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Abstrakt
Opakované dlouhodobé vystavení organismu chladovému podnětu vede ke skupině
adaptačních mechanismů - hypotermnímu, izolačnímu a metabolickému nebo k jejich kombinacím.
Přitom velikost adaptace je limitována délkou chladového stimulu.
Termogeneze je u savců zajišťována svalovým třesem a netřesovou termogenezí (NST).
Principem NST u malých savců a novorozenců je rozpřažení oxidace od fosforylace díky proteinu
UCP1 na mitochondriální membráně hnědých tukových buněk. Tento děj je řízen sympatickým
nervovým systémem a jeho hormonem noradrenalinem. U lidí se vyskytuje hnědá tuková tkáň (BAT)
ve větší míře pouze u novorozenců, kterým pomáhá překonat období kdy ještě nemají dostatečně
vyvinuté svalstvo pro svalový třes. U dospělých lidí bylo zjištěno jen zanedbatelné množství BAT.
Proto se u nich NST uplatňuje v jiných orgánech, především v kosterní svalovině a bílé tukové tkáni.
Hlavním hormonem je u nich adrenalin a rozpřažení oxidativní fosforylace je v tomto případě
umožněno jinými typy rozpřahujících proteinů, především UCP2 a UCP3.
NST je adaptivní děj, takže jeho intenzita může být zvýšena díky dlouhodobému
opakovanému vystavení chladu. NST se uplatňuje na začátku vystavení chladu a tím prodlužuje dobu
přežití. Výraznou roli hraje i v ukládání a spotřebě tukových zásob.

Klíčová slova
adaptace, člověk, hnědá tuková tkáň, chlad, netřesová termogeneze, rozpřahující protein
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Abstract
Repeated long-term exposure of organism to the cold stimulation leads to several adaptation
mechanisms – hypothermic, insulative and metabolic, or to their combination. In doing so, extent of
adaptation is limited by duration of a cold stimulus.
Thermogenesis in mammals is ensured by a shivering and by nonshivering thermogenesis
(NST). The principal of NST in small mammals and in newborns is based on uncoupling of
mitochondrial oxidation and phosphorylation at a mitochondrial membrane of brown adipocytes due
to uncoupling protein (UCP1). This process is provided by a sympathetic nervous system and its
hormone noradrenaline. In humans, the brown adipose tissue (BAT) occures broader only in bodies of
newborns whom it helps to overcome a stage, when their musculature is not developed enough for the
shivering. In adults, there has been detected only minor quantity of BAT. Therefore in adults NST is
of use in other organs, mainly in skeletal muscles and in white adipose tissue. Main hormone for NST
in adults is adrenaline. In this case, uncoupling of oxidative phosphorylation is enabled by different
types of uncoupling proteins, mainly by UCP2 and UCP3.
NST is an adaptive action; therefore its intensity can be increased by repeated long-term cold
stimulation. NST is applied at the beginning of a cold exposition and thereby prolong a survival time.
NST is important also for saving and consumption of fat reserves.

Key words
adaptation, human, brown adipose tissue, cold, nonshivering thermogenesis, uncoupling protein
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Seznam zkratek
ADR
AdrNST
BAT
BMCP1
BMI
cAMP
K
NOR
NorNST
NST
OT
PKA
T3
T4
TNF
TR
UCP

Adrenalin
Adrenalinem vyvolaná netřesová termogeneze
Hnědá tuková tkáň (brown adipose tissue)
Rozpřahují protein 5 (brain mitochondrial carrier protein 1)
Body mass index
Cyklický adenosin-3‘,5‘-monofosfát
Kontrolní skupina
Noradrenalin
Netřesová termogeneze noradrenalinového typu
Netřesová termogeneze
Sportovní otužilci
Protein kináza A
Trijodtyronin
Tyroxin
Transkripční faktor
Thyroidní receptor
Rozpřahující protein (uncoupling protein)
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1. Úvod
Chladový stres je problém trápící lidskou populaci od počátků její existence. S postupujícím
rozvojem civilizace je člověk postupně stále více a více odtrháván od přírody. Vytápěné domy a teplé
oblečení mu umožňují život ve velmi uniformním mikroklimatu bez ohledu na střídání ročních
období. To však neznamená, že by se pro něj problém vystavení chladu stával nepodstatným.
Průměrný člověk je sice méně vystaven změnám okolní teploty, to však vede k snižování
obranyschopnosti jeho organismu a tedy i k celkově větší nemocnosti. Adaptovaný jedinec má navíc
prodlouženou dobu přežití v chladném prostředí, což může například při nehodách hrát zásadní roli.
S problémem reakce organismu na chlad se setkáváme ve svém každodenním životě – v práci, při
sportu i při dalších aktivitách ve volném čase. Míra adaptace na chlad je také spojována s jedním
z velkých problémů vyspělých společností, obezitou. Díky tomu se otázkou fyziologické podstaty
chladové adaptace u člověka zabývalo již několik generací vědců na celém světě.
Cílem této bakalářské práce je pokusit se shrnout současné poznatky o reakcích člověka, ale
i živočichů, na chlad a možnostech adaptivního přizpůsobení tomuto stresovému faktoru. Zvláštní
důraz je kladen na otázku metabolického přizpůsobení chladu, tedy netřesové termogenezi.
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2. Literární přehled
Reakci lidského organismu na působení chladu již bylo věnováno mnoho pozornosti. Otázkou
udržení tělesné teploty u homoiotermů se zabývají vědci po celém světě již více než sto let. Claude
Bernard v roce 1876 poukázal na možnost existence jiných zdrojů tepla než svalového třesu
u neadaptovaných homoiotermů vystavených chladu. Juschtschenko pak tuto teorii podpořil v roce
1909, když popsal termogenní efekt látky získané z nadledvin psů. Touto látkou, jak se později
ukázalo byl adrenalin (Janský 1995). V roce 1927 vyslovil Cannon a ost. teorii, že hormony ovlivňují
tvorbu tepla v organismu a tím tvoří první obranný mechanismus při vystavení chladu. Tato reakce
se podle něj uplatňuje v okamžiku, kdy chladový stimul není dostatečně silný pro vyvolání svalového
třesu (Lesná 1998). Mnoho autorů posléze publikovalo práce, ve kterých různými metodami
dokazovali, že existují i jiné mechanismy reakce na chlad, než je svalový třes. Tento mechanismus
založený na adrenalinu byl posléze nazván chemická termogeneze (Janský 1995). Sellers a ost. (1954)
upozornil na fakt, že u adaptovaných i neadaptovaných potkanů je při vystavení chladu stejná
spotřeba kyslíku, přitom se ale u adaptovaných zvířat daleko méně uplatňuje svalový třes. Takže zde
musí docházet ještě k jinému procesu tvorby tepla, netřesové termogenezi (Janský 1995). Z tohoto
poznatku vycházeli ve své studii Hsieh a Carlson (1957), kteří zjistili, že adaptace na chlad u malých
savců zahrnuje rozšířenou produkci tepla pomocí noradrenalinem vyvolané netřesové termogenezi
(Lesná 1998). Samotný výraz netřesová termogeneze použili poprvé ve své práci Cottle a Carlson
(1956) (Janský 1995). Na zásadní význam hnědé tukové tkáně (BAT) pro netřesovou termogenezi
upozornil Smith v roce 1961 (Janský 1995).
U člověka bylo zjištěno pouze malé množství hnědé tukové tkáně (Heaton 1972). Pokusy
navíc ukázaly, že u člověka je hlavním hormonem zodpovědným za netřesovou termogenezi
adrenalin. Astrup a ost. (1985) podle svých měření došli k závěru, že hlavním orgánem netřesové
termogeneze u člověka je kosterní svalstvo.
Rothwell a Stock (1979) objevili možný vliv NST na udržování energetické rovnováhy
v organismu a tedy i v prevenci obezity. V této souvislosti je uvažováno o zvláštním typu NST, tzv.
dietou vyvolané netřesové termogenezi(Gimeno a ost. 1997).
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3. Typy adaptace
3.1. Vymezení pojmů
Odpovědi organismu na chladový podnět můžeme z časového hlediska rozlišit na 3 základní
typy na různé úrovni. Okamžitá fyziologická odpověď je nazývána reakce. Dlouhodobější vystavení
chladu může vést k oslabení odpovědi na daný opakovaný podnět nebo oslabení schopnosti podnět
subjektivně vnímat, tedy k habituaci. Opakované dlouhodobé vystavení chladu pak vede k adaptaci.
Ta je definována jako soubor fyziologických a biologických změn, které mají za úkol usnadnit
organismu přežití v chladném prostředí. Pro udržení neměnného vnitřního prostředí je zde na rozdíl
od reakce zapojen i systém na úrovni DNA, kdy jsou vytvářeny nové enzymatické komplexy.
Jednotlivé projevy adaptace můžeme dále rozdělit na aklimatizační, tedy změny chování nebo
fyziologie způsobené působením celého souboru vnějších podnětů. Ty přirozeně vznikají v přírodě.
Druhým typem jsou aklimační změny, které teoreticky vznikají vlivem jen jednoho daného faktoru,
v laboratorních podmínkách.
Z fyziologického hlediska bychom mohli chlad definovat jako teplotu okolního prostředí,
která vede k aktivaci termoregulačního systému organismu. Z psychologického pohledu je chlad
teplotou vedoucí u jedince k pocitu tepelné nepohody (Mäkinen 2006). Chlad můžeme definovat také
jako teplotu okolí nižší než termoneutrální zóna. Termoneutrální zóna je teplota okolí, při které je
nahý člověk v klidu schopen udržovat svoji tělesnou teplotu, aniž by zvyšoval metabolismus (Zeman
2006). Člověk je původem tropický savec, proto je jeho termoneutrální zóna poměrně úzká, uvádí
se rozmezí 25–27 °C (Erikson a ost. 1956 cit. Mäkinen 2006). Je omezena dolní a horní kritickou
teplotou. Výměna tepla mezi organismem a okolím probíhá čtyřmi základními mechanismy, které
jsou jako celek nazývány vnější tepelný tok:
•

kondukce (vedení) – odvod tepla po teplotním gradientu při kontaktu s pevným předmětem
nebo nepohybující se kapalinou či plynem. Vzduch je špatný tepelný vodič, proto můžeme
vliv kondukce tepla do okolí zanedbat.

•

konvekce (proudění) – odevzdání tepla při kontaktu s pohybujícím se plynem nebo kapalinou,
typickým příkladem je vítr nebo pohyb těla.

•

radiace (sálání) – vyzařování tepla do okolního prostředí, nejúčinnější mechanismus ztráty
tepla.

•

evaporace a pocení – ztráta tepla způsobená odpařováním vody z kůže a respiračního traktu,
v podstatě jde o specifickou kombinaci radiace a konvexe.

Tyto mechanismy se v různém vnějším prostředí projevují s rozdílnou intenzitou. Voda má 26krát
větší tepelnou vodivost něž vzduch, proto v ní organismus ztrácí teplo výrazně rychleji něž
ve vzduchu o stejné teplotě (Zeman 2006). Pro popis všech těchto faktorů prostředí byla zavedena tzv.
teplota černé koule (wet bulb globe, WBGT), která v sobě zahrnuje kromě teploty vzduchu také
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vlhkost a tepelnou radiaci. Při vedení tepla v organismu se uplatňuje tzv. vnitřní teplotní tok,
skládající se z konvexe krevním řečištěm a kondukce mezi tkáněmi. Takto je většina tepla
vyrobeného ve vnitřních orgánech odvedena na povrch těla a odtud dále do okolí.
Člověk patří mezi homeotermní organismy a stálá tělesná teplota je tedy podmínkou
homeostázy. Teplota tělního jádra za normálních podmínek kolísá jen v rozmezí přibližně jednoho
stupně Celsia (Zeman 2006). K pravidelným poklesům teploty dochází např. během noci působením
melatoninu nebo v průběhu menstruačního cyklu. Výkyvy tělesné teploty nastávají také v důsledku
fyzické aktivity nebo změny mentálního stavu. Při vystavení chladu by však bez určitého
přizpůsobení nebyl jedinec schopen stálou teplotu udržet. Teoreticky existují tři možnosti, jak zvýšit
svou odolnost vůči chladu, které se mohou ještě vzájemně kombinovat (Bittel 1987):
•

hypotermní – jedná se o snížení teplotního rozdílu mezi organismem a okolím, který vede
k menšímu odvádění tepla. Podstatou je nastavení termoregulačních center v předním
hypothalamu na teplotu nižší, než je pro organismus obvyklá. Zvláštním příkladem je
hibernace, kdy živočich aktivně sníží svou tělesnou teplotu až na teplotu blízkou 0 °C.

•

izolační – zlepšená izolace těla vede k trvale nižším ztrátám tepla. Jedná se o zesílení tělního
pokryvu, vrstvy podkožního tuku a zlepšení periferní vazomotoriky. Díky tomu je možná
skutečnost, že u adaptovaných jedinců vede ke stejnému snížení teploty jádra větší ochlazení
tělního povrchu, než u neadaptovaných.

•

metabolická – umožněna díky rozvoji termogeneze, především tzv. netřesové termogeneze.
Charakteristická je vyšší teplotou pokožky a normální rektální teplotou.

Až do nedávné doby se většina autorů shodovala na názoru, že základním typem chladové adaptace
u člověka je hypotermní adaptace (Bittel 1987). V poslední době je ale stále více vyzdvihován
význam netřesové termogeneze, tedy metabolický typ chladové adaptace. Někteří vědci se však
domnívají, že toto rozdělení adaptací je spíše zavádějící, protože všechny typy nakonec vedou
ke stejnému výsledku – poklesu ztráty tepla. Proto je ve skutečnosti velice obtížné jednotlivé typy
rozlišit (Bittel 1987). Většina autorů se shoduje na názoru, že u člověka, stejně jako u zvířat,
se uplatňují všechny tři typy adaptačních mechanismů.
Jakým způsobem bude organismus reagovat na chlad je dáno mimo jiné i typem ochlazování,
kterému je proband vystaven. Pokusy ukazují, že přerušované vystavení silnému chladovému podnětu
vede většinou k hypotermní adaptaci, zatímco kontinuální vystavení mírnějšímu chladu vede
pravděpodobně spíše k metabolické adaptaci (Golden a Tipton 1988). Proto musíme striktně
rozlišovat, zda se jedná o ochlazování celkové, periferií (pouze hlava a končetiny) či respiračního
traktu (vdechování studeného vzduchu). Bittel (1987) také ve své práci navrhl představu, že typ
chladové adaptace do značné míry závisí na fyziologických charakteristikách jedince. Obézní jedinci
vykazují spíše izolační typ adaptace, zatímco hubení spíš metabolický typ.
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Tab. 1 :Typy adaptace pozorované u různých skupin lidí (Bittel 1987)

Typ adaptace

Skupiny lidí, u kterých byl daný typ adaptace pozorován

Hypotermní

Křováci z pouště Kalahari
Indiáni v Peru žijící v Andách v nadmořské výšce kolem 4500m
Vojáci žijící po dlouhou dobu v chladném klimatu

Izolační

Přímořské kmeny tropických oblastí severní Austrálie
Lidé přirozeně adaptovaní na chladné prostředí

Izolačně-hypotermní

Aboriginci centrální Austrálie
Kočovné Laponské kmeny
Korejské a Japonské potápěčky Ama
Severské expedice

Metabolická

Evropané žijící v primitivních podmínkách
Alakalufští indiáni z Tierra del Fuego
Arktičtí indiáni
Eskymáci

Člověk se stejně jako ostatní živočichové brání tepelným ztrátám i svým chováním. Jedná
se především o svalovou aktivitu a redukci povrchu těla, tedy zaujmutím schoulené polohy. Důležitou
roli hraje oblékání, tedy umělé zvyšování tepelné izolace těla.

3.2. Termogeneze
Chladový podnět vede, jak už bylo dříve uvedeno, u organismů k odpovědi, jejímž cílem je
organismus po nejdelší možnou dobu ochránit před poškozením v důsledku působení chladu.
Organismus tedy začne ve zvýšené míře produkovat teplo, tento děj se nazývá termogeneze. Jsou
známy dva zcela odlišné typy termogeneze:
•

svalový třes – vůlí neovlivnitelná kontraktilní aktivita kosterního svalstva vedoucí k zvýšení
metabolické produkce tepla (Glossary of terms for thermal physiology 2001). Tím je zvýšen
metabolismus 2-5 krát nad bazální hodnotu (Mäkinen 2006).

•

netřesová termogeneze – produkce tepla pomocí metabolické transformace energie, které
se v žádné formě neúčastní kontrakce kosterní svaloviny. Nezahrnuje tedy svalový tonus,
mikrovibrační chvění (třes), ani vědomé kontrakce (Glossary of terms for thermal physiology
2001). Fyziologická podstata se liší u zvířat, novorozenců a dospělých lidí, může zahrnovat
různé mechanismy a efektory. Rozlišujeme 2 základní typy (Janský 1995):
•

obligatorní – součást bazální produkce tepla v termoneutrálním prostředí

•

fakultativní (regulační, adaptivní) – převyšuje bazální produkci tepla, nastává při
vystavení organismu chladovému stimulu

K stanovení intenzity netřesové termogeneze je užíváno měření současně celkové spotřeby
kyslíku a svalové elektrické aktivity. Nejvyšší spotřeba kyslíku, při které ještě nedošlo k elektrické
aktivitě ve svalech pak představuje rozsah NST (Janský 1995). Není však přesně stanoven okamžik
přechodu z třesové na netřesovou termogenezi, tedy do jaké míry tyto dva mechanismy fungují
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společně. Proto je velmi obtížné přesně stanovit v jakém poměru se tyto dva mechanismy podílejí
na obraně organismu před chladem.

3.3. Fyziologická podstata odpovědi organismu na chlad
Odpověď organismu na chladový podnět se skládá ze dvou základních mechanismů – snížení
ztráty tepla pomocí periferní vazokonstrikce a tvorby tepla termogenezí.
Při vystavení chladu dochází u jedince k výraznému podráždění periferních termoceptorů
a nociceptorů. Tento vzruch je převeden do preoptických center hypothalamu, kde je zpracován
a na jeho základě je aktivován sympatický nervový systém, který uvolňuje noradrenalin. Tím je
primárně spuštěna periferní vazokonstrikce, která má zabránit úniku tepla z těla. Pokud účinek
vazokonstrikce není dostatečný a dojde k poklesu teploty tělního jádra, je spuštěna termogeneze.
Sympatický nervový systém působí na efektory netřesové termogeneze, tedy na hnědou
tukovou tkáň, kosterní svalovinu nebo jiné tkáně, ve kterých vyvolává zvýšenou produkci tepla právě
díky principu netřesové termogeneze. Zároveň je uvolňován adrenalin, který reaguje s adrenergními
receptory na membráně cílových tkání. Po netřesové termogenezi následuje produkce tepla svalovým
třesem.
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4. Možnosti určení chladové adaptace u člověka
Výzkumy prováděné přímo na lidech jsou do značné míry ztíženy etickými i praktickými
problémy. Každý experiment musí být nejdříve schválen etickou komisí a jednotlivé pokusné osoby
musí podepsat informovaný souhlas. Na lidech není možné provádět klasickou farmakologickou
studii. Při podání vysokých dávek zkoumaných látek hrozí riziko zdravotních komplikací, proto jsou
používány jen terapeutické nebo fyziologické dávky.
Reakcí člověka na chlad a především možnostmi navození chladové adaptace se již zabývalo
mnoho studií. Ovšem jejich výsledky se často značně odlišují a často navíc nebývají zcela komplexní.
Hlavním problémem je výrazná rozdílnost podmínek pro samotný experiment a následné
vyhodnocování výsledků. Především se jedná o tyto faktory:
•

samotné medium, kterému jsou probandi vystaveni - chladný vzduch nebo vodní imerze
o různé teplotě. Přitom při vystavení mírnějšímu chladu většinou převažuje u lidí
vazomotorická odpověď, kdežto při větší chladové zátěži přebírá hlavní úlohu metabolické
přizpůsobení (Budd 1993). Roli také hraje, na který typ média jsou probandi zvyklí, např. pro
sportovní otužilce (OT) je přirozené vystavení chladné vodní imerzi.

•

různá doba vystavení chladu – k adaptaci dochází teprve po dlouhodobém působení chladu.
Z tohoto hlediska existují dva odlišné typy pokusů – postupné navozování adaptace
v laboratorních podmínkách nebo zkoumání dlouhodobě adaptovaných jedinců (sportovní
otužilci, různá etnika atd.).

•

perioda, ve které jsou měřeny během pokusu veškeré hodnoty, ze kterých je později
vyvozován výsledek – tedy kontinuální nebo nekontinuální výsledky.

•

působení chladu na celé tělo nebo jen periferie – v laboratoři Přírodovědecké fakulty UK byl
zjištěn zásadní rozdíl v takto navozených adaptacích. Pro pokusy s OT je užíváno ponoření
do výšky podpaží, které je pro ně přirozené.

•

různé pozice probandů během pokusu, případně vykonávání fyzické námahy. V chladné vodní
imerzi má poloha probanda důležitou roli především kvůli různému působení hydrostatického
tlaku.

Všechny tyto odlišnosti logicky vedou k různému typu chladové adaptace a nejednotným výsledkům
pokusů. Na tomto jevu se ještě podílí i skutečnost, že efekt chladové adaptace je do značné míry
ovlivněn i fyzickými parametry probandů a mírou stresu, který pokusy přirozeně doprovází (Bittel
1987). Pro přesnější výsledky by proto měli být vybíráni pokud možno jedinci se stejnými
antropometrickými charakteristikami (věk, výška, váha, body mass index).

13

5. Netřesová termogeneze
5.1. Adrenergní receptory
Adrenergní receptory jsou lokalizovány na buněčné membráně, přes kterou 7krát přecházejí.
Jejich název je odvozen od nadledvin, jedná se tedy o receptory především pro hormony dřeně
nadledvin – katecholaminy a jim podobné látky. Některé syntetické látky (např. isoprenalin) jsou díky
své chemické struktuře schopny aktivovat (sympatomimetika) nebo inhibovat (sympatolytika) určitý
typ adrenoceptorů.
Základně rozlišujeme α- a β-adrenoceptory, které se dále dělí do několika podtypů. Ty
se od sebe odlišují především svou stavbou, funkcí a výskytem.
Tab. 2: Typy adrenoceptorů ovlivňované jednotlivými katecholaminy

Agonista

Receptor

Noradrenalin

α1, α2, β1

Adrenalin

α1, α2, β1, β2

Dopamin

α1, α2, β1, DA1

Tab. 3: Výskyt adrenoceptorů ve tkáních souvisejících s termogenezí (Cannon a Nedergaard 2004)

Receptor
α1
α2
β1

β2
β3

Tkáň
většina vaskulární hladké svaloviny
musculus dilatator pupilae
presynapticky
srdce
juxtaglomerulární buňky
B buňky pankreatu
malé množství v preadipocytech
hladká a příčně pruhovaná svalovina
játra
malé množství v preadipocytech
adipocyty
bílá a hnědá tuková tkáň

5.2. Hormony podílející se na netřesové termogenezi
Hlavními hormony s termogenní aktivitou jsou: noradrenalin, adrenalin, glukagon, thyroidní
hormony, kortikosteroidy a neuropeptidy. Noradrenalinová netřesová termogeneze je hlavním
termogenním mechanismem u malých savců a novorozenců. Skutečnost, že za fyziologických
podmínek existuje i jiný typ netřesové termogeneze než vyvolané noradrenalinem, byla dlouhou dobu
mnohými vědci silně zpochybňována.
Pro stanovení intenzity hormonální termogeneze existuje v podstatě jen jedna přesná metoda
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a to měření metabolické odpovědi na infuze daného hormonu v termoneutrálních podmínkách
a v chladu (Janský 1995). Většina termogenně aktivních hormonů navíc způsobuje celou řadu efektů,
které mohou značně zkomplikovat výzkum.
5.2.1. Noradrenalin
Noradrenalin (NOR) je katecholamin s chemickým vzorcem C8H11Ne3,
stimulující především α1- a β1-adrenoceptory. Noradrenalin vzniká methylací
dopaminu, který je hlavním neurotransmiterem v centrálním nervovém systému.
Noradrenalin je uvolňován z presynaptických nervových zakončení při nervové
stimulaci.
Stimulace β-receptoru noradrenalinem vede k aktivaci adenylát cyklásy
vytvářející 3',5'-cyklický monofosfát cAMP (Cannon a Nedergaard 2004).
Na rozdíl od jiných tkání, kde cAMP aktivuje kationtové kanály a výměnné
proteiny, v hnědé tukové tkáni aktivuje cAMP pouze protein kinázu A (PKA)
(Cannon a Nedergaard 2004). Ta dále fosforyluje transkripční faktor CREB, který pravděpodobně
aktivuje expresi genů včetně genu pro UCP1 (Thonberg a ost. 2002). PKA také vede k aktivaci Src
partikule a následně k aktivaci ERK1/2 MAP kinázové dráhy, která zabraňuje apoptóze buňky.
Protein kináza A navíc aktivuje a inhibuje několik metabolických drah (Cannon a Nedergaard 2004).
Nejdůležitější z nich vede v hnědé tukové buňce k aktivaci hormon-sensitivní lipázy a tedy
k stimulaci lipolýzy vedoucí k termogenezi (Trayhurn 1993).

NE – noradrenalin
GS – stimulační G protein
Gi – inhibiční G protein
AC – adenylát cyklása
PKA – protein kinása A
CRE – vazebný protein
ICER – represor cAMP

Obr. 1: Hlavní dráhy v hnědé tukové buňce stimulované noradrenalinem (Cannon a Nedergaard 2004)

Na noradrenalin jsou vysoce citlivé především α1- a α2-adrenoceptory. Zhao a ost. (1998)
zjistil, že část termogenní odpovědi na noradrenalin v hnědé tukové tkáni u potkanů je
zprostředkována

α1.

Různé

farmakologické
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studie

ukázaly,

že procesy

zprostředkované

α-adrenergními receptory představují 20% veškeré produkce tepla při noradrenalinem vyvolané
netřesové termogenezi (Mohel a ost. 1983 cit. Janský 1995). Navíc α1 a α2 mají na NorNST
i nepřímý vliv ovlivňováním β-adrenoceptorů (Blaak a ost. 1993). Na termogenní odpověď
na noradrenalin se podílí i interakce s β-adrenoceptory, převážně s β1 a β3.
Noradrenalin
na β-adrenoceptory

hraje
aktivuje

v NST

velmi

produkci

tepla

komplexní
u chladově

roli.

Kromě

toho,

že působením

adaptovaných živočichů,

působí

na organismus ještě mnoha dalšími způsoby. Stimuluje růst hnědé tukové tkáně, mění krevní zásobení
orgánů v celém těle a zvyšuje neurální aktivitu termoregulačních kontrolních center (Himms-Hagen
1991 cit. Janský 1995). Také má silné vazokonstrikční účinky v periferních cévách, což je pro
organismus poměrně nenáročný systém snížení ztrát tepla (Lesná 1998).
5.2.2. Adrenalin
Adrenalin (ADR), často označovaný jako stresový hormon, vzniká
v některých oblastech centrálního nervového systému a ve dřeni

nadledvin methylací noradrenalinu. Jeho účinek je zprostředkován β1a β2-adrenoceptory (Blaak a ost. 1993), kdežto α pravděpodobně
nehrají v tomto procesu významnou roli. Bylo prokázáno, že ADR se podílí na termogenní aktivitě
u většiny obratlovců od žab až po člověka (Hari a Hedenstam 1972 cit. Janský 1995). Adrenalin má
výrazný vliv na zvýšení metabolismu v jednotlivých orgánech in vivo i in vitro, jeho podání
se projevuje několika různými účinky:
•

vliv na srdeční aktivitu: roste spotřeba kyslíku v srdci o 200-300% (Hissa a Palokangas 1970
cit. Janský 1995), srdeční práce se zvýší o 25-40% - to představuje asi 15% z celkového
zvýšení metabolismu (Simonsen a ost. 1992). Vyšší dávky naopak způsobují bradykardii
a hypometabolismus díky baroreceptorovému reflexu (Nagasaka 1972 cit. Janský 1995)

•

výrazný termogenní efekt na kosterní svalstvo některých živočichů in vivo i in vitro, ovšem
pouze pokud bylo zabráněno vazokonstrikci (Issekutz a ost. 1950 cit. Janský 1995)

•

vazodilatace díky přímé stimulaci vaskulárních β-adrenoceptorů v tkáních (Simonsen a ost.
1990 cit. Simonsen a ost. 1992)

•

podání ADR má jen malý význam na činnost hnědé tukové tkáně (Vybíral a Andrews 1979)

•

zvýšený metabolismus bílé tukové tkáně a gastrointestinálního traktu, vliv na mozek byl
pozorován jen v některých studiích (Simonsen a ost. 1992)

Dalším významem adrenalinové termogeneze může být ovlivnění energetické rovnováhy a kontrola
tělesné hmotnosti v termoneutrálních podmínkách, protože velká část stresových podnětů vede
k uvolňování adrenalinu (Janský 1995). Při podání adrenalinu lidem roste koncentrace glukózy
v arteriální krvi a tukové tkáni a naopak klesá koncentrace inzulinu. Z toho je patrný podíl adrenalinu
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i na dietou vyvolané netřesové termogenezi (Simonsen a ost. 1992). Celkový účinek adrenalinu
na organismus pravděpodobně není způsoben jedním efektem, ale souborem efektů na různých
úrovních řízení organismu, tedy na buněčné i tkáňové úrovni (Griffith 1951 cit. Janský 1995)
5.2.3. Glukagon
Glukagon je polypeptidický hormon působící jako antagonista inzulínu, tedy má
hyperglykemický účinek. Je produkován především A-buňkami Langerhansových ostrůvků slinivky
břišní, dále pak L-buňkami střeva a hypothalamem.
Termogenní odpověď na glukagon byla pozorována u různých zvířat i u člověka (Janský
1995). Jeho účinek závisí u savců především na hnědé tukové tkáni. Koncentrace glukagonu v krevní
plasmě je zvyšována podáním noradrenalinu, se kterým pravděpodobně sdílí efektorové systémy.
U potkanů byla ovšem zjištěna nezměněná termogenní odpověď na glukagon i po zablokování
β-adrenergních receptorů (Kuroshima a ost. 1977a cit. Janský 1995), což této teorii zásadně odporuje.
Spolu s adrenalinem stimuluje glukogenolyzu, glukoneogenesu a aktivací hormon-sensitivní lipázy i
lipolýzu (Silva 2006). To může vést k nepřímé stimulaci termogeneze. Také se významně podílí na
kontrole energetického výdaje a termogeneze při stresu (Silva 2006).
Opakované podávání glukagonu vede k nárůstu hmotnosti BAT. Zároveň je posílena aktivita
cytochrom oxidázy a roste množství proteinů, volných mastných kyselin

a GDP vázaných

v mitochondriích (Billington a ost. 1987), ovšem změny jsou menší než po podání noradrenalinu.
U potkanů zvyšuje produkci tepla v bílém tuku a chladová adaptace vede k nárůstu receptorů pro
glykogen v bílém tuku (Uehara a ost. 1986 cit. Janský 1995). Termogenní odpověď je zablokována při
nedostatku thyroidních a adrenokortikoidních hormonů (Kuroshima a ost. 1977b cit. Janský 1995)
5.2.4. Thyroidní hormony
Thyroidní hormony jsou produkovány štítnou žlázou. Jedná se o deriváty aminokyseliny
tyrosinu, tedy biogenní aminy. Hlavními thyroidními hormony jsou tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3).
Jedná se o jedny z hlavních regulátorů metabolismu.
Důležitost thyroidních hormonů pro chladovou adaptaci je dobře patrná u lidí i zvířat
s hypertyreózou nebo naopak s hypotyreózou. Jedinci s těmito poškozeními se nejsou schopni
vyrovnat s teplotními výkyvy (Silva 2006). Podání thyroidních hormonů zvyšuje klidový
metabolismus o 10-50%, avšak tato reakce je velmi pomalá, trvá i několik dnů (Janský 1995). Mají
velký vliv na obligatorní termogenezi u všech orgánů kromě mozku a jsou esenciální pro fakultativní
termogenezi (Silva 2006). Funkce thyroidních hormonů v kontrole termogenní odpovědi v BAT je
pevně spojena s noradrenergními signálními drahami (Bianco a Silva 1987). Zvyšují podíl jiných
tkání než BAT, takže v podstatě působí její inhibici (Janský 1995). Zároveň však stimulují růst
a rozvoj BAT a zvyšují počet β-adrenoceptorů na buněčné membráně, čímž potencují účinek jiných
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hormonů, především katecholaminů (Swanson 1956 cit. Janský 1995). BAT produkují 2 typy
thyroidních receptorů: TRβ především reguluje genovou transkripci UCP1 a TRα je pravděpodobně
zodpovědný za udržení β-adrenergní vnímavosti (Ribeiro a ost. 2001) Podávání thyroidních hormonů
zvyšuje expresi lidských UCP2 a UCP3 genů (Schrauwen a ost. 1999). Nepůsobí přes rozpřažení
oxidativní fosforylace, protože tohoto účinku jsou schopny jen v nefyziologických dávkách, proto
jejich termogenní aktivita musí být založena na jiném principu.
5.2.5. Peptidy a steroidy
Glukokortikoidy, steroidní hormony tvořené kůrou nadledvin, mají komplexní efekt
na termogenezi a teplotní homeostázu. Jejich úlohou je především koordinovat termogenní odpověď
na potravu, proto mají v obdobích hladovění inhibiční efekt na BAT (Silva 2006).
Insulin je často označován za látku ovlivňující energetickou rovnováhu organismu. Byl
prokázán jen velmi malý efekt a navíc jeho část mohla být způsobena vlivem insulinu na zvýšení
aktivity sympatického nervového systému, tedy v podstatě zvýšením termogenního efektu
katecholaminů (Janský 1995). Insulin se částečně podílí i na regulaci exprese UCP ve tkáních
(Trayhurn 1993). Celkově se zdá, že inzulin působí na termogenezi hlavně řadou nepřímých účinků.
Zásadní je především jeho role v ukládání glykogenu v játrech a svalech a triacylglyceridů v tukové
tkáni (Silva 2006). Pravděpodobně se tedy uplatňuje především při dietou indukované termogenezi.

5.3. Netřesová termogeneze u zvířat
U zvířat je netřesová termogeneze založena převážně na účincích noradrenalinu. Podle většiny
autorů hraje noradrenalinová netřesová termogeneze (NorNST) významnou roli především u menších
savců, kde může zvýšit hodnotu bazálního metabolismu až o téměř 800% (Janský 1995). Typický je
výskyt u hibernujících savců, jako je například křeček. U dospělých jedinců druhů přesahujících
10 kg je její výskyt diskutabilní, případně se stejně jako u člověka uvažuje o jiném principu.
U většiny druhů savců hraje NorNST významnou roli u mláďat, především pak
u novorozených. U druhů, kde se mláďata rodí ne zcela vyvinutá, dochází nejprve k mírnému zvýšení
intenzity NorNST, posléze však její podíl na celkové termogenezi postupně klesá (Janský 1995).
U dospělých jedinců větších druhů je pak její vliv v podstatě zanedbatelný, je však možné jej opět
zvýšit díky dlouhodobému vystavení chladu. Například u potkanů bylo prokázáno, že čím nižší je
teplota, které jsou zvířata dlouhodobě vystavena, tím vyšší je intenzita NorNST (Bartůnková a ost.
1971). Po navrácení zvířat zpět do termoneutrálního prostředí se schopnost NorNST opět pomalu
vytrácí (Janský 1995). Noradrenalinem vyvolaná netřesová termogeneze tedy vykazuje jasné známky
adaptivního děje.
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Malé druhy zvířat mají díky většímu poměru povrchu těla k objemu přirozeně větší ztrátu
tepla. Proto potřebují k vyvolání maximální netřesové odpovědi výrazně mírnější chladový podnět
než velké druhy (Cannon a Nedergaard 2004). Jinými slovy, větší druhy jsou méně citlivé
na chladovou adaptaci. Také kožešinová zvířata potřebují díky lepší tepelné izolaci větší chladový
stimulus.
5.3.1. Tkáně zodpovědné za netřesovou termogenezi u zvířat
O orgánu, ve kterém je u zvířat NorNST lokalizována, se dlouhou dobu vedly vědecké
diskuze. Z počátku se velké naděje vkládaly do jater, které se pro svoji velkou produkci tepla jevily
jako logický kandidát. Tato teorie však byla brzy díky pokusům na laboratorních zvířatech vyvrácena
(Depocas 1958 cit. Janský 1995). Stejně tak bylo z úvahy vyřazeno srdce, jehož metabolická aktivita
dosahuje u potkanů maximálně 2,3% z celkové hodnoty, a mozek, kde byl naměřen podíl maximálně
3,7%. Také střevní produkce tepla se na celkové hodnotě metabolické aktivity podílí jen minimálně,
i když Durotoye a ost. (1976) pozorovali u psů zvýšenou termogenezi po vystavení chladu. Bylo
dokázáno, že ledviny nezvyšují svoji metabolickou produkci při NorNST. Účast kosterního svalstva
na noradrenalinové netřesové termogenezi je sporná. U psů a koček bylo pozorováno, že denervované
svaly jsou schopny po vystavení chladu zvýšit svou metabolickou aktivitu (Mansfeld 1915 cit. Janský
1995). Přímé měření spotřeby kyslíku v kosterních svalech během podávání NOR ukázalo zvýšení
metabolické aktivity odpovídající zvýšení průtoku krve, což ukazuje na podíl mechanismu
nezávislého na rozpřažení oxidativní fosforylace (Mejsnar a Pácha 1983). Jenže někteří autoři naopak
vůbec nepozorovali termogenní efekt NOR ve svalech (Cain a ost. 1981 cit. Janský 1995). Přesto
se celkově předpokládá, že se kosterní svaly na NorNST určitou měrou podílejí.
Smith v roce 1961 přišel s teorií, že hnědá tuková tkáň (multilokulární, BAT) může při
vystavení organismu chladu produkovat teplo (Janský 1995). Pozdější studie na chladově
aklimatizovaných zvířatech ukázaly, že hnědá tuková tkáň je při vystavení chladu schopna
produkovat 60-70% celkové produkce tepla při NST u zvířat (Foster a Fryndman 1979 cit.
Klingenspor 2003). To je pozoruhodné především pokud si uvědomíme fakt, že BAT představuje
u dospělých malých savců jen asi 1-2% tělesné hmotnosti. Hnědá tuková tkáň je tedy hlavním
efektorovým orgánem noradrenalinové netřesové termogeneze.
Hnědá tuková tkáň se od bílé odlišuje kromě barvy, která je způsobená přítomností
cytochromů, především větším množstvím mitochondrií a tukových kapének, ve kterých jsou uloženy
zásoby triglyceridů. Proto její cytoplasmu označujeme jako granulární. Aktivní hnědé tukové buňky
mají uprostřed kruhovité jádro (Heaton 1972). Stane-li se BAT neaktivní, ztrácí tukové kapénky
až se postupně stane unilokulární a tudíž pod světelným mikroskopem nerozpoznatelná od bílých
tukových buněk (Heaton 1972). V současné době nejvíce používaná a zároveň nejpřesnější metoda
identifikace BAT je imunoblot nebo western blot, při kterých je rozpoznáván UCP1 na membráně
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těchto buněk (Trayhurn 1993).

Hnědá tuková tkáň

Bílá tuková tkáň

Obr. 2: Mikroskopický snímek bílé a hnědé tukové tkáně (Anonym)

Hnědá tuková tkáň se v omezené míře vyskytuje u téměř všech druhů savců, u větších druhů
jen u novorozených mláďat, což koresponduje s výskytem NorNST. Anatomické rozložení hnědé
tukové tkáně se odlišuje od bílé tukové tkáně (Heaton 1972) Výskyt většího množství BAT je typický
pro hibernující savce. Hnědá tuková tkáň je lokalizována v přesně určených, avšak oddělených
oblastech těla. Jednotlivé hnědé tukové buňky se navíc mohou nacházet roztroušené v bílé tukové
tkáni. Přesné rozložení BAT se liší u různých druhů zvířat a mění se také s věkem (Cannon a
Nedergaard 2004). Buňky jsou přímo inervovány sympatikem (Klingenspor 2003). BAT je silně
vaskularizovaná, což umožňuje rychlé předání tepla z buňky do jádra těla během termogeneze
(Trayhurn 1993). Bylo dokázáno, že množství BAT, a tedy její podíl na celkové NorNST, vzrůstá
s mírou vystavení chladovému stresu, tedy s mírou chladové adaptace (Janský 1995).
5.3.2. Molekulární podstata netřesové termogeneze u zvířat
Samotná produkce tepla v hnědé tukové tkáni je založena na principu oxidace mastných
kyselin na mitochondriální membráně, která však není spojena s tvorbou ATP jako v jiných buňkách.
Zásadní roli v tomto ději hraje protein o molekulové hmotnosti 32kDa – rozpřahující protein UCP1,
starším názvem termogenin. Ten je lokalizován právě na vnitřní mitochondriální membráně. Skládá
se z jednoho polypeptidového řetězce z 306 aminokyselin (Trayhurn 1993). Jedná se o kanál, který
umožňuje průchod protonům zpět přes vnitřní mitochondriální membránu aniž by docházelo k tvorbě
ATP (Gimeno a ost. 1997). Díky zapojení mastných kyselin a acylCoA je pak spotřeba kyslíku
efektivně odpojena od fosforylace a tím je přebytečná energie přeměněna v teplo. Podle jiné teorie
funguje UCP1 jako přenašeč mastných kyselin (Machová 2002). UCP1 je aktivován stimulací
β -adrenergních receptorů, především β3 (Scarpacc a Matheny 1991 cit. Talan a ost. 1996). Dále je
aktivován neesterifikovanými mastnými kyselinami a inhibován purinovými nukleotidy (Ricquier a
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Bouilland 2000). Množství UCP1 na mitochondriální membráně BAT se může měnit a tím dochází
i ke změnám kapacity termogeneze (Trayhurn 1993). Při absenci UCP1 nedochází k metabolické
odpovědi na noradrenalin, tedy hnědá tuková tkáň není schopna vykonávat noradrenalinem vyvolanou
netřesovou termogenezi (Golozoubova a ost. 2001).
Množství UCP1 v BAT je zvyšováno některými cytokiny a hormony. Jedná se především
o leptin, insulin, T4, β3-agonisty a TNFα (Ricquier a Bouilland 2000). Důležitou roli zde hraje
i energetická hodnota diety.

Obr. 3: Zjednodušené schéma UCP jako protonového kanálu (Polessi-Boschini a Rodrigues-Garcia 2005)

Na membránách buněk byly objeveny ještě dva proteiny, které jsou termogeninu blízce
příbuzné. Byly nazvány UCP2 a UCP3. Experimentálně bylo prokázáno, že jsou schopny rozpojení
oxidativní fosforylace stejně jako UCP1 (Gimeno a ost. 1997). Golozoubová a ost. (2001) však
dokázala, že při absenci UCP1 není organismus vůbec schopen adaptivní noradrenalinové netřesové
termogeneze, tedy že UCP2 a UCP3 nejsou schopny zastoupit UCP1 v jeho rozpřahové roli a to ani
ve svalech. Boss a ost. (1997) tuto teorii potvrdil, když nezjistil žádný adaptivní efekt na UCP2
a UCP3 při 20 dnů trvající chladové adaptaci v kosterním svalstvu potkanů.
Zdá se, že rozvoj netřesové termogeneze založené na hnědé tukové tkáni a rozpřahujícím
proteinu UCP1 odpovídá rozvoji nové skupiny obratlovců – savcům (Cannon a Nedergaard 2004).
Tomu odpovídá skutečnost, že UCP1 dosud nebyl objeven u žádné jiné skupiny organismů. Podobný
protein můžeme nalézt u ptáků, ale je příbuznější UCP2 a UCP3 než UCP1 a navíc nemá rozpřahující
funkci (Ricquier a Bouilland 2000). Ve skutečnosti však schopnost NST není ve většině případů nutná
pro přežití zvířete v přírodě, protože zvířata mají dostatečnou kapacitu třesové termogeneze pro
překonání běžného chladu. NST jim však může zajistit pohodlnější existenci a tím i zvýšit jejich
fitness (Golozoubova a ost. 2001). Představuje pro zvířata evoluční výhodu tím, že jim umožňuje
přežít a být aktivní v chladných obdobích dne, překonat chladový stres související s narozením
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a v nezanedbatelné míře také pomáhá přežít při stravě chudé na esenciální makronutrienty - proteiny
(Cannon a Nedergaard 2004). Mírným posunem kritické teploty pro přežití, umožňuje vyvíjejícím
se zvířatům obsadit nové niky.
Dalším procesem, který by se teoreticky mohl podílet na termogenní aktivitě BAT je zvýšení
produkce ATP a jeho následná degradace za vzniku tepla. Na tom by se mohlo podílet především
zvýšení aktivity NA+-K+-adenosintrifosfatázy (Horwitz a Eaton 1975 cit. Janský 1995) a esterifikační
cyklus (Cannon a Nedergaard 2004). Zkoumání tohoto jevu na molekulární úrovni však vedlo
k závěru, že se na termogenní aktivitě hnědé tukové tkáně nepodílí (Cannon a Nedergaard 2004).
Různé výzkumy se snažily objasnit podíl jednotlivých adrenergních receptorů na dějích
zodpovědných za noradrenalinovou netřesovou termogenezi v hnědé tukové tkáni. Jak již bylo dříve
řečeno, hlavní úlohu zde hrají α2 (Janský a ost. nepublikováno). Dále se podílejí β3. V hnědé tukové
tkáni jsou exprimovány také β1, ty však nejsou zapojeny do signální dráhy zralých adipocytů,
u nezralých hnědých tukových buněk se však podílejí na produkci cAMP (Bronnikov a ost. 1999).
β2-adrenoceptory nejsou v BAT exprimovány, vyskytují se pouze v okolní tkáni, především
vaskulární (Bengtsson a ost. 2000).
Změřit skutečný podíl NST na celkovém metabolismu in vivo je v BAT velice obtížné
a představuje to značný metodický problém. Nejčastěji užívanými metodami jsou měření průtoku
krve pomocí mikrosfér a stanovování maximální metabolické kapacity orgánu pomocí měření celkové
cytochrom oxidázové aktivity (Janský 1995). Tato měření v různých pokusech potvrdila teorii,
že BAT není zodpovědná za celý vzrůst metabolismu při NorNST a její vliv se velmi liší
u jednotlivých druhů zvířat. Navíc Talan a ost. (1996) došel k výsledku, že anatomické a biochemické
změny, ke kterým dochází v BAT při chladové adaptaci, jsou sice pro adaptaci nezbytné, ale samy
o sobě nejsou dostačující. Tzn. že na adaptaci se musí podílet ještě jiné mechanismy, především
změny přímo v sympatickém nervovém systému, který odpověď na chlad řídí.
U zvířat, která nevykazují termogenní odpověď na noradrenalin, byl zkoumán termogenní
účinek jiných hormonů. Bylo zjištěno, že některá zvířata vykazují stejné termogenní reakce na podání
adrenalinu jako člověk. Tyto výsledky byly získány např. u ovce, novorozených prasat, psa, králíka
(u dospělých jen 10-17% zvýšení metabolismu po podání NOR), kočky, morčete (u dospělých jen
10-17%), bílého potkana, myši a u novorozených ptáků (Janský 1995).
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5.4. Netřesová termogeneze u lidí
5.4.1. Novorozenci
Během 5. měsíce těhotenství začíná u plodu vznikat hnědá tuková tkáň (Merklin 1974). Při
narození mají děti poměrně velké množství hnědých tukových buněk, na jejichž membráně je UCP1.
Díky tomu se u nich stejně jako u zvířat uplatňuje noradrenalinem vyvolaná netřesová termogeneze.
Nebyly zjištěny žádné rozdíly v rozložení hnědé tukové tkáně v závislosti na pohlaví (Heaton 1972).
K zapojení mechanismu NorNST dochází u novorozenců jen pokud ostatní termoregulační
mechanismy nejsou dostatečné pro zachování tělesné teploty, přesto má NorNST pro novorozence
v normálních podmínkách zásadní význam, především jim umožňuje přežít teplotní šok spojený
s porodem (Cannon a Nedergaard 2004). Přítomnost hnědé tukové tkáně u novorozenců je
pravděpodobně zapříčiněna ještě dostatečně nevyvinutými jinými termoregulačními mechanismy
(Heaton 1972). Především svalová tkáň ještě není natolik vyvinutá, aby byla schopna vytvářet teplo
pomocí třesu.
Černě zvýrazněné oblasti:
Převážně hnědé tukové buňky
Tmavě šedě zvýrazněné oblasti:
Kombinace hnědých a bílých
tukových buněk

Obr. 4: Rozložení hnědé tukové tkáně u novorozenců (Merklin 1974)

Postupně s narůstajícím věkem a především tělesným objemem relativní množství BAT
postupně ubývá, přičemž nejdříve mizí BAT z periferních oblastí těla (Heaton 1972). Tedy dochází
ke stejnému efektu, který můžeme pozorovat u většiny druhů savců. Jedním z důvodů může být vyšší
poměr mezi schopností bazálního metabolismu produkovat teplo a relativně menším povrchem těla
u dospělých lidí oproti novorozencům (Cannon a Nedergaard 2004). U lidí se zde na rozdíl od zvířat
může také podílet vliv poměrně stálého prostředí, které nám zajišťuje oblečení a vytápěné místnosti.
Proto zůstává otázkou, zda by se u člověka celoživotně vystaveného normálním vlivům přírody, tedy
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přirozenému střídání chladu a tepla bez vlivu civilizace, zachovala hnědá tuková tkáň ve větší míře
i do dospělosti (Cannon a Nedergaard 2004). Odpověď na tuto otázku se snaží najít někteří vědci
zkoumáním kmenů, žijících v primitivních podmínkách.
Tab. 4: Rozložení hnědé tukové tkáně u novorozenců (Merklin 1974)

Výskyt BAT

Oblasti

největší

zadní část krku, podpaží, suprailiakální a perirenalní oblast

střední

mezilopatková oblast, postranní sval trapézový a deltový

poměrně malý

přední mezihrudní, mezižeberní, přední břišní a zadní stydká oblast

nejmenší

močové cesty a spodní část nadbřišku

5.4.2. Dospělí lidé
Bylo provedeno mnoho studií dokumentujících vliv katecholaminů na vzrůst lidského
klidového metabolismu. Jejich společným cílem bylo rozhodnout o existenci netřesové termogeneze
u člověka a případně vysvětlení jejího principu. Bylo zjištěno, že podání noradrenalinu zvyšuje
metabolismus pouze o 10-20% z bazální hodnoty (Katzeff a ost. 1986). Skutečná kapacita
noradrenalinové termogeneze u lidí může být i vyšší, protože i nejvyšší dávky podávané v testech
pokusným osobám, byly jen asi pětinové oproti dávkám užívaným při testech na malých savcích
(Janský a Janský 2002). Riziko větší než fyziologické koncentrace noradrenalinu v organismu je však
příliš velké na to, aby byly prováděny pokusy s většími dávkami. Reakce na přímé podání injekce
noradrenalinu pravděpodobně reprezentuje současnou odpověď všech adrenergních receptorů v těle.
Taková situace však za fyziologických podmínek nikdy přirozeně nenastane a proto je sporné, zda je
pro organismus při potřebě termogeneze opravdu možné využít právě noradrenalin. Z toho by dále
plynulo, že tento druh termoregulačního mechanismu je neadaptivní (Lesná 1998).
Adrenalin zvyšuje klidový metabolismus v termoneutrálních podmínkách v průměru
o přibližně 20%, při pokusech však byly naměřeny hodnoty dokonce v rozmezí 2–77% z klidového
metabolismu v závislosti na dávce a designu pokusu (Lesná a ost. 1999). Většina prací však uvádí,
že aplikace submaximálních dávek adrenalinu vyvolá zvýšení produkce tepla o 10-30% (Lesná 1998).
Zhodnocení vlivu nespecifického β-adrenergního agonisty - isoprenalinu ukázalo zvýšení
klidového metabolismu o 35-45%, tedy více než po aplikaci katecholaminů (Lesná 1998, Blaak a ost.
1993). Také různá sympatomimetika, jako efedrin, kofein nebo theophyllin, zvyšují hodnotu
klidového metabolismu u člověka (Lesná a ost. 1999, Janský a Janský 2002).
Otázkou ovšem zůstává, zda se hormonální termogeneze podílí i na metabolické odpovědi
u lidí vystavených chladu a zda se jedná o adaptivní děj. Pokusy provedené s propranololem
(nespecifický β-adrenergní blokátor) u jedinců vystavených chladu, vedly ke snížení bazálního
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metabolismu odpovídajícímu svou

intenzitou zvýšení

bazálního

metabolismu

po podání

adrenomimetik člověku v klidovém stavu (Šimečková a ost. 2000). Tato data ukazují na významnou
roli adrenergní termogeneze v celkové reakci na chlad.
Z výsledků Lesné a ost. (1999) (Obr. 5) jasně vyplývá, že u lidí je adrenalinem vyvolaná
termogeneze, na rozdíl od noradrenalinem vyvolané termogeneze, zvyšována chladovou adaptací a je
zodpovědná za zvyšující se odolnost vůči chladu. Přitom je zajímavý fakt, že zatímco koncentrace
NOR při vystavení chladu díky chladové adaptaci roste, koncentrace ADR dokonce klesá (Lesná
1998). To ukazuje na změny na receptorové úrovni. Na tomto jevu se pravděpodobně mohou podílet
i thyroidní hormony, které termogenní účinek adrenalinu ještě více zesilují (Janský a Janský 2002).

Obr. 5: Metabolická odpověď na podání různých dávek adrenalinu a noradrenalinu kontrolní skupině
a sportovním otužilcům (Vybíral a ost. 2000)

5.4.2.1. Tkáně zodpovědné za netřesovou termogenezi u člověka
Na rozdíl od malých, savců můžeme u dospělého člověka nalézt jen nepatrné množství
hnědých tukových buněk (Heaton 1972). Jejich množství s rostoucím věkem neustále ubývá, takže
po jednom roce života již v podstatě zcela vymizí a nepatrné zbytky se nacházejí jen v okolí vnitřních
orgánů. Nejdéle přetrvává BAT v okolí ledvin a nadledvin, aorty, v krku a mediastinu (Heaton 1972).
Tomu odpovídá i malá termogenní reakce na podání noradrenalinu. Z toho logicky vyplývá,
že u člověka musí teplo vznikat jiným mechanismem než u malých savců. Jak už bylo dříve řečeno,
mnohé pokusy ukázaly, že hlavním hormonem zodpovědným za NST u člověka je adrenalin.
Simonsen a ost. (1992) ze svých výsledků naměřených na svalech předloktí spočítali,
že průměrně 40% nárůstu spotřeby kyslíku po podání adrenalinu pochází z kosterního svalstva.
Astrup a ost. (1985) uvádí dokonce hodnotu 50%. NST ve svalech se zdá být podmíněna zvýšením
průtoku krve.
Na NST se u člověka pravděpodobně podílí i bílé tukové buňky, i když ve výrazně menší míře
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než kosterní svalovina (Simonsen a ost. 1992). Navíc podle některých studií (Hüttunen a ost. 1981)
se u chladově adaptovaných lidí může v tukové tkáni objevit malé množství hnědých tukových buněk,
které výrazně zvyšují kapacitu NST. Hnědé tukové buňky s věkem postupně ztrácí tukové kapénky,
až se stávají monolokulární, takže pak nejsou pod mikroskopem rozlišitelné od bílých tukových
buněk (Heaton 1972). To ukazuje teoretickou možnost, že tyto buňky mohou být díky adaptaci
na chlad opět aktivovány. V bílé tukové tkáni bylo objeveno mRNA pro UCP1, jehož množství je in
vitro možné zvýšit pomocí podávání noradrenalinu (Garruti a Ricquier 1992 cit. Cannon a
Nedergaard 2004). Ovšem Machová (2002) nezjistila žádný rozdíl v expresi UCP1 v břišním
podkožním tuku chladově neadaptovaných jedinců a jedinců dlouhodobě vystavených chladu. Takže
je možné usoudit, že chladová adaptace nevede k přeměně bílé tukové tkáně na hnědou (Machová
2002). Zvláštní typ tukové tkáně vykazující biochemickou podobnost s hnědou tukovou tkání,
vyskytující se u chladem adaptovaných živočichů, popsala Guttenberg a ost. (1981) u dělníků
pracujících vně budov v severním Finsku. Tato tuková tkáň se vyskytovala především kolem krčních
arterií (Lesná 1998).
Zvláštním případem zvýšeného výskytu BAT u lidí jsou vzácné neuroendokrinní nádory
feuchromocyty, u kterých dochází ke zhoubnému bujení mimo jiné právě i v hnědé tukové tkáni
obsahující i UCP1 (Janský a Janský 2002).
5.4.2.2. Molekulární podstata netřesové termogeneze u člověka
Protože člověk má jen nepatrné množství hnědé tukové tkáně, v podstatě u něj nenajdeme ani
rozpřahující protein UCP1, který je lokalizován právě jen na membráně hnědých tukových buněk.
Gen pro lidský UCP1 je lokalizován na čtvrtém chromozomu a je složen ze 6 exonů, kdy každý
kóduje jeden hydrofobní alfa helix zabudovaný ve vnitřní mitochondriální membráně. Celkem kóduje
307 aminokyselinových sekvencí, ale žádnou cílovou presekvenci (Cassard et al. 1990 cit. Boss a ost.
1997). C- i N- konec jsou lokalizovány na cytosolické straně vnitřní mitochondriální membrány
(Miroux a ost. 1993). Na různých orgánech lidského těla však byl zjištěn homolog UCP1, zvaný
UCP2. Jedná se o protein o molekulové hmotnosti 33kDa a skládající se z 309 aminokyselin (Gimeno
a ost. 1997). S UCP1 je homologní z 55% (Boss a ost. 1997). Jeho přítomnost byla u člověka zjištěna
především v kosterním svalstvu, bílé tukové tkáni a v tkáních bohatých na makrofágy. Malé množství
však bylo nalezeno ve většině tkání jako třeba v plicích, placentě, ledvinách, srdci, játrech
a v pankreatu (Gimeno a ost. 1997). Jeho činností je částečně odpojena respirace od syntézy ATP, tedy
funguje na stejném principu jako UCP1. U obézních osob byla zaznamenána nižší exprimace UCP2
v intraperitoneálním tuku. Množství UCP2 roste i s chladovou adaptací (Machová 2002).
Dále byla u lidí zjištěna přítomnost UCP3 a to hned dvou podtypů tohoto proteinu. UCP3L
se skládá z 312 aminokyselin a UCP3S z 275, kdy prvních 275 aminokyselin se shoduje, takže
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se jedná o isoformy. Jejich přítomnost je zdá se omezena jen na kosterní svalstvo a srdeční svalovinu
(Boss a ost. 1997). I zde byla zjištěna funkce rozpřahovače oxidativní fosforylace a podobnost
s UCP1 z 56%, UCP2 a UCP3 se shodují dokonce z 73% (Boss a ost. 1997). Zajímavá je negativní
korelace exprese UCP3 s BMI a pozitivní s klidovým metabolismem u Pima indiánů (Schrauwen a
ost. 1999). Exprese UCP2 a UCP3 je regulována β3-adrenergními agonisty, thyroidními hormony
a glukokortikoidy (Schrauwen a ost. 1999). Někteří autoři však roli UCP2 i UCP3 v rozpřažení
oxidativní fosforylace silně zpochybňují. UCP2 na rozdíl od UCP1 není možné zjistit pomocí detekce
protilátek. Proto se k určování jeho výskytu používá metoda kvantitativní RT-PCR (Machová 2002).
V lidském mozku jsou v malém množství exprimovány ještě dva typy rozpřahujících proteinů, UCP4
a BMCP1 (Machová 2002). Zatím se vědci jasně nedohodli o roli různých typů UCP v lidské
termogenezi.

otužilci
kontrolní skupina

Obr. 6: Množství transkriptu UCP2 v břišním podkožním tuku u lidí (Machová 2002)

Konkrétní úlohu jednotlivých podtypů adrenergních receptorů v lidské chladem vyvolané
termogenezi si klade za cíl objasnit mnoho studií. Např. Blaak a ost. (1993) vyzdvihuje úlohu β1
a β2-adrenoceptorů v katecholaminy vyvolané metabolické odpovědi u zdravých lidí. α1, α2 ani β3
podle něj nehrají roli. Stejně tak Lesná a ost. (1999) přisuzuje nárůst metabolické odpovědi
po aplikaci katecholaminů β-receptorům a Frank a ost. (1996) došel k názoru, že α1 ani α2
se v metabolické odpovědi neuplatňují. Ye a ost. (1995) naopak předpokládá zásadní význam
netypických β- nebo β3-adrenoceptorů.
Přesné zastoupení jednotlivých podtypů adrenergních receptorů u chladově adaptovaných lidí
zatím není známo, ale zdá se, že převažují β1- a β2-adrenoceptory (Blaak a ost. 1994). Přítomnost α
i β byla dokázána v kosterním svalstvu. Ovšem zatímco α-receptory, především podtyp α1, převládají
v malých arteriích, β byly nalezeny především přímo ve svalových buňkách (Ye a ost. 1995).
Populace adrenoceptorů v kosterním svalstvu se skládá především z podtypu β2. Kosterní svalstvo
navíc tvoří u normálního člověka 40-50% tělesné váhy, takže se β2 musí na termogenezi logicky
27

výrazně podílet (Blaak a ost. 1993). To, že se podílejí i β1-adrenoceptory ukazuje, že se v netřesové
termogenezi u člověka musí účastnit i jiné orgány, jako třeba bílá tuková tkáň (Blaak a ost. 1993).
Jsou známy důkazy pro efekt α-adrenergních antagonistů na termogenezi u lidí nevystavených
chladu, avšak na rozdíl od malých zvířat nebyl zatím pozorován vliv α-adrenergních receptorů u lidí
vystavených chladu (Frank a ost. 1996). α2 na které působí presynaptický nervový systém mohou
metabolickou odpověď nepřímo ovlivnit (Lesná 1998).
Exprese β3-adrenoceptorů byla u lidí prokázána v bílých tukových buňkách, což vedlo
k silným debatám nad funkcí tohoto receptoru. Clément a ost. (1995) říká, že u lidí jsou β3
exprimovány především v tukové tkáni obklopující gastrointestinální trakt. Oproti tomu podle Blaak
a ost. (1993) se u člověka v bílé tukové tkáni β3 vůbec nevyskytují. β3-adrenoceptory se u chladu
exponovaných zvířat významně podílejí na lipolýze, proto mutace v β3 vedou k přibírání na váze,
snížení výdaje energie, snížené citlivosti na inzulin a brzkému propuknutí na inzulinu nezávislé
diabetes (Clément a ost. 1995). Selektivní ovlivnění β3-adrenoceptorů se tak stává nadějí pro
potencionální léčbu obezity.
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6. Shrnutí procesů podílejících se na chladové adaptaci u člověka
Bylo provedeno mnoho studií, které se snažily zdokumentovat rozdílnost reakcí chladově
adaptovaných lidí oproti běžné populaci na různá sympatomimetika či chladové podněty. Celkově
ukázaly, že chladová adaptace vede u člověka k celému komplexu změn. Pro dokumentaci dějů
doprovázejících chladovou adaptaci zde uvedu výsledky Vybíral a ost. (2000), kteří porovnávali
odpovědi organismu na hodinovou chladnou vodní imerzi u sportovních otužilců (OT) a chladově
neadaptovaných kontrol (K) (viz obr.7):
•

klidová rektální teplota, tedy prahová teplota pro nástup metabolické odpovědi, je
u K signifikantně vyšší než u OT. To ukazuje na hypotermní typ chladové adaptace.

•

u K se svalový třes objevuje téměř okamžitě po vstupu do chladné vodní imerze, tedy v reakci
na ochlazení periferií. Oproti tomu u OT začíná třes až kolem 40min pokusu, tedy
až po výrazném snížení rektální teploty. Do té doby je u OT zvyšován metabolismus pomocí
adrenalinem vyvolané NST, jak vyplývá z předchozích výsledků Lesné a ost (1999).

•

u K vede ochlazení k prudkému nárůstu metabolismu, který je po 40 min pokusu výrazně
zmírněn. U OT je nárůst metabolismu po celou dobu pokusu přibližně stejný a konečné
hodnoty metabolismu, kterou po 60min dosáhli K by OT dosáhli až po výrazně delší době.

•

pokles rektální teploty je u obou skupin stejný, i když K vynaloží více než dvojnásobnou
produkci tepla než OT. To ukazuje na lepší vazomotoriku u OT.

hodnoty 10 až 60 představují čas
ochlazování v minutách

oblast pod grafem znázorňuje celkovou
produkci tepla během 60min trvajícího
pokusu
vztah AdrNST k celkovému
metabolismu u sportovních
otužilců

Obr. 7: Vztah mezi rektální teplotou a metabolismem u sportovních otužilců (●) a chladově neadaptovaných kontrol (○) při chladné vodní imerzi (Vybíral a ost. 2000)

Na rozdíl od jiných populací se u sportovních otužilců vyskytují všechny 3 typy chladového
přizpůsobení. Důležitou roli přitom hraje metabolický typ chladové adaptace a to založený
na termogenních účincích vyvolaných adrenalinem.
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7. Závěr
Ve své bakalářské práci jsem se na základě recentních literárních údajů pokusila shrnout
mechanismy související s adaptačními ději na chlad u člověka. Jakým způsobem dochází ke ztrátě
tepla a jak se s ní organismus snaží vyrovnat. Z dostupných literárních zdrojů bylo zjištěno, že při
dlouhodobějším vystavení chladu dochází u člověka ke všem třem typům adaptačního přizpůsobení,
případně k jejich kombinacím. Jedná se tedy o snížení set pointu pro aktivaci termogeneze,
reprezentující hypotermní typ adaptace, izolační typ v podobě zlepšení vazomotoriky a konečně
metabolický typ adaptace v podobě indukce netřesové termogeneze. Hlavní pozornost byla věnována
netřesové termogenezi a snaze postihnout rozdíly ve fyziologických a biochemických mechanismech
u malých savců, novorozenců a dospělých lidí.
Chladová adaptace vede u lidí nejen k rozšíření zóny přežití, ale projevuje se i dalšími
pozitivními změnami. Vede ke zlepšení imunitního systému, vykazuje kardioprotektivní účinky, podílí
se na ochraně před volnými radikály a celkově zvyšuje obranyschopnost organismu. V neposlední
řadě se také podílí na kontrole tělesné hmotnosti. Proto se podle mého názoru jedná o velice důležitou
problematiku, které by i v budoucích letech měla být věnována značná pozornost.
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