spekulovat, je to 
nový poznatek. Klíčový enzym oxidace BCAA, BCKD je alostericky aktivována KIC 
(Brosnan a Brosnan 2006). Vznik KIC z leucinu je katalyzován BCAT, která je 
aktivováná svým substrátem, leucinem. Domníváme se, že podáním HMB vyvolaný 
pokles proteolýzy a snížené uvolňování leucinu (i dalších BCAA) z proteinů svalu 
způsobuje snížení dostupnosti KIC a pokles oxidace BCAA. Hypotézu o nepřímém 
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vlivu HMB na oxidaci BCAA podporuje také fakt, že podání HMB zdravým zvířatům 
oxidaci leucinu významně neovlivnilo. 
 
7.5 Vliv HMB na metabolismus bílkovin v kosterním svalu – studie in vitro 

Neprokázali jsme přímý vliv HMB na metabolismus proteinů, protože přidání 
HMB o koncentraci 2 mmol/l do inkubačního média neovlivnilo proteolýzu a 
proteosyntézu v kosterním svalu intaktních a endotoxemických zvířat ani uvolňování 
aminokyselin z inkubovaných svalů do média. Náš závěr je v rozporu se studií 
Ostaszewského a kol. (2000), ve které byla popsána inhibice proteolýzy ve svalech 
intaktních zvířat po přidání HMB do inkubačního média. Nelze ovšem vyloučit 
možnost, že by se přímý vliv HMB na metabolismus bílkovin prokázal až po delším 
působení. Pozorovali jsme snížení oxidace leucinu v SOL zdravých zvířat a případná 
změna koncentrace leucinu by mohla metabolismus bílkovin ovlivnit. 

 
7.6 Porovnání metabolismu bílkovin mezi EDL a SOL – vliv endotoxinu a 
metabolitů leucinu 

Mezi svaly lišícími se ve složení svalových vláken jsou patrné rozdíly 
v metabolismu proteinů. Z porovnání námi zkoumaných svalů, EDL (sval složený 
převážně z bílých, rychlých vláken) a SOL (sval složený převážně z červených, 
pomalých vláken), vyplývá, že v SOL je vyšší obrat proteinů než v EDL (vyšší 
rychlost jak proteolýzy, tak proteosyntézy). Účinek endotoxinu byl však výraznější 
v EDL než v SOL – byla pozorována intenzivnější aktivace proteolýzy i oxidace 
leucinu a zároveň intenzivnější inhibice proteosyntézy. Vyšší senzitivita svalů 
obsahujících převážně bílá, rychlá vlákna byla popsána také na jiných modelech 
zánětu např. aplikace terpentýnového oleje (Muthny a kol. 2008) nebo ligace a punkce 
caeca (Tiao a kol. 1997b; Safranek a kol. 2006b). Příčinou odlišného ovlivnění 
různých typů svalu je zřejmě rozdílná senzitivita vůči mediátorům produkovaných 
v průběhu sepse, ať už jde o glukokortikoidy (Larbaud a kol. 2001) nebo cytokiny 
(Fang a kol. 1995). 

Zatímco rozdíly účinku KIC na různé svaly prokázány nebyly, je z našich 
výsledků patrné, že účinek HMB významně závisel na typu svalu. Je ovšem nutné vzít 
v potaz, že ani samotné podání KIC významně neovlivnilo metabolismus proteinů, a 
tak se potenciální rozdíl v účinku na jednotlivé svaly zřejmě neměl možnost projevit. 
Tuto hypotézu potvrzuje také to, že rozdíly v účinku HMB se projevily u septických 
zvířat a ne u zdravých. Ačkoliv aplikace HMB endotoxemickým potkanům vyvolala 
výraznější pokles většiny parametrů degradace proteinů (celková proteolýza, ChTLA, 
oxidace leucinu) v EDL, výraznější útlum myofibrilární proteolýzy jsme pozorovali 
v SOL. Vzhledem k tomu, že myofibrilární proteiny jsou obzvlášť citlivé k degradaci 
vlivem sepse (Hasselgren a Fischer 1998), zdá se, že více prospěšný bude účinek 
HMB u sepse ve svalech obsahujících vyšší množství červených, pomalých vláken než 
ve svalech obsahujících převahu bílých, rychlých vláken. Protože jsou červená, 
pomalá vlákna důležitou a podstatnou složkou dýchacích svalů (Polla, 2004), které 
jsou životně důležité při závažném onemocnění, může mít toto zjištění i praktický 
dopad. 
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8. ZÁVĚRY 
 

1) Prokázali jsme rozvoj proteokatabolického stavu po podání endotoxinu 
v kosterním svalu, nejvýrazněji se změny metabolismu bílkovin projevily u 
dávky 5 mg endotoxinu/kg tělesné hmotnosti. Vůči účinku endotoxinu byl 
více senzitivní EDL. 

2) Neprokázali jsme vliv KIC na metabolismus bílkovin v kosterním svalu.  
3) Potvrdili jsme pokles celotělového obratu bílkovin po podání HMB u 

zdravých zvířat a příznivý účinek na metabolismus bílkovin kosterního svalu 
v proteokatabolických podmínkách. Přímý účinek HMB na kosterní sval však 
zjištěn nebyl. Prokázali jsme rozdílný účinek HMB na svaly lišící se ve 
složení svalových vláken. 
 

Pro závěr číslo 1 svědčí, že podání endotoxinu vyvolalo: 
- pokles tělesné hmotnosti zvířat úměrný dávce endotoxinu (maximum u 

dávky 5 mg/kg tělesné hmotnosti) 
- nárůst plazmatické koncentrace triacylglycerolu, celkového cholesterolu, 

močoviny a celé řady aminokyselin a pokles koncentrace glukózy, HDL 
cholesterolu, kyseliny glutamové a taurinu 

- stimulaci celkové i myofibrilární proteolýzy v kosterním svalu (absolutně i 
relativně ve srovnání se změnami proteosyntézy) (maximum u dávky 5 
mg/kg tělesné hmotnosti) 

- nárůst oxidace leucinu v kosterním svalu 
- zvýšené uvolňování aminokyselin ze svalu do inkubačního média 
- stimulaci proteolytické aktivity proteazomu v kosterním svalu i 

mimosvalové tkáni (v játrech, ledvinách a slezině) 
- vzrůst aktivity katepsinů B a L v tenkém střevě 
- intenzivnější inhibici proteosyntézy a aktivaci proteolýzy a oxidace leucinu 

v EDL 
 
Pro závěr číslo 2 svědčí, že podání KIC: 

- nemělo významný vliv na proteosyntézu v kosterním svalu zdravých ani 
endotoxemických zvířat 

- nemělo významný vliv na proteolýzu v kosterním svalu zdravých ani 
endotoxemických zvířat 

 
Pro závěr číslo 3 svědčí, že: 
• podání HMB zdravým potkanům vyvolalo: 

- nárůst plazmatické koncentrace celkového cholesterolu, citrulinu a leucinu a 
pokles koncentrace alaninu, glutaminu, kyselinu glutamové a serinu 

- pokles celotělového obratu bílkovin (inhibice proteosyntézy i proteolýzy) a 
clearance leucinu 
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- inhibice proteosyntézy v ledvinách, slezině, srdci a tlustém střevě a 
stimulace proteosyntézy v játrech 

- útlum proteolytické aktivity proteazomu v kosterním svalu  
 

• podání HMB endotoxemickým potkanům vyvolalo: 
- pokles plazmatické koncentrace močoviny 
- snížení celkové i myofibrilární proteolýzy v kosterním svalu 
- inhibici proteolytické aktivity proteazomu v kosterním svalu 
- útlum oxidace leucinu v kosterním svalu 
- výraznější pokles hodnot většiny parametrů degradace proteinů v EDL a 

větší pokles myofibrilární degradace v SOL 
 

• přidání HMB do inkubačního média: 
- nemá vliv na metabolismus proteinů v kosterním svalu u zdravých ani 

endotoxemických zvířat (neovlivnilo proteolýzu ani proteosyntézu) 
- snížilo oxidaci leucinu v SOL zdravých zvířat 
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