
ABSTRAKT 

 

Incidence diabetu 2. typu velmi rychle narůstá a představuje velkou hrozbu pro 

zdravotnictví i ekonomiku 21. století. Diabetes 2. typu je jasně asociován s obezitou a 

dysfunkce a apoptóza pankreatických β buněk v důsledku zvýšené hladiny mastných kyselin v 

krvi je považována za důležitý faktor přispívající k rozvoji tohoto onemocnění. Molekulární 

mechanismy zodpovědné za neblahé účinky mastných kyselin však nejsou dostatečne známy.  

Cílem tohoto výzkumného projektu bylo přispět k objasnění mechanismů, kterými 

nasycené a nenasycené mastné kyseliny regulují viabilitu a indukci apoptózy u lidských 

pankretických β buněk in vitro. U lidské β-buněčné linie NES2Y jsme ukázali, že zvýšené 

hladiny nasycených mastných kyselin přijímaných potravou (kyselina palmitová a stearová) 

indukují apoptózu pankreatických β buněk, narozdíl od příslušných nenasycených mastných 

kyselin (např. kyselina palmitolejová a olejová). Zjistili jsme, že apoptóza indukovaná 

kyselinou stearovou je doprovázena signifikantní aktivací kaspázy 2, 6, 7, 8 a 9, ale ne 

signifikantní aktivací kaspázy 3. Nebyla však spojena s vyléváním cytochromu c, změnou 

exprese proteinů PIDD, Fas a FasL a s aktivací proteinu p53. Působení kyseliny stearové 

vedlo k rychlé aktivaci signálních drah stresu endoplazmatického retikula (ER) (tj. IRE1α, 

PERK a ATF6 dráhy). Dále jsme ukázali, že apoptóza indukovaná působením kyseliny 

stearové není závislá na aktivaci kaspázy 2 a kinázy JNK. Obě molekuly se však zdají být 

zapojeny u buněk NES2Y do regulačních drah stresu ER. 

Dále jsme zjistili, že buněčná smrt indukovaná působením nasycených mastných 

kyselin je blokována působením nenasycených mastných kyselin. Ukázali jsme, že inhibiční 

efekt kyseliny olejové na apoptózu indukovanou působením kyseliny stearové se odehrává 

“upstream” od aktivace kaspáz a nepůsobí skrze regulaci aktivace mitochondriální dráhy 

apoptózy, aktivaci proteinu p53 a změnu exprese proteinů PIDD, Fas a FasL. Kyselina 

olejová inhibovala také zvýšení exprese několika markerů stresu ER (tj. BiP, CHOP a XBP1s) 

vyvolané působením kyseliny stearové. To naznačuje, že inhibiční účinek kyseliny olejové se 

uplatňuje “upstream” od indukce stresu ER nebo na úrovni indukce stresu ER. 

Vyvinuli jsme také vlastní metodu pro izolaci myších Langerhansových ostrůvků, jejíž 

inovativnost spočívá v použití plastiku určeného pro kultivaci suspenzních buněk pro 

efektivní separaci endokrinní a exokrinní tkáně. 

Naše výsledky přispěly k porozumění mechanismům, kterými nasycené a nenasycené 

mastné kyseliny regulují stres endoplazmatického retikula a apoptózu u pankreatických β 



buněk. Tyto poznatky by mohly být prospěšné při vývoji nových postupů léčby diabetu 2. 

typu, zaměřených na zachování funkce a viability pankreatických β buněk.  


