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ABSTRAKT

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) a Alzheimerova nemoc (AN) jsou jedny 

z nejzávažnějších nemocí naší doby. Právě DM2, spolu s obezitou a nedostatkem 

pohybu jsou jedny z nejrizikovějších faktorů vedoucí k poruchám kognitivních funkcí a 

rozvoji demence. Při rozvoji AN dochází k patologickým změnám v mozku. Dochází ke 

vzniku nerozpustných extracelulárních plaků amyloidního beta peptidu a 

hyperfosforylaci proteinu Tau.

Tato bakalářská práce studuje inzulínovou signalizační kaskádu a fosforylaci 

proteinu Tau v hipokampech 12ti týdenních ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanů, 

zvířecím modelu DM2, v brzkém věku života.

Z inzulínové signalizační kaskády bylo detekováno signifikantně nižší množství 

inzulínového receptoru v hipokampech ZDF potkanů ve srovnání s kontrolami. U 

ostatních kinas této kaskády (PDK-1, Akt) nebyl nalezen rozdíl jak v celkovém, tak 

fosforylovaném/aktivovaném proteinu v hipokampech ZDF potkanů a kontrol. Rovněž

u fosforylace/aktivace kinas proteinu Tau (GSK-3β, ERK, JNK) a fosforylace/aktivace 

proteinu Tau na několika epitopech (Ser396, Thr212, Thr231) nebyly pozorovány žádné 

signifikantní rozdíly mezi ZDF potkany a kontrolami.

V hipokampech 12ti týdenních ZDF potkanů, ačkoliv silně hyperglykemických a 

obézních, nebyly zaznamenány změny v efektivitě inzulínové signalizační kaskády ani 

fosforylaci proteinu Tau.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

Akt – protein kinasa B

AN – Alzheimerova nemoc

APP – amyloidní prekurzorový protein

APS – persíran amonný

Aβ – amyloidní beta peptid

BSA – hovězí sérový albumin

CNS – centrální nervová soustava

db/db myši – obézní diabetické myši

DM2 – diabetes mellitus 2. typu

ERK – extracellular signal-regulated kinase (extracelulárním signálem regulovaná 

proteinkinasa)

fa/fa potkani – „Zucker“ obézní potkani

GSK-3β – glykogen synthasa kinasa 3β (glykogensyntasa kinasa 3β)

HOMA – homeostatic model assessment, ukazatel rezistence k inzulínu

IRS – Substrát inzulínového receptoru

IRβ – Inzulínový receptor podjednotka β

MAPK – mitogen-activated protein kinase (mitogenem aktivovaná proteinkinasa)

MSG – glutamát sodný

MSG myši – myši s obezitou vyvolanou glutamátem sodným

NMDA – N-methyl-D-aspartát

OGTT – orální glukózový toleranční test 

PBS – phosphate-buffered saline (fyziologický roztok pufrovaný fosfátem pH = 7,4)

PDK-1 – fosfoinositid-dependentní proteinkinasa 1

PI3K – fosfatidyl-inositol-3-kinasa

PS1 – presenilin 1

SDS – dodecylsulfát sodný

SEM – střední chyba průměru

TBS – tris-buffered saline (fyziologický roztok pufrovaný TRIS pH = 7,6)

TBS/Tween – TBS s přídavkem 1% Tween-20

TEMED – N,N,N´,N´- tetramethylethylendiamin

Tris – Trizma base
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ZDF – „Zucker“ diabetic fatty = „Zucker“ diabetičtí obézní potkani
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1. ÚVOD

Alzheimerova nemoc (AN) je jedním z celosvětově nejrozšířenějších a neléčitelných 

neurodegenerativních onemocnění. Do roku 2010 bylo touto nemocí zasaženo více než 

35 milionů lidí po celém světě, během následujících 35ti let tento počet pravděpodobně 

vzroste až na 115 milionů nemocných. Z toho důvodu je možné AN označit za pandemii 

21. století.

Mechanismus vzniku AN se nepodařil do současnosti objasnit, stále chybí markery 

včasné diagnózy. Tato skutečnost je prozatím nepřekonatelným problémem při hledání 

účinné léčby. Dosavadní terapeutické prostředky jsou schopny pouze mírnit průběh

onemocnění.

Základními neuropatologickými znaky AN jsou intracelulární neurofibrilární spleti 

hyperfosforylovaného proteinu Tau a extracelulární senilní plaky amyloidního beta

peptidu (Aβ) [1, 2].

Cílem této práce je hledání existence možného vztahu mezi AN a diabetem mellitem 

2. typu (DM2) pomocí potkaního modelu diabetu 2. typu, ZDF (Zucker Diabetic Fatty)

potkanů, z hlediska patologické fosforylace proteinu Tau a signalizace inzulínu v 

hipokampu. Tento pokus byl proveden na základě již nalezené patologické fosforylace 

proteinu Tau u fa/fa (Zucker Fatty) potkanů, z nichž byli ZDF potkani vyselektováni. 

Fa/fa potkani jako model prediabetu jsou obézní, ale normoglykemičtí [3]. Cílem této 

práce byla snaha zjistit, zda patologická fosforylace proteinu Tau nastává u ZDF 

potkanů v mladším věku, kdy už mají výraznou hyperglykémii.

Cíle práce:

V modelu diabetických ZDF potkanů (stáří 3 měsíce) pomocí metody Western blotu:

1. Charakterizovat inzulínovou signalizaci v hipokampech.

2. Sledovat enzymy ovlivňující fosforylaci proteinu Tau v hipokampech.

3. Charakterizovat patologickou hyperfosforylaci proteinu Tau v hipokampech.
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2. TEORETICKÝ ÚVOD

2.1. Alzheimerova nemoc (AN)

Jedním z nejzávažnějších a nejčastějších typů demence je AN, u které riziko 

onemocnění stoupá s věkem. Charakteristickými prvotními signály jsou ztráta paměti, 

zhoršené kognitivní funkce a dezorientace v prostoru a čase. S postupným vývojem 

nemoci se zhoršuje vyjadřování, koordinace pohybů a schopnost rozhodování. Všechny 

tyto změny v chování jedince postupně vedou k úplné demenci a následně smrti [4].

Mezi první části mozku, které AN postihuje, patří hipokampus, kde dochází ke ztrátě 

neuritů, synapsí a neuronů jako takových. Hipokampus je součástí limbického systému 

velkého mozku, která je odpovědná za krátkodobou paměť. Zpracovává informace 

z mozkové kůry a dále je předává do předního talamu a hypotalamu. Tento proces je 

základem pro uložení informací do dlouhodobé paměti [4, 5].

Neuropatologicky je AN popsána dvěma hlavními znaky, a to tvorbou

intracelulárních neurofibrilárních spletí tvořených hyperfosforylovaným proteinem Tau

a extracelulárních senilních plaků β-amyloidního proteinu (Aβ). V důsledku toho 

dochází k významné ztrátě synaptických spojení [5, 6].

V mnoha studiích je popisována souvislost mezi zvýšeným rizikem rozvoje AN a 

diabetem mellitem 2. typu (DM2), a to zejména v porušení inzulínové signalizace, čímž 

následně dochází k centrální inzulínové rezistenci [7, 8]. Z tohoto důvodu pro AN 

Suzanne M. de la Monte navrhla termín diabetes 3. typu [8].

Současná léčba AN dokáže pouze potlačovat následky demence, ale není schopna 

řešit její příčiny nebo působit preventivně. V současnosti se využívá zejména inhibitorů 

acetylcholinesterasy, nebo léku memantin, který je inhibitorem NMDA (N-methyl-D-

aspartate) receptorů. Při vývoji nových léků se vědci zaměřili například na aktivaci

imunitního systému pacienta, který by mohl dopomoci k odstranění beta amyloidního 

peptidu, a na možnost snížení aktivity β- a γ-sekretas, které katalyzují tvorbu beta 

peptidu z amyloidního prekurzorového proteinu (APP). Bohužel obě tyto možnosti se 

v klinických testech ukázaly jako neúčinné [9, 10].
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2.2. Amyloidní beta peptid(Aβ) a senilní plaky

Aβ, jeden z hlavních znaků AN, vzniká z APP. Za normálních fyziologických 

podmínek je APP štěpen enzymem α-sekretasou na rozpustné peptidové fragmenty. Za 

patofyziologických podmínek dochází ke štěpení APP β- a γ-sekretasou, což vede 

k produkci Aβ o různé délce aminokyselin, mají 34-43 aminokyselin. Právě fragmenty

Aβ produkované γ-sekretasou jsou součástí extracelulárních senilních plaků, které jsou 

charakteristickým znakem AN. Aβ podporuje patologickou fosforylaci proteinu Tau, a 

jejich neurotoxické působení vyvolává buněčnou smrt a chronický oxidativní stres [1, 

11, 12].

Obrázek 1 Vznik senilních plaků při Alzheimerově nemoci [13]
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2.3. Protein Tau a neurofibrilární spleti

Protein Tau je cytoskeletární protein v neuronech, jehož funkcí je zejména 

stabilizace mikrotubulů neuronů v mozku a centrální nervové soustavě. Primárně se 

protein Tau vyskytuje v axonech, které přenášejí nervový vzruch. Protein Tau se 

v mozku vyskytuje až v šesti izoformách.

Fosforylace proteinu Tau je primárně katalyzována kinasami jako je GSK-3β 

(glycogen sythase kinase-3β), cdk5 (cyclin-dependent kinase 5), p44/42 

MAPK/ERK1/2 (mitogen-activated protein kinases/extracellular signal-regulated 

kinases) a JNK (c-Jun N-terminal kinase). Za defosforylaci proteinu Tau jsou 

odpovědny fosfatasy, zejména fosfatasa 2A (PP2A) [6, 11].

Při hyperfosforylaci Tau dochází ke snížení vazby na mikrotubuly a tím neschopnosti 

podpory cytoskeletárních struktur. Hyperfosforylace Tau dále podporuje vlastní 

polymeraci proteinu, který následně vytváří neurofibrilární spleti charakteristické pro 

AN [12, 14].

Obrázek 2 Rozpad mikrotubulárních struktur axonů, fosforylace proteinu Tau a vznik 

neurofibrilárních spletí [15]

2.4. Diabetes mellitus 2. typu

DM2 je jedním z nejčastějších metabolických onemocnění. Hlavní příčinou DM2 je 

inzulínová rezistence v periferních tkáních, která způsobuje snížený účinek inzulínu na 

transport glukózy do svalů a tukové tkáně a patologickou glukoneogenezi v játrech.
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Slinivka břišní člověka s DM2 produkuje zvýšené množství inzulínu. To vede 

k nadměrnému množství inzulínu v krvi, které organismus člověka nedokáže využít, 

čímž se receptory stávají vůči inzulínu rezistentní [3, 16]. Nakonec slinivka břišní ztrácí 

schopnost produkovat inzulín. DM2 tak vede k výskytu závažných metabolických a 

fyziologických problémů. V důsledku vzniklé hyperinzulinémie a hyperglykémie se 

objevují vážné zdravotní komplikace, jako kardiovaskulární onemocnění, cévní 

mozkové příhody, neuropatie, nefropatie a mnoho dalších.

Riziko onemocnění DM2 se zvyšuje s věkem. Významnou roli dále hrají rodinné

dispozice a nedostatek pohybu. Jedním z nejrizikovějších faktorů je obezita [1, 8].

2.5. Inzulín a inzulínové receptory v mozku

Inzulín je v těle produkován především ve slinivce břišní, přes hematoencefalitickou 

bariéru prochází až do CNS. Mimo jiné je inzulín také exprimován v mozku. Nejvíce

inzulínových receptorů v CNS bylo nalezeno v kortexu, hypotalamu a hipokampu [3, 

16].

2.6. Leptin a leptinová rezistence

Leptin je hormon tvořený primárně v tukových buňkách a v menší míře také 

v ostatních tkáních, jako je hnědý tuk, kosterní svalstvo, placenta či vaječníky. Leptin 

působí v mozku, především v hypotalamu, kde významně ovlivňuje snižování příjmu 

potravy a energetický výdej, adaptuje organismus na hladovění.

V lidském organismu hladiny leptinu v krvi souvisí s množstvím tukové tkáně. 

Tukové buňky produkují leptin na základě nutričního stavu organismu. Leptin 

pravděpodobně také ovlivňuje citlivost organismu vůči inzulínu. Vyšší hladiny leptinu 

v krevní plasmě jsou pozorovány u obézních jedinců, u kterých dochází ke vzniku 

leptinové rezistence, tedy stavu, kdy tukové buňky produkují nadbytečné množství 

hormonu, ale organismus je vůči němu rezistentní [17].

2.7. Alzheimerova nemoc: Diabetes mellitus 3. typu

V mnoha epidemiologických studiích je uváděna spojitost mezi DM2 a AN. Obě 

onemocnění mají mnoho společných rizikových faktorů, jako je vyšší věk, zvýšená 

hladina cholesterolu, zvýšený oxidativní stres a metabolické poruchy [4], agregace Aβ a 
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hyperfosforylace proteinů [1, 18].

DM2 je pravděpodobně jedním z rizikových faktorů rozvoje neurodegenerativních 

změn a demence, tedy i AN. Četné populační studie prokázaly souvislost mezi AN a 

dysfunkcí inzulínu. Inzulínové receptory v mozku pacientů trpících AN jsou rezistentní

k inzulínu a tím je porušena centrální inzulínová signalizace [7, 19].

V inzulínové signalizační kaskádě dochází k vazbě inzulínu na receptory 

cytoplazmatické membrány. Zde dochází k rychlé autofosforylaci a aktivaci tyrosinové 

kinasové aktivity na inzulínovém receptoru. Dochází k fosforylaci IRS-1 na Tyr465, tím 

je aktivováno několik dalších podjednotek. Hlavní podjednotkou je PI3K 

(phosphoinsitide-3 kinase), která následně fosforyluje PIP2 (phosphatidylinositol 4,5-

bisphosphate) na PIP3 (phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate). PIP3 fosforyluje 

PDK-1 (3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1) na Ser241. Aktivovaná PDK-1 

fosforyluje Akt (protein kinase B) na Thr308 a Ser473. Akt následně aktivuje, tedy 

fosforyluje, GSK-3. Fosforylace GSK-3α na Ser21 nebo GSK-3β na Ser9 inhibuje 

kinasovou aktivitu.

Při porušení inzulínové signalizační kaskády dochází ke snížení fosforylace GSK-3β 

(Ser9). Tím dochází ke zvýšení její kinasové aktivity, čímž přispívá k patologické 

fosforylaci proteinu Tau. GSK-3β je jednou z hlavních kinas proteinu Tau [7, 14].

U AN je činnost inzulínové signalizace v mozku snížena [20] a proto pro ni navrhla 

Suzanne de la Monte termín diabetes 3. typu [8].

Obrázek 3 Inzulínová signalizační kaskáda v souvislosti s fosforylací proteinu 

Tau[14]
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2.8. Zvířecí modely pro studium AN a DM2

Zvířecí modely jsou jednou z nejdůležitějších složek výzkumu v oblastech 

farmakologie, lékařství a veterinárního lékařství.

2.8.1. Zvířecí modely pro výzkum DM2

Jednou z hlavních příčin rozvoje DM2 je obezita, která vzniká například při 

nevhodném složení stravy, nadměrném příjmu kalorií a nedostatečném pohybu. Při 

výzkumu se využívá spontánně genetických modelů obezity.

Db/db myši mají spontánní mutaci genu leptinového receptoru, která vede k jeho 

nefunkčnosti. Tím dochází k rozvoji obezity, spojené se silnou hyperinzulínémií a 

hyperglykémií. Po několika měsících života se začne rozvíjet ketóza [21].

„Zucker“ obézní potkani neboli fa/fa potkani jsou modelem prediabetu. Mají mutaci 

leptinového receptoru, a již ve 4. týdnu života se u nich projevuje obezita a hypertenze. 

Potkani fa/fa mají v krvi zvýšené hladiny inzulínu a mírně zvýšené hladiny glukózy.

Během dospělosti se u nich začíná vytvářet také inzulínová rezistence a DM2. Ve studii 

z naší laboratoře byla v hipokampech u fa/fa potkanů prokázána snížená aktivita

inzulínové signalizační kaskády, která vedla k hyperfosforylaci proteinu Tau [3].

„Zucker Diabetic Fatty“ potkani (ZDF potkani) byli vyselektováni ze Zucker 

potkanů. Kromě obezity mají i diabetes, který se u nich rozvijí okolo 8.-10. týdne 

života. Je u nich vyvinuta silná inzulínová rezistence a hyperglykémie [21].

Obrázek 4 ZDF potkani [22]
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Dalším modelem pro výzkum DM2 jsou myši s obezitou vyvolanou glutamátem 

sodným (MSG – monosodium glutamate), který je injekčně podáván novorozeným 

jedincům. Způsobí vytvoření specifických lézí v oblasti acurate nucleus v hypotalamu, 

která je důležitým místem regulace příjmu potravy v mozku, což vede k rozvoji obezity. 

MSG myši mají hyperinzulínémii, ale normoglykémii, což podporuje využití MSG myší 

s obezitou jako model prediabetu [6].

2.8.2. Zvířecí modely pro výzkum AN

Ke studiu AN se využívá transgenních myších modelů, například APP, APP/PS1 a 

THY-Tau22.

APP myši mají vnesen mutovaný lidský gen pro lidský APP do jejich genomu. 

Vykazují zvýšené ukládání Aβ v mozkové kůře a hipokampu v brzkém věku života

[23].

APP/PS1 myši je model nesoucí dva vnesené geny a to pro APP a presenilin 1 (PS1), 

ty jsou odpovědné za tvorbu Aβ. Tyto myši vykazují dřívější nástup diabetu a výrazně 

zhoršené kognitivní funkce [24].

THY-Tau22 jsou myším modelem, který exprimuje zmutovaný lidský protein Tau. 

Mají poškozenou schopnost učení a porušený synaptický přenos [4, 25].



- 19 -

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

3.1. Materiál

3.1.1. Chemikálie

Akrylamid Sigma, St. Louis, MO, USA

Bisakrylamid Sigma, St. Louis, MO, USA

Complete (směs inhibitorů proteas) Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Německo

Hovězí sérový albumin (BSA) Serva GmbH, Heidelberg, Německo

Dodecylsulfát sodný (SDS) Sigma, St. Louis, MO, USA

Deoxycholát sodný Sigma, St. Louis, MO, USA

Luminata Classico/Crescendo/Forte Merck Millipore Headquatres, 

Billerica, MA, USA

β-Merkaptoethanol Sigma, St. Louis, MO, USA

Methanol PENTA, Chrudim, ČR

NaCl Sigma, St. Louis, MO, USA

NaF PENTA, Chrudim, ČR

Na3VO4 Sigma, St. Louis, MO, USA

N,N,N´,N´- tetramethylethyldiamin (TEMED) Sigma, St. Louis, MO, USA

Persíran amonný (APS) Sigma, St. Louis, MO, USA

Trizma base (Tris) Sigma, St. Louis, MO, USA

Tween-20 Serva GmbH, Heidelberg, Německo

3.1.2 Protilátky

Tabulka 1 Přehled primárních protilátek 

Základní látka Ředění Výrobce

Králičí monoklonální 

protilátka proti Fosfo-Akt 

(Ser473)

1:1 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí monoklonální 

protilátka proti Fosfo-Akt 

(Thr308)

1:1 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA
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Králičí monoklonální 

protilátka proti celkové Akt

1:1 000 Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí monoklonální 

protilátka proti Fosfo-GSK-

3β (Ser9)

1:1 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí monoklonální 

protilátka proti GSK-3β
1:1 000

Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí monoklonální 

protilátka proti Fosfo-PDK1 

(Ser241)

1:1 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí monoklonální 

protilátka proti PDK1
1:1 000

Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Králičí polyklonální 

protilátka proti Tau 

[pSer396]

1:1 000
Invitrogen Grand Island, 

NY, USA

Králičí polyklonální 

protilátka proti Tau 

[pThr231]

1:1 000
Invitrogen Grand Island, 

NY, USA

Králičí polyklonální 

protilátka proti Tau 

[pThr212]

1:1 000
Invitrogen Grand Island, 

NY, USA

Myší monoklonální 

protilátka proti Tau1 

(Ser195,198,199,202)

1:10 000
Milipore, Billerica, MA, 

USA

Myší monoklonální 

protilátka proti β-aktinu
1:10 000

Sigma, St. Louis, MO, 

USA

Protilátka proti celkovému 

Tau (N-terminální část)
1: 10 000

Dar od M.-C. Galas, 

laboratoř INSERM U1172 

Lille, Francie

Králičí monoklonální protilátky uvedené v Tabulce 1 byly ředěny v 5% BSA 

TBS/Tween20. Myší monoklonální protilátky a protilátka proti celkovému Tau (N-

terminální část) byly ředěny v 5% netučném mléce TBS/Tween20.
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Tabulka 2 Přehled sekundárních protilátek

Základní látka Ředění Výrobce

Konjugát protilátky proti 

králičímu IgG připravené 

v koze s HRP

1:2 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Konjugát protilátky proti 

myšímu IgG připravené 

v koni s HRP

1:2 000
Cell Signaling Technology, 

Beverly, MA, USA

Sekundární protilátky uvedené v Tabulce 2 byly ředěny v promývacím pufru 

TBS/Tween20 (fyziologický roztok pufrovaný TRIS (pH=7,6) s přídavkem 1% Tween-

20).

V laboratoři byly dále použity běžně dostupné chemikálie v analytické čistotě 

dodávané firmou Lachema, a.s. ČR a Sigma-Aldrich, USA. Všechny používané pufry 

byly připravovány v deionizované vodě.

3.1.3. Přístroje

Centrifuga MiniSpin, Eppendorf AG, Hamburg, Německo

CCD kamera, Bio-Rad, Herkules, CA, USA

Homogenizátor Bullet Blender, Next Advanced, Inc., Averill Park, NY, USA

Mini-Protean 3, Bio-Rad, Herkules, CA, USA

XCell SureLock, Invitrogen, NY, USA

3.2. Experimentální zvířata

Experimentální zvířata, samci potkanů ZDF (n = 7) a kontrolní skupina potkanů (n =

7), byla chována ve zvěřinci firmy APIGENEX s.r.o. Odběr krve, tkání a měření 

metabolických parametrů a orální glukózový toleranční test (OGTT) bylo prováděno

pod vedením Dr Vladimíry Panajotové. Potkani byli získání z Charles River, Francie.

Zvířata byla chována v akreditovaném zvěřinci firmy APIGENEX s.r.o. Se zvířaty bylo 

zacházeno podle Zákona č. 246/1992 Sb. o ochraně zvířat proti týrání.
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3.2.1 Metabolické parametry zvířat

Metabolické parametry ZDF potkanů a kontrol byly měřeny firmou APIGENEX 

s.r.o. Tělesná hmotnost zvířat a množství krmiva bylo váženo pomocí vah PB 3002-S 

DeltaRange (Mettler, Švýcarsko). Glukóza byla měřena glukózovým analyzátorem 

BIOSEN S Line (EKF Diagnostics, Německo). Inzulín byl stanoven pomocí 

komerčního potkaního ELISA kitu (Mercodia, Švédsko) a leptin pomocí potkaního

leptinového ELISA kitu (Biovendor, Česká republika). Další biochemické parametry 

byly měřeny automatickým analyzátorem Hitachi 912 (Boehringer Mannheim, 

Německo) spolu s využitím komerčních kitů (Roche Diagnostics GmbH, Německo a 

Wako Chemicals GmbH, Německo).

Diabetický HOMA (Homeostatic model assessment) index byl vypočítán jako 

(hladina glukózy v krvi na lačno, mmol/l)×(hladina inzulínu v krvi na lačno, pmol/l) a

to celé děleno 22,5 [26].

3.2.2 Zpracování hipokampů ZDF potkanů

Po dekapitaci potkanů ve stáří 12ti týdnů byly hipokampy izolovány a dány do 

lyzačního pufru (62,5 mmol dm-3 Tris-HCl pH = 6,8 s přídavkem 1% deoxycholátu 

sodného, 1% Triton X-100, Complete (1 tableta na 50 ml pufru), 50 mmol dm-3 NaF, 1 

mmol dm-3 Na3VO4 ). Poté byly vzorky homogenizovány a 1 minutu sonikovány. 

V jednotlivých vzorcích byla stanovena koncentrace bílkovin pomocí BCA Protein 

Assay kitu (Thermo Fisher Scientific, MA, USA).

Jednotlivé vzorky byly dále naředěny lyzačním vzorkovým pufrem (62,5 mmol dm-3 

Tris-HCl pH=6,8 s přídavkem 2% SDS, 10% glycerol, 1% bromfenolová modř, 0,5% β-

merkaptoethanol, 50 mmol dm-3 NaF, 1 mmol dm-3 Na3VO4 ) do koncentrace 1 µg µl-1, 

byly uchovány v -20°C.

3.3. Imunodetekce – Metoda Western Blot

3.3.1. Gelová elektroforéza SDS-PAGE

Gelová elektroforéza byla prováděna v 10% polyakrylamidovém gelu v přítomnosti 

dodecylsulfátu sodného (SDS-PAGE) na přístroji Mini-Protean 3 (Bio-Rad, Herkules, 

CA, USA). Vzorky potkaních hipokampů byly nejprve po dobu 1 minuty sonikovány, 2 

minuty zahřívány na 100°C a na závěr centrifugovány po dobu 5 minut při 500 x g a 
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25°C. Do jamek gelu bylo nanášeno vždy 10 µl vzorku. Na každý gel bylo naneseno 

vždy 7 vzorků ZDF potkanů a 7 vzorků kontrol a kontrola molekulových hmotností. Po 

nanesení vzorků probíhala elektroforéza za konstantního napětí ve dvou krocích. 

V prvním kroku bylo nastavení na 100 V po dobu 10ti minut. V druhém kroku bylo 

nastaveno 200 V po dobu 45-50 minut.

3.3.2. Přenos proteinu na nitrocelulosovou membránu

Proteiny byly přeneseny na nitrocelulosovou membránu (Bio-Rad, Herkules, CA, 

USA) v blotovacím pufru (25 mmol dm-3 Tris, 192 mmol dm-3 glycin, 20% methanol) za 

konstantního napětí 30 V po dobu 90 minut v přístroji XCell SureLock (Invitrogen, NY, 

USA).

3.3.3. Imunodetekce fosforylovaných a nefosforylovaných proteinů

Membrány byly po přenosu proteinu promyty v promývacím pufru TBS/Tween (20 

mmol dm-3 Tris, 136 mmol dm-3 NaCl, 0,1% Tween-20) po dobu 5 minut. Poté byly 

membrány inkubovány v blokovacím pufru (  TBS/0,1% Tween spolu s 5% netučným 

sušeným mlékem/5% BSA, 1 mmol dm-3 Na3VO4, 50 mmol dm-3 NaF) na třepačce 1 

hodinu. Na3VO4 a NaF slouží jako ireverzibilní fosfatásové inhibitory. Následně byly 

membrány třikrát promyty promývacím pufrem TBS/ Tween po 5 minutách. Promyté 

membrány se nechaly inkubovat přes noc ve 4°C s primární protilátkou zředěnou 

blokovacím pufrem (viz Tabulka 1 Přehled primárních protilátek). Druhý den byly 

membrány třikrát po 5 minutách promyty promývacím pufrem a inkubovány se 

sekundární protilátkou značenou peroxidasou, která byla zředěna promývacím pufrem 

(1:2000) (viz Tabulka 2 Přehled sekundárních protilátek). Po inkubaci byly membrány 

opět promyty třikrát po dobu 5 minut promývacím pufrem. Chemiluminescence byla 

detekována pomocí chemiluminiscenčního činidla Luminata na CCD kameře (Biorad, 

Herkules, CA, USA).

Vyhodnocení bylo prováděno pomocí programu ImageLab (Bio-Rad, Herkules, CA, 

USA).
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3.3.4. Detekce β-aktinu

Aby bylo možné porovnat jednotlivá množství proteinů ve vzorcích nanesených na 

gel, byl po detekci signalizačních proteinů na každé membráně detekován β-aktin, který 

je stabilně exprimován. Membrány byly třikrát promyty promývacím pufrem po dobu 5 

minut a poté byly inkubovány 2 hodiny při pokojové teplotě v protilátce proti β-aktinu. 

Protilátka byla naředěna blokovacím pufrem 1:2000. Po inkubaci byly membrány opět 

třikrát promyty promývacím pufrem po dobu 5 minut a byla aplikována sekundární 

protilátka proti myšímu IgG (ředěna promývacím pufrem 1:2000) (viz Tabulka 2 

Přehled sekundárních protilátek). Inkubace probíhala 1 hodinu. Následně byly 

membrány promyty promývacím pufrem a byla detekována chemiluminescence pomocí 

chemiluminiscenčního činidla Luminata Classico CCD kamerou.

3.4. Statistické vyhodnocení

Pro stanovení fosforylace proteinů v hipokampech ZDF potkanů byla využita metoda 

Studentova t-testu v programu GraphPad Prism (San Diego, CA, USA). Výsledky jsou 

prezentovány jako průměr ± SEM. Signifikance je *P˂0,05, **P˂0,01 a ***P˂0,001, 

kde P je pravděpodobnost chybného zamítnutí nulové hypotézy.
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VÝSLEDKY A DISKUZE

4.1. Metabolické parametry experimentálních zvířat

U experimentálních zvířat byla měřena firmou APIGENEX s.r.o. tělesná hmotnost a 

dále koncentrace glukózy, inzulínu, leptinu, cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Níže uvedená Tabulka 3 popisuje metabolické parametry zvířat, ze které je zřejmé, 

že oproti kontrolám měli ZDF potkani signifikantně zvýšenou hmotnost a hladinu 

glukózy v krvi. Stejně tak byla signifikantně zvýšená hladina cholesterolu, triglyceridů a 

leptinu v krvi oproti kontrolní skupině potkanů. Signifikantní rozdíly byly pozorovány 

u HOMA (Homeostatic model assessment) indexu, který kvantifikuje inzulínovou 

rezistenci a funkci β-buněk produkujících inzulín.

Veškeré tyto metabolické parametry byly v souladu s parametry uvedenými 

v literatuře, kde měli ZDF potkani ve věku 10-13 týdnů také signifikantně zvýšenou 

hmotnost oproti kontrolám, jakož i hladiny inzulínu a triglyceridů v krvi [27]. Dále byl 

u experimentálních zvířat proveden orální glukózový toleranční test (OGTT) (viz Obr. 

5). OGTT sleduje schopnost organismu vypořádat se se zátěží perorálně podané 

glukózy a udržet hladinu glukózy v krvi v normálním rozmezí.

Tabulka 3 Metabolické parametry zvířat

Skupina
hmotnost 

[g]

glukóza 

[mmol/l]

inzulín 

[pmol/l]

HOMA cholesterol 

[mmol/l]

triglyceridy 

[mmol/l]

leptin 

[ng/l]

kontroly 331±7 6,6±0,1 201±10 59 2 1,2±0,2 6±1

ZDF 358 ±7*
25,7±2,3

***
265±49

302***
4*** 6,3±1,8*

17±1

***

Data uvedená v tabulce jsou průměr ±SEM, n = 7 potkanů 
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Obrázek 5 Grafy znázorňující OGTT u ZDF potkanů a jejich kontrol

Data jsou průměr ± SEM, n = 7 potkanů. Statistika byla prováděna pomocí metody 

Studentova t-testu. Signifikance je **P˂0,01 a ***P˂0,001 vzhledem ke kontrolní 

skupině.
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4.2. Imunodetekce inzulínová signalizační kaskády v hipokampech

Inzulínová signalizační kaskáda byla zkoumána pomocí imunodetekce specifickými 

protilátkami v hipokampech ZDF potkanů a jejich kontrol. V Tabulce 4 jsou ukázány 

Western bloty jednotlivých kinas inzulínové signalizační kaskády. Na Obr. 5 jsou 

kvantifikovány výsledky z Tabulky 4, které jsou uvedeny jako poměr proteinu 

fosforylovaného a celkového (fosforylovaného i nefosforylovaného), které byly

vztaženy na β-aktin.

Celkový inzulínový receptor byl stanoven pomocí protilátky proti podjednotce β a

byl v hipokampech ZDF potkanů signifikantně nižší než u kontrol (viz Obr 6, graf A).

Ve fosforylaci substrátu inzulínového receptoru (IRS-1) na Ser307 ani na Ser612 

vztaženého na celkový IRS-1v hipokampech ZDF potkanů a kontrol nebyl signifikantní 

rozdíl (viz Obr 6, graf C).

U kinasy PDK-1 nedošlo k rozdílné fosforylaci v hipokampech ZDF potkanů oproti 

kontrolám (viz Obr 6, graf D).

Fosforylace kinasy Akt jak na threoninu 308, tak na serinu 473 v hipokampech ZDF

potkanů se nelišila od kontrol (viz Obr 6, graf E, graf F). Akt je kinasa fosforylující

GSK-3β.

Z těchto výsledků je patrné, že nedošlo k signifikantnímu posunu v inzulínové 

signalizační kaskádě v hipokampech ZDF potkanů vzhledem ke kontrolám až na 

signifikantně snížené množství IRβ. Studie na příbuzném modelu obézních, ale 

normoglykemických fa/fa potkanech stejného stáří, ukázala rovněž nižší IRβ

v hipokampech vzhledem ke kontrolám a nezaznamenala rozdíly u uvedených členů 

inzulínové kaskády [3].
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Tabulka 4 Western bloty fosforylace kinas inzulínové signalizační kaskády 

v hipokampech ZDF potkanů a jejich kontrol (n =7 potkanů)

kinasa kontroly ZDF potkani
molekulová 

hmotnost

IRβ
95 kDa

IRS-1 180 kDa

p-

IRS1(Ser307)
180 kDa

p-IRS-

1(Ser612)
180 kDa

p-PDK 58-68 kDa

celková PDK 58-68 kDa

p-Akt (Thr308)
60 kDa

p-Akt (Ser473) 60 kDa

celkový Akt 60 kDa

aktin 42 kDa
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A/ B/

C/ D/

E/ F/

Obrázek 6 Grafy fosforylací proteinů v inzulínové signalizační kaskádě

Zpracování hipokampů je popsáno v kapitole 3.2.1 a postup metody Western blot 

v kapitole 3.3. Data jsou průměr ± SEM, n = 7 potkanů. Statistika byla prováděna 

pomocí metody Studentova t-testu. Signifikance je **P˂0,01 vzhledem ke kontrolní 

skupině.
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4.3. Imunodetekce enzymů ovlivňujících fosforylaci proteinu Tau

Na Western blotech hipokampů ZDF potkanů byla metodou imunodetekce 

specifickými protilátkami detekována aktivita kinas fosforylujících a fosfatasy PP2A 

defosforylující protein Tau.

Nejdříve byla stanovena fosforylace Ser9 u hlavní kinasy ovlivňující fosforylaci 

proteinu Tau, GSK-3β. Ser9 je inhibiční, proto jeho snížená fosforylace zvyšuje 

kinasovou aktivitu GSK-3β. Z grafu A uvedeného na Obrázku 7 vyplývá, že v

hipokampech ZDF potkanů a jejich kontrol nebyl shledán signifikantní rozdíl mezi 

fosforylací GSK-3β oproti kontrolám.

Dále byly detekovány další kinasy podílející se na fosforylaci proteinu Tau v 

hipokampech. Na grafu B na Obrázku 7 můžeme vidět, že k signifikantnímu rozdílu 

mezi ZDF potkany a jejich kontrolami nedošlo ani ve fosforylaci kinasy ERK. 

Graf C na Obrázku 7 popisuje fosforylaci kinasy JNK v hipokampech. Z grafu je 

zřejmé, že ani zde nedošlo ke statisticky významnému rozdílu mezi ZDF potkany a 

jejich kontrolami.

Posledním detekovaným enzymem je fosfatasa PP2A odpovědná za defosforylaci 

proteinu Tau. Z grafu (Obr. 7, graf D) vyplývá, že nebyly shledány žádné signifikantní 

změny v hipokampech ZDF potkanů oproti kontrolám.

Celkově jsme nezaznamenali signifikantní rozdíl mezi aktivací/fosforylací kinas 

fosforylujících protein Tau v hipokampech ZDF potkanů a kontrol. Ve studii s fa/fa 

potkany stejného stáří byla snížená fosforylace Ser9 na GSK-3β v hipokampech fa/fa 

jedinců oproti jejich kontrolám.

Ve zmíněné studii na fa/fa potkanech byla sledována také fosforylace ERK a JNK v 

hipokampech, kde rovněž nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly vzhledem 

ke kontrolám [3], stejně jako v této práci u modelu ZDF potkanů.
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Tabulka 5 Enzymy ovlivňující fosforylaci proteinu Tau v hipokampech ZDF potkanů 

a jejich kontrol: kinasy GSK-3β, ERK, JNK a fosfatasa PP2A (n = 7 potkanů)

enzym kontroly ZDF potkani
molekulová 

hmotnost

p-GSK-3β

(Ser9) 46 kDa

celková GSK-3β
46 kDa

p-ERK 

(Thr202,Tyr204) 42,44kDa

celková ERK
42, 44 kDa

p-JNK 

(Thr183,Tyr185) 46, 54 kDa

celková JNK
46, 54 kDa

celková PP2A
36, 38kDa

aktin
42 kDa
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A/ B/

C/ D/

Obrázek 7 Enzymy ovlivňující fosforylaci proteinů Tau

Zpracování hipokampů je popsáno v kapitole 3.2.1 a postup metody Western blot 

v kapitole 3.3. Data jsou průměr ± SEM, n=7 potkanů. Statistika byla prováděna pomocí 

metody Studentova t-testu.
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4.4. Imunodetekce hyperfosforylace proteinu Tau

V hipokampech ZDF potkanů a jejich kontrol byl pomocí metody Western blot 

detekován celkový protein Tau, tj. fosforylovaný i nefosforylovaný. Fosforylace 

proteinu Tau byla vyjádřena jako poměr fosforylovaného proteinu a celkového proteinu, 

které byly předtím vztaženy na β-aktinu.

Z grafů na obrázku 7 je zřejmé, že nedošlo k signifikantním rozdílům mezi 

kontrolami a ZDF potkany ve fosforylaci na jednotlivých epitopech proteinu Tau v 

hipokampech. Ser396 (viz Graf A, Obr. 8), Thr212 (viz Graf B, Obr. 8) a Thr231 (viz 

Graf C, Obr. 8) jsou fosforylačními místy typickými pro patologickou hyperfosforylaci.

Z grafu A je patrná tendence vyšší, statisticky nevýznamné fosforylace proteinu Tau v 

hipokampech ZDF potkanů oproti kontrolám. V grafu B na Obrázku 8 nedošlo 

k signifikantním rozdílům mezi ZDF potkany a jejich kontrolami. Je zde patrná pouze 

tendence snížené fosforylace proteinu Tau na Thr212 u ZDF potkanů proti kontrolní 

skupině, která není statisticky významná.

V případě posledního grafu, grafu C se fosforylace Thr231 v hipokampech ZDF 

potkanů neliší od kontrol. Na rozdíl od uvedených výsledků s diabetickými ZDF 

potkany, jejich obéznější příbuzní fa/fa potkani s mírným diabetem v dřívější studii [3]

vyvinuli ve stejném věku fosforylaci na Ser396 a Thr231 proteinu Tau v hipokampu. 

Zajímavé je, že ve 12ti týdnech měli ZDF potkani pouze o 10% vyšší tělesnou hmotnost 

než kontroly, ale rozvinutý DM2. 12ti týdenní fa/fa potkani měli o 50% vyšší tělesnou 

hmotnost než kontroly, ale velmi mírný DM2. Vyšší hyperfosforylace proteinu Tau by 

pak byla spojena spíše s obezitou než s inzulínovou rezistencí.

Výsledky rovněž můžeme srovnat s experimentem, který byl prováděn na db/db 

myších. Tento model má, stejně jako ZDF potkani, nefunkční leptinový receptor, který 

je příčinou rozvoje DM2.

Zvýšená fosforylace proteinu Tau na Ser396 v hipokampu byla pozorována u db/db 

myší již ve věku 8 týdnů. Ve věku 16 týdnů byla pozorována fosforylace proteinu Tau i 

u Thr231[28]. U ZDF potkanů ve věku 12ti týdnů pozorujeme pouze nesignifikantní 

tendenci zvýšené fosforylace proteinu Tau v hipokampech ZDF potkanů vůči kontrolní 

skupině. 



- 34 -

Tabulka 6 Western bloty fosforylace jednotlivých epitopů proteinu Tau 

v hipokampech ZDF potkanů a jejich kontrol (n = 7 potkanů)

protilátka kontroly ZDF
molekulová 

hmotnost

p-Tau (Ser396) 50 kDa

p-Tau (Thr212) 50 kDa

p-Tau (Thr231) 50kDa

celkový Tau 50 kDa

aktin 42 kDa
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A/ B/

C/

Obrázek 8 Grafy fosforylací proteinů Tau

Zpracování hipokampů je popsáno v kapitole 

3.2.1 a postup metody Western blot 

v kapitole 3.3. Data jsou průměr ± SEM, n =7 

potkanů. Statistika byla prováděna pomocí 

metody Studentova t-testu.

Hyperfosforylace proteinu Tau v hipokampu byla popsána ve studii na ZDF 

potkanech ve věku 17ti týdnů, kde byla pozorována signifikantně zvýšená fosforylace

na proteinu Tau u ZDF potkanů oproti kontrolám [29].

Ve zmíněné studii se projevil vliv stárnutí na zvýšenou hyperfosforylaci proteinu Tau 

stejně jako ve studii s fa/fa potkany [3].



- 36 -

ZÁVĚR

ZDF potkani, zvířecí model DM2, staří 12 týdnů měli oproti kontrolám významně 

zvýšené hladiny glukózy, leptinu a triglyceridů v krvi, podobně jako diabetický HOMA 

index. Pomocí imunodetekce specifickými protilátkami na Western blotech nebyly 

shledány v hipokampech ZDF potkanů žádné statisticky významné změny ve 

fosforylaci kinas inzulinové signalizační kaskády, enzymech ovlivňujících fosforylaci 

proteinu Tau ani ve fosforylaci proteinu Tau oproti kontrolám.

V hipokampech 12ti týdenních ZDF potkanů bylo detekováno signifikantně nižší

množství IRβ oproti kontrolní skupině, podobně jako ve dřívější studii u stejně starých

obézních, ale téměř normoglykemických fa/fa potkanů, ze kterých byli ZDF potkani 

vyselektováni.

Na rozdíl od ZDF potkanů měli fa/fa potkani signifikantně zvýšenou kinasovou 

aktivitu GSK-3β a fosforylaci proteinu Tau v hipokampech. Tyto patologické jevy byly 

ještě zvýrazněny u starších, 33 týdnů starých fa/fa potkanů.

Protože poměr tělesné hmotnosti 12ti týdenních ZDF potkanů a jejich kontrol byl 

1,08, zatímco u stejně starých fa/fa potkanů a jejich kontrol 1,50, můžeme usuzovat, že 

obezita spíše než rozvinutá DM2 přispívá k patologické fosforylaci proteinu Tau.

Podobně u zvířecího modelu patologické fosforylace proteinu Tau, THY-Tau22 myší, 

obezita na rozdíl od DM2 výrazně přispěla k hyperfosforylaci proteinu Tau [30].

Hyperfosforylace proteinu Tau v hipokampech ZDF potkanů by se mohla projevit až 

v jejich vyšším věku.
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