
Abstract (in Czech) 
 

Tuková tkáň hraje klíčovou roli v udržování homeostázi živin a energie. V současnosti 

nabývá Rozšíření obezity a s ní souvisejících metabolických poruch nabývá v současnosti 

rozměrů pandemie, a nemalé úsilí je proto věnováno vývoji nových léčebných postupů, které 

by tento stav mohly zvrátit. Při plnění tohoto cíle se přitom zvažuje i možná modulace 

aktivity tukové tkáně, a to trojím možným způsobem: 1) indukcí spalování energie v hnědé 

tukové tkáni závislého na odpřahovacím proteinu UCP1; 2) „hnědnutím“, tj. konverzí bílé 

tukové tkáně na „hnědou“; a 3) stimulací termogeneze v bílé tukové tkáni bez zapojení UCP1. 

Tato práce je založena na dvou publikovaných studiích a jednom článku v přípravě. Na 

modelu laboratorní myši zkoumá možné ovlivňování všech třech výše zmíněných procesů a to 

pomocí: 1) suplementace diety žlučovými kyselinami; 2) kombinovaného působení ω-3 

vícenenasycených mastných kyselin a kalorické restrikce; a 3) chladové expozice. 

V pokusech s podáváním žlučových kyselin (konkrétně kyseliny chenodeoxycholové) 

jsme potvrdili indukci proteinu UCP1 jak v hnědé, tak v podkožní bílé tukové tkáni, což bylo 

spojeno s reverzí obezity. Většina příznivých účinků byla nicméně způsobena přechodným 

poklesem spotřeby potravy, zatímco aktivace termogeneze v hnědém tuku patrně může hrát 

významnější roli pouze při dlouhodobějším působení. 

V druhé sérii pokusů bylo prokázáno, že kombinace mírné kalorické restrikce a příjmu 

ω-3 vícenenasycených mastných kyselin pomáhá předcházet rozvoji obezity vyvolané 

nadměrným příjmem tuků. Děje se tak prostřednictvím stimulace katabolismu lipidů 

v epididymální bílé tukové tkáni. Mitochondrie jsou přitom plně spřažené, takže uvolněná 

energie musí být zužitkována jiným způsobem – pravděpodobně je použita k syntéze 

triglyceridů a mastných kyselin, jejíž obrat je také navýšen. 

Existence indukovatelného jalového metabolického cyklování triglyceridů a volných 

mastných kyselin v epididymální tukové tkáni byla potvrzena také na modelu myší 

vystavených po 7 dní chladu. Syntéza triglyceridů byla výrazněji zvýšena u myší kmene AJ 

(ve srovnání s kmenem B6), což může souviset s rezistencí AJ myší k dietou indukované 

obezitě. Flexibilnější cyklování lipidů u AJ zvířat tak může přispívat k ochraně metabolismu 

před nepříznivým působením zvýšeného příjmu tuků. 

Ačkoli „hnědnutí“ bílé tukové tkáně, ani výše popsané jalové cykly patrně nemohou 

významněji ovlivnit energetický výdej na celotělové úrovni, stále mohou příznivě působit na 

homeostázu lipidů v plazmě a tkáních a předcházet tak glukózové intoleranci. 


