
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 

Studijní program: Biologie 

Studijní obor: Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

Úloha PGC-1 v kardioprotektivních mechanismech 

The role of PGC-1 in cardioprotective mechanisms 

 

 

 

Adéla Jeřábková 

 

 

 

Školitel: RNDr. Daniela Horníková, PhD. 

Praha, 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracoval/a samostatně a že jsem uvedl/a všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

 

V Praze, 12. 5. 2016      Podpis: 

  



Abstrakt 

Jednou z hlavních příčin úmrtí na světě jsou kardiovaskulární choroby. Vědci se proto 

zabývají mechanismy, které navozují kardioprotekci. Kardioprotekce je všeobecný 

patofyziologický pojem, pod kterým rozumíme ochranu myocytů před poškozením ischemií a 

následným reperfuzním postižením, zánětem, hypertenzí a toxickými a degenerativními 

změnami včetně některých typů apoptózy. Jedním z méně rozšířených způsobů 

kardioprotekce je i chladová adaptace. Adaptivní termogeneze je důležitou součástí 

energetické homeostázy a obrany proti obezitě, metabolické poruše ohrožující srdce. V 

adaptivní termogenezi hraje velmi důležitou roli rodina PGC proteinů. Tato práce shrnuje 

současný stav literatury v problematice chladové adaptace, zejména pak roli PGC-1 α a jeho 

působení na buněčné i tkáňové úrovni. Exprese mRNA PGC-1α je silně zvyšovaná v hnědém 

tuku a příčně pruhovaném svalstvu myší vystavených chladu. PGC-1α rovněž zvyšuje 

transkripční aktivitu PPAR-γ a thyroidního hormonálního receptoru na rozpřahujícím proteinu 

UCP-1 (uncoupling protein). UCPs (uncoupling proteins) jsou malé proteiny lokalizované na 

vnitřní straně mitochondriální membrány, které usnadňují transport protonů, propouštějí je po 

koncentračním gradientu bez syntézy ATP a tak generují teplo. 

 

  



Abstract 

One of the leading causes of death worldwide is cardiovascular diseases. Researchers are, 

therefore, dealing with the mechanisms that induce a cardioprotection. Cardioprotection is a 

general pathophysiological term under which we understand myocytes protection against 

damage by ischemia and subsequent reperfusion impairment, inflammation, hypertension, and 

toxic and degenerative changes, including some types of apoptosis. One of the less common 

ways of cardioprotection is a cold adaptation. Adaptive thermogenesis is an important part of 

energy homeostasis and protection against obesity, metabolic disorder threatening heart. The 

PGC family of proteins plays a very important role in adaptive thermogenesis. This thesis 

summarizes the current state of literature in cold adaptation issues, especially the role of 

PGC1α and its effects at the cellular and tissue level. mRNA expression of PGC-1α is 

strongly induced in brown fat and skeletal muscles of mice exposed to cold. PGC-1α also 

increases the transcriptional activity of PPAR-γ and thyroid hormone receptor protein on  

UCP-1 (uncoupling protein). UCPs (uncoupling proteins) are small proteins localized to the 

inner side of the mitochondrial membrane to facilitate the transport of protons, which they 

release into concentration gradient without ATP synthesis and thereby generate heat. 
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1 Seznam zkratek 

ANP – atriální natriuretický peptid 

ATP – adenosintrifosfát 

BAT – hnědá tuková tkáň 

ETC – elektron transportní řetězec 

FAO – oxidace mastných kyselin 

GLUT4 – glukózový transportér typu 4 

IPC – ischemický preconditioning 

IPost – ischemický postconditioning 

mtTFA – mitochondriální transkripční faktor A 

NRF – nukleární respirační faktor 

PGC – PPAR gamma coactivator 

PPAR – peroxisome proliferator-activated receptor 

PRC – PGC1 related coactivator 

ROS – reaktivní kyslíkové radikály 

SWOP – druhé okno kardioprotekce 

UCP – odpřahující protein 

WAT – bílá tuková tkáň 

  



3 
 

2 Úvod 

Mechanismy předcházení či zamezování kardiovaskulárním chorobám jsou jednou 

z nejčastějších současných otázek medicínského výzkumu, neboť jejich incidence je velmi 

častá. Vědci se proto snaží hledat účinné způsoby léčby těchto nemocí. Předmětem diskuze je 

již několik desítek let zejména kardioprotekce navozovaná různými mechanismy. Mezi 

nejznámější stimuly ochrany srdce patří stav chronické hypoxie, ischemický preconditioning 

(IPC), ischemický postconditioning (IPost), pravidelná fyzická námaha, cvičení a 

v neposlední řadě i chlad. Pravidelná fyzická námaha a cvičení jsou metody snadno dostupné 

veřejnosti. V poslední době se pozornost obrací zejména ke kardioprotekci chladem. 

Kardioprotekce je všeobecný patofyziologický pojem, pod kterým rozumíme ochranu 

myocytů před poškozením ischemií a následným reperfuzním postižením, zánětem, 

hypertenzí a toxickými a degenerativními změnami včetně některých typů apoptózy. Jedním z 

důležitých faktorů kardioprotekce chladem je zvýšený výskyt mitochondrií ve tkáni, které 

svou produkcí kyslíku zamezují velkému rozsahu případného infarktu myokardu. 

Mitochondriální biogeneze je indukována PGC1α, který je aktivován chladem. Tato práce 

nastiňuje úlohu PGC-1α v kardioprotektivních mechanismech, zejména v chladové adaptaci. 
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3 Infarkt myokardu 

Infarkt myokardu je definovaný jako buněčná smrt myocytů v důsledku dlouhotrvající 

ischemie. Je přirozeným a zároveň nejvážnějším následkem ischemické choroby srdeční 

(Thygesen a kol., 2012). Po ischemické fázi následuje obnovení průtoku krve postiženou 

tkání, tzv. fáze reperfuzní. Paradoxně právě reperfuze způsobuje srdci poškození. 

 

3.1 Ischemie 

Ischemie je místní nedokrvení tkáně. Bez průtoku krve tkáni začne docházet kyslík a 

zhruba po 20 minutách od začátku ischemie začne nedokrvená srdeční tkáň nekrotizovat. 

Ischemie může být způsobena ucpáním koronární tepny trombem či frakcí aterosklerotického 

plátu (Thygesen a kol., 2012). Buňky srdce neprodleně aktivují fyziologické adaptační 

mechanismy, které jim pomohou přežít dočasnou hypoxii. Běžně získávají energii β-oxidací 

mastných kyselin a oxidací pyruvátu a laktátu, případně ketolátek. Trvá-li ischemie déle než 

několik minut, buňky zahájí návrat k fetálnímu programu metabolismu. Myocyty přecházejí 

na oxidaci glukózy, což je energeticky výhodnější (Lehman a kol., 2000). Během ischemie 

dochází k tvorbě kyslíkových radikálů (ROS). Místem jejich tvoření je komplex III elektron 

transportního řetězce (ETC). Poškozený komplex pak přispívá ke zvýšené tvorbě kyslíkových 

radikálů po začátku reperfuze (Chen a kol., 2007). 

 

3.2 Ischemicko-reperfuzní poškození 

K ischemicko-reperfuznímu poškození dojde po obnovení průtoku krve a reoxygenaci 

tkáně. Na ischemicko-reperfuzním poškození se podílí zvýšená tvorba kyslíkových radikálů 

(ROS) v reperfundované tkáni. Velikost poškození závisí na pH při reoxygenaci, kyselé pH 

snižuje tvorbu kyslíkových radikálů a tím i rozsah reperfuzního poškození. V případě že dojde 

k navrácení pH k fyziologickým hodnotám ještě bez přístupu kyslíku, množství 

nekrotizovaných buněk bude méně než 10% (Kim a kol., 2006).  

 

3.3 Preconditioning a postconditioning 

V roce 1986 přišli Murry a jeho kolegové se zajímavým objevem. Pozorovali, že 

infarkt pocházející ze 40 minutového ucpání ramus circumflexus, může být redukován o 75%, 

bude-li srdce těsně před infarktem vystaveno čtyřem pětiminutovým ucpáním koronární 
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arterie, prokládaných pětiminutovými reperfuzemi (Murry a kol., 1986). Tento silný 

kardioprotektivní efekt pojmenovali ischemický preconditioning (IPC).  

Ischemický preconditioning (IPC) lze tedy definovat jako jednu nebo více krátkých 

ischemií následovaných reperfuzí před vlastní ischemickou příhodou (Murry a kol., 1986). 

Nelze popřít přínosný kardioprotektivní účinek, který tato metoda přináší, lze však tvrdit, že 

v klinické praxi je nepoužitelná, neboť vyžaduje předpověď infarktu. Proto byla rozvinuta 

metoda ischemického postconditioningu (IPost), kdy dojde k ischemii a kardioprotekce je 

navozována opakovanými krátkými přerušeními reperfuze (Vinten-Johanses a kol., 2005). 

Krátké epizody ischemie a reperfuze zakládají dvě okna kardioprotekce. První okno (klasické 

IPC) se projeví okamžitě a slábne zhruba po 2 – 3 hodinách a je nahrazeno druhým oknem 

(SWOP, second window of protection), které se objevuje zhruba po 12 – 24 hodinách a trvá 2 

– 3 dny (Marber a kol., 1993). Przyklenk a kol. v roce 1993 vypozorovali, že je možné 

krátkými epizodami ischemie a reperfuze aplikované v jiné tkáni než v srdci, například 

v ledvinách či zadní končetině, navodit preconditioning nebo postconditioning (Przyklenk a 

kol., 1993). Mechanismus této dálkové kardioprotekce však zůstává neznámý.  

Studie publikované v polovině 80. let minulého století tvrdily, že je možné zmírnit 

následky ischemického poškození, je-li reperfuzní proces rozdělen do fází (Okamoto a kol., 

1986; Sato a kol., 1997). Laboratoř Vinten-Johansena si poprvé povšimla, že přerušování 

myokardiální reperfuze se třemi cykly po 30 sekundách mělo mnoho přínosných efektů, 

například redukci infarktu o 44%, menší myokardiální otok, menší neutrofilní akumulaci, 

redukci apoptotických buněk a vylepšenou endoteliální funkci (Zhao a kol., 2003).  

 

4 Termoregulace a chladové adaptace 

Lidé se již zabydleli na všech místech planety a to i v těch nejnehostinnějších místech. 

V lokalitách s nízkou teplotou se pak u tamních obyvatel začnou objevovat různé adaptace na 

okolní prostředí, neboť je nutností vyhnout se negativním následkům, které může chlad 

způsobovat. Část této adaptace je podmíněna geneticky, další změny v regulaci tělní teploty 

jsou morfologického, fyziologického a behaviorálního charakteru. 

V případě fyziologické autonomní regulace je teplota těla udržována autonomními 

(mimovolnými) odpověďmi termoefektoru na chladové či tepelné podněty působící z okolí, 

kdy tělo zapne termoregulační mechanismy vedoucí k zachování či ztrátě tepla dle okamžité 

potřeby, např. pocení, zrychlené dýchání, třes, netřesová termogeneze, 

vasokonstrikce/vasodilatace).  
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Za behaviorální regulaci teploty považujeme jakékoli koordinované pohyby organismu 

za účelem dosažení vhodných podmínek pro požadovanou teplotní výměnu, např. změny 

v postoji, přemístění do stínu/na slunce, zvlhčování tělních povrchů a u lidí zejména cvičení, 

oděv, klimatizace, pobyt v místnosti apod. (IUPS Thermal commission Glossary of terms for 

thermal physiology) 

 

4.1 Definice chladové adaptace 

Adaptace na chlad může být zděděná nebo získaná a oba tyto typy mohou vyústit 

v morfologické a/nebo fyziologické změny. Teplotní aklimace popisuje změnu z jednoho 

stálého stavu do druhého (Lagerspetz, 2006). Aktivní organismy jsou termodynamicky 

otevřené systémy a snaží se o co nejnižší teplotní ztráty. Chladová adaptace je výsledkem 

úspěšné snahy o minimalizování teplotních ztrát a zekonomičtění termoregulace. Výsledkem 

však často bývá trvalé snížení průměrné tělní teploty jedince (Tipton a kol., 2008). Chladová 

adaptace zahrnuje jak proces přizpůsobení se změnám teploty, tak i kontrolní body – 

termosenzory, termoefektory (Werner, 2008).  

 

4.2 Typy chladové adaptace 

4.2.1 Fyziologické a morfologické adaptace 

Fyziologické odpovědi na vystavení chladu jsou buď izolační (snížená teplota kůže) 

nebo metabolické (třesová a netřesová termogeneze) (van Marken Lichtenbelt a Daanen, 

2003). Chladová adaptace se podle typu odpovědi tradičně dělí na hypotermickou, izolační a 

metabolickou (Hammel, 1963). Někdy také pozorujeme tyto typy smíšené, například 

izolačně-hypotermická (Mäkinen, 2009).  

Při hypotermické chladové adaptaci klesne teplota jádra před zahájením produkce 

tepla u adaptovaného jedince více než u neadaptovaného. Děje se tak kvůli lépe „vycvičené“ 

vasokonstrikci a následnému zchladnutí povrchu kůže, což uchová vnitřní teplo.  

Metabolický typ aklimatizace je charakterizován zvýšením metabolismu při vystavení 

chladu. Toho je primárně dosahováno třesovou termogenezí. Avšak i netřesová termogeneze 

se může objevovat u lidí chronicky vystavených chladu (Cannon a Nedergaard, 2004).  

Izolační typ chladové aklimatizace se vyznačuje vyspělejší vasokonstrikcí a následnou 

izolací, která předchází chladnutí (Young, 1996). Adaptační odpovědi záleží na energetickém 

příjmu, což je dobře pozorovatelné u různých domorodých populací. Kupříkladu při pobytu 
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v drsných podmínkách s častým vystavováním extrémnímu chladu s vysokým kalorickým 

příjmem (například Eskymáci) se vyvine metabolická adaptace, zatímco v mírnějším prostředí 

s nižším kalorickým příjmem (například australští Aboriginci na severním pobřeží) se vyvine 

adaptace izolační.  

Hypotermická adaptace se vyvíjí s prostředím mírného chladového stresu a velmi 

nízkým kalorickým příjmem (křováci v poušti Kalahari) a izolační adaptace zase v mírném 

chladovém stresu s nízkým kalorickým příjmem (Aboriginci ze Střední Austrálie) (Launay a 

Savourey, 1999). 

 

4.2.2 Aklimace na chlad, krátká vystavování extrémnímu chladu 

V těle se uplatňují mechanismy, jejichž jediným účelem je přeměňovat energii v teplo. 

Jakýkoli mechanismus, který transformuje substrátovou energii na teplo bez syntézy ATP, 

můžeme nazvat metabolicky neefektivním. Modelovým příkladem je i „rozpřažení“ 

substrátové oxidace od syntézy ATP uskutečňované „uncoupling“ proteinem UCP-1 

v hnědém tuku. U savců 

vystavených akutnímu působení 

chladu je rychlost metabolismu 

okamžitě zvýšena třesem. Děje se 

tak fyzickou (avšak bezúčelnou) 

svalovou prací a tento proces 

zahrnuje syntézu a rozpad ATP ve 

svalech, a proto nepředstavuje 

skutečný stav metabolicky 

neefektivní. Nicméně za nějaký čas 

svalový třes ustává (Cottle, 1956; 

Jansky, 1973) a neustávající zvýšený 

metabolismus je udržován procesem 

netřesové termogeneze. Současně se 

aktivuje funkce hnědé tukové tkáně, 

včetně velkého nárůstu UCP1 

(Desautels, 1978; Sundin, 1980). 

Z toho pak plyne, že molekulární 

Obr.1 Metabolicky neefektivní stav dýchacího řetězce, kdy 
řetězec nevyužívá plně energii z přenosu elektronů v 
elektrochemickém gradientu (1). I pokud je energie využita k 
syntéze ATP, mohou ATPázy překazit tuto cestu ATP bez toho, 
aniž by byla vykonána práce (2). A dokonce i když je práce 
vykonána (3), může být tento proces bezúčelný, stejně tak jako 
svalová kontrakce během chvění. Nicméně ne všechny protony, 
které nejsou využity pro syntézu ATP, jsou nutně neefektivní, 
jelikož většina mitochondriálních symportů a antiportů je 
poháněna protonovým gradientem. Protony se mohou také 
znovu dostávat zpět do mitochondrie neregulovanou cestou, 
která je interpretována jako ztrátová (5). Naproti tomu, co je 
definováno jako neefektivita, jsou mechanismy dovolující 
opětovné vstup protonů do mitochondrie a tyto mechanismy 
jsou záměrné a nějakým způsobem regulované. Toto kritérium 
splňuje pouze UCP-1 protein nacházející se v hnědé tukové 
tkáni (6). Je potřeba uvést, že UCP-1 nefunguje jako transportní 
protein jako takový, nicméně výsledek jeho činnosti s 
protonovým transportem koresponduje. 
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pozadí pro uplatnění adaptivní adrenergní netřesové termogeneze je založeno na dobře 

prokázané schopnosti UCP1 umožnit regulovaný návrat protonů do mitochondriální matrix 

(Nedergaard, 2001) (obr. 1).  

Chlad je využíván i jako léčebný prostředek. Chladová terapie je využívaná k ulevení 

od bolesti při revmatoidní artritidě (Hirvonen a kol., 2006). Terapie spočívá v opakovaných 

krátkých (cca 2 min.) vystaveních extrémně nízkým teplotám (- 110°C). Taková expozice 

vyvolá jemnou bronchokonstrikci (Smolander a kol., 2004). Leppäluoto a kol. porovnali 

krátké (2 min) celotělové vystavení v -110°C s krátkým (20 s) ponořením do studené vody 

(0 – 2°C) a prozkoumali humorální faktory. Obě vystavení měla za výsledek zvýšení hladin 

adrenalinu a podle autorů mohla hrát i roli v úlevě od bolesti a to jak u celotělové kryoterapie, 

tak u vodního otužování (Smolander a kol., 2009). 

 

4.2.3 Chronická adaptace na chlad 

Dlouhodobá adaptace na chlad je studována na otužilcích. Ti se od září do března 

několikrát týdně věnují plavání ve studené vodě. Na rozdíl od kontrol u nich při vystavení 

chladovému podnětu nastupuje později třes, který je pozorován až po 40 min ve vodě o 

teplotě 13°C. Centrální teplota je v klidu u otužilců nižší než u kontrol, mají zvýšený 

metabolismus. Neadaptovaní jedinci vyprodukují při působení chladového podnětu větší 

množství tepla než jedinci adaptovaní (Vybíral a kol., 2000).  

 

4.2.4 Netřesová termogeneze 

Pod pojmem netřesová termogeneze rozumíme fyziologickou produkci tepla 

následkem transformace metabolické energie procesy, které nezahrnují kontrakce kosterních 

svalů, jako např. svalový tonus, mikrovibrace, třes. Hlavním efektorovým orgánem 

zodpovědným za aktivaci netřesové termogeneze je hnědá tuková tkáň (BAT).  

Tab.1 Netřesová termogeneze je plně závislá na UCP1 (z Nedergaard, 2001) 
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Výskyt netřesové termogeneze byl popsán poprvé v roce 1954 (Sellers, 1954). V té 

době, bylo pozorováno, že i když se zvířata umístěná v chladu třásla, aby ubránila tělesnou 

teplotu, za nějakou dobu pobytu v chladu třesení vymizelo, ale jejich metabolismus zůstal 

stále zvýšený (Hart, 1956). Tento zvýšený metabolismus byl označen jako „netřesová 

termogeneze“, což znamená, že produkce tepla probíhá, avšak v nepřítomnosti svalové 

aktivity. Následně bylo prokázáno, že biologická látka zprostředkující proces byl 

noradrenalin, uvolňovaný z nervových zakončení sympatického nervového systému, tj. 

netřesová termogeneze byla adrenergně zprostředkovaná (Hsieh, 1957). Výzkumem přínosů 

netřesové termogeneze se v současné době zabývá mnoho studií. Netřesová termogeneze je 

důležitou součástí energetické homeostáze a metabolické obrany proti obezitě. 

 

4.2.5 Hnědá tuková tkáň (brown adipose tissue, BAT) 

Hnědý tuk je termogenní orgán, který umožňuje novorozencům a malým savcům 

udržovat stálou tělesnou teplotu při vystavení chladu. Jeho schopnost generovat teplo je 

založena na „rozpřažení“ dýchacího řetězce a tvorby ATP díky „rozpřahujícímu“ proteinu 

UCP1 (Rial, 2001). 

Od bílé tukové tkáně (white adipose tissue, WAT) se liší strukturně i funkčně. 

Distribuce bílé tukové tkáně vykazuje zjevný sexuální dimorfismus – muži mívají více WAT 

v abdominální oblasti než ženy, ty naopak mívají více podkožního tuku v oblasti stehen a 

boků než muži (Gesta, 2007). Bílá tuková tkáň funguje jako zásobárna energie a také vypouští 

do oběhu hormony a cytokiny, které pak následně regulují metabolismus celého těla. Zdá se, 

že hnědá tuková tkáň se omezuje na savčí druhy, zejména ty malého vzrůstu. U hlodavců se 

vyskytuje celý život. U lidí BAT nacházíme primárně u novorozenců a dětí. U dospělých lidí 

býval její výskyt považován za v podstatě nulový, nebo přinejmenším irelevantní (Cannon, 

2004). Nyní je ovšem známo, že se aktivní BAT u dospělých také vyskytuje. U obou pohlaví 

je její rozprostření po těle podobné, pouze u žen je nacházena ve zvýšené míře než u mužů 

(Cypess, 2009).  

Nejčastější umístění hnědé tukové tkáně je v krčním-podklíčkovém zásobním poli, ve 

zřetelné obličejové rovině na ventrální straně krku, povrchní a boční do musculus 

sternocleidomastoideus. U dalších pacientů jsou tuková pole rozvrstvena zespodu mezi 

musculus subscapularis a prsními svaly, zezadu brachiálního plexu a pokračují přes hrudní a 

břišní paraspinální oblasti a kolem ledvin (Cypess, 2009). 
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Aktivitu hnědé tukové tkáně řídí nervový systém sympatiku skrze vypouštění 

adrenalinu. Morfologická 

stavba buňky hnědé 

tukové tkáně odpovídá její 

funkci rychle uvolnit 

teplo, nachází se zde 

mnoho mitochondrií a 

mnoho malých tukových 

inkluzí, což má za 

následek získání většího 

povrchu než u jedné velké 

buňky, a tím se tuky tak 

stávají přístupnější rychlé 

lipolýze. V bílém tuku se 

tvoří vždy jedna velká 

tuková kapénka, která 

zatlačí jádro do periferie, 

kde je úzký pruh cytoplasmy a vejde se tam jen málo mitochondrií. 

Úloha mitochondrií hnědé tukové tkáně v termogenezi byla definována na konci 60. 

let, ale první zprávu o tom, že tyto mitochondrie musejí být „uncoupled“, podal Lepkovsky a 

kol. v roce 1959 (Rial, 2001). 

 

5 Signální dráhy koaktivátorů PGC1 

5.1 UCPs (uncoupling proteins, „rozpřahující“ proteiny) 

UCP jsou malé proteiny nacházející se na vnitřní mitochondriální membráně, kde 

propouštějí protony zpět po koncentračním gradientu „jen tak na prázdno“, tedy bez tvorby 

ATP. Tyto proteiny tedy „odpřahují“ dýchací řetězec (čili tvorbu protonového gradientu) od 

fosforylace a tvorby ATP a energie se pak vyzáří ve formě tepla (Puigserver, 1998). 

UCP-1 se vyskytuje v hnědé tukové tkáni. U novorozence pomáhá tepelné adaptaci. 

Po stimulaci dojde k oxidaci tuků, redukované ekvivalenty ale nejsou využity k tvorbě ATP, 

nýbrž protonový gradient zase zaniká činností UCP-1 a teplo, uvolněné při průchodu protonů, 

pomáhá tepelné adaptaci (Duška, Biochemie v souvislostech, 2006) 

Obr.2 Biologické funkce koaktivátorů PGC-1 v tukové tkáni. PGC-1α a 
PGC-1β se podílejí na regulaci mitochondriální biogeneze, avšak pouze 
PGC-1α specificky reguluje expresi genů, které se přímo podílejí na 
termogenezi, jako je například UCP1. 
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Důkladněji byly prozatím prozkoumány tři typy „uncoupling“ proteinů. UCP-1 je 

specifický pro buňky hnědého tuku (Jacobsson, 1985). UCP-2 je exprimován v širokém 

spektru tkání (Fleury, 1997; Gimeno, 1997), kdežto UCP-3 se primárně nachází v kosterních 

svalech a hnědém tuku (Boss, 1997; Gong, 1997; Vidal-Puig, 1997). Přínos těchto molekul 

pro termogenezi a basální metabolismus je aktivně zkoumán. Dnes je obecně přijímáno 

tvrzení, že schopnost BAT produkovat teplo je zcela nebo částečně důsledkem přítomnosti 

UCP-1 proteinu v mitochondriích těchto buněk (Matthias, 2000). Množství UCP1 

v organismu je regulováno na transkripční úrovni (Nedergaard, 2000). 

Laboratorními pokusy se podařilo jednoznačně stanovit roli UCP-1 jako jediné 

molekuly zodpovědné za adaptivní adrenergní netřesovou termogenezi (Enerbäck, 1997) a 

stejně tak i za každou další netřesovou termogenezi navozenou chladovou aklimací, např. 

termogeneze navozená v BAT noradrenalinem. Přidáním noradrenalinu k buňce můžeme 

chronicky zvýšit její metabolismus až desetkrát (Prusiner, 1968) a produkovat teplo 

v množství zhruba 3 nanowatty na buňku, což odpovídá 300 wattům na kilogram tkáně 

(Nedergaard, 1977). 

 

5.2 Transkripční koaktivátor PGC1α 

UCP-1 má vazebné místa pro PPAR-γ, který je koaktivován transkripčním 

koaktivátorem nukleárních receptorů PGC-1α (Sears a kol., 1996). Transkripční koaktivátor je 

definován jako protein nebo komplex proteinů, zvyšující pravděpodobnost transkripce genu 

interakcí s transkripčními faktory, ale sám se na DNA neváže (Puigserver a Spiegelman, 

2003).  

PGC-1α je transkripční koaktivátor, aktivující PPARs. PPARs (PPAR-α, PPAR-β, 

PPAR-γ) jsou členy poměrně velké rodiny jaderných receptorů, které jsou všechny 

koaktivovány PGC-1α. PPAR-γ je nezbytný pro adipogenezi a diferenciaci tukových buněk 

(Lowell a kol., 1999), avšak sám není schopen navodit diferenciaci hnědé tukové tkáně 

(Puigserver, 2005). PPAR-α a PPAR-β jsou důležité v kontrole oxidace mastných kyselin 

(van Raalte a kol., 2004).  

PGC-1α (peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)-γ coactivator) patří do 

rodiny transkripčních koaktivátorů, které hrají hlavní roli v regulaci buněčného energetického 

metabolismu. Stojí za ovlivněním velkého množství biologických odpovědí. Podněcuje 

zejména mitochondriální biogenezi a metabolismus glukózy a mastných kyselin, mění typ 

vláken v příčně pruhovaných svalech a je důležitý při vývoji srdce (Liang a Ward, 2006). 
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Ohledně jeho aktivace chladem panují různé názory, i přesto je spojován s netřesovou 

(adaptivní) termogenezí. Exprese mRNA PGC-1α je silně zvyšovaná v hnědém tuku a příčně 

pruhovaném svalstvu myší vystavených chladu. PGC-1α zvyšuje transkripční aktivitu PPAR-

γ a thyroidního hormonálního receptoru na rozpřahujícím proteinu UCP-1 (uncoupling 

protein)(Puigserver a kol., 1998). 

Gen pro PGC-1α je u lidí lokalizován na chromosomu 4 (u myší na chromosomu 5) a 

kóduje protein obsahující u člověka 798 aminokyselin a 797 u myši. PGC - 1α má dva 

domnělé jaderné lokalizační signály a je lokalizován v jádře buňky. (Puigserver a kol., 1998) 

Je vysoce exprimován ve tkáních s hojným výskytem mitochondrií a s aktivním oxidativním 

metabolismem, jako je hnědá tuková tkáň (brown adipose tissue, BAT), srdce a příčně 

pruhované svalstvo. Exprese PGC-1α je také vysoká v mozku, zatímco v játrech je hladina 

exprese nízká a v bílé tukové tkáni (white adipose tissue, WAT) je velmi nízká (Puigserver a 

kol., 1998). Ačkoli do rodiny PGC-1 patří tři členové [PGC-1α, PGC-1β, PGC-1 related 

coactivator – PRC (Puigserver a Spiegelman, 2003), zabývá se tato práce účinky především 

prvně zmiňovaného PGC-1α.  

 

5. 3 PGC-1α a adaptivní termogeneze 

PGC-1α byl původně objeven v hnědém tuku jako molekulární, chladem aktivovatelný 

transkripční koaktivátor adaptivní termogeneze, což je fyziologický proces, při němž je 

prostřednictvím exprese UCP-1 v mitochondriích do okolí vyzářena energie v podobě tepla. 

Obvykle se tomu tak děje při odpovědi na podmínky prostředí, jako je chladový stres a 

překrmování (Cannon a kol., 1998; Rothwell a kol., 1979; Puigserver a kol., 1998). PGC-1α 

je silně indukován chladem (Lin a kol., 2005). V současné době je velký zájem o studium 

adaptivní termogeneze coby fyziologické obrany proti obezitě (Hamann a kol., 1996). Mnoho 

experimentů, včetně studií s odnímáním tkáně transgenním myším, jasně ukazuje, že hnědým 

tukem produkovaná termogeneze hraje velkou roli v prevenci obezity (Himms-Hagen, 1989; 

Lowell a kol., 1993).  

Adaptivní termogeneze probíhá primárně v mitochondriích hnědé tukové tkáně (BAT) 

a v příčně pruhovaném svalstvu. U krys a myší jsou zásoby hnědého tuku výrazné, lze je tedy 

považovat za jejich hlavní termogenní tkáň. Naopak u větších savců, včetně člověka, tomu tak 

není. Dospělí lidé nemají dobře rozlišená úložiště hnědého tuku. Byla u nich však zjištěna 

exprese UCP-1 v bílé tukové tkáni, z čehož vyplývá, že jsou mezi adipocyty WAT porůznu 

rozprostřené buňky hnědého tuku (Garruti a Ricquier, 1992). Za hlavní termogenní tkáň se 
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tedy u větších savců považuje příčně pruhované svalstvo. Důležitou fyziologickou funkcí 

WAT je uskladnění energie, zatímco u BAT je to vyzáření generované energie ve formě tepla.  

Zvýšené PGC-1α indukuje transkripci nukleárního respiratorního faktoru (NRF)1 a 

NRF2, což vede ke zvýšení exprese mitochondriálního transkripčního faktoru A (mtTFA) 

(Wu a kol., 1999), stejně jako ke zvýšené expresi dalších v jádře kódovaných 

mitochondriálních podjednotek komplexu elektronového transportního řetězce jako jsou β-

ATP syntáza, cytochrom c a cytochrom c oxidáza IV (Scarpulla, 2002).  

mtTFA je protein mitochondriální matrix nezbytný pro replikaci a transkripci 

mitochondriální DNA (Clayton, 1991; Virbasius a Scarpulla, 1994; Shadel a Clayton, 1993). 

mtTFA podněcuje mitochondriální biogenezi, přesunuje se do mitochondrie a iniciuje 

stimulaci replikace mitochondriální DNA a genovou expresí mitochondrie (Garesse a Vallejo, 

2001; Larsson a kol., 1998). PGC-1α interaguje i s dalšími jadernými hormonálními receptory 

jako je PPAR-α, RAR (retinoic acid receptor) a thyroidní receptor v BAT, aby zvýšil expresi 

rozpřahujícího proteinu UCP-1 specifického pro hnědý tuk (Barberá a kol. 2001; Cassard-

Doulcier a kol., 1994; Sears a kol., 1996). UCP-1 rozptyluje protonový gradient a odpřahuje 

oxidaci od fosforylace, nedochází ke tvorbě ATP ale ke zvýšení tepelné produkce. Za těchto 

podmínek lze zaznamenat vzestup rychlosti energetického metabolismu.  

Podstatná role PGC-1α v adaptivní termogenezi je doložena zjištěním, že myši 

postrádající PGC-1α mají utlumený postnatální růst srdce a pomalých vláken příčně 

pruhovaného svalstva, tedy orgánů s vysokými nároky na energii z mitochondrií a nejsou 

schopné odolat chladovému stresu (4°C) déle než 6 hodin vzhledem ke kontinuálně klesající 

teplotě jejich tělního jádra. Na druhou stranu kontrolní myši Wild-type byly schopny snášet 

chladový stres udržováním svého tělního jádra na teplotě cca 36,5°C, po počátečním poklesu 

o cca 1,5°C (Leone a kol., 2005; Lin a kol., 2004). Myši bez PGC-1α jsou extrémně citlivé na 

chlad (Leone a kol., 2005; Lin a kol., 2004) vlivem defektní termogeneze, což je 

pravděpodobně způsobeno poškozenou β-oxidací mastných kyselin a narušeným 

elektronovým transportem, společně se sníženou expresí UCP-1 v hnědém tuku (Lin a kol., 

2005). 

PGC-1α reguluje respiraci, mitochondriální biogenezi a genovou expresi. Zvýšená 

mitochondriální biogeneze je důležitou složkou adaptivní termogeneze, zejména v hnědém 

tuku a kosterním svalu, ve kterých je PGC1α vysoce exprimován a aktivovaný chladem nebo 

adrenergně. Expozice nízkým teplotám indukuje proliferaci mitochondrií a zesílení 

„rozpřažení“ oxidace (Puigserver, 2003).  
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5.4 Tkáňově specifické účinky koaktivátor ů PGC-1α 

PGC-1 koaktivátory koordinují aktivitu transkripčních faktorů, čímž ovlivňují 

energetický metabolismus a další buněčné procesy v odpovědi na vnější stimuly prostředí 

(Villena, 2015). Signifikantním znakem PGC-1 je jejich schopnost podněcovat 

mitochondriální biogenezi a zároveň řídit biologické procesy ve tkáních s vyššími 

kyslíkovými nároky a vysokým počtem mitochondrií jako jsou srdce, příčně pruhované 

svalstvo, ledviny a BAT (Lin a kol., 2005; Villena, 2015). PGC-1α reguluje termogenezi 

v hnědém tuku (Puigserver a kol., 1998; Tiraby a kol., 2003), jaterní glukoneogenezi a 

ketogenezi (Herzig a kol., 2001; Rhee a kol., 2003; Yoon a kol., 2001) a přeměnu pomalých 

vláken ve svalech (Lin a kol., 2002b). 

 

Obr.3 Mitochondriální biogeneze a genová exprese skrze PGC1-α. β-adrenergní a cytokinové povrchové 
buněčné receptory spouštějí signální kaskády zahrnující PKA a p38 MAPK. PKA fosforyluje CREB transkripční 
faktor, který se podílí na indukci genové exprese PGC-1α. Stimulace p38 MAPK přímo fosforyluje protein PGC-
1α, což vede k jeho aktivaci a stabilizaci. PGC-1α aktivuje expresi podjednotek dýchacího řetězce a mtTFA 
pomocí indukce exprese NRFs a koactivace NRF-1-zprostředkované transkripce. mtTFA se následně přemístí do 
mitochondrie a přímo zvyšuje transkripci a replikace mtDNA. (převzato z Puigserver a Spiegelman, 2003) 
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5.4.1 Kosterní sval 

PGC-1α funguje jako citlivý „reostat“, který odpovídá na neuromuskulární signály a 

následující svalovou kontrakci. (Lin a kol. 2005) Exprese PGC-1α je snadno indukovatelná 

cvičením a tréninkem u hlodavců a lidí (Baar a kol., 2002). Exprese PGC-1α ve svalových 

vláknech stimuluje expresi GLUT4 a mitochondriální oxidativní metabolismus (Michael a 

kol., 2001). PGC-1α je silně exprimován v příčně pruhovaném svalstvu. Jeho exprese je vyšší 

ve svalech bohatých na pomalá vlákna, s čím souvisí i zvýšený počet mitochondrií obsažený 

v tomto typu svalových vláken. Exprese PGC-1α je v lidských i hlodavčích svalech vyvolána 

cvičením (Baar a kol., 2002; Rowe a kol., 2012). Vysoká exprese PGC-1α vedená 

promotérem svalové kinázy je dostatečná pro stimulaci změny rychlých svalových vláken 

typu IIb s nízkým obsahem kyslíku na pomalá svalová vlákna typu I a IIA, která jsou 

kyslíkem dobře zásobena a jsou bohaté na mitochondrie (Lin a kol., 2002). 

 

 

 

 

Obr.4 Biologické funkce PGC-1 koaktivátorů v kosterním svalu. PGC-1α a  PGC1β spolupracují na regulaci 
exprese mitochondriálních genů a procesu mitochondriální biogeneze. Kromě toho, PGC-1α specificky reguluje 
tvorbu nových cév nebo vznik neurosvalových plotének. PGC1α je silně exprimovaný v kosterním svalu, zvláště 
v těch bohatých na pomalá vlákna, v nich se totiž nachází mnoho mitochondrií. Exprese PGC1α je ve svalech 
indukovaná cvičením. U cvičení bylo prokázáno, že zmenšuje velikost případného infarktu myokardu (McElroy a 
kol., 1978; obr. podle Villena, 2015). 
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5.4.2 Srdce 

PGC-1α se hojně vyskytuje v srdci (Lin a 

kol., 2002a; Puigserver a kol., 1998), orgánu 

s extrémně vysokou spotřebou ATP. Ten je 

produkován oxidativní fosforylací 

v mitochondriích. Vzhledem k vysoké poptávce 

po ATP se v srdečních buňkách vyskytuje velké 

množství mitochondrií. Hlavním substrátem pro 

jejich chod jsou mastné kyseliny, které ve 

srovnání s dalšími substráty jako je laktát či 

glukóza, produkují nejvíce ATP na mol. PGC-1α 

je důležitým regulátorem oxidativní fosforylace 

v srdci. Hladiny mRNA PGC-1α jsou vysoké 

v neonatálních srdcích, společně je také 

aktivována mitochondriální biogenenze. (Lehman 

a kol., 2000).  Vynucená exprese PGC-1α 

v neonatálních kultivovaných kardiomyocytech a 

in vivo silně stimuluje mitochondriální genovou 

expresi a biogenezi (Lehman a kol. 2000). Myši 

postrádající PGC-1α vykazují počáteční příznaky 

srdečního selhání jako například signifikantní 

vzestup hladin cirkulujícího atriálního natriuretického peptidu (ANP), což bývá známka 

srdeční dysfunkce (Arany a kol., 2005). Defekty srdeční funkce jsou nejlépe viditelné ve 

studii intaktních srdcí v izolovaných perfuzních komorách. Srdce postrádající PGC-1α 

vykazují signifikantně nižší srdeční rezervu při odpovědi na elektrický či chemický stimul 

(Arany a kol., 2005) a tedy i nižší schopnost zvládat práci při vyšších nárocích. U PGC-1α 

deficientních myší, které cvičily, byl pozorován abnormální srdeční tep a poškozená funkce 

levé srdeční komory (Leone a kol., 2005). 

  

Obr 5.Biologické funkce koaktivátorů PGC-1 v 
srdci. PGC-1α a PGC-1β jsou nezbytné v procesu 
mitochondriální biogeneze během perinatálního 
zrání srdce, ale zdají se být postradatelné pro 
udržení bazální mitochondriální masy u dospělého 
srdce. V poslední době, a to jak PGC-1α a PGC-
1β, bylo také prokázáno, že reguluje syntézu 
fosfolipidů (podle Villena, 2015). 
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6 Závěr 

PGC-1α reguluje respiraci, mitochondriální biogenezi a genovou expresi. Zvýšená 

mitochondriální biogeneze je důležitou složkou adaptivní termogeneze, zejména v hnědém 

tuku a kosterním svalu, ve kterých je PGC1α vysoce exprimován a aktivovaný chladem nebo 

adrenergně. Expozice nízkým teplotám indukuje proliferaci mitochondrií a zesílení 

„rozpřažení“ oxidace.  

Dosažení kardioprotekce chladovou adaptací, například pravidelným otužováním, je 

složitý proces. Srdce je k ischemii velmi náchylné, myokardiální buňky bez kyslíku velmi 

rychle umírají. V netřesové termogenezi a kardioprotekci hraje nezanedbatelnou roli PGC-

1α.Na buněčné úrovni je pro adaptivní termogenezi důležitá biogeneze mitochondrií a 

stimulace formace vláken s vysokým obsahem kyslíku. 

V srdci, které má extrémně vysokou spotřebu ATP, se hojně vyskytuje PGC-1α, který 

je produkován oxidativní fosforylací v mitochondriích. Vzhledem k vysoké poptávce po ATP 

se v srdečních buňkách nachází velké množství mitochondrií, jejichž biogeneze je 

stimulována právě PGC-1α. PGC-1α rovněž reguluje termogenezi v hnědém tuku.  

Při vystavení chladu se silně zvyšuje exprese PGC1α, které následně indukuje 

transkripci nukleárního respiračního faktoru (NRF). To má za následek zvýšení exprese 

mitochondriálního transkripčního faktoru A (mtTFA), který translokuje do mitochondrie, kde 

stimuluje mitochondriální biogenezi, což projevuje stimulací mitochondriální DNA a expresí 

mitochondriálních genů, a stimuluje formaci vláken s vysokým obsahem kyslíku. PGC1α 

interaguje i s dalšími nukleárními receptory (např. s PPARγ), aby podpořil expresi na pro 

hnědý tuk specifickém UCP1, který se nachází na vnitřní mitochondriální membráně. Uvedení 

UCP1 do chodu vede k nevyužití protonového gradientu a „rozpřažení“ oxidativní fosforylace 

a tudíž k vyzáření tepla. 
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