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ABSTRAKT (CZ) 
 
Intenzivní výzkumné úsilí je soustřed no na objasn ní 

patofyziologických mechanizmů vedoucích k rozvoji metabolických 

onemocn ní, jakými jsou obezita a diabetes mellitus 2. typu (DM 2. 

typuě. Klíčovou roli v patogenezi t chto onemocn ní hraje tuková 

tkáň. Cílem naší práce bylo hloub ji prozkoumat úlohu recentn  

popsaného adipokinu omentinu a dále zhodnotit úlohu poruchy 

mitochondriální funkce v podkožní tukové tkáni ĚSCATě a 

periferních monocytech ĚPMě při rozvoji inzulínové rezistence a 

diabetu u pacientů s obezitou a DM 2. typu. Do studie bylo celkem 

zařazeno 118 jedinců rozd lených do 3 skupin: pacienti s obezitou a 

diabetes mellitus 2. typu ĚT2DMě, skupina pacientů s prostou 

obezitou ĚOBě a zdravé štíhlé subjekty jako kontrolní skupina ĚKOě. 

Studijní subjekty podstoupily n kolik typů intervencí – 2 až 3 týdny 

nízkokalorické diety ĚVLCD, denní příjem 600 kcalě, program 

pravidelné fyzické aktivity nebo bariatrický výkon (laparoskopická 

tubulizace žaludku, LSGě. Dosažené výsledky poukazují na možnou 

spoluúčast nízkých sérových koncentrací omentinu na rozvoji 

metabolických komplikací obezity. Pozitivní vliv LSG na t lesnou 

hmotnost a metabolický profil pacientů může být částečn  

zprostředkován vzestupem hladin tohoto adipokinu. Dále jsme 

ukázali, že pacienti s obezitou a DM 2. typu mají mitochondriální 

dysfunkci ve SCAT a částečn  i v PM, přičemž VLCD nevedla 

k zásadnímu zlepšení této dysfunkce.  
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ABSTRACT (EN) 

Intensive research is focused on pathophysiological mechanisms 

underlying development of metabolic diseases such as obesity and 

type 2 diabetes mellitus (T2DM). Adipose tissue is a key player in 

the pathogenesis of obesity and its metabolic complications 

including insulin resistance (IR) and T2DM. Primary aim of our 

work was to evaluate the role of recently discovered adipokine 

omentin and the role of mitochondrial dysfunction in subcutaneous 

adipose tissue (SCAT) and in peripheral monocytes (PM) in patients 

with obesity and T2DM with respect to the development of insulin 

resistance and diabetes. A total number of 118 subjects enrolled in 

the study were divided into three groups: patients with obesity and 

T2DM (T2DM group), obese non-diabetics (OB) and healthy lean 

subjects as a control group (KO). Study subjects underwent several 

types of interventions – 2 to 3 weeks of very-low calorie diet 

(VLCD, energy intake 600 kcal per day), regular physical activity 

program or bariatric surgery (laparoscopic sleeve gastrectomy, 

LSG). Results indicate that low serum omentin concentrations may 

contribute to development of obesity-associated metabolic 

complications. Positive influence of LSG on body weight and 

patients metabolic profile can be partially mediated by increase in 

the serum concentrations of this adipokine. Furthermore, we have 

demonstrated that patients with obesity and T2DM have 

mitochondrial dysfunction in SCAT and partly in PM which was not 

substantially improved by VLCD. 
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1. ÚVOD 

Incidence metabolických onemocn ní, zejména obezity a diabetes 

mellitus 2. typu (DM 2. typu), je v posledních desetiletích na 

významném vzestupu. V celosv tovém m řítku se hovoří o 

nastupující epidemii až pandemii t chto onemocn ní s rozsáhlými 

zdravotními a socioekonomickými důsledky pro celou populaci 

ĚFinucane et al., 2011ě. Dalším vážným problémem je přesun 

onemocn ní na mladší v kové skupiny – na d ti a dospívající. Tyto 

skutečnosti podnítily v posledních desetiletích rozsáhlé výzkumné 

úsilí, které je zam řené na hlubší pochopení vzniku a možného 

léčebného ovlivn ní inzulínové rezistence ĚIRě, klíčového momentu 

v etiopatogenezi DM 2. typu se všemi jeho komplikacemi. 

Významnou roli ve vzniku IR hraje mimo jiné tuková tkáň. Tuková 

tkáň, zejména viscerální tuková tkáň ĚVATě, poruchy jejího 

metabolizmu a subklinický zán t jsou považovány za významný 

faktor podílející se na rozvoji IR, DM 2. typu a jeho komplikací. 

VAT je místem tvorby celé řady působků, tzv. adipokinů, a 

prozán tlivých cytokinů, které jsou dávány do přímé souvislosti se 

vznikem IR a nepřímo i s DM 2. typu ĚBlüher, 2009ě. Aktuáln  je 

popsáno více než 600 biologicky aktivních látek pocházejících 

primárn  z tukové tkán , přičemž přesná funkce a mechanismus 

působení zůstává u řady z nich zatím nejasný (Blüher, 2014). 

Omentin je adipokin s vysokou expresí ve viscerální tukové tkáni, 

který vykazuje inzulín-senzitizující účinky na adipocyty ĚYang et al., 

2006). Sérové koncentrace a exprese omentinu ve VAT jsou u 

obézních a u diabetiků 2. typu výrazn  snížené, je prokázána 
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negativní korelace sérových koncentrací omentinu s indexem t lesné 

hmotnosti (body mass index, BMI) (de Souza Batista et al., 2007). 

Omentin se tak stává potencionálním cílem pro léčbu IR a DM 2. 

typu. Recentní studie také poukazují na možnost využití omentinu 

jako ukazatele nutričního stavu organizmu, který reflektuje jak míru 

IR, tak t lesnou hmotnost. Dalším z faktorů ovlivňujících vznik IR a 

také funkci pankreatických β-bun k je mitochondriální oxidační 

kapacita t chto bun k, bun k tukové tkán  a také kosterního svalu 

(Szendroedi et al., 2011). Pacienti s DM 2. typu mají snížené 

množství mitochondrií, které jsou celkov  menší. Mitochondrie u 

t chto jedinců mají v kosterních svalech i pankreatických β-buňkách 

sníženou oxidativní kapacitu (Kraunsoe et al., 2010; Kelley et al., 

2002). Mitochondriální dysfunkce a kvalitativní i kvantitativní 

zm ny v mitochondriální DNA (mtDNA) se vyskytují u pacientů 

s DM 2. typu nejen v buňkách tukové tkán , kosterního svalu a 

pankreatu, ale jsou přítomny i v krevních elementech, zejména 

v lymfocytech a monocytech periferní krve (Lee et al., 1998).  Proto 

se jako velmi atraktivní jeví možnost stanovení aktivity enzymů 

mitochondriálního respiračního řet zce Ěa tím určení mitochondriální 

oxidativní kapacity a míry mitochondriální dysfunkce) z elementů 

periferní krve. Monocyty periferní krve jsou významnými buňkami i 

z hlediska vzniku a udržování subklinického zán tu, který je jedním 

z patofyziologických mechanismů vzniku IR. Možnost ovlivn ní 

mitochondriální dysfunkce u pacientů s metabolickými 

onemocn ními se proto zdá jako velmi významný krok v léčb  IR a 

DM 2. typu.  
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2. HYPOTÉZA A CÍLE PRÁCE 

Hypotéza: 

V naší práci jsme se zam řili na vliv nefarmakologických intervencí 

– nízkokalorické redukční diety, pohybové aktivity a bariatrické 

chirurgie na ovlivn ní endokrinní a metabolické funkce tukové tkán  

a rovn ž mitochondriální dysfunkce v této tkáni. 

 

V první části práce jsme ov řovali hypotézu, že sérové koncentrace 

adipokinu omentinu budou sníženy u pacientů s obezitou a diabetem 

2. typu a že toto snížení bude potlačeno všemi třemi intervencemi 

vedoucími k poklesu hmotnosti – nízkokalorickou dietou, 

pravidelnou fyzickou aktivitou a bariatrickou operací – sleeve 

gastrectomy. Zároveň jsme předpokládali, že zvýšení hladin 

omentinu bude korelovat se snížením hmotnosti a zlepšením 

metabolického stavu.  

 

Ve druhé části práce jsme ov řovali hypotézu, že obezita vede 

k mitochondriální dysfunkci tukové tkán  a že zlepšení 

metabolického stavu pomocí nízkokalorické diety povede k potlačení 

mitochondriální dysfunkce, které bude korelovat se zlepšením 

metabolických parametrů.  

Specifické cíle práce:  
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1. Zhodnotit zm ny v endokrinní aktivit  tukové tkán  po 

bariatrickém výkonu se specifickým zam řením na zm ny sérových 

koncentrací a mRNA a to expresí jednoho z nov jších adipokinů, 

omentinu, v tukové tkáni s ohledem na dříve popsaný potenciální 

regulační vliv tohoto působku na inzulínovou senzitivitu. Zároveň 

bylo cílem sledovat zm ny koncentrace omentinu a jeho mRNA 

exprese po tradičních nefarmakologických intervencích 

Ěnízkokalorické diet , pravidelné pohybové aktivit ě. 

2. Zhodnotit možnou úlohu zm n mitochondriální dysfunkce 

v tukové tkáni a periferních monocytech u obézních a diabetiků 2. 

typu. Role mitochondriální dysfunkce byla hodnocena na podklad  

aktivity a genové exprese vybraných enzymatických komplexů 

procesu oxidativní fosforylace před a po vystavení pacientů 

nízkokalorické diet .  

3. MATERIÁL A METODIKA 

Zde prezentovaná práce je složena z 2 studií, které sledují vliv 

nefarmakologických intervencí (VLCD, pravidelná pohybová 

aktivita a LSG) na metabolizmus tukové tkán . Byl zkoumán vliv 

t chto intervencí na sérové koncentrace a mRNA expresi adipokinu 

omentinu v podkožní tukové tkáni. Následn  jsme se zam řili na 

možnost ovlivn ní mitochondriální dysfunkce v tukové tkáni a 

monocytech periferní krve u obézních a pacientů s DM 2. typu.  Do 

první studie sledující zm ny sérových koncentrací a mRNA exprese 

omentinu ve SCAT bylo zařazeno 11 obézních žen s DM 2. typu 
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ĚT2DMě, 37 obézních žen bez DM 2. typu ĚOBě a 26 zdravých 

štíhlých žen ĚKOě. Sérové koncentrace omentinu byly stanoveny 

komerčním ELISA kitem, ke zhodnocení mRNA exprese omentinu 

v podkožní tukové tkáni byla použita metoda kvantitativní real-time 

PCR (qRT- PCRě. Zm ny v sérových koncentracích omentinu a jeho 

expresi v SCAT byly zkoumány po 3 typech nefarmakologických 

intervencí – 2 týdny nízkokalorické diety (VLCD, energetický 

příjem 600 kcal/deně, 3 m síce pravidelné fyzické aktivity Ě30 minut 

aerobního cvičení 3x týdn ě a laparoskopická tubulizace žaludku 

(laparoscopic sleeve gastrectomy - LSG).                                                                            

mRNA exprese vybraných genů pro enzymy mitochondriálního 

respiračního řet zce ve SCAT, aktivita mitochondriálních 

enzymatických komplexů v podkožní tukové tkáni a v elementech 

periferní krve byla ve druhé studii stanovována u celkového počtu 45 

subjektů rozd lených do 3 skupin. 11 subjektů s prostou obezitou 

ĚOB, 9 žen, 2 mužiě, 16 obézních pacientů s DM 2. typu (T2DM, 13 

žen, 3 mužiě a 17 zdravých štíhlých jedinců jako kontrolní skupina 

ĚKO, 12 žen, 5 mužůě. mRNA exprese vybraných genů pro 

mitochondriální enzymy byla stanovena metodou qRT-PCR ve 

vzorku SCAT a v monocytech periferní krve (PM). Přehled 

stanovovaných enzymů oxidativní fosforylace a jejich kódující geny 

uvádí Tabulka 1. Aktivita mitochondriálních enzymatických 

komplexů byla m řena dvoupaprskovým spektrofotometrem 

v krevních destičkách izolovaných z periferní krve skupiny obézních 

diabetiků. Aktivita pyruvát dehydrogenázového komplexu byla 

určena dle produkce 14CO2 při dekarboxylaci [1-14C]-pyruvátu. 
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M ření bylo provedeno za bazálních podmínek a po 3 týdnech 

nízkokalorické diety.                                                                

Všechny vyšetřované skupiny podstoupily antropometrické vyšetření 

– m ření t lesné hmotnosti, výšky a výpočet indexu t lesné 

hmotnosti (body mass index, BMI= hmotnost v kg/výška v m2). 

Základní biochemický vyšetření krevních vzorků bylo provedeno 

standardními metodami. Sérové hladiny inzulínu a adiponektinu byly 

stanoveny komerčními RIA kity, cirkulující hladiny leptinu, resistinu 

a hsCRP (high sensitivity C-reactive protein, vysoce senzitivní CRP) 

byly stanoveny ELISA kity.                                                                

Biopsie podkožní tukové tkán  byla provád na jehlovou aspirační 

metodou v lokální anestezii z oblasti břicha. Při biopsii bylo 

odebráno asi 100-1000mg tukové tkán .                               

Monocyty byly separovány ze vzorku periferní krve metodou 

magnetických mikrokuliček značených monocytovým antigenem 

CD14+. Celková RNA byla ze vzorků extrahována na přístroji 

MagNA Pure instrument pomocí izolačního kitu MagNA Pure 

Compact RNA isolation kit. mRNA exprese byla stanovena metodou 

qRT-PCR.                                                                                       

Všechna klinická i laboratorní vyšetření prob hla na III. interní 

klinice 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie 

a laboratorní diagnostiky VFN a Ústavem d dičných metabolických 

poruch 1. LF UK a VFN. Laparoskopická tubulizace žaludku 

prob hla na Chirurgické klinice 2. LF UK a ÚVN. Program 

pravidelné fyzické aktivity probíhal v Rekondičním centru Praha, 

pacienti docházeli k aerobnímu cvičení pod dozorem zkušeného 
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trenéra 3x týdn  po 30 minutách.                                            

Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu SigmaStat 

ĚSystat Inc., Chicago USAě. Jednotlivé parametry byly vyjádřeny 

jako prům r ± střední chyba prům ru ĚSEM, standard error of the 

meaně. Za statisticky významné byly považovány rozdíly, korelace a 

regresní analýzy s hladinou významnosti Ěpě menší než 0,05.  

Tabulka 1: Mitochondriální dysfunkce – Enzymy procesu oxidativní 

fosforylace a jejich korespondující geny. Je uvedena i kódující DNA. 

nDNA – nukleární DNA, mtDNA – mitochondriální DNA 

Enzymatický komplex Zkratka mRNA exprese Zkratka 
DNA 
umíst ní 

Pyruvát dehydrogenázový 
komplex 

PDH 
Dihydrolipoát-S-
acetyltransferáza 

DLAT nDNA 

Citrát syntáza CS Citrát syntáza CS nDNA 

NADH–koenzymQ10 
reduktáza (komplex I) 

NQR 

NADH–ubichinon 
dehydrogenáza 1 alfa 
podkomplex 12 

NDUFA 

12 
nDNA 

Mitochondriáln  
kódovaná NADH 
dehydrogenáza 5 

MT-ND5 mtDNA 

Sukcinát–koenzymQ10 
reduktáza (komplex II)  

SQR 
Sukcinát 
dehydrogenáza 
podjednotka A 

SDHA nDNA 

NADH–cytochrome c 
reduktáza (komplex I-III) 

NCCR Cytochrom c 1 CYC 1 nDNA 

Cytochrom c oxidáza 
(komplex IV) 

COX  
Cytochrom c oxidáza 
podjednotka IV 
izoforma 1 

COX 4/1 nDNA 

  ATP syntáza ATP 50 mtDNA 
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4. VÝSLEDKY 

 Ve studii hodnotící sérové koncentrace a mRNA expresi omentinu v 

SCAT byly bazální cirkulující hladiny omentinu signifikantn  

snížené u pacientek s diabetes mellitus 2. typu i u obézních žen ve 

srovnání s kontrolní skupinou (474,9±44,6 a 397,6±30,4 vs. 

565,5±27,7 ng/ml; p<0,05; Tabulka 2). Naproti tomu se jeho mRNA 

exprese v SCAT mezi sledovanými skupinami významn  nelišila. 

Fyzická aktivita ani VLCD nem ly zásadní vliv na sérové 

koncentrace ani na genovou expresi omentinu  u OB nebo T2DM 

skupiny. U OB skupiny vedla LSG v průb hu 2letého sledování 

k setrvalému vzestupu sérových koncentrací omentinu (358,1±45,9 

vs. 455,7±34,8 ng/ml; p=0,002 po 1. roce a 449,7±44,8 ng/ml; p= 

0,017 po 2. roce; Tabulka 3), zatímco ve SCAT došlo k poklesu jeho 

mRNA exprese. V kombinované populaci zahrnující všechny 

skupiny korelovaly sérové koncentrace omentinu negativn  s BMI, 

hladinami hsCRP, inzulínu, LDL cholesterolu, triacylglycerolů a 

leptinu a pozitivn  s koncentracemi HDL cholesterolu (Graf 1). 

mRNA exprese omentinu v SCAT nekorelovala se žádným ze 

sledovaných antropometrických nebo biochemických parametrů.                                                                                          

Ve druhé části práce zam řené na mitochondriální dysfunkci m ly za 

bazálních podmínek T2DM subjekty výrazn  sníženou expresi genů 

všech sledovaných enzymů v podkožní tukové tkáni proti zdravým 

kontrolám (Graf 2). U OB byla proti KO skupin  snížená exprese 

mRNA tém ř všech sledovaných enzymů krom  podjednotky IV 

izoformy I cytochrom-c oxidázy (COX 4/1) a alfa 1 podkomplex 12 

NADH dehydrogenázy (NDUFA 12). Před intervencí nebyly zjišt ny 
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statisticky významné rozdíly mezi OB a T2DM. V periferních 

monocytech byla vstupn  u OB i T2DM proti KO zjišt na snížená 

exprese genů pro mitochondriáln  kódovanou NADH 

dehydrogenázu 5 ĚMTND 5ě a NDUFA 12, u OB byla snížena 

exprese i citrát syntázy ĚCSě. VLCD u T2DM pacientů vedla 

k signifikantnímu vzestupu exprese mRNA CS, MTND 5, 

dihydrolipoát-S-acetyltransferázy (DLAT) a podjednotky A sukcinát 

dehydrogenázy (SDHA) v SCAT (Graf 2). V periferních 

monocytech došlo po VLCD ke snížení exprese ATP-syntázy a 

COX4/1. Aktivita pyruvát dehydrogenázy (PDH) a cytochrom-c 

oxidázy ĚCOXě byla vstupn  výrazn  snížená u T2DM proti KO. Po 

VLCD došlo k vzestupu aktivity COX Ěkomplex IV respiračního 

řet zceě, také se významn  snížila aktivita NADH-koenzym Q10 

reduktázy (NQR) (Graf 3).  
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Tabulka 2: Omentin – klinické, biochemické a hormonální 

charakteristiky skupiny obézních (OB), diabetiků 2. typu (T2DM) a 

zdravých štíhlých jedinců (kontroly). 

Skupina Kontroly OB T2DM 

Počet subjektů 26 37 11 

V k Ěrokyě 42.8 ± 2.17 49.2± 1.87 56.9± 2.83 

BMI (kg/m2) 22.5 ± 0.35 41.5 ± 0.82* 52.6 ± 2.59*° 

CRP (mg/l) 0.2 ± 0.07 1.1 ± 0.15* 2.3 ± 0.50*°  

Inzulín (mIU/l) 18.1 ± 1.71 38.7 ± 2.76* 37.8 ± 4.43* 

Glykémie (mmol/l) 4.80 ± 0.07 6.1 ± 0.39* 9.3 ± 1.10*° 

HbA1c (% IFCC) 3.7 ± 0.08 4.7 ± 0.31* 7.3 ± 0.55*°  

HOMA-IR index 3.9 ± 0.44 10.4 ± 1.17* 11.6 ± 2.19* 

Cholesterol 
(mmol/l) 

4.9 ± 0.14 5.1 ± 0.21 4.5 ± 0.23 

Triglyceridy 
(mmol/l) 

0.9 ± 0.08 1.9 ± 0.20* 1.9 ± 0.19* 

Leptin (ng/ml) 18.8 ± 3.99 47.7 ± 2.72* 64.5 ± 6.95*° 

Adiponektin 
Ěμg/mlě 27.8  ± 2.44 13.6 ± 1.08* 14.0 ± 2.63* 

Omentin (ng/ml) 565.5 ± 27.74 397.6 ± 30.36* 474.9 ± 44.61* 

Hodnoty jsou uvedeny jako prům r ± SEM. Statistická signifikance je hodnocena 

nepárovým t-testem nebo Mann-Whitney U testem. * p< 0.05 vs. kontroly, ° p< 0.05 

vs. obézní nediabetici 
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Tabulka 3: Omentin – efekt laparoskopické tubulizace žaludku na 

klinické, laboratorní a hormonální parametry obézních subjektů 

(OB) 

 

 Obézní nediabetici 

Obézní p ed LSG 
Obézní po 
LSG_6m 

Obézní po LSG_12m 
Obézní po 
LSG_24m 

Počet subjektů Ěně 13 13 13 13 

V k Ěrokyě 41 ± 2.1    

BMI (kg/m2) 42.5 ± 1.08 33.2 ± 1.09* 31.6 ± 1.14*° 33.2 ± 1.6Ř*˟ 

CRP (mg/l) 1.3 ± 0.24 1.0 ± 0.25 0.9 ± 0.2* 0.7 ± 0.10* 

Inzulín (mIU/l) 32.8 ± 3.31 24.3 ± 2.45* 25.7 ± 4.12* 30.5 ± 6.52 

Glykémie (mmol/l) 5.4 ± 0.48 4.9 ± 0.21 4.9 ± 0.21 5.2 ± 0.1ř˟ 

HbA1c (% IFCC) 4.2 ± 0.31 3.7 ± 0.16* 3.7 ± 0.17* 4.0 ± 0.1ř˟ 

HOMA-IR index 7.9 ± 1.69 5.2 ± 0.81* 5.5 ± 1.35* 7.1 ± 1.56 ˟ 

Cholesterol 
(mmol/l) 

5.1 ± 0.4 4.7 ± 0.39 4.9 ± 0.34 4.8 ± 0.36 

Triglyceridy 
(mmol/l) 

1.7 ± 0.22 1.4 ± 0.16* 1.3 ± 0.16* 1.4 ± 0.29 

Leptin (ng/ml) 54.8 ± 3.33 21.9 ± 3.01* 21.8 ± 3.93* 2Ř.2 ± 5.ř5*˟ 

Adiponectin Ěμg/lě 15.3 ± 1.5 19.0 ± 1.86* 21.9 ± 2.14*° 26.1 ± 3.12*˟ 

Omentin (ng/ml) 358.1 ± 45.9 455.7 ± 34.79* 419.9 ± 41.2* 
449.7 ± 
44.75* 
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Hodnoty jsou uvedeny jako prům r ± SEM. Statistická signifikance je hodnocena 
párovým t-testem nebo Wilcoxon Signed-Rank testem. * p< 0.05 vs. OB před LSG,    
° p< 0.05 vs. OB po LSG_6m, ˟ p< 0.05 vs. OB po LSG_12m.  

Graf 1: Omentin – Vztah hladin sérového omentinu 
k antropometrickým, biochemickým a hormonálním parametrům 
vypočítaný v kombinované populaci zdravých štíhlých žen Ěbílý 
kroužekě, obézních nediabetiček Ětrojúhelníkě a pacientek s DM 2. 
typu Ěčerný kroužekě. 
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Graf 2: mRNA exprese genů pro enzymy oxidativní fosforylace ve 

SCAT subjektů s diabetes mellitus 2. typu ĚT2DMě vstupn  a po 3 

týdnech nízkokalorické diety (VLCD) 

Re
lat

ivn
í g

en
ov

á 
ex

pr
es

e

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

T2DM pøed VLCD
T2DM po VLCD

ATP 50 COX 4/1 CS CYC 1 DLAT MT-ND 5 NDUFA 12 SDHA

*
*

* *

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

* *

o
o o

o

*
p<0.05 vs. kontrolní skupina

p< 0.05 vs.T2DM pøed VLCD

o

 Hodnoty jsou prům r ± SEM. Prům rná hodnota relativní genové exprese kontrolní 

skupiny byla brána jako 1.  

 

 

 

 



19 

 

Graf 3: Aktivita enzymatických komplexů respiračního řet zce 

v elementech periferní krve subjektů s diabetes mellitus 2. typu 

ĚT2DMě před a po 3 týdnech redukční diety ĚVLCDě. 
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5. DISKUZE 

Tuková tkáň je orgánem s rozsáhlou hormonální produkcí, jsou zde 

tvořeny působky s aktivitou autokrinní, parakrinní i endokrinní. 

Tuková tkáň je také zdrojem celé řady prozán tliv  působících 

cytokinů, což spolu s hormonální dysregulací spolupůsobí při rozvoji 

subklinického zán tu. Subklinický zán t ovlivňuje rozvoj inzulínové 
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rezistence a souvisí i s kardiovaskulárními komplikacemi 

metabolických onemocn ní. Ovlivn ní produkce adipokinů a 

subklinického zán tu se jeví jako potenciáln  slibný cíl v léčb  

obezity a jejích komplikací.                                                  

V předkládané práci jsme se zam řili na jeden z recentn ji 

popsaných adipokinů omentin Ěintelektin-1), který vykazuje inzulín-

senzitizující účinky na adipocyty v pokusech in vitro (Yang et al., 

2006; Herder et al., 2015ě. Pozitivní působení omentinu na 

metabolizmus je pravd podobn  komplexní v souhře s dalšími 

faktory - zvažována je například součinnost s dalším adipokinem 

adiponektinem (Herder et al., 2015). Vzhledem ke známému 

protizán tlivému působení adiponektinu, by omentin touto cestou 

mohl kladn  působit také na subklinický zán t doprovázející obezitu 

a její metabolické komplikace. V naší práci jsme prokázali, že sérové 

koncentrace omentinu jsou u obézních pacientů bez diabetu i 

diabetiků 2. typu významn  snížené proti zdravým, štíhlým 

jedincům. Tyto výsledky jsou ve shod  s doposud publikovanými 

pracemi (Auget et al., 2011; de Souza Batista et al., 2007; Yan et al., 

2011; Jialal et al., 2013). Sérové koncentrace omentinu vykazovaly 

negativní korelaci s parametry typicky zvýšenými u jedinců 

s metabolickým syndromem – s BMI, hladinou inzulínu, C-

reaktivního proteinu (CRP), LDL-cholesterolu, triacylglycerolů a 

leptinu. Naopak byla prokázána pozitivní korelace s hladinou HDL-

cholesterolu. I tyto výsledky jsou v souladu s doposud 

publikovanými pracemi (de Souza Batista et al., 2007). Sérové 

koncentrace omentinu tedy do jisté míry odrážejí narušení 
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metabolických procesů doprovázejících obezitu a diabetes mellitus 2. 

typu.  Omentin by tak mohl sloužit jako možný marker 

metabolického syndromu a endoteliální dysfunkce, jak již bylo 

naznačeno dalšími autory ĚMoreno-Navarette et al., 2010; Zhou et 

al., 2014).                                                                                 

Omentin je exprimován převážn  ve viscerální tukové tkáni, jeho 

exprese v podkožní tukové tkáni je signifikantn  nižší ĚSchäffler et 

al., 2005; Yang et al., 2006). Dle literatury je genová exprese 

omentinu snížená ve viscerální tukové tkáni u morbidn  obézních 

pacientů (Auget et al., 2011; de Souza Batista et al., 2007). Práce 

Jialal a kol. ukázala, že koncentrace omentinu produkovaného 

podkožní tukovou tkání je u jedinců s obezitou snížená ĚJialal et al., 

2013), v naší práci jsme však hladiny secernovaného proteinu SCAT 

nestanovovali. Je ale akceptováno, že mRNA exprese vždy přímo 

neodráží celkovou expresi a produkci daného proteinu, proto nemusí 

exprese a sérové koncentrace daného působku přímo korelovat. 

Nicmén  je pravd podobné, že VAT je hlavním producentem 

omentinu a produkce ve SCAT neovlivňuje tak významn  systémové 

koncentrace tohoto adipokinu. Toto podporuje i fakt, že snížení 

genové exprese omentinu ve VAT korelovala se 

systémovými parametry metabolického syndromu (de Souza Batista 

et al., 2007).                                                                                

V práci jsme sledovali vliv n kolika nefarmakologických intervencí 

(nízkokalorické diety, pravidelné fyzické aktivity a laparoskopické 

sleeve gastrektomie – LSG) na sérové koncentrace a mRNA expresi 

omentinu. Již dříve bylo prokázáno, že i krátkodobá kalorická 
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restrikce vede ke zlepšení metabolického a prozán tlivého profilu 

pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu (Mráz et al., 2011; 

Kloučková et al., 2016ě. Moreno-Navarrete a kol. v roce 2010 

popsali vzestup sérových koncentrací omentinu po 4 m sících 

hypokalorické diety (Moreno-Navarrete et al., 2010). V naší studii 

nevedly 2 týdny nízkokalorické diety s denním příjmem 600 kcal 

k signifikantním zm nám sérových koncentrací nebo mRNA exprese 

omentinu v SCAT. Nedostatečný efekt kalorické restrikce je 

pravd podobn  způsoben krátkou dobou intervence, ačkoliv b hem 

jejího trvání došlo k významné hmotnostní redukci a zlepšení 

metabolického profilu pacientů. Obdobn  v naší práci nem la ani 

pravidelná 3m síční aerobní fyzická aktivita zásadní vliv na sérovou 

koncentraci omentinu nebo jeho expresi v SCAT. Nejzajímav jší 

výsledky jsme v naší práci pozorovali u skupiny subjektů, která 

podstoupila bariatrický výkon. Po LSG došlo k výraznému vzestupu 

hladin omentinu v séru a zároveň se významn  snížila mRNA 

exprese omentinu v SCAT. Zm ny byly signifikantní i v průb hu 

sledování a 24 m síců po operačním zákroku. Bariatrická chirurgie 

vede k významnému hmotnostnímu úbytku, který je trvalejšího 

charakteru a je schopna proti prosté kalorické restrikci a fyzické 

aktivit  navodit i pozitivní zm ny v hormonálním profilu pacientů 

s metabolickými onemocn ními. I naše výsledky sv dčí pro fakt, že 

bariatrická chirurgie je mimořádn  účinnou metodou nikoliv pouze 

v léčb  obezity, ale také v terapii metabolických onemocn ní včetn  

diabetes mellitus 2. typu.                                                                                           

V druhé části naší práce jsme se zam řili na mitochondriální 
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dysfunkci tukové tkán . Pom rn  dlouhou dobu byla úloha 

mitochondrií a jejich podíl na celkové funkci adipocytů opomíjena, 

částečn  i pro menší početní zastoupení mitochondrií v adipocytech 

bílé tukové tkán  proti jiným buňkám Ěnapř. adipocyty hn dé tukové 

tkán , buňky kosterního svaluě. Je ale zřejmé, že správná funkce 

mitochondrií je nezbytná pro udržení metabolické rovnováhy v bílé 

tukové tkáni. V posledních letech je stále čast ji diskutována 

porucha mitochondriální funkce v souvislosti s dysfunkcí tukové 

tkán  u obezity a diabetu. Mitochondriální dysfunkce, celkový počet 

mitochondrií a jejich abnormální morfologie je spojována s rozvojem 

inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu (Heinonen et al., 

2015; Mitchel, Darley-Usmar, 2012ě. Tato zjišt ní jsou podpořena 

výsledky pokusů na zvířecích modelech i studií u pacientů 

s metabolickými onemocn ními. V naší práci jsme prokázali, že 

jedinci s prostou obezitou mají významn  sníženou expresi tém ř 

všech sledovaných genů pro enzymové komplexy respiračního 

řet zce v podkožní tukové tkáni. Toto zjišt ní je ve shod  s již 

publikovanými výsledky (Chattopadhyay et al., 2011; Gianotti et al., 

2008; Dahlman et al., 2006ě. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu 

byly zm ny v expresi ješt  výrazn jší než u jedinců s prostou 

obezitou. U obou skupin bylo proti zdravým štíhlým jedincům 

přítomno také snížení 2 genů pro proteiny mimo respirační řet zec 

ĚCS a DLATě. Tento fakt naznačuje, že i části metabolizmu glukózy 

předcházející samotné bun čné respiraci jsou pravd podobn  

postiženy. Citrát syntáza, zejména její aktivita, je také považována za 

marker celkového počtu mitochondrií ĚCivitarese et al., 2007ě. 
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Snížení exprese genu pro CS by tak mohlo naznačovat, že celkové 

snížení mRNA exprese enzymů respiračního řet zce je výrazem 

celkové redukce množství mitochondrií popisovaných u pacientů 

s metabolickými onemocn ními. Naše data tedy dále podporují 

hypotézu asociace mitochondriální dysfunkce i v podkožní tukové 

tkáni u pacientů s obezitou a DM 2. typu, jak již bylo poukázáno 

dalšími autory ĚBrands et el., 2012; Rieusset et al., 2015ě.                                                        

Doposud je jen omezený počet publikovaných prací, které se 

zabývají souvislostí mitochondriální dysfunkce v elementech 

periferní krve s rozvojem metabolických onemocn ní. Již 

publikovaná data naznačují, že množství mtDNA je v periferních 

monocytech pacientů s DM 2. typu snížené, což je dáváno do 

souvislosti jak s patogenezí onemocn ní samotného, tak i s časn jším 

rozvojem onemocn ní ĚLee et al., 1998; Widlansky et al., 2010). 

V naší studii poprvé poukazujeme na fakt, že genová exprese 

n kterých enzymatických komplexů je již u pacientů s prostou 

obezitou v PM snížená. Jednalo se konkrétn  o enzymy komplexu I 

respiračního řet zce ĚMTND5 a NDUFA12ě. U skupiny diabetiků 

byla navíc snížená i exprese genu pro CS, což by op t podporovalo 

hypotézu, že celkové množství mitochondrií v PM diabetiků 2. typu 

je nižší oproti štíhlým jedincům i pacientům s obezitou (Civitarese et 

al., 2007).                                                                                        

Dále jsme stanovovali u obou studovaných skupin aktivitu komplexů 

mitochondriálního respiračního řet zce v elementech periferní krve, 

respektive v krevních destičkách. Srovnání Kramera a kol. ukázalo, 

že PM a krevní destičky mají obdobné metabolické nároky jako 
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lymfocyty a neutrofily a oba krevní elementy mohou sloužit jako 

senzory metabolického a zán tlivého stresu v organizmu (Kramer et 

al., 2014). V naší studii byla snížena u obou skupin aktivita PDH, u 

pacientů s diabetes mellitus 2. typu byla k tomu snížena i aktivita 

komplexu IV. Překvapiv  bylo naznačeno zvýšení aktivity komplexu 

I, které však nebylo statisticky signifikantní. Nicmén  zvýšení 

aktivity komplexu I je zajímavé, může být odrazem zvýšeného 

přísunu substrátu pro respirační řet zec Ětzv. electron overload), ale 

také může být kompenzatorním mechanizmem při snížené aktivit  

komplexu IV a PDH. Tři týdny nízkokalorické diety m ly na 

genovou expresi proteinů respiračního řet zce ve SCAT a v PM 

nekonzistentní efekt, nedošlo k významnému zlepšení u žádného ze 

studovaných genů. Naopak i přes významnou redukci hmotnosti 

obézních diabetiků a celkové zlepšení metabolického profilu 

pacientů došlo k dalšímu snížení mRNA exprese genů pro CS, 

DLAT a MTND5 ve SCAT, v PM to pak byla COX 4/1 a ATP 50. 

Naše zjišt ní jsou v rozporu s recentn  publikovanými studiemi, 

které ukázaly, že dlouhodobá kalorická restrikce a výrazný 

hmotnostní úbytek po bariatrickém výkonu má pozitivní vliv na 

mitochondriální biogenezi (Jahansouz et al., 2015; Coen et al., 2015; 

Vijgen et al., 2013; Nijhawan et al., 2013ě. Důvodem k rozdílným 

výsledkům může být jiná metoda hmotnostní redukce Ěprostá 

kalorická restrikce vs. bariatrická chirurgie) a také zcela rozdílný 

design studie (in vitro kalorická restrikce na hlodavčím modelu vs. 

dietní intervence u pacientůě. Přispívat může i fakt, že výrazn  

nízkokalorická dieta krátkého trvání je celkov  považována za určitý 
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typ metabolického stresu, který je spojen se zvýšením exprese 

prozán tlivých cytokinů v tukové tkáni (Snel et al., 2011). Vlivem 

VLCD došlo k normalizaci aktivity komplexu I a k redukci aktivity 

komplexu IV respiračního řet zce v krevních destičkách, což ale 

naznačuje, že i krátká dietní intervence může zlepšit mitochondriální 

funkci bez ohledu na hladinu genové exprese jednotlivých proteinů. 

Za určitou limitaci naší studie, která může ovlivňovat interpretaci 

dosažených výsledků, lze považovat použití jiného typu krevních 

bun k Ěperiferní monocyty vs. krevní destičkyě ke stanovení mRNA 

exprese a aktivity mitochondriálních enzymů, ačkoliv ve výzkumu 

jsou jak PM, tak krevní destičky rutinn  používaným, dobře 

dostupným zdrojem mitochondrií k hodnocení jejich morfologie a 

funkce (Zharikov a Shiva, 2013; Widlansky et al., 2010).  

6. ZÁV RY 

Obezita a diabetes mellitus 2. typu jsou v současnosti onemocn ní 

s pandemickým výskytem, významn  přispívají k celkové morbidit  

a mortalit  populace. Za významný faktor v rozvoji t chto 

onemocn ní je považována bílá tuková tkáň. Tato tkáň je již 

všeobecn  uznávána jako nejv tší endokrinn  aktivní a zároveň 

imunitn  činný orgán lidského t la. V důsledku nárůstu objemu bílé 

tukové tkán  dochází k dysregulaci metabolických pochodů s její 

následnou metabolickou i endokrinní dysfunkcí. Ta se mimo jiné 

projevuje i na bun čné úrovni v poruše mitochondriální biogeneze a 

mitochondriálních metabolických procesů. Dále se m ní produkce 

adipokinů a rozvíjí se stav chronického subklinického zán tu. 
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Dlouhodobá dysfunkce tukové tkán  souvisí s hyperinzulinémií, 

inzulínovou rezistencí a následn  i s rozvojem diabetes mellitus 2. 

typu. Naopak redukce hmotnosti a pravidelná fyzická aktivita 

pozitivn  ovlivňují funkci tukové tkán , stoupají hladiny adipokinů 

s příznivým metabolickým profilem a klesá hladina prozán tliv  

působících faktorů. Jako velmi nad jná metoda redukce t lesné 

hmotnosti i zlepšení metabolických parametrů se jeví bariatrická 

chirurgie. V naší práci jsme ukázali, že sérové koncentrace dvou 

adipokinů s inzulín-senzitizujícími a protizán tlivými účinky, 

adiponektinu a omentinu-1, jsou u obézních subjektů a u pacientů 

s diabetes mellitus 2. typu významn  snížené v porovnání se štíhlými 

jedinci.  Po bariatrickém výkonu – tubulizaci žaludku ĚLSGě jsme 

pozorovali významné snížení hmotnosti a také signifikantní zlepšení 

parametrů glukózového metabolizmu. Operačním výkonem byly 

ovlivn ny i hladiny adipokinů. Sérové koncentrace omentinu i 

adiponektinu se významn  zvýšily a toto zvýšení přetrvávalo i dva 

roky od bariatrického výkonu. Zároveň došlo ke zlepšení parametrů 

glukózového metabolizmu. Prostá kalorická restrikce ani pravidelná 

fyzická aktivita tento efekt na sledované adipokiny nem la, 

konzervativní metody léčby také nevedly k tak významné a 

dlouhodobé redukci hmotnosti jako bariatrická operace. Zlepšení 

metabolického profilu pacientů po LSG je tedy velmi pravd podobn  

částečn  zprostředkováno zm nou endokrinní produkce tukové 

tkán .                                                                                               

Podíl mitochondriální dysfunkce na vzniku inzulínové rezistence a 

diabetes mellitus 2. typu je již n kolik let žhavým tématem. Široce 



28 

 

diskutována je otázka, zda je mitochondriální dysfunkce příčinou či 

důsledkem patologických procesů souvisejících s rozvojem 

metabolických onemocn ní. Recentní studie však naznačují, že 

mitochondriální dysfunkce přímo souvisí s rozvojem t chto 

onemocn ní a není pouze jejich důsledkem. Strava s nadm rným 

obsahem energie dlouhodob  převažujícím nad energetickým 

výdejem vede k substrátovému přetížení mitochondrií, respektive 

mitochondriálního respiračního řet zce, dochází k poruchám tvorby 

ATP a ve zvýšené míře jsou produkovány volné kyslíkové radikály. 

Ty vedou k vystupňování oxidačního stresu organizmu a poškození 

citlivých, metabolicky aktivních tkání. V dalším bludném kruhu jsou 

pak mitochondrie poškozovány a vzniká terén přispívající k rozvoji 

DM 2. typu.  V naší práci jsme prokázali, že obézní pacienti i 

diabetici 2. typu mají v podkožní tukové tkáni sníženou genovou 

expresi proteinů zastoupených v respiračním řet zci a procesu 

oxidativní fosforylace a mají také zm n nou aktivitu jednotlivých 

enzymatických komplexů respiračního řet zce. Tyto zm ny jsou 

ješt  více vyjádřeny u diabetiků 2. typu proti pacientům s prostou 

obezitou. Nízkokalorická dieta s redukcí t lesné hmotnosti však m la 

na sledované parametry spíše nekonzistentní vliv. Je možné, že 

nedostatečný efekt VLCD je způsoben kratší délkou jejího trvání, i 

faktem, že tento typ kalorické restrikce je n kdy považován za určitý 

typ metabolického stresu. Je možné, že při delším trvání dietní 

intervence s menší kalorickou restrikcí nebo vlivem pozitivního 

efektu bariatrického výkonu by pak došlo ke zlepšení parametrů 

mitochondriální dysfunkce, jak je popisováno v literatuře.             
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Další výzkum a hlubší pochopení patofyziologických mechanizmů 

souvisejících s obezitou a rozvojem diabetes mellitus 2. typu je 

nezbytn  nutný pro nalezení možností cílené terapie a to včetn  

léčby cílené na intracelulární úrovni, jakou by byla intervence 

v oblasti mitochondriálních metabolických procesů. Bariatrická 

chirurgie je nad jnou nefarmakologickou metodou, která vede nejen 

k redukci t lesné hmotnosti, ale pozitivn  ovlivňuje i hladiny 

adipokinů, a tedy i endokrinní dysfunkci tukové tkán . Průkaz 

zvýšení hladin pozitivn  působících adipokinů v naší práci 

považujeme za podklad pro toto tvrzení. 
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