
1 Abstrakt 
Hnědá tuková tkáň je unikátní termoregulační orgán, její funkcí je přeměňovat energii ve 

formě protonového gradientu na energii tepelnou a zároveň snižovat efektivitu 

metabolismu. Její funkce se zdá být nadějí v léčbě metabolického syndromu a komplikací 

s ním spojených. Efekt hnědé tukové tkáně v léčbě MS však stále není objasněn a proto 

jsme chirurgicky odstranili tuto tkáň u potkanů, kteří trpí metabolickým syndromem, 

abychom objasnili důsledky extirpace na parametry metabolického syndromu. 

V této práci jsme sledovali aktivitu interskapulární tukové tkáně na parametry 

metabolického syndromu. Srovnávali jsme parametry mezi kmeny HHTg potkanů a 

kontrolním kmenem potkanů Wistar a pozorovali jsme nižší hmotnost potkanů kmene 

HHTg  přes projevy ostatních parametrů metabolického syndromu, jako je dyslipidémie, 

inzulinová rezistence tukové tkáně, vyšší hodnoty NEMK v krvi. Zjistili jsme, že tito 

potkani mají významně vyšší aktivitu iBAT, jak v inkorporaci palmitátu do lipidů, tak ve 

spalování lipidů ve formě CO2 a zejména v nižším věku. Tato zjištění nás vedla 

k hypotéze, že iBAT by mohla mít zásadní vliv na parametry MS u neobézních potkanů. 

Extirpací iBAT u mladých potkanů, ani u potkanů v pokročilejším věku však neměla 

zásadní vliv na metabolismus ani na hmotnost. Dokonce došlo ke  zlepšení některých 

parametrů, např. snížení koncentrace rezistinu v krvi.  

Příčina toho, že u potkanů kmene HHTg nedochází k obezitě proto stále není objasněna. 

Je možné, že došlo ke kompenzacím v rámci zvýšení aktivity ostatních depozit hnědé 

tukové tkáně.  

  



 

Abstract 
Brown adipose tissue is a unique thermoregulatory organ, its function is to convert 

energy in the form of a proton gradient to thermal energy while reducing the metabolic 

efficiency. Its function seems to be a hope in the treatment of metabolic syndrome and 

complications associated with it. However, the effect of brown adipose tissue in MS 

treatment is still unclear and therefore we have surgically removed this tissue in rats 

suffering from metabolic syndrome to clarify the effects of extirpation on metabolic 

syndrome parameters. 

In this work, we monitored the activity of interscapular brown adipose tissue on 

parameters of metabolic syndrome. We compared the parameters between the strains of 

HHTg rats and the control strain of Wistar rats and we observed a lower weight of HHTg 

rats over the other metabolic syndrome parameters such as dyslipidemia, insulin 

resistance of adipose tissue, higher NEMK values in the blood. We have found that these 

rats have significantly higher iBAT activity, both in the incorporation of palmitate into 

lipids and in the burning of lipids in the form of CO2 and especially at lower age. These 

findings led us to the hypothesis that iBAT could have a major effect on MS parameters 

in non-obese rats. 

However, iBAT extirpation in young rats, or in rats at an advanced age, did not have a 

major effect on metabolism or on weight. There has even been some improvement in 

some parameters, such as a decrease in blood resistin levels. 

The cause of obesity in rats of the HHTg strain is therefore still unclear. It is possible that 

there was compensation for increasing the activity of other deposits of brown adipose 

tissue. 

 


