
SHRNUTÍ

Obezita je celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění. Prevalence obezity

v posledních letech stoupá ve všech světadílech. Alarmující je především trvalý vzestup

výskytu obezity u dětí. Obezita je spojena se zvýšeným rizikem diabetu 2. typu,

hyperlipidemie, kardiovaskulárních chorob, některých chorob nádorových a onemocnění

pohybového systému. Náklady na péči chorob sdružených s obezitou každoročně stoupají a

obezita tak představuje velmi významnou zátěž zdravotního systému v rozvinutých – a

v poslední době i rozvíjejících se – zemích. Tato skutečnost podtrhuje nezbytnost výzkumu

v oblasti prevence a léčby obezity.

K rozvoji metabolických chorob sdružených s obezitou přispívá zásadní měrou dysfunkce

tukové tkáně. Jejími projevy jsou: 1) změna sekrece specifických působků hormonální či

parakrinní povahy (nazývaných obecně adipokiny) v tukové tkáni a 2) zvýšená mobilizace

nenasycených mastných kyselin (NEMK) z tukové tkáně a následně jejich zvýšené

uvolňování do krevního oběhu (1). Ve studiích shrnutých v této dizertační práci jsme se

zaměřili na studium regulace lipolýzy, tj. procesu uvolňování NEMK z tukové tkáně.

Pozornost jsme věnovali úloze adiponektinu a B-natriuretického peptidu (BNP) v regulaci

lipolýzy u dvou patologických stavů, u nichž je lipolýza narušena: u obezity a srdečního

selhání.

V našich prvních dvou studiích (studie č. 1 a 2) jsme prokázali, že adiponektin, hormon

vytvářený v adipocytech tukové tkáně, ovlivňuje v adipocytech autokrinním resp. parakrinním

způsobem lipolýzu. Ve studii č. 1 jsme ukázali, že celkový adiponektin inhibuje spontánní i

katecholaminy indukovanou lipolýzu u neobézních jedinců a tento účinek není patrný u

obézních jedinců. Protože adiponektin je sekretován z adipocytu v několika polymerických

formách s odlišným biologickým účinkem, zaměřili jsme se ve studii č. 2 na působení

jednotlivých polymerických forem na regulaci lipolýzy v podkožní a viscerální tukové tkáni.

Ukázali jsme, že globulární adiponektin inhiboval lipolýzu v podkožní tukové tkáni

(subcutaneous adipose tissue, SAT) zatímco trimerický adiponektin inhiboval lipolýzu ve

viscerální tukové tkáni (visceral adipose tissue, VAT) obézních žen. Při zkoumání

mechanismů podmiňujích tyto účinky jsme ukázali, že globulární adiponektin indukuje

aktivitu AMP-aktivované proteinové kinázy (AMPK) v SAT.

V další studii (studie č. 3) přinášíme zcela prioritní poznatky o poruchách regulace lipolýzy u

pacientů s chronickým srdečním selháním (ChSS). Charakteristicky trvale zvýšená lipolýza u



ChSS může přispívat k přetížení myokardu NEMK, k inzulínové rezistenci a ke kardiální

kachexii. Mechanismy zvýšené lipolýzy u ChSS nejsou zatím zřejmé. V naší studii jsme se

zaměřili na zkoumání úlohy BNP v tukové tkáni u ChSS a ukázali jsme, že BNP1-32 působí

lipolyticky v SAT, a indukce lipolýzy bioaktivním BNP je zvýšená u pacientů s ChSS oproti

zdravým kontrolám. BNP je tak pravděpodobně hormonem přispívajícím ke zvýšené lipolýze

u ChSS, patrně důležitějším než jsou katecholaminy (za fyziologických okolností

nejvýznamnější stimulátory lipolýzy).

Ve studii č. 4 jsme předchozí studium parakrinních účinků izoforem adiponektinu v podkožní

a viscerální tukové tkáni doplnili zkoumáním jejich sekrece z adipocytů SAT a VAT. Zjistili

jsme, že množství celkového adiponektinu secernovaného z SAT bylo vyšší než z VAT, a u

obézních byl pokles sekrece adiponektinu významnější v SAT než v VAT v porovnání s

neobézními. Dle našich výsledků se SAT zdá být významnějším určujícím faktorem změn

produkce adiponektinu při obezitě než VAT.

Výše zmíněné poznatky přispívají k pochopení patogeneze metabolických komplikací u

obezity a chronického srdečního selhání a mohou přispět v budoucnu k rozvoji prevence a

terapeutického ovlivnění metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity.


