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Seznam zkratek
ACC Acetyl-CoA-karboxyláza (Acetyl-CoA carboxylase)

AdipoR Receptor pro adiponektin (Adiponectin receptor)

AICAR 5–Aminoimidazol–4-karboxyamid-ribonukleotid (5–aminoimidazole–4-

carboxamide riboside)

AMPK AMP-aktivovaná protein kináza (AMP-activated protein kinase)

ANP Natriuretický peptid typ A (A-type natriuretic peptide)

BNP Natriuretický peptid typ B (B-type natriuretic peptide)

HF Heart failure

HMW Vysoká molekulární hmotnost (High molecular weight)

HSL Hormon senzitivní lipáza (Hormone sensitive lipase)

ChSS Chronické srdeční selhání

LMW Nízká molekulární hmotnost (Low molecular weight)

MMW Střední molekulární hmotnost (Medium molecular weight)

NEFA Non-esterified fatty acids

NEMK Neesterifikované mastné kyseliny

TNF-α Tumor nekrotizující faktor alfa (Tumor necrosis factor alpha)

SAT Podkožní tuková tkáň (Subcutaneous adipose tissue)

VAT Viscerální tuková tkáň (Visceral adipose tissue)
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SOUHRN

Obezita je celosvětově nejrozšířenější metabolické onemocnění. Prevalence obezity trvale

narůstá, alarmující je především 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. 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 dizertační práci jsme se zaměřili

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

věnovali úloze adiponektinu a natriuretického peptidu typu B (BNP) v regulaci lipolýzy u

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

V 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. V prvé z těchto studií 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 v další studii 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
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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 ChSS a mohou přispět v budoucnu k rozvoji prevence a terapeutického ovlivnění

metabolických a kardiovaskulárních komplikací obezity.
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SUMMARY

Obesity is a most common metabolic disorder worldwide. Prevalence of obesity is

consistently growing in all continents during last years. Obesity is linked to elevated risk of

type 2 diabetes, hyperlipidemia, cardiovascular diseases, some cancers and disorders of

musculoskeletal system. The cost of treatment of diseases linked to obesity is annually

increasing and obesity represents a very important part of costs of health system in developed

– and recently also developing – countries. This shows the necessity of research in the area of

preventive and therapeutic procedures.

The development of metabolic disturbances linked to obesity is associated with dysfunction of

adipose tissue. Its two main features are: 1) altered secretion of specific substance with

hormonal or paracrine character (called adipokines) and 2) elevated mobilization od non-

esterified fatty acids (NEFA) from adipose tissue and subsequently their increased release into

the circulation (1). In our studies we paid attention to the studies of lipolysis. The rate of

lipolysis is the primary factor that determines the release of NEFA from adipose tissue. We

focused to the role of adiponectin and natriuretic peptid type B (BNP) in the regulation of

lipolysis in two pathological states – obesity and chronic heart failure (HF).

In the first two studies we show that adiponectin, hormon produced in adipocytes of adipose

tissue, influences the lipolysis in adipocytes by autocrine respectively paracrine manner. In

study No. 1 we showed that adiponectin inhibits spontaneous and catecholamine-induced

lipolysis in non-obese but not in obese subjects. Adiponectin is secreted from adipocyte in

several polymeric forms with different biological effect: therefore, in study No. 2 we

investigated the role of polymeric forms in regulation of lipolysis in subcutaneous and

visceral adipose tissue (SAT and VAT, respectively). We showed that globular adiponectin

inhibited lipolysis in SAT and trimeric adiponectin inhibited lipolysis in VAT in obese

women. We explored the mechanisms underlying these lipolytic actions and showed that

globular adiponectin induces activation of AMP-activated protein kinase (AMPK) in SAT.

In the next study (study No. 3) we present original findings on disturbances of lipolysis

regulation in patiens with HF. The enhanced lipolysis in advanced HF can contribute to the

overload of myocardium with the flow of non-esterified fatty acids and to the whole-body

insulin resistence and cardiac cachexia. Mechanisms of increased adipose tissue lipolysis in

HF patiens are incompletely understood. We investigated the effect of natriuretic peptides in
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adipose tissue and showed that BNP1-32 contributes to the lipolysis regulation in SAT and that

induction of lipolysis by bioactive form of BNP is enhanced in HF patiens in comparison with

healthy control group. This suggests that BNP is a hormone that contributes to the enhanced

lipolysis in HF patiens. It is, presumably, more important than catecholamines (in

physiological conditions the most important stimulators of lipolysis).

In study No. 4 we examined secretion of adiponectin isoforms from adipocytes in SAT and

VAT. We found that total adiponectin quantity secreted from adipose tissue explants was

higher in SAT than in VAT. When compared to non-obese, the adiponectin secretion was

reduced in obese subjects, the reduction being more significant in SAT than in VAT.

According to our results, SAT seems to be more important – when compared with VAT –

determinant of the altered adiponectin production in obesity.

The above mentioned findings contribute to the understanding of pathogenesis of metabolic

complications of obesity and HF and can contribute to the development of preventive and

therapeutic measures influencing metabolic and cardiovascular complications of obesity.
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1. ÚVOD

Předkládaná dizertační práce je založena na čtyřech studiích, ve kterých byly za použití

experimentálních metod získány poznatky o regulaci lipolýzy v tukové tkáni in vitro (studie č.

1, 2 a 4) a in vivo (studie č. 3).

Práce je tématicky rozdělena do dvou částí. V první části je společným vodítkem zkoumání

regulace lipolýzy adiponektinem a natriuretickým peptidem typu B. V prvé studii jsme

zkoumali vliv adiponektinu na spontánní a katecholaminy stimulovanou lipolýzu

v izolovaných adipocytech SAT in vitro. Další studie sleduje úlohu celkového, trimerického a

globulárního adiponektinu v regulaci lipolýzy v adipocytech izolovaných z SAT a VAT in

vitro. Sledována byla i úloha aktivace AMPK v regulaci lipolytických procesů adiponektinem.

Studie č. 3 je studie využívající mikrodialyzační techniky k in vivo studiu účinku

natriuretického peptidu typu B v tukové tkáni u pacientů se srdečním selháním. V druhé části

jsme se věnovali sekreci multimerních izoforem adiponektinu v SAT a VAT, zahrnuto ve

studii č. 4.
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2. PŘEHLED SOUČASNÝCH
POZNATKŮ

Obezita je chronické metabolické onemocnění definované zvýšenou tělesnou hmotností

podmíněnou zvětšením objemu bílé tukové tkáně. Prevalence obezity celosvětově narůstá,

obezita byla prohlášena Světovou zdravotnickou organizací za epidemii 21. století.

Obezita je rizikovým faktorem vzniku řady metabolických a kardiovaskulárních onemocnění

(například inzulínové rezistence, diabetu 2. typu, dyslipidemie, arteriální hypertenze,

aterosklerózy, ischemické choroby srdeční), některých nádorových onemocnění a chorob

pohybového aparátu. Léčba zdravotnických komplikací představuje významnou ekonomickou

zátěž a je též závažným sociálním problémem. Farmakologická léčba obezity je dosud velmi

omezená. Výzkum nových léků je žádoucí.

Tuková tkáň má v organismu kromě úlohy tepelného a mechanického izolátoru a zásadní role

v kontrole energetické rovnováhy organismu také významnou endokrinní funkci. Secernuje

látky bílkovinné povahy nazývané adipokiny, které se v organismu účastní například regulace

metabolismu tuků a sacharidů, tlaku krve, zánětlivých pochodů a dalších.

2.1 Lipolýza, její regulace a poruchy regulace lipolýzy u obezity a
srdečního selhání
Základními pochody řídícími ukládání lipidů v tukových buňkách jsou lipogeneza a lipolýza.

Lipolýza v tukové tkáni kryje denní energetickou potřebu z 30 – 70 %, a tak se velmi

významně podílí na dodávce energie pro organismus. Za fyziologických okolností jsou

nejdůležitějšími hormony regulujícími lipolýzu (aktivaci a inhibici lipáz) katecholaminy

(adrenalin a noradrenalin), atriální natriuretický peptid (ANP) a inzulín.

Za normálních okolností jsou lipolýza a lipogeneze v rovnováze. U obézních je funkce

adipocytů narušena. Obézní mají zvýšenou spontánní lipolýzu v podkožní tukové tkáni

(subcutaneous adipose tissue, SAT) (2) a sníženou lipolýzu stimulovanou cvičením nebo

lokálním in-situ podáváním katecholaminů v porovnání se zdravými jedinci (3-5). Ve

viscerální tukové tkáni (visceral adipose tissue, VAT) je naopak zvýšený účinek

katecholaminů (4;6;7). Porucha regulace lipolýzy v hypertrofickém adipocytu s následným
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zvýšeným uvolňování nenasycených mastných kyselin (NEMK) do cirkulace a změněná

sekrece adipokinů u obézních vedou k rozvoji inzulínové rezistence (8;9).

Srdeční selhání je dalším příkladem patologické situace, u které pozorujeme poruchu regulace

lipolýzy. Mechanismus zvýšené lipolýzy v tukové tkáni pacientů s chronickým srdečním

selháním (ChSS) není zcela znám. Dosud je přičítán stimulačním účinkům hyperadrenergního

stavu u ChSS (10) a TNF-α (11), případně sníženému antilipolytickému účinku inzulínu při

inzulínové rezistenci, která je často přítomná u pacientů s ChSS. Výsledná zvýšená

koncentrace NEMK vede ke sníženému vstupu glukózy do myocytů (12) a zvýšené

glukoneogenezi. Tyto změny v glukózovém metabolismu spolu s vysokými NEFA a

následnou stimulací zánětlivého systému (8) mohou mít nežádoucí účinky na srdeční funkci

(13) snížením inzulínové senzitivity, snížením kardiální účinnosti (14), a přispívají

k myokardiální lipotoxicitě (15-17).

Ve studiích, které jsou zařazeny v disertační práci, jsme zkoumali působení dvou

endokrinních faktorů, adiponektinu a B-natriuretického peptidu, na lipolýzu v tukové tkáni u

vybraných stavů s poruchou lipolýzy (obezity a srdečního selhání).

2.2 Adiponektin
Adiponektin je jedním z proteinů produkovaných tukovou tkání. Má důležitou úlohu

v regulaci energetické rovnováhy a prokázané insulin-senzitizující, protizánětlivé a

antiaterosklerotické účinky (18;19).

Adiponektin je intracelulárně a v cirkulaci přítomen v několika multimerních izoformách.

Základní jednotkou je adiponektin o nízké molekulové hmotnosti (low-molecular weight,

LMW), trimer složený ze tří molekul adiponektinu spojených hydrofobními vazbami. Další

jednotkou je adiponektin o střední molekulové hmotnosti (middle-molecular weight, MMW),

hexamer složený ze dvou trimerů spojených disulfidickými vazbami. Adiponektin o vysoké

molekulární hmotnosti (high-molecular weight, HMW) je multimer spojený z 12 – 18

monomerů (20-23). V nízké koncentraci cirkuluje i jako globulární adiponektin, produkt

proteolytického štěpení adiponektinové molekuly obsahující C-terminální globulární doménu

(22;24;25). Stav polymerizace proteinu ovlivňuje biologickou aktivitu adiponektinu

(19;24;26-29). Předpokládá se, že jednotlivé formy adiponektinu po vazbě na receptor aktivují

odlišné signální transdukční dráhy a mají pak rozdílné funkce v cílových orgánech.

U řady patologických stavů, například u srdečního selhání, u kachexie a anorexia nervosa je

vyšší koncentrace adiponektinu v plazmě. Naopak snížené koncentrace adiponektinu
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nacházíme například u viscerálně obézních, pacientů s inzulínovou rezistencí a diabetes

mellitus 2. typu, u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, hypertenzí, u některých

karcinomů a jaterní steatózy (30-32). Obezita snižuje nejen plazmatickou hladinu

adiponektinu, ale také expresi adiponektinových receptorů, a tím snižuje senzitivitu

adiponektinu a vede k rozvoji inzulínové rezistence (33). Jaké mechanismy vedou ke snížené

hladině adiponektinu v plazmě u obézních není zatím zřejmé.

2.3 Natriuretický peptid typu B (BNP)
BNP je exprimován převážně srdečním svalem, malá část pochází z extrakardiálních zdrojů

(mozku, plic, ledvin, aorty, nadledvin). Hlavním stimulem pro sekreci BNP je napnutí stěny

síní a komor při zvýšeném intravaskulárním objemu. BNP antagonizuje systém renin-

angiotenzin-aldosteron, inhibuje sekreci endotelinu a snižuje systémovou a renální aktivitu

sympatiku a tím zvyšuje natriuretickou, diuretickou a vazorelaxační aktivitu (34). BNP

stimuluje lipolýzu v lidských adipocytech (35). Úloha BNP v lidských adipocytech u pacientů

s ChSS zatím není známá.
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3. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE

Hypotézy:

1. Adiponektin se podílí na regulaci spontánní a katecholaminy stimulované lipolýzy v

izolovaných adipocytech tukové tkáně.

2. Lipolytická odpověď izolovaných adipocytů podkožní tukové tkáně na podání

adiponektinu je odlišná u obézních a neobézních jedinců.

3. Lipolytická odpověď jednotlivých izomerů adiponektinu se liší v závislosti na

polymerizaci adiponektinu.

4. Lipolytická odpověď na podání adiponektinu je odlišná v izolovaných adipocytech

podkožní respektive viscerální tukové tkáně.

5. Účinek adiponektinu v izolovaných adipocytech tukové tkáně je zprostředkován

alespoň zčásti systémem AMPK.

6. BNP účinkuje lipolyticky v adipocytech podkožní tukové tkáně u pacientů se srdečním

selháním in vivo.

7. Lipolytický účinek po podání BNP je odlišný u obézních jedinců se srdečním

selháním a neobézních jedinců se srdečním selháním.

8. Sekrece izomerů adiponektinu je odlišná v adipocytech podkožní respektive viscerální

tukové tkáně u obézních respektive neobézních jedinců.

Cíle práce:

Část 1: Regulace lipolýzy adiponektinem a BNP.

- Objasnit vliv adiponektinu na spontánní a katecholaminy stimulovanou lipolýzu v

izolovaných adipocytech SAT (Studie č. 1) a popsat tak možný nový mechanismus,

který přispívá k regulaci celotělového lipidového metabolismu.

- Objasnit možné rozdíly v úloze jednotlivých izomerů adiponektinu při regulaci

lipolýzy. Objasnit mechanismus regulace lipolýzy adiponektinem: specificky úlohu

AMPK. (Studie č. 2).

- Studovat účinek BNP na lipolýzu u pacientů se srdečním selháním (Studie č. 3) a

objasnit tak jeho možný podíl na kachexii pacientů se srdečním selháním.
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Část 2: Sekrece multimerních izoforem adiponektinu v VAT a SAT.

- Objasnit úlohu viscerálního a podkožního tukového depa v tvorbě jednotlivých

izomerů adiponektinu (Studie č. 4).
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4. METODY A VÝSLEDKY

4.1 Studie 1: Adiponektin potlačuje spontánní a katecholaminy
indukovanou lipolýzu v lidských adipocytech neobézních subjektů
AMPK-dependentními mechanismy
Metody

Vzorky SAT byly získány během plánovaných chirurgických operací (cholecystektomie,

hernioplastika) nebo liposukcí od 16 neobézních a 17 obézních subjektů. Ze vzorků tukové

tkáně byly izolovány adipocyty, které byly následně inkubovány s 1) adiponektinem

v koncentraci 20 μg/ml nebo 2) 0,5 mM AICAR – aktivátorem AMPK. Následně byl do

zkumavek přidán izoprenalin (c = 10-6 M) pro zjištění vlivu adiponektinu a AICAR na

katecholaminy-indukovanou lipolýzu. Jako marker lipolýzy byla měřena koncentrace

glycerolu ve třech časových bodech: 1) po inkubaci samotných adipocytů v mediu (pro určení

spontánní lipolýzy), 2) po inkubaci adipocytů s adiponektinem nebo AICAR a 3) po inkubaci

s izoprenalinem.

Aktivaci AMPK jsme nepřímo prokazovali za použití Compound C (6-[4-(2-Piperidin-1-yl-

ethoxy)-phenyl)]-3-pyridin-4-yl-pyrazolo[1,5-a] pyrimidine), který účinně brání aktivaci

AMPK v různých tkáních včetně adipocytů (36-38). Izolované adipocyty ze vzorků SAT byly

po pre-inkubaci s Compound C (0,5 mmol/l) následně inkubovány s adiponektinem nebo

AICAR.

Výsledky

Pozorovali jsme snížení spontánní i katecholaminy indukované lipolýzy adiponektinem o 21

% (p = 0,06) resp. 14 % (p = 0,03) v adipocytech neobézních subjektů. Snížení nebylo

prokázáno u obézních jedinců, nicméně rozdíl mezi obézními a neobézními nebyl statisticky

významný.

Antilipolytický účinek AICAR i adiponektinu byl zrušen inkubací s Compound C.

4.2 Studie 2: Účinky globulárního, trimerického a celkového
adiponektinu na lipolýzu v podkožních a viscerálních adipocytech
obézních subjektů

Metody
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Vzorky SAT (n = 10) a VAT (n = 6) byly získány během plánovaných laparoskopických

operací (cholecystektomie, hernioplastika) od obézních žen. Izolované adipocyty byly

inkubovány s celkovým adiponektinem  o koncentraci 20 μg/ml, trimerickým nebo

globulárním adiponektinem (c = 20 μg/ml) nebo 0,5 mM AICAR. Glycerol uvolňovaný do

media kultury byl určen kolorimetricky před a po inkubaci.

Abychom zjistili, zda je AMPK v tukové tkáni aktivovaná multimery adiponektinu, byly

v jiném experimentu diferencované preadipocyty z SAT inkubovány s AICARem, celkovým

adiponektinem, trimerickým a globulárním adiponektinem. Po skončení inkubace byly buňky

lyzovány, proteiny separovány a následně inkubovány s těmito protilátkami: 1) anti-phospho-

Ser79-ACC rabbit polyclonal antipody, 2) anti-phospho-Ser565-HSL rabbit polyclonal

antibody, 3) anti-tubulin antibody.

Výsledky

Globulární adiponektin inhiboval lipolýzu o 27 % v SAT a trimerický adiponektin inhiboval

lipolýzu v VAT (obojí p < 0,05), zatímco celkový adiponektin neměl účinek na lipolýzu ani

v jednom ze sledovaných depot. AICAR inhiboval lipolýzu o 48 % a 49 % v SAT, resp. VAT

(p < 0,05).

Globulární adiponektin indukoval Ser-79 p-ACC o 32% (p<0,05) a Ser565 p-HSL o 52%

(p=0,08). Nezaznamenali jsme žádný účinek celkového nebo trimerického adiponektinu na

fosforylaci ACC nebo HSL. Aktivace AMPK AICARem zvýšila Ser79 p-ACC o 60,9 % (p <

0,001) a Ser565 p-HSL o 50 % (p = 0,09), zatímco celkový a trimerický adiponektin byl bez

účinku.

4.3 Studie 3: Lipolytický účinek natriuretického peptidu typu B
v tukové tkáni pacientů se srdečním selháním v porovnání se
zdravými kontrolami
Metody

Do studie bylo zařazeno 10 pacientů se srdečním selháním (NYHA III, etiologie z 50 %

ischemická choroba srdeční, 50 % neischemické etiologie) a 13 zdravých subjektů podobného

věku, pohlaví a tělesné kompozice.

Mikrodialýza podkožní tukové tkáně: Do SAT v oblasti břicha byly zavedeny čtyři

mikrodialyzační sondy. Sondy byly promývány po dobu nejprve 80 minut Ringerovým

roztokem pro zjištění bazální lipolýzy a poté 60 minut těmito farmaky: První sonda byla

promývána 0,1 μM BNP1-32, druhá sonda byla promývána 10 μM BNP1-32, třetí sonda 10 μM

norepinefrinem a čtvrtá sonda Ringerovým roztokem (kontrola). Koncentrace glycerolu
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v dialyzátu byla měřena jako odraz lipolýzy. Pro zjištění relativní recovery (parametr

popisující propustnost membrány sondy) byl proveden dodatečný in-vitro experiment, ve

kterém relativní recovery pro BNP1-32 vyšlo 20±2 % při perfuzi 1 μl/min.

Výsledky

Spontánní lipolýza u pacientů se srdečním selháním byla vyšší o 19 % než u zdravých

dobrovolníků (p < 0,01). Zvýšení lipolýzy po podání norepinefrinu bylo podobné u pacientů

se srdečním selháním a u zdravých kontrol (p = 0,35). Po podání 10 μM BNP1-32 došlo ke

stejnému zvýšení lipolýzy u obou sledovaných skupin - pacientů se srdečním selháním i

zdravých kontrol, zatímco odpověď na podání 0,1 μM BNP1-32 byla více vyjádřena u pacientů

se srdečním selháním (p = 0,02). U pacientů se srdečním selháním spontánní lipolýza

korelovala s inzulínovou rezistencí a odpověď na podání BNP1-32 negativně korelovala

s adipozitou.

4.4 Studie 4: Vliv obezity na sekreci multimerních izoforem
adiponektinu je rozdílný ve viscerální a v podkožní tukové tkáni
Metody

Párové vzorky VAT a SAT byly derivovány od obézních (n = 13) a neobézních (n = 10)

pacientů, kteří podstoupili elektivní břišní operaci. Explanty tukové tkáně byly inkubovány v

Krebs/Ringem fosfátovém pufru s albuminem a glukózou a po 4 hodinách inkubace bylo

sebráno medium a zamraženo v -80 °C do provedení analýzy. Množství celkového

adiponektinu v mediích kultur bylo měřeno metodou EIA. Množství izoforem adiponektinu

secernovaných do media kultury i množství izoforem adiponektinu v plazmě bylo měřeno

analýzou Western blot.

Výsledky

Hladina celkového adiponektinu v plazmě byla nižší u obézních než u neobézních subjektů (p

< 0,05). Relativní zastoupení jednotlivých multimerních izoforem (tj. poměrné zastoupení

jednotlivých izoforem ve vztahu k celkovému adiponektinu) v plazmě, tj. LMW/celkový

adiponektin, MMW/celkový adiponektin a HMW/celkový adiponektin, se nelišilo mezi

obézními a neobézními.

Množství celkového adiponektinu secernovaného z explantů tukové tkáně do media bylo nižší

v SAT obézních v porovnání s SAT neobézních osob ( p < 0,05). Ve VAT nebyl významný

rozdíl mezi neobézními a obézními subjekty. V SAT i VAT byl nejvíce zastoupenou formou

uvolňovanou do media HMW adiponektin. Relativní zastoupení HMW adiponektinu
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ku celkovému adiponektinu bylo vyšší v mediu explantů z obou tukových dep ve srovnání

s plazmou (p < 0,001). Ve skupině neobézních byl poměr HMW/celkový adiponektin

secernovaný explanty VAT významně vyšší než sekrece z explantů SAT (p < 0,01), zatímco u

obézních nebyl nalezen rozdíl mezi oběma depy v poměru secernovaného HMW/celkovému

adiponektinu.

Při srovnání profilu cirkulujících a secernovaných izoforem adiponektinu jsme našli

významný rozdíl v distribuci izoforem mezi plazmou a mediem explantů SAT a VAT

(p<0,001). V mediu kultury explantů SAT i VAT byla nejvíce zastoupenou HMW forma.
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5. DISKUZE

Část 1

V první části dizertační práce jsem se zabývala studiem účinků adiponektinu a BNP

v metabolismu tukové tkáně.

V úvodní studii (studie č. 1) jsme ukázali, že celkový adiponektin (směs izoforem

adiponektinu cirkulujících v plazmě) účinkuje odlišně v izolovaných adipocytech tukové

tkáně obézních a neobézních jedinců. Absence antilipolytického účinku u obézních jedinců

může hrát roli ve zvýšené mobilizaci mastných kyselin z tukové tkáně a následně

v patogenezi inzulínové rezistence a metabolického syndromu.

Některé metabolické účinky adiponektinu jsou podmíněny stavem polymerizace adiponektinu

(19;24;25;28;29;39;40). V naší další studii (studie č. 2) jsme demonstrovali, že také

adiponektinem indukovaná inhibice lipolýzy je závislá na stavu polymerizace a současně na

lokalizaci příslušné tukové tkáně: globulární adiponektin je účinný v SAT a trimerický

adiponektin v VAT. Takováto specificita izoforem může vysvětlovat – alespoň částečně –

nepřítomnost antilipolytického působení celkového adiponektinu pozorovanou u obézních

jedinců (viz studie č. 1).

Některé rozdíly v regulaci lipolýzy katecholaminy a inzulínem mezi SAT a VAT byly

popsány již dříve (41;42). V naší studii (studie č. 2) jsme doplnili, že také regulace lipolýzy

adiponektinem je odlišná v závislosti na lokalizaci tukové tkáně – lipolýza byla specificky

inhibovaná globulárním adiponektinem v SAT a trimerickou izoformou v VAT u obézních

subjektů. Nedokážeme zatím popsat, jaké mechanismy jsou zodpovědné za specifické účinky

izoforem adiponektinu a specificitu ve vztahu k jednotlivým depot tukové tkáně. Možnou

příčinou by mohla být tkáňově specifická exprese adiponektinových receptorů, porucha

funkce adiponektinového receptoru, změněná afinita receptoru k jednotlivým izoformám

adiponektinu anebo porucha v signalizaci, která následuje po aktivaci receptoru (upstream

efekt).

Metabolické účinky adiponektinu jsou zprostředkované aktivací mnoha intracelulárních

signalizačních kaskád včetně dráhy PPARα, MAPK a AMPK (43). V našich studiích jsme se

zabývali drahou AMPK, důležitým regulátorem řady intracelulárních metabolických procesů

včetně lipolýzy (43-45). Ve studii č. 2 jsme přímo zkoumali indukci aktivace AMPK

(posuzovanou fosforylací Ser-79 ACC molekuly) a fosforylaci Ser-565 v diferencovaných
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preadipocytech multimerním, trimerickým a globulárním adiponektinem. Aktivaci AMPK

indukoval pouze globulární adiponektin. Aktivace AMPK globulární izoformou adiponektinu

byla již v literatuře popsána, nicméně v oné studii nebyly testovány jiné izoformy (6;42). Na

základě našich dat a dostupné literatury se domníváme, že izoformy adiponektinu o nižší

molekulární hmotnosti (globulární a trimerický) jsou zavzaty do regulace plazmatických

hladin NEMK prostřednictvím potlačení lipolýzy v tukové tkáni a zvýšené utilizace mastných

kyselin ve svalu (24;28;29).

Výsledky našich studií podporují hypotézu, že adiponektin parakrinně působí v tukové tkáni,

a inhibice lipolýzy indukovaná adiponektinem představuje další mechanismus

antidiabetických účinků adiponektinu (2;46;47).

Ve studii č. 3 jsme se zabývali účinkem bioaktivního BNP na lipolýzu u pacientů s ChSS.

Spontánní lipolýza u pacientů s ChSS byla zvýšená v porovnání se zdravými kontrolami.

Pacienti s ChSS jsou často inzulín rezistentní (48) a mají zvýšenou hladinu NEMK v plazmě

(49). Chronicky zvýšená hladina NEMK je pro organismus toxická. Zvýšené hladiny NEMK

obecně stimulují glukoneogenezi, indukují inzulínovou rezistenci ve svalech a játrech a

zhoršují sekreci inzulínu. Nadbytek NEMK působí toxicky také na srdeční sval a u pacientů

s ChSS tak zhoršuje jejich prognózu. Dalším faktorem zhoršujícím prognózu pacientů s ChSS

je úbytek tukové tkáně při kardiální kachexii. Na základě výsledků naší studie usuzujeme, že

na úbytku tukové tkáně u pacientů s ChSS se podílí zvýšená spontánní lipolýza. V naší studii

zvýšené plazmatické hladiny inzulínu během oGTT korelovaly se zvýšenou lipolýzou u

ChSS, což může nasvědčovat tomu, že k vyšší lipolýze u ChSS by mohla přispívat i

inzulínová rezistence na úrovni adipocytu, tj. snížený antilipolytický účinek inzulínu.

U pacientů se srdečním selháním korelovala spontánní lipolýza s inzulínovou rezistencí a

odpověď na podání BNP 1-32 negativně korelovala s adipozitou.

Perfuze dvěma koncentracemi BNP1-32 nám umožnila částečně vyšetřit senzitivitu tukové

tkáně na BNP. Tuková tkáň pacientů s ChSS je senzitivnější na podání BNP než tuková tkáň

kontrol. Většina pacientů s ChSS však udržuje stabilní množství tukové hmoty i přes velkou

elevaci iBNP. Vysvětlením může být, že koncentrace bioaktivního BNP jsou u pacientů se

srdečním selháním ve skutečnosti nedostačující (50). Analýza hmotnostní spektrometrií

ukázala, že cirkulující iBNP u pacientů se srdečním selháním obsahuje hlavně biologicky

inaktivní pro-formy BNP (51;52). Vyšší senzitivitou tukové tkáně u ChSS na podání

exogenního BNP nepřímo potvrzujeme hypotézu, že pacienti s ChSS mají nedostatek

aktivního BNP. Tuto hypotézu dále podporuje i nepřítomnost souvislosti mezi koncentrací

iBNP a spontánní lipolýzou.
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Ve studii č. 3 jsme pozorovali u obézních subjektů menší lipolytickou odpověď na podání

BNP než u kontrolní skupiny. Nižší koncentrace cirkulujících NEMK – dané nižší lipolýzou –

by tak mohly působit méně toxicky na funkci srdečního svalu (15-17), a tato skutečnost by

mohla přispět k vysvětlení paradoxní souvislosti mezi větším obsahem tuku a lepší prognózou

u srdečního selhání (53). Nižší lipolytická odpověď na BNP1-32 u obézních je možná

vysvětlitelná zvýšenou clearance receptorů pro natriuretické peptidy v tukové tkáni obézních

subjektů (54).

Část 2

Zkoumání účinku izoforem adiponektinu na lipolýzu bylo jedním z předmětů 1. části této

práce. Dokumentovali jsme, že adiponektinem indukovaná inhibice lipolýzy je vykonávána

přednostně globulárním adiponektinem v SAT a trimetrickým adiponektinem ve VAT, což

odráží specifickou schopnost izoforem účinkovat ve různých depech tukové tkáně. Vzhledem

k těmto výsledkům a také vzhledem ke známým rozdílům v endokrinní aktivitě SAT a VAT

(55) jsme očekávali rozdíly také v sekreci izoforem adiponektinu specifickými depy tukové

tkáně. V druhé části (studie č. 4) jsme se proto zabývali zkoumáním sekrece multimerních

izoforem adiponektinu v různých typech tukové tkáně u obézních a neobézních osob. Naše

výsledky ukazují, že:

1. Obezita je spojená s nižší sekrecí celkového adiponektinu v SAT, ale ne ve VAT.

2. Obezita je spojená se změnami profilu secernovaných izoforem adiponektinu,

jmenovitě relativní poměr HMW je vyšší v VAT než v SAT u neobézních a neliší se

mezi typy tukové tkáně u obézních.

3. Profil izoforem adiponektinu secernovaných oběma typy tukové tkáně, SAT i VAT, se

liší od profilu izoforem v plazmě.

Data o sekreci adiponektinu v SAT a VAT nejsou v publikované literatuře jednotná (56-59).

Příčina nejednotných výsledků publikovaných studií může být v důležitých metodologických

rozdílech, které jsou mezi studiemi porovnávající kultury explantů tukové tkáně a kultury

adipocytů. Kultura z explantů, použita též v naší studii, si jednak zachovává strukturální

podporu extracelulární matrix adipocytů a také parakrinní vlivy mnoha buněčných typů

tukové tkáně, které ovlivněním funkce adipocytu možná ovlivňují produkci adiponektinu.

Multimerizace adiponektinu má důležitou úlohu pro biologickou funkci proteinu, a jednotlivé

izoformy adiponektinu (hlavně HMW) jsou selektivně ovlivněny obezitou (27;60;61).

Regulace sekrece izoforem adiponektinu v jednotlivých typech tukové tkáně možná přispívá

k selektivnímu snížení metabolicky nejaktivnějšího HMW u obezity.
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Bylo ukázáno, že profil multimerů adiponektinu secernovaných explanty tukové tkáně

získaných z jehlových biopsií břišní SAT je odlišný od jejich plazmatického profilu (62), a že

hlavní izoformou secernovanou z explantů SAT a VAT je HMW (63;64). Před tím, než

adiponektin dosáhne cirkulace, musí projít intersticiálním prostorem a překonat endoteliální

bariéru. Kvůli velké molekule, zvláště HMW formy, bychom mohli očekávat omezení

v přestupu přes endoteliální bariéru, nicméně nebyl odhalen žádný důkaz rozdílného

transendoteliálního transportu multimerů adiponektinu. Ačkoliv studie na myších svědčí o

tom, že, je-li adiponektin jednou přítomen v cirkulaci, již mezi jednotlivými izoformami

nekonvertuje (65;66), nedávná práce (67) ukazuje rozdílnou clearance izoforem adiponektinu

in vivo, což napovídá, že HMW by mohl být formou, jejíž redukcí by mohly vznikat další

izoformy. HMW by mohla být, jako nejaktivnější forma, přednostně utilizována játry nebo

dalšími cílovými orgány (67;68).
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6. ZÁVĚRY

V našich studiích jsme se zabývali úlohou adiponektinu a BNP v regulaci lipolýzy.

V části studií, která se věnovala úloze adiponektinu, jsme prokázali:

1. Antilipolytické působení adiponektinu.

2. Rozdílný antilipolytický účinek adiponektinu u obézních jedinců ve srovnání s neobézními.

3. Odlišné působení jednotlivých izomerů adiponektinu v tukové tkáni.

4. Odlišné působení adiponektinu v různých depot tukové tkáně.

5. Odlišnou sekreci adiponektinu a jeho polymerních forem v jednotlivých depot tukové

tkáně.

6. Aktivaci AMPK globulárním adiponektinem v izolovaných adipocytech tukové tkáně a

absenci aktivace AMPK celkovým nebo trimetrickým adiponektinem v izolovaných

adipocytech.

V souhrnu tyto výsledky nasvědčují tomu, že adiponektinem indukovaná inhibice lipolýzy je

přednostně vykonávána globulární izoformou v SAT a trimerickou izoformou v VAT.

Domníváme se, že tyto rozdíly odrážejí specifickou schopnost izoforem aktivovat AMPK

v adipocytech, neboť jen globulární adiponektin indukoval aktivitu AMPK v SAT. Obezita je

spojená se sníženou hladinou adiponektinu v plazmě a se sníženou sekrecí adiponektinu

v SAT (ne VAT). Zdá se, že umístění tuku v těle ovlivňuje sekreci izoforem adiponektinu.

Sekrece HMW izoformy se liší s ohledem na umístění tuku a s ohledem na adipozitu.

Výsledky ukazují, že obezita ovlivňuje sekreci izoforem adiponektinu v jednotlivých depot

tukové tkáně.

V části práce věnované úloze BNP jsme prokázali:

1. BNP1-32 vykazoval silný lipolytický účinek v podkožní tukové tkáni, a zvýšení lipolýzy

vyvolané bioaktivním BNP bylo vyšší u pacientů se srdečním selháním oproti zdravým

kontrolám.

Výsledky našich prací ukazují, že oba sledované hormony, tj. adiponektin a BNP, se podílejí

na regulaci lipolýzy v tukové tkáni. Ukázali jsme, že regulační působení adiponektinu na

lipolýzu v tukové tkáni je změněno u obézních jedinců a regulační působení natriuretického
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faktoru typu B je změněno u jedinců s ChSS. Touto cestou ovlivňují výše uvedené hormony

hladinu cirkulujících NEMK. Zvýšená koncentrace NEMK hraje podstatnou roli v patogenezi

řady metabolických komplikací obezity a, dle poznatků posledních let, i v patogenezi

metabolických poruch sdružených se stavem chronického srdečního selhání. Proto poznatky

získané ve výše uvedených studiích přispívají k objasnění patogeneze zmíněných

metabolických poruch a otevírají tak možné cesty k jejich prevenci a léčbě.
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