
ABSTRAKT 

 Mnohé epidemiologické a experimentální studie ukazují, že u pacientů s metabolickými 

poruchami jako je diabetes mellitus 2. typu (DM2), inzulínová rezistence nebo obezita je 

vyšší riziko vedoucí k poruchám kognitivních funkcí, rozvoji demence a Alzheimerovy 

nemoci (AN). Porušení inzulínové signalizace v mozku může přispívat ke dvěma 

patologickým změnám, které vedou k rozvoji AN. Vznikají nerozpustné plaky amyloidního 

beta peptidu a dochází k hyperfosforylaci proteinu tau, který formuje neurofibrilární spleti. 

 Diplomová práce je zaměřena na zkoumání inzulínové signalizace v hipokampu            v 

mozku myší s inzulinovou rezistencí, její vliv na vývoj neurodegenerativních změn a dále na 

ovlivnění této signalizační kaskády a neurodegenerativních změn látkami zvyšujícími citlivost 

k inzulínu. 

 Jako první byla zkoumána inzulínová signalizace a fosforylace proteinu tau                   v 

hipokampech myších modelů diabetu 2. typu. Byly použity lipodystrofické A-ZIP F-1 myši a 

myši s obezitou navozenou glutamátem sodným (MSG myši). V hipokampech      A-ZIP F-1 

myší oproti kontrolám nebyly pozorovány žádné signifikantní změny v inzulínové signalizaci 

a fosforylaci proteinu tau. V hipokampech MSG myší byla snížena fosforylace kinas 

inzulínové signalizace včetně Ser9 na glykogen synthase kinase-3β (GSK-3β). Zvýšení 

fosforylace Ser9 inhibuje kinasovou aktivitu GSK-3β a snížení ji naopak aktivuje. Protože 

GSK-3β je jednou z nejdůležitějších kinas proteinu tau, dá se předpokládat, že aktivace GSK-

3β vedlo ke zvýšení fosforylace proteinu tau na epitopech Ser396 a Thr231 v porovnání s 

myšmi kontrolními. 

 Dále byly u MSG myší zkoumány účinky analogu inkretinového hormonu GLP-1 

(glucagon-like peptide) liraglutidu, který je v současné době používán jako lék proti DM2 a 

dále lipidizovaného analogu PrRP31 (prolactin-releasing peptide), anorexigenního 

neuropeptidu. V porovnání s kontrolními myšmi došlo po 14-ti denním subkutánním 

injikování peptidů k signifikantnímu zvýšení fosforylace kinas v inzulínové signalizační 

kaskádě (PDK1 (Ser241), Akt (Thr308) a GSK-3β (Ser9)) a dále ke snížení fosforylace 

proteinu tau v hipokampu v mozku na epitopech Ser396, Thr231 a Thr212. Naše výsledky 

ukazují, že inzulínová rezistence by mohla přispívat k rozvoji neurodegenerativních změn při 

AN, a že látky zlepšující citlivost k inzulínu, jako jsou například liraglutid a analog PrRP31, 

by mohly být využity k potlačení těchto změn. 

 


