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SOUHRN 

 

 

Cytokiny a adipocytokiny významně ovlivňují pooperační prognózu nemocných. U 

obézních pacientů dochází k signifikantně vyšší exprimaci prozánětlivých mediátorů.  

V první části vědeckého projektu se zaměřujeme na cytokinovou odpověď organismu po 

elektivním chirurgickém abdominálním výkonu. Operační výkon byl vybrán jako model 

stresové reakce pro organismus. Výsledky ukázaly, že prozánětlivá cytokinová odpověď byla 

u obézních pacientů signifikantně vyšší a zejména brzká elevace adipocytokinu visfatinu by 

mohla být novým ukazatelem časných pooperačních zánětlivých komplikací.  

 

Související publikace přináší podrobný popis metodiky, designu a výsledků studií. 

  

Druhá část projektu se věnuje pacientům po transplantaci ledviny v souvislosti 

s obezitou, typem předchozí dialýzy, časným pooperačním pohybovým režimem a výživou. 

Naše výsledky ukázaly, že po transplantaci ledviny dochází ke zvýšené prozánětlivé expresi 

cytokinů neovlivněnou předchozím typem dialýzy. Naopak časný pohybový režim expresi 

cytokinů pozitivně ovlivňuje a rovněž snižuje hladinu ADMA.  

 

Související publikace přináší popis metodiky a výsledky několika studií.  
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SUMMARY 

 

 

 
 

Cytokines and adipocytokines have major effect on post-operative prognosis of 

patients. In obese patients, we find significantly higher expression of proinflammatory 

mediators. In first part of our project we focus on cytokine expresion after elective abdominal 

surgery. Abdominal surgery was choosen as model of stress reaction to organism. Our results 

show, that proinflammatory cytokine expresion was significantly higher in obese patients and 

especially early elevation of visfatin could be a new marker in diagnosis of postoperative 

inflammatory complications.  

 

Related publications describe methods, design and results of trials.  

 

Second part of our poject is focused on patients after kidney transplanation, considering 

obesity, type of previous dialysis, early postoperative movement a nutrition. Our results show, 

that there is higher proinflammatory expresion after kidney transplanation with no effect of 

previous type of dialysis. On the other side early exercise have positive effect on cytokine 

expresion and decreases ADMA. 

 

Related publicatons describe methods, details and results of trials.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

 

 

ADH - antidiuretický hormon  

ADMA - asymetrický dimetylarginin 

BMI - body mass index 

DM - diabetes mellitus 

CRP - C reaktivní protein 

CSF - faktor stimulující kolonie 

CyA - Cyklosporin A 

DDAH - dimetylarginin dimetylaminohydroláza 

EGF - epidermální růstový faktor 

ELISA - enzymaticky vázaná imunoanalýza (enzyme-linked immunoassay) 

EPO - erytropoetin 

GF - růstový faktor 

ICAM - molekula mezibuněčné adhese (intercellular adhesion molecule) 

ICE - interleukin-1 konvertující enzym 

IGF - růstový faktor podobný inzulinu (inzulin-like growth factor) 

IFN - interferon 

IL - interleukin  

IL-1ra - receptorový antagonista interleukinu 

M-CSF - faktor stimulující kolonie makrofágů 

MHC - hlavní histokompatibilní komplex 

MODS - syndrom multiorgánové dysfunkce (multiorgan dysfunction syndrome) 

MOF - multiorgánové selhání (multiorgane failure) 

NAD - nikotinamid adenin dinukleotid 

NO - oxid dusnatý 

NOS - syntáza oxidu dusnatého 

PAI - inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PBEF - faktor zvyšující kolonie pre-B buněk (pre-B cell colony-enhancing factor-visfatin) 

PCT - prokalcitonin 

PDGF - destičkový růstový faktor 

PF - faktor destiček 

PG - prostaglandin 

RNA - ribonukleová kyselina 

SDMA - symetrický dimetylarginin 

SIRS - syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response 

syndrome) 

TGF - transformující růstový faktor 

TIL - lymfocyty infiltrující nádor (tumor infiltrating lymphocytes) 

TNF - tumor nekrotizující faktor 

TNFR - receptor TNF 

TPO - trombopoetin 

VEGF - vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor) 
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ÚVOD 

 

Předkládaná disertační práce má formu souhrnu pěti publikací, zabývajících se 

problematikou cytokinů a adipocytokinů u chirurgických pacientů a zejména vlivu tukové 

tkáně. Tématicky ji lze rozdělit na dvě části. První část popisuje cytokinovou odpověď 

organismu u operovaných pacientů po elektivním abdominálním výkonu a souvisí s ní první 

dvě publikace. 

Druhá část se věnuje problematice pacientů po transplantaci ledviny se zaměřením na 

metabolické a nutriční důsledky a cytokinovou expresi. 

 

Publikace č.1 popisuje zvýšenou prozánětlivou produkci u obézních pacientů 

s chronickou renální insuficiencí po elektivní laparoskopické cholecystektomii v porovnání 

dvou skupin rozdělených hodnotou BMI. 

  

Publikace č.2 se věnuje novému proinflamačnímu markeru brzké zánětlivé odpovědi – 

visfatinu, u pacientů po resekci tlustého střeva pro adenokarcinom s ohledem na zastoupení 

tukové tkáně.  

 

Publikace č.3 se věnuje zvýšené prozánětlivé expresi u obézních pacientů po 

transplantaci neovlivněnou předchozím typem dialýzy. 

 

Publikace č.4 se zaměřuje na brzký pohybový režim po transplantaci ledviny a 

ovlivnění hladiny ADMA a cytokinové exprese.  

 

Publikace č.5 popisuje nutriční důsledky transplantace ledviny a nebezpečí 

potransplantační obezity. 

 

 

Disertační práce je výsledkem spolupráce těchto pracovišť: 

 Chirurgické kliniky 3.LF UK a FNKV 

 Kliniky nefrologie Transplantcentra IKEM 

 Revmatologického ústavu 1.LF UK a VFN 

 Ústavu biochemie a hematologie LF UK v Plzni 
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HYPOTÉZY A CÍLE 

 

V posledních letech se objevily studie ukazující na významný vliv cytokinů a 

adipocytokinů na pooperační průběh u chirurgických pacientů. U obézních nemocných, 

v závislosti na přítomnosti viscerální tukové tkáně, byla pozorována větší zánětlivá odpověď 

s horší prognózou na pooperační hojení.  

Cílem disertace bylo ukázat, zda a jak viscerální tuková tkáň ovlivňuje expresi 

proinflamačních cytokinů, zda lze tento stav časně diagnostikovat a event. léčebně ovlivnit. 

Modelem pro naši studii byl chirurgický pacient po elektivním abdominálním výkonu. 

Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s Metabolickým oddělením Kliniky nefrologie IKEM 

jsme pooperační průběh sledovali i u pacientů po transplantaci ledviny, a to i s ohledem na 

možnost časné mobilizace a nutrice.  

 

V českém písemnictví byly publikovány studie vztahující se k časné diagnostice a 

predikci výsledků pooperačního stresu u chirurgických nemocných (Gürlich R et al., 

Rozhledy v chirurgii 2000, Maruna P et al., Sborník lékařský 2002). 

Tyty nálezy byly vztaženy i k vlivu obezity a visfatinu (Fukuhara A et al., Science 2005, Luis 

DA et al., Surgery for obesity and related disease 2011). 

 

Bylo ukázáno, že prognózu nemocných a pooperační cytokinový stres významně 

ovlivňuje rozsah viscerální tukové tkáně – u obézních nemocných byl pooperační stres i 

exprimace cytokinů a adipocytokinů signifikantně větší. Z tohoto aspektu lze srovnávat i role 

nového adipocytokinu visfatinu, který by mohl být markerem časných prozánětlivých změn.  

Zásadní roli hraje však poměr mezi pro- a proti- inflamačními cytokiny a není vždy 

rozhodující pouze vzestup jednotlivých parametrů.  
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PUBLIKACE č. 1 

 

Zvýšená produkce prozánětlivých cytokinů v tukové tkáni u obézních pacientů 

s chronickým selháním ledvin 

 

 

Úvod: Obezita je známým rizikovým faktorem rozvoje cévních chorob a chronického 

selhání ledvin (CKD). V naší studii jsme se zaměřili na objasnění vlivu tukové tkáně na 

prozánětlivou složku u nemocných s CKD a obezitou.  

Pacienti a metodika: Do prospektivní studie byl zařazen soubor 40 pacientů s CKD 

(stadium 3-4) s mírnou proteinurií (2.3-3.5g/den). Soubor byl rozdělen na 2 skupiny, 20 

pacientů s obezitou (BMI>30kg/m
2
) - skupina I., a 20 pacientů neobézních (BMI<30kg/m

2
) - 

skupina II. Pacienti podstoupili elektivní chirurgický výkon (laparoskopická cholecystektomie 

pro lithiázu), během kterého byly odebrány vzorky krve, podkožního a viscerálního tuku.  

Byly měřeny sérové koncentrace asymetrického dimethylargininu (ADMA), adiponektinu, C-

reaktivního proteinu, interleukinu (IL-6), tumor necrosis faktoru α (TNF α), pentosidinu a 

monocyty chemoatrahujícího proteinu 1 (MCP-1). Exprese m-RNA TNF α, MCP-1, 

adiponektin receptoru 1 a 2, imunokompetentních buněk CD68 byla měřena v podkožním a 

viscerálním tuku užitím metody PCR. Dále byly hodnoceny další biochemické parametry jako 

inzulín, glykovaný hemoglobin, cholesterol, LDL a triacylglyceridy v obou skupinách.  

Výsledky: Byly naměřeny signifikantně vyšší sérové hladiny ADMA, CRP, 

pentosidine, IL-6, TNF α, MCP-1 u obézních pacientů s CKD než u kontrolní skupiny. 

Signifikantně vyšší byla exprese mRNA v podkožním a viscerálním tuku TNF α, CD68, 

receptoru pro adiponektin 1 a MCP-1 u obézních pacientů, přičemž exprese adiponektinu, IL-

6 a receptoru pro adiponektin 2 se v obou skupinách  signifikantně nelišily. Celkově byla 

exprese mRNA vyšší ve viscerálním než podkožím tuku (p <0.01 vs. p <0.05). U skupiny 

obézních byla naměřena zvýšená infiltrace podkožního i viscerálního tuku CD68 

imunokompetentními buňkami.  

Závěr: Ve studii byla zaznamenána vyšší prozánětlivá exprese cytokinů a zvýšená 

infiltrace tukové tkáně imunokompetentními buňkami u obézních pacientů s CKD stadiem 3-

4. Tato zvýšená prozánětlivá produkce může vést ke zvýšené systémové zánětlivé odpovědi a 

rovněž urychlit progresi renální poruchy.  
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PUBLIKACE č. 2 

 

Dynamika změn sérového visfatinu po abdominálním chirurgickém 

výkonu: nový proinflamační marker v časné diagnostice? 

 

 

Úvod: Visfatin je adipocytokin produkovaný především viscerální tukovou tkání. 

Vedle účinku na inzulínový receptor je i proinflamačním cytokinem, jehož hladina se může 

měnit při zánětlivých procesech. Cílem naší studie bylo zjistit, jak se mění sérové koncentrace 

visfatinu v časném údobí po abdominálním chirurgickém výkonu v korelaci s dalšími 

proinflamačními cytokiny.   

Metodika a výsledky: Do prospektivní průřezové (cross-sectional) studie bylo 

zařazeno 20 pacientů, kteří podstoupili elektivní laparotomickou resekci části tlustého střeva 

pro adenokarcinom. Sledovali jsme hladiny visfatinu, leptinu, rezistinu, adiponectinu, TNF α, 

IL - 6 a CRP a srovnávali dynamiku změn jednotlivých parametrů za +12, +24, +48 a +72 

hodin.   Sérové koncentrace visfatinu kulminovaly již za 24 hodin po chirurgickém výkonu a 

po 72 hodinách se vracely k normě. TNF α  a IL-6 měly maximum o 12 - 24 hodin později a  

u CRP hodnoty stoupaly s maximem za 72 hodin. 

Závěr: V časném pooperačním období po abdominálním chirurgickém výkonu byly 

zachyceny signifikantně zvýšené hladiny sérového visfatinu, které předcházely zvýšení 

hodnot jiných proinflamačních markerů TNF α, IL-6 a CRP. Visfatin by proto svojí 

dynamikou mohl být časným prediktorem rozvoje zánětlivých změn operovaných nemocných 

především s viscerální obezitou. 
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PUBLIKACE č. 3 

 

Metabolismus svalu a tuku u obézních po transplantaci ledviny: neprokázán vliv 

peritoneální dialýzy nebo hemodialýzy 

 

 

Úvod: Obezita je jednou z nejčastějších komplikací po transplantaci ledviny a výrazně 

ovlivňuje dlouhodobý výsledek a funkci. Jedná se zejména o nitrobřišní (abdominální) typ 

obezity a postihuje ženy i muže ve zhruba 25-35% v prvním roce po transplantaci. Úspěšná 

transplantace ledviny obnovuje renální funkci, ale v důsledku imunosupresivní léčby 

(především prednison) a nárůstem příjmu energie vede ke zvýšení incidence obezity a 

dokonce v některých případech rozvoji metabolického syndromu. 

Pacienti a metodika: Naše prospektivní studie analyzovala určené adipocytokiny: 

adiponektin (ADPN), leptin, visfatin a asymetrický dimethylarginin v plazmě u pacientů po 

transplantaci ledviny po předchozí léčbě peritoneální dialýzou nebo hemodialýzou. Bylo 

sledováno celkem 70 pacientů 12 měsíců po transplantaci. Z této skupiny se u 30 pacientů 

rozvinula obezita (skupina I) a 40 bylo neobézních (skupina II). Všichni pacienti dostávali 

standardní imunosupresivní léčbu (cyklosporin A nebo takrolimus a mykofenolát mofetil, 

s přidáním prednisonu v brzkém potransplantačním období). Statisticky se nelišily HLA 

typizací, věkem, pohlavím, trváním předchozí dialýzy.  

Výsledky: Na konci studie byly signifikantní rozdíly mezi skupinami v plazmatických 

hladinách – ADPN 22,3 ± 10,2 vs. 14,3 ± 7,2 ug/mL, visfatinu 1,7 ± 0,1 vs. 1,2 ± 0,1 ng/mL, 

ADMA 3,60 ± 0,47 vs. 2,10 ± 0,36 umol/L, leptinu 55,6 ± 10,2 vs. 25,6 ± 8,3 ng/L.  

Závěr: Vzestup tělesného tuku po transplantaci ledviny byl spojen se zvýšením 

ADMA, leptinu, TNF α, MCP-1 a visfatinu a poklesem adiponektinu. Naše studie 

neprokázala dlouhodobý význam peritoneální dialýzy nebo hemodialýzy v rozvoji 

potransplantační obezity.  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

PUBLIKACE č. 4 

 

Časný pohybový režim snižuje asymetrický dimetylarginin a ovlivňuje 

hladiny cytokinů u pacientů po transplantaci ledviny 

 

 

Úvod: Hladiny endogenního inhibitoru NO syntázy asymetrického dimetylargininu 

jsou zvýšeny u pacientů po transplantaci ledvin a mohou významně přispět k cévním 

komplikacím. V této studii jsme testovali hypotézu, zda pravidelné fyzické cvičení započaté 

po transplantaci ledviny může snížit zvýšené hladiny asymetrického dimetylargininu. 

Současně jsme vyšetřili vybrané cytokiny a metabolické parametry.  

Pacienti a metodika: Plazmatické vzorky pro analýzu asymetrického 

dimetylargininu, adiponektinu, leptinu, rozpustného receptoru pro leptin, rezistinu, visfatinu, 

CRP, TNFα a další vybrané parametry lipidového a sacharidového metabolizmu byly 

vyšetřeny v prospektivní randomizované studii u 68 pacientů po 1. kadaverózní transplantaci 

ledviny, kteří souhlasili s účastí v kontrolovaném aerobním cvičebním programu po dobu 6 

měsíců (skupina I). Vzorky byly odebrány před zahájením cvičení v 1. měsíci po transplantaci 

při již stabilní funkci transplantované ledviny a kontrolní odběry za 6 měsíců od zahájení. 

Kontrolní skupinu tvořilo 60 transplantovaných pacientů srovnatelných dle věku, pohlaví, 

HLA typizace, délky předchozí dialýzy, anamnézy kardiovaskulárních onemocnění a 

imunosupresivního režimu, kteří nepodstoupili pravidelný cvičební režim (skupina II).  

Výsledky: Na začátku sledovaného údobí nebyly mezi oběma skupinami zjištěny 

signifikantní rozdíly v hladinách asymetrického dimetylargininu. Po 6 měsíčním pravidelném 

cvičebním programu hladiny asymetrického dimetylargininu ve skupině I významně poklesly 

(z 3,5 ± 0,45 na 2,11 ± 0,35 μmol/l, p < 0,01) a byly také signifikantně nižší ve srovnání s 

kontrolní skupinou II (2,11 ± 0,23 vs 3,25 ± 0,34 μmol/l, p < 0,01). Byly zjištěny i další 

signifikantní změny ve skupině I v následujících sledovaných parametrech: adiponektin (z 

14,6 ± 6,6 na 22,3 ± 6,2 mg/ml, p < 0,01), leptin (z 51,3 ± 11,2 na 20,3 ±  9,2 ng/l, p < 0,01), 

rozpustný/solubilní receptor pro leptin (z 24,6 ± 8,4 na 46,1 ± 11,4 U/ml, p < 0,01), rezistin (z 

20,8 ± 10,1 na 14,6  ±  6,4 mg/ml, p < 0,025) a visfatin (z 1,8 ± 0,2 na 1,2 ± 0,01 ng/ml, p < 

0,05). Současně byly ovlivněny i parametry lipidového a sacharidového metabolizmu 

(celkový a LDL-cholesterol, triacylglyceroly, HbA1c, hladina inzulinu), jakož i hladiny 

prozánětlivých cytokinů (CRP a TNFα).  
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Závěr: Zvýšená hladina asymetrického dimetylargininu a vybrané adipocytokiny byly 

u pacientů po transplantaci ledviny signifikantně ovlivněny časným pravidelným pohybovým 

režimem. Cvičební režim může významně snížit i riziko kardiovaskulárních onemocnění po 

transplantaci ledviny. 

 

 

 

 

Publikace č. 5 

 

Nutriční důsledky transplantace ledviny (ve vztahu k obezitě) 

 

 

Úspěšná transplantace ledviny vede k obnovení ledvinné funkce. Některé metabolické 

poruchy z důsledku předchozí snížené funkce ledvin mohou přetrvávat, některé nové se 

mohou rozvinout (obezita, diabetes, hypertenze, osteoporóza, anemie). Navíc vliv 

imunosupresivní léčby (kortikosteroidy, cyklosporin A, takrolimus a rapamycin) může zhoršit 

stav diabetu, hypertenze a dyslipidemie. Výživa v tomto období je rozdělena na periodu před 

transplantací, vlastní transplantaci a brzké a pozdní potransplantační údobí.  

U pacientů v pretransplantačním období na dialýze se může rozvinout bílkovinná 

podvýživa s negativní dusíkovou bilanci a ztrátou tělesné hmoty a zásob tuku. Cíl výživy před 

transplantací je příjem dostatku bílkovin a energie a tak udržet svalovou hmotu, snížit riziko 

infekce a zlepšit hojení rány. 

Výživa v brzkém potransplantačním období u funkčního štěpu zahrnuje potřebu 

rovnováhy přísunu tekutin a elektrolytů s příjmem bílkovin 1.2g/kg tělesné váhy a 30-35 

kcal/kg tělesné váhy. U nefunkčního štěpu pokračuje dialýza a dávky imunosupresiv musí být 

sníženy. Základní cíl pozdního potransplantačního období je udržení optimálního stavu 

výživy, jako důležité součásti léčby diabetu, hypertenze a hyperlipidemie. Mezi další 

potransplantační stavy vyžadující vyrovnanou nutriční bilanci patří sklon k hypomagnesemii, 

hypofosfatemii, hyperkalemii a osteoporóze.  

Transplantace ledviny je nejčastější orgánová transplantace.  Vyrovnaná výživa může 

výrazně zlepšit její výsledky. Náš článek shrnuje hlavní rizikové faktory výživy na výsledek 

transplantace ledviny.  
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ZÁVĚR: 
 

 

Cílem disertace bylo ukázat, zda a jak viscerální tuková tkáň ovlivňuje expresi 

proinflamačních cytokinů, zda lze tento stav časně diagnostikovat a event. léčebně ovlivnit.  

Zvýšené množství tukové tkáně u obézních nemocných je spojeno se změnami v produkci 

adipocytokinů, zejména proinflamačních. Je tedy zřejmé, že se tuková tkáň může významně 

podílet na metabolické a imunitní odpovědi organismu na zátěž (operační výkon).  

 

Publikace č.1 ukazuje, že exprese prozánětlivých cytokinů a infiltrace tukové tkáně 

imunokompetentními buňkami je zvýšena u obézních pacientů (BMI>35kg/m
2
) s CKD. 

Otázkou zůstává, jak tyto zvýšené hladiny prozánětlivých cytokinů ovlivňují systémovou 

zánětlivou odpověď, zda urychlují cévní poškození a progresi renálního selhání a jestli 

intervence potlačující tuto produkci může mít pozitivní efekt.  

 

V publikaci č.2 popisujeme brzké zvýšení hladiny adipocytokinu visfatinu po resekci 

kolon pro adenokarcinom (maximální hladina za 24hodin), vyjádřenou zejména u skupiny 

s vyšším BMI. Zvýšení „klasických“ prozánětlivých cytokinů (TNF α a IL-6) bylo opožděno 

o 24-48 hodin. U hodnoty CRP byla dynamika zvyšování postupná s přetrvávajícím zvýšením 

i při posledním vyšetření za 72 hodin, a to bez signifikantního rozdílu hodnot v obou 

souborech. Visfatin by proto mohl být významným prediktorem časných zánětlivých změn u 

nemocných po abdominálním chirurgickém výkonu, především s viscerální obezitou.  

 

V publikaci č.3 ukazujeme, že exprese prozánětlivých cytokinů je zvýšena u obézních 

osob po transplantaci ledviny a není závislá na předchozím typu léčby - peritoneální dialýza 

nebo hemodialýza. Význam peritoneální dialýzy na rozvoj potransplantační obezity nebyl 

v naší studii rovněž potvrzen.  

 

V publikaci č.4 ukazujeme, že u pacientů po transplantaci ledviny pravidelná fyzická 

aktivita po dobu 6 měsíců snížila zvýšené koncentrace ADMA a vybraných prozánětlivých 

adipocytokinů, což by mohlo snížit kardiovaskulární riziko těchto pacientů.  

 

V publikaci č.5 se věnujeme dietním opatřením a výživovým doporučením 

v peritransplantačním období zejména s cílem předejit nadbytečnému zvýšení váhy v prvním 

roce po transplantaci.   
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