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Seznam použitých zkratek
BMI

- index tělesné hmotnosti (body mass index, hmotnost v kg/(výška v m)2)

CAM

- cytoadhezivní molekuly

CD68

- marker monocytů/makrofágů

CRP

- C-reaktivní protein

DM 2. typu

- diabetes mellitus 2. typu

HDL

- lipoproteiny s vysokou hustotou (high density lipoprotein)

HOMA index - index inzulinové rezistence (homeostasis model assessment of insulin
resistance)
ICAM-1

- intercelulární cytoadhezivní molekula 1 (intercellular adhesion
molecule 1)

IFCC

- Světová federace klinické chemie a laboratorní medicíny (International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

IL-1, IL-6

- interleukin 1, interleukin 6

LDL

- lipoproteiny s nízkou hustotou (low density lipoprotein)

M-CSF

- faktor stimulující tvorbu kolonií makrofágů (macrophage colonystimulating factor)

MCP-1

- monocytární chemoatraktivní protein 1 (monocyte chemoattractant
protein-1)

MMP-9

- metaloproteináza 9 (metalloproteinase 9)

MPO

- myeloperoxidáza (myeloperoxidase)

NO

- oxid dusnatý

NS

- nesignifikantní

PAI-1

- inhibitor aktivátoru plazminogenu (plasminogen activator inhibitor)

RNA

- ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)

RT-PCR

- polymerázová řetězová reakce v reálném čase (real-time polymerase
chain reaction)

s.c.

- subkutánní

SEM

- střední chyba průměru (standard error of mean)

TNF-α

- tumor nekrotizující faktor α

VCAM-1

- vaskulární cytoadhezivní molekula 1 (vascular adhesion molecule 1)

visc.

- viscerální

VLCD

- dieta s velmi nízkým obsahem kalorií (very low calorie diet)
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SOUHRN

Tuková tkáň představuje velmi zajímavý endokrinně aktivní orgán produkující
řadu proteinových faktorů charakteru hormonů, cytokinů, růstových faktorů a dalších,
které se souhrnně nazývají adipokiny. Dosud bylo identifikováno více než 100 látek
vznikajících v tukové tkáni, které lokálním nebo celkovým působením po uvolnění do
cirkulace ovlivňují regulační mechanizmy energetického metabolizmu a zánětlivých a
imunitních procesů.
Jak prokázala řada velkých studií, nadměrná akumulace tukové tkáně u obézních
jedinců představuje nezávislý rizikový faktor aterosklerózy a následně se podílí na
rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Tuková tkáň může být zejména u pacientů
s obezitou zdrojem zvýšených kvant prozánětlivých působků a cytoadhezivních
molekul, které sehrávají významnou úlohu v iniciaci rozvoje endotelové dysfunkce.
Ateroskleróza, podobně jako obezita, jsou v současné době považovány za chronická
onemocnění, u kterých klíčovou roli sehrává prozánětlivý stav organizmu. V posledních
letech probíhají intenzivní výzkumy zaměřené na souvislosti a mechanizmy vzniku
endoteliální dysfunkce, subklinického zánětu a poruch endokrinní funkce tukové tkáně.
Tato problematika je sledována také vzhledem k velkému významu z pohledu klinické
praxe, zvyšuje se počet pacientů, kteří trpí onemocněním kardiovaskulárního systému a
nebo mají zvýšené riziko předčasného rozvoje aterosklerózy. Přesné mechanizmy těchto
dějů však zatím nebyly objasněny.
Proto byl tématem této práce výzkum endokrinní funkce tukové tkáně u osob se
zvýšeným rizikem rozvoje aterosklerózy, jako jsou pacienti s obezitou, se sekundární
hypertenzí a nadprodukcí katecholaminů při feochromocytomu nebo skupina drogově
závislých pacientů. Kromě sérových koncentrací hormonů a cytoadhezivních molekul
vznikajících v tukové tkáni jsme u obézních pacientů sledovali i exprese relevantních
genů v podkožní resp. viscerální tukové tkáni. Snažili jsme se tak objasnit, jakou mírou
přispívají jednotlivé typy tukové tkáně svou produkcí k hladinám solubilních
cytoadhezivních molekul. U části pacientů jsme zjišťovali výskyt polymorfizmů genů
pro adiponektin a rezistin a jejich vliv na metabolické parametry. U podskupiny
pacientů s nadprodukcí katecholaminů jsme sledovali vliv jejich zvýšených hladin na
endokrinní funkci tukové tkáně, který byl dosud prokázán zejména v experimentálních
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studiích. V souvislosti s tím jsme měřili i parametry subklinického zánětu, který se
významně podílí na iniciaci procesu aterosklerózy.
Naše výsledky potvrdily, že jak subkutánní tak i viscerální tuková tkáň jsou
místem produkce cytoadhezivních molekul, které jsou považovány za markery
endotelové dysfunkce. Prokázali jsme rozdíly mezi subkutánní a viscerální tkání: byla
potvrzena souvislost obezity a zvýšených genových expresí a produkce proteinu pro
dva typy cytoadhezivních molekul ve viscerální tukové tkáni. Naše výsledky mohou
částečně vysvětlit těsný vztah viscerální obezity a kardiovaskulárních komplikací. Na
základě výsledků sledování polymorfizmů genů pro adiponektin a rezistin
předpokládáme jejich vliv na metabolický fenotyp pacientů. Manifestace určitého
genotypu se však liší u pacientů s rozdílným nutričním stavem organizmu. U
podskupiny pacientů s feochromocytomem bylo zvýšení hmotnosti po chirurgickém
odstranění tumoru překvapivě provázeno signifikantním poklesem hladin C-reaktivního
proteinu, markeru systémového zánětu. V tomto procesu jsme neprokázali přímou
účast hormonů tukové tkáně, a snížení hladin CRP je tak pravděpodobně projevem
přerušení působení zvýšených hladin katecholaminů na produkci CRP. Může být
známkou pozitivního efektu léčby feochromocytomu na progresi aterosklerózy a
kardiovaskulární riziko. U jedinců závislých na heroinu jsme podle očekávání zjistili
zvýšené markery endoteliální dysfunkce a současně poruchu endokrinní funkce tukové
tkáně, která se, kromě jiných faktorů, může částečně podílet na systémovém
prozánětlivém stavu. Otevřenou otázkou zůstává, jestli porucha endokrinní funkce
tukové tkáně vzniká v důsledku systémového prozánětlivého stavu a nebo v tomto
procesu sehrává kauzální roli.
Výsledky této práce mohou přispět k detailnímu vysvětlení všech mechanizmů a
souvislostí mezi endokrinní funkcí resp. dysfunkcí tukové tkáně a rozvojem
aterosklerózy. Porozumění a schopnost terapeuticky ovlivnit negativní humorální
působení tukové tkáně by mohlo znamenat přímý prospěch pro řadu nemocných
s vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.
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SUMMARY

Adipose tissue represents a multi-functional endocrine organ producing various
protein factors including hormones, cytokines, growth factors and others, commonly
refered to as adipokines. To date, more than 100 products of adipose tissue were
identified. They can act either locally or after their release into the circulation and
influence the regulation of the energy metabolism, inflammatory and immune processes.
Numerous large scale studies have demonstrated that increased adipose tissue
mass in obese individuals represents an independent risk factor of atherosclerosis and
development of cardiovascular diseases. Obesity may lead to the increased release of
proinflammatory factors and adhesion molecules from adipose tissue, thus playing an
important role in the development of endothelial dysfunction. Both atherosclerosis and
obesity are nowadays considered chronic diseases with low-grade inflammation as a key
factor in their etiopathogenesis. Recent research studies were focused on the
mechanisms of the endothelial dysfunction, low-grade inflammation and adipose tissue
endocrine function dysregulation, and their mutual relationships. These processes are of
a great interest due to their clinical relevance and increasing numbers of patients
suffering from cardiovascular diseases or being at high risk of early atherosclerosis
progression. Exact mechanisms and interrelationships of these factors are yet to be fully
clarified.
Therefore, this project was focused on the endocrine function of adipose tissue
in individuals at high risk of early atherosclerosis development such as patients with
obesity, secondary hypertension and increased levels of catecholamines due to
pheochromocytoma and injection drug users. In addition to serum concentrations of
hormones and soluble adhesion molecules, expression of relevant genes and their
protein content were measured directly in the subcutaneous and visceral adipose tissue
samples. Hereby, the contribution of subcutaneous and visceral fat depots to the
circulating pool of adhesion molecules was examined. Adiponectin and resistin gene
polymorphisms in patients with diverse body weight were also examined and their
influence on metabolic phenotype was assessed. The influence of catecholamines
overproduction on endocrine function of adipose tissue was previously shown in several
experimental studies. Here we tested these effects in patients with pheochromocytoma.
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Markers of low-grade inflammation, as an indicator of atherosclerosis development,
were also measured in these patients.
Our results confirmed the previous findings that both subcutaneous and visceral
fat depots are producers of adhesion molecules, known as markers of endothelial
dysfunction. We were able to show the differences between various fat depots and to
demonstrate the relationship between obesity and increased adhesion molecules gene
expression and protein content in visceral adipose tissue. Our results may partially
explain the close relationship of the visceral obesity and cardiovascular diseases. Our
assessment of adiponectin and resistin gene polymorphisms indicated their possible
influence on the metabolic phenotype of patients. Nevertheless, manifestation of
respective genotypes differed in patients with different nutritional status. In patients
with pheochromocytoma, successful surgical treatment led to a weight gain that was
surprisingly accompanied by attenuation of the inflammatory state as measured by the
decrease of C-reactive protein levels. We failed to demonstrate a direct involvement of
the changes in adipokines levels in this process. Drop of the C-reactive protein levels
thus could be a result of normalization of catecholamine levels and it may reflect
positive effects of pheochromocytoma removal on atherosclerosis progression and
cardiovascular risk. In injection drug users, increased levels of endothelial dysfunction
markers were found accompanied by dysregulated endocrine function of adipose tissue
which may contribute to proinflammatory state of these patients. It remains to be
determined whether endocrine dysfunction of adipose tissue in this subgroup of
patients is entirely the consequence of the systemic inflammation or whether it plays a
causal role in the process.
Results of this project may represent another step on the way to the detailed
explanation of the mechanisms and relationships between adipose tissue endocrine
function or dysfunction and atherosclerosis development. Better understanding and
ability to prevent or treat the negative metabolic effects of adipose tissue-derived
molecules would be of great importance for numbers of patients at high risk of
cardiovascular diseases.
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1. ÚVOD

1.1 Obezita a kardiovaskulární onemocnění
Kardiovaskulární onemocnění představují hlavní příčinu morbidity a mortality
ve vyspělých zemích a jsou tak i velmi závažným socioekonomickým problémem
(Mathers and Loncar 2006). Nadváha a obezita se velmi často vyskytují společně
s arteriální hypertenzí, poruchou glukózové tolerance, inzulínovou rezistencí nebo
diabetes mellitus 2. typu, s dyslipidémií a dalšími poruchami jako tzv. metabolický
syndrom. Za jeho patofyziologický podklad je považována inzulinová rezistence a
v klinických studiích se ukázalo, že tyto faktory jednotlivě i v kombinaci přinášejí
zvýšené riziko kardiovaskulárních chorob.
Dle velkých epidemiologických studií (Framingham Heart Study, Nurses Health
Study, Buffalo Health Study, Cancer Prevention Study II) představuje zvýšená tělesná
hmotnost významný rizikový faktor ischemické choroby srdce i kardiovaskulárních
onemocnění celkově (Eckel and Krauss 1998; Rashid 2003). Velká americká studie
Chicago Heart Association Detection Project in Industry s více než 17 000 účastníky
sledovala po dobu 32 let vliv obezity v období středního věku na morbiditu a mortalitu
ve vyšším věku. Pro hodnocení bylo vytvořeno 5 skupin dle počtu přítomných
rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, vyšší cholesterol,
kouření) a každá skupina byla dále rozdělena podle BMI (index tělesné hmotnosti, body
mass index, kg/m2). Výsledky studie ukázaly, že nadváha a obezita představují
nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění a to v podstatě ve všech
skupinách, tedy v přítomnosti i v nepřítomnosti dalších rizikových faktorů (Yan 2006).
Dle dlouhodobých epidemiologických studií koreluje přírůstek hmotnosti po 25. roce
života s

kardiovaskulárním rizikem a to dokonce proporcionálně s množstvím

kilogramů navíc. Za více rizikovou je u obézních jedinců i jedinců s nadváhou
považována abdominální akumulace tuku, která podobně jako výrazné oscilace
hmotnosti v důsledku neúspěšných pokusů o redukci hmotnosti, souvisí s progresí
aterosklerózy (Kannel 1996).
Kromě již zmiňovaných onemocnění kardiovaskulárního systému se u obézních
pacientů častěji vyskytují onemocnění pohybového aparátu, kožní, nádorová a
respirační onemocnění. Obézní jedinci mají téměř o 7 let kratší očekávanou délku života
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ve srovnání se štíhlými osobami (Peeters 2003). Morbidita spojená s obezitou se
promítá i do ekonomických statistik, existuje řada dat svědčících pro vyšší spotřebu
zdravotní péče u obézních osob, včetně farmakologické terapie a hospitalizací (Peeters
2003; van Dijk 2006).
1.1.1

Prevalence nadváhy a obezity
S ohledem na výše uvedená rizika je alarmující, že prevalence nadváhy a obezity

mají celosvětově stoupající trend (Kopelman 2000; Seidell 2000). Již v roce 1997, na
základě dat z epidemiologických studií, vyhlásila Světová zdravotnická organizace
(WHO) obezitu celosvětovou epidemií. V roce 1995 byl odhadovaný celosvětový počet
pacientů s obezitou 200 milionů, v roce 2000 se však tento počet zvýšil na 300 milionů
(WHO 2003 Obesity and overweight).
V dospělé populaci Spojených států se prevalence obezity zvýšila z 15% v roce
1970 na 31% v roce 2000. Dle dostupných dat ze studie NHANES (National Health and
Nutrition Examination Survey) se v USA prevalence nadváhy a obezity nadále postupně
zvyšuje, zejména u dětí, adolescentů a mužů. V letech 2003 – 2004 mělo 17%
amerických dětí nadváhu a 32,2% dospělých bylo obézních. U dospělých žen nebyl
v letech 1999 až 2004 zaznamenán signifikantní vzestup hmotnosti. Nejvyšší procento
obézních osob je ve věkové kategorii 40-59 let – 36,8% a dále pak klesá pravděpodobně
v souvislosti se zvýšenou mortalitou (Ogden 2006). Vyšší prevalence obezity byla
pozorována mezi Američany hispánského původu, a také v oblasti jihovýchodní Ázie a
Polynézie.
V Evropské populaci je v současné době prevalence obezity 10-20% u mužů a
10-25% žen, v zemích východní Evropy a Středozemí však trpí obezitou až 40% žen.
Dle výsledků multicentrické studie MONICA (MONItoring of trends and determinants
in CArdiovascular diseases), které se zúčastnila i Česká republika, je v Evropě
stoupající trend v prevalenci obezity pozorován zejména u mužů (Evans 2001). Česká
republika se v počtu obézních zařadila na přední místo v Evropě, sledování změn
v prevalenci obezity z roku 2000 ukazuje, že 20-25% dospělé populace u nás je obézní
(Kunešová 2005).
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1.1.2

Obezita a metabolický syndrom – definice
Obezita je multifaktoriálně podmíněná metabolická choroba, kdy individuálně

podmíněná predispozice vede v případě pozitivní energetické bilance k hromadění
tukových zásob. Ve většině případů se setkáváme s prostou obezitou, která vzniká
v důsledku relativně vyššího příjmu energie potravou a/nebo nižšího výdeje energie. Na
celkovém energetickém výdeji se podílí bazální a postprandiální energetický výdej a
výdej energie v souvislosti s fyzickou aktivitou (Hainer 1997).
V běžné praxi nahrazujeme přesné měření množství tukové tkáně stanovením
indexu tělesné hmotnosti – tzv. BMI (body mass index) = hmotnost / druhá mocnina
výšky, vyjádřený v jednotkách kg/m2. Z tohoto postupu vychází i současná klasifikace
obezity dle BMI (Tabulka 1).
Tabulka 1. Klasifikace obezity podle BMI s uvedením zdravotních rizik dle
International Obesity Task Force a Světové zdravotnické organizace (WHO)
BMI (kg/m2)

Kategorie

Zdravotní rizika

18,5 – 24,9

Normální rozmezí

Minimální

25 – 29,9

Nadváha

Nízká

30 – 34,9

Obezita 1. stupně

Vysoká

35 – 39,9

Obezita 2. stupně

Vysoká

Nad 40

Obezita 3. stupně

Velmi vysoká

Množství tuku v organizmu lze měřit i pomocí dalších metod jako jsou
bioelektrická

impedance,

zobrazovací

metody,

zejména

duální

rentgenová

absorbcimetrie – DEXA, nebo také měřením tloušťky kožní řasy ve stanovených
lokalizacích pomocí kaliperu. Některé z uvedených metod se využívají pro přesnou
charakteristiku složení těla ve výzkumných studiích.
Podle charakteru rozložení tuku rozlišujeme obezitu gynoidní (ženského typu)
s hromaděním podkožního tuku v oblasti hýždí a stehen – obezita typu hrušky a obezitu
androidní nebo-li viscerální (mužského typu) s hromaděním tuku v oblasti hrudníku a
břicha – proto tvaru jablka. V oblasti břicha se pak u tohoto typu obezity hromadí
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především tuk nitrobřišní neboli viscerální. Právě tento typ je součástí metabolického
syndromu a je provázen zvýšeným výskytem kardiovaskulárních a metabolických
onemocnění. Vzhledem k uvedeným rozdílům je logické, že je nutné charakterizovat
obezitu nejen z hlediska stupně dle BMI, ale také z hlediska distribuce tukové tkáně.
K tomu lze využít jednoduché metody měření tělesných obvodů, především obvodu
pasu a v některých případech i obvodu boků.
Metabolický syndrom je dle kritérií Mezinárodní diabetologické federace (IDF)
charakterizován abdominální obezitou (obvod pasu ≥ 94 cm u mužů, ≥ 80 cm u žen) a
alespoň 2 z dalších kritérií: triacylglyceroly ≥ 1,7 mmol/l a/nebo HDL cholesterol <
1,03 mmol/l u mužů a < 1,29 mmol/l u žen nebo hypolipidemická léčba, dále arteriální
hypertenze – systolický krevní tlak ≥ 130 mmHg nebo diastolický krevní tlak ≥ 85
mmHg nebo antihypertenzní léčba a dále zvýšená glykémie nalačno (≥ 5,6 mmol/l)
nebo porušená glukózová tolerance nebo diabetes mellitus 2. typu.

1.2 Endokrinní funkce tukové tkáně
Tuková tkáň představuje multifunkční endokrinní orgán produkující řadu
proteinových faktorů charakteru hormonů, cytokinů, růstových faktorů a dalších, které
se souhrnně nazývají adipokiny (Zhang 1994; Guerre-Millo 2002). Dosud bylo
identifikováno více než 100 látek vznikajících v tukové tkáni, které lokálním nebo
celkovým působením po uvolnění do cirkulace ovlivňují regulační mechanizmy
energetického metabolizmu a zánětlivých a imunitních procesů (Hauner 2005).
Mezi adipokiny patří proteiny produkované převážně adipocyty (leptin,
adiponektin), dále proteiny vznikající v jiných buňkách tukové tkáně (např. produkce
rezistinu imunokompetentními buňkami) a také faktory převážně produkované jinými
orgány jako například TNF-α (Haluzík 2002).
1.2.1 Leptin
V roce 1994 byl objeven proteinový hormon leptin produkovaný převážně
adipocyty a to změnilo pohled vědců na tukovou tkáň (Zhang 1994). Leptin ovlivňuje
centrum sytosti v hypotalamu a prostřednictvím neuropeptidu Y reguluje příjem
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potravy. Podílí se tak na udržování energetické homeostázy organizmu a to spíše
z dlouhodobého hlediska než krátkodobě změnou příjmu potravy (Halaas 1995).
V experimentálních studiích vedl deficit leptinu u ob/ob myší (mutace ob genu
kódujícího leptin) nebo porucha leptinového receptoru u db/db myší (mutace genu pro
leptinový receptor) k hyperfagii, obezitě, inzulinové rezistenci a vzniku diabetu (Zhang
1994). Porucha leptinového genu byla popsána i u lidí a projevuje se extrémní
hyperfagií s rychlým vznikem těžké obezity již v dětském věku (Montague 1997).
Je zajímavé, že prostorová struktura leptinu složena ze 4 α-helixů připomíná
strukturu rodiny cytokinů IL-6. Experimentální studie prokázaly, že leptin hraje
důležitou roli v imunologických procesech. Ovlivňuje monocyty/makrofágy, stimuluje
fagocytózu

a

jejich

proliferaci,

zvyšuje

expresi

aktivačních

proteinů

řady

imunokompetentních buněk, ovlivňuje subpopulace T lymfocytů (Matarese 2005;
Steiner and Romanovsky 2007). U malnutričních stavů byla snížená hladina leptinu
spojena se sníženou lymfoproliferativní odpovědí (Matarese 2005).
Obezita je považována za chronický prozánětlivý stav organizmu se zvýšenou
hladinou leptinu v séru (hyperleptinémií), dále tzv. leptinorezistencí, lokální akumulací
makrofágů v tukové tkáni a celkově zvýšenou produkcí prozánětlivých faktorů (např.
TNF-α). Přesný mechanizmus působení leptinu v těchto složitých vazbách není zatím
detailně popsán (Matarese 2005).
Sérové hladiny leptinu a exprese mRNA pro leptin v tukové tkáni u lidí
pozitivně korelují s BMI a obsahem tuku (Maffei 1995; Haluzik 1999a; Haluzik 1999b;
Anderlova 2006). Zvýšené hladiny leptinu byly také zjištěny u pacientů s manifestní
aterosklerózou, chronickou anginou pectoris, u akutního infarktu myokardu nebo cévní
mozkové příhody (Wallerstedt 2004; Taneli 2006; Sierra-Johnson 2007). Existuje i
vztah mezi leptinem a CRP. Experimentální studie prokázaly, že leptin dokáže
indukovat produkci CRP aktivací leptinových receptorů lidských endotelových buněk,
zvýšenou produkcí volných kyslíkových radikálů a fosforylací proteinkinázy ERK 1/2
(extracellular signal-regulated kinase). Tyto výsledky svědčí pro možný proaterogenní
potenciál leptinu (Singh 2007).
1.2.2 Adiponektin
Adiponektin je proteinový hormon produkovaný převážně adipocyty bílé tukové
tkáně a je strukturou podobný rodině proteinů s C1q globulární doménou (Maeda 1996).
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Adiponektin je kvantitativně nejvýznamnějším proteinem produkovaným v tukové tkáni
a také jeho hladiny v cirkulaci jsou až tisícnásobně vyšší než u jiných proteohormonů
(Haluzik 2005). Molekuly adiponektinu cirkulující v séru mají tendenci k tvorbě
izoforem o různé molekulární hmotnosti: trimer, hexamer s nízkou molekulární
hmotností nebo tzv. vysokomolekulární formy (Pajvani 2004). Tkáňové účinky
adiponektinu jsou zprostředkovány pomocí dvou typů adiponektinových receptorů,
AdipoR1 a AdipoR2, přítomných kromě svalové a jaterní tkáně i v řadě dalších tkání
(Yamauchi 2003a; Haluzíková 2007).
Gen pro lidský adiponektin byl identifikován na chromozomu 3q27, který je v
literatuře asociován s diabetes mellitus 2. typu a metabolickým syndromem (Kissebah
2000; Mori 2002; Vasseur 2002). Proto je gen pro adiponektin považován za jeden
z kandidátních genů při studiu inzulinové rezistence a diabetu (Kadowaki 2006).
Polymorfizmy genu pro adiponektin mohou být spojeny se sníženou sérovou hladinou
adiponektinu, výskytem inzulinové rezistence a zvýšeným rizikem rozvoje diabetes
mellitus 2. typu (Hara 2002; Menzaghi 2002; Gonzalez-Sanchez 2005).
V současné době jsou v popředí zájmu inzulin-senzitizující a protizánětlivé
účinky adiponektinu. V experimentálních studiích byla u transgenních myší s knockoutem genu pro adiponektin pozorována inzulinová rezistence mírného až středního
stupně a zvýšená citlivost k rozvoji aterosklerózy (Kubota 2002; Matsuda 2002).
Podávání adiponektinu a normalizace jeho hladin u experimentálních myších modelů
obezity a aterosklerózy inhibuje TNF-α – indukované zvýšení endoteliální exprese Eselektinu, intracelulární cytoadhezivní molekuly 1 (ICAM-1) a vaskulární cytoadhezivní
molekuly 1 (VCAM-1) (Kawanami 2004). Adiponektin působí jako antiaterogenní
faktor, snižuje syntézu C-reaktivního proteinu v endotelových buňkách, inhibuje
migraci monocytů a makrofágů a jejich transformaci na pěnové buňky v cévní stěně a
přispívá ke zvýšení inzulinové senzitivity (Ouchi 2001; Haluzik 2004b; Devaraj 2008).
Sérové hladiny adiponektinu jsou snížené u obézních jedinců a diabetes mellitus
2. typu, stoupají po redukci hmotnosti a vyšší hladiny pak nacházíme u jedinců
s normální hmotností nebo dokonce malnutricí (Esposito 2003; Housova 2005a;
Coppola 2008). Řada studií popsala asociaci mezi hladinou adiponektinu a
aterosklerotickými změnami u lidí s ischemickou chorobou srdeční (Kumada 2003;
Nakamura 2004), jiné studie však tyto závěry nepotvrdily (Hopkins 2007). V současné
době není úloha adiponektinu zcela objasněna. Není jednoznačně vysvětleno, jestli je
pokles adiponektinu příčinou nebo důsledkem probíhajícího aterosklerotického procesu.
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1.2.3 Rezistin
Rezistin je proteinový hormon, který je kromě adipocytů produkován i
monocyty a makrofágy, a spolu s tzv. rezistinu-podobnými molekulami (resistin-like
molecules, RELM) patří do skupiny proteinů bohatých na cystein. U myší je rezistin
exprimován především v tukové tkáni a uvolňován do cirkulace. U lidí byla exprese
rezistinu detekována v kostní dřeni, v plicích, v trofoblastu placenty a v tukové tkáni.
Rezistin cirkuluje v plazmě ve formě dimerů. Zvýšené sérové koncentrace rezistinu byly
zjištěny u experimentálních modelů obezity a diabetes mellitus 2. typu (Steppan 2001a;
Steppan 2001b).
Gen pro lidský rezistin byl identifikován na chromozómu 19p13 (Steppan
2001a). Podobně jako u adiponektinu, byla u i rezistinu zkoumána spojitost mezi
polymorfizmy genu pro rezistin a obezitou nebo inzulinovou rezistencí (Steppan and
Lazar 2004). Řada studií potvrzuje tyto vztahy (Cao and Hegele 2001; Pizzuti 2002;
Tan 2003), výsledky se však liší v závislosti na sledované populaci (Engert 2002).
První experimentální studie nasvědčovaly tomu, že zvýšené hladiny rezistinu
vyvolávají inzulinovou rezistenci (Steppan 2001a; Hartman 2002; Steppan and Lazar
2002). Řada dalších studií, experimentálních i klinických, však tyto jednoznačné závěry
a kauzalitu zpochybnila. Některé studie popsaly sníženou expresi rezistinové mRNA
v tukové tkáni obézních myší (Way 2001), což bylo v některých pracích provázeno
zvýšením cirkulujících koncentrací rezistinu (Haluzik 2004a; Rajala 2004). V lidské
tukové tkáni byla u obézních jedinců zjištěna zvýšená exprese mRNA pro rezistin,
v izolovaných adipocytech však byla genová exprese rezistinu nízká a nebyl
zaznamenán rozdíl mezi obézními a štíhlými jedinci (Savage 2001). Lze předpokládat,
že hlavním producentem rezistinu v lidské tukové tkáni jsou spíše buňky
stromovaskulární frakce, např. imunokompetentní buňky. Podobně i klinické studie
přinesly rozporuplné výsledky, v některých studiích byly nalezeny zvýšené sérové
koncentrace rezistinu u obézních jedinců (McTernan 2002a; McTernan 2002b; DegawaYamauchi 2003), v jiných korelace mezi hmotností a sérovými hladinami rezistinu
zjištěny nebyly (Lee 2003; Housova 2005a).
V poslední době je rezistin spojován především se zánětlivým stavem organizmu
(Lehrke 2004; Reilly 2005). Bylo zjištěno, že prozánětlivé cytokiny jako TNF-α a IL-6
zvyšují expresi rezistinu v cirkulujících monocytech u lidí, a naopak, rezistin stimuluje
produkci TNF-α a IL-6 v tukové tkáni a monocytech v periferní krvi (Kaser 2003; Rabe
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2008). Sérové hladiny rezistinu korelují s mnoha prozánětlivými markery včetně CRP a
výsledky dalších studií svědčí pro účast rezistinu v etiopatogeneze zánětlivých
onemocnění, septického stavu, ischemické choroby srdce nebo dokonce revmatoidní
artritidy (Rabe 2008).
Přestože účinky adipocytárních hormonů adiponektinu a rezistinu zatím nebyly
do detailů objasněny, výsledky studií nasvědčují tomu, že jsou přímo nebo nepřímo
zapojené i v etiopatogeneze aterosklerózy (Kawanami 2004; Shimada 2004; Pischon
2005).

1.3 Mechanizmus zvýšeného rizka kardiovaskulárních onemocnění u obezity,
subklinický zánět
Intervence

rizikových

faktorů,

tedy

primární

a

sekundární

prevence

kardiovaskulárních onemocnění, vede k významnému snížení počtu úmrtí na tato
onemocnění (Fox 2004). V posledních letech však došlo k výraznému zpomalení tohoto
příznivého trendu a to současně se zvyšováním prevalence nadváhy a obezity (Hu
2000).
Kardiovaskulární onemocnění jsou spojena s vyšší hladinou cirkulujících
markerů systémového zánětu, jako je např. C-reaktivní protein a proteiny koagulační
kaskády (Danesh 2000; Berg and Scherer 2005). Zvýšené hladiny prozánětlivých
proteinů se vyskytují i u osob s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění,
anginou pectoris, obezitou, diabetes mellitus (Ridker 2000; Pradhan 2001).
Tuková tkáň kromě adipocytů obsahuje fibroblasty, preadipocyty, makrofágy a
cévní struktury. Podobně jako makrofágy, i adipocyty jsou ovlivněny signály z okolního
prostředí a mají schopnost reagovat na cytokiny zprostředkovanou zánětlivou reakci
nebo přítomnost infekčního agens. Prostřednictvím membránových receptorů jsou v
adipocytech aktivovány intracelulární signální kaskády, které vedou ke zvýšené
produkci a sekreci prozánětlivých cytokinů a reaktantů akutní fáze (Berg and Scherer
2005).
Na lidských tkáňových kulturách in vitro bylo prokázáno, že TNF-α ovlivňuje
adipocyty vazbou na jejich TNF receptory TNFR1 a TNFR2, s následnou signální
transdukcí prostřednictvím rodiny signálních proteinů MAP-kinázy (mitogen-activated
protein kinases MAPK), např. p44/42 (extracellular signal-regulated kinase, ERK 1/2)
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nebo JNK (c-Jun-NH2-terminal kinases) (Ryden 2002). Podobně byla zkoumána
odpověď adipocytů na řadu prozánětlivých působků jako IL-1β, IL-4, IL-6, IL-11,
interferon γ (INF-γ) a dalších, které mají schopnost aktivovat tyto i jiné signální
kaskády (Lin 2000; Rajala and Scherer 2003). Odpovědí adipocytů na působení
prozánětlivých faktorů je pak zvýšená produkce prozánětlivých faktorů, mediátorů a
reaktantů akutní fáze (TNF-α, plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1), IL-1β, IL-6,
IL-8, IL-10, IL-15, leukemia inhibitory factor, haptoglobin, macrophage migration
inhibitory factor, serum amyloid A – SAA3, faktory komplementu B, D, C3,
prostaglandin E2, cytoadhezivní molekuly a další potenciální modulátory zánětlivého
procesu leptin, adiponektin a rezistin) (Shimomura 1996; Kern 2001; Fain 2004).
Reaktivita tukových buněk a spektrum vznikajících proteinů se mění v průběhu
diferenciace z preadipocytu ke zralému adipocytu a přesné mechanizmy a vazby
v současné době nejsou známy. Některé z uvedených látek působí autokrinně, jiné
parakrinně, přibývají však důkazy, že řada z nich významně přispívá k systémovému
subklinickému zánětu (Berg and Scherer 2005). Za normálních podmínek tvoří
makrofágy přibližně 5 – 10 % buněčné populace tukové tkáně, v důsledku zvýšení
hmotnosti u obezity se však může jejich počet několikanásobně zvýšit (Weisberg 2003).
Adipocyty a makrofágy v tukové tkáni se vzájemně ovlivňují a zejména v případě
obezity pak dochází k potenciaci zánětlivé odpovědi a výslednému synergickému
působení (Berg 2004; Berg and Scherer 2005). Celá řada studií prokázala pozitivní
korelaci mezi vyšším BMI a zvýšenou hladinou cirkulujících prozánětlivých proteinů
jako CRP, PAI-1, cytoadhezivních molekul VCAM-1, E-selektin a dalších (Leinonen
2003; Cottam 2004; Miller and Cappuccio 2006).
Tuková tkáň tak má nepochybně významný podíl na systémovém subklinickém
zánětu, prozánětlivé faktory však vznikají i v dalších tkáních. Jedním z důležitých
markerů systémového zánětu v organizmu je C-reaktivní protein, který vzniká v játrech
a jeho produkce je významně ovlivněna interleukinem 6. Viscerální tuková tkáň
obézních jedinců uvolňující IL-6 přímo do portálního oběhu působí v játrech zvýšenou
produkci CRP, která typicky provází obezitu (Yudkin 2000a). Svůj podíl na výsledné
hladině cirkulujícího CRP má zřejmě i jeho přímá produkce tukovou tkání (Ouchi
2003).
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1.4 Kardiovaskulární riziko a katecholaminy: vztah k tukové tkáni
V rámci širokého spektra endokrinopatií, od asymptomatických forem až ke
klinicky vyjádřeným formám, byl u řady z nich popsán zvýšený výskyt rizikových
faktorů aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění. Časné asymptomatické
postižení koronárních tepen aterosklerózou bylo například popsáno u mladých obézních
žen se syndromem polycystických ovárií ve srovnání s obézní kontrolní skupinou
(Shroff 2007), nebo u pacientů se subklinickým Cushingovým syndromem
(Tauchmanova 2002). U pacientů s feochromocytomem jsou kardiovaskulární příhody
dokonce nejčastější příčinou úmrtí (Khorram-Manesh 2005; Daub 2007) a akutní
koronární příhoda může být vzácně i první manifestací onemocnění (Boulkina 2007).
Feochromocytom,

katecholaminy

produkující

tumor

vycházející

z chromafinních buněk dřeně nadledvin, se vyznačuje velkou variabilitou klinických
příznaků, od lehké hypertenze přes typické záchvatovité příznaky: vzestup krevního
tlaku, tachykardie, bolest hlavy, pocení a zčervenání, až po závažný stav hypertenzní
krize (Zelinka and Widimsky 2003). Přesný podklad a mechanizmy akcelerované
aterosklerózy u těchto pacientů zatím nejsou známy. Je zřejmé, že zahrnují mimo jiné
zvýšený krevní tlak, jeho výraznější kolísání a poruchy diurnální variability, poruchy
glukózového metabolizmu a pravděpodobně i další faktory, jako zvýšené prozánětlivé
markery ve srovnání s pacienty s primárním hyperaldosteronismem nebo zdravými
kontrolami (Zelinka 2004; Zelinka 2007).
Experimentální studie prokázaly, že nadbytek katecholaminů může významně
ovlivnit endokrinní funkci tukové tkáně (Bottner 2000; Cong 2007). Inhibiční efekt
katecholaminů na produkci leptinu byl potvrzen jak v experimentálních, tak i klinických
studiích (Kosaki 1996; Trayhurn 1996; Wocial 2002; Goossens 2008). Katecholaminy
se vážou na β- a α-adrenergní receptory adipocytů (subtypy β1-3 a α1,2); přes βadrenergní receptory a aktivaci adenylátcyklázy pak dochází ke zvýšení množství
cAMP a aktivací dalších kináz k fosforylaci hormon-senzitivní lipázy (Jocken and
Blaak 2008). Naopak, prostřednictvím vazby na α2-receptory je lipolýza inhibována.
Vazbou na β-adrenergní receptory ovlivňují katecholaminy vychytávání glukózy
(Nonogaki 2000), a pravděpodobně i řadu dalších, dosud neobjasněných dějů. Případný
nadbytek katecholaminů nebo naopak změny počtu a funkce adrenergních receptorů na
povrchu adipocytů vedoucí k rezistenci na katecholaminy, mohou negativně ovlivnit
celé spektrum metabolických procesů (Arner 1999; Bottner 1999).
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1.5 Cytoadhezivní molekuly a jejich význam v procesu aterosklerózy
1.5.1 Endotelová dysfunkce a etiopatogeneze aterosklerózy
Ateroskleróza je v současné době vnímána jako zánětlivý (resp. reparativní)
proces, který je odpovědí na poškození intimy cévní stěny. Klíčovou úlohu sehrává
sekrečně aktivní endotelová buňka, která produkuje vazodilatační, vazokonstrikční,
růstové a další faktory. Různé mechanické, chemické, degenerativní nebo metabolické
vlivy mohou ovlivnit její funkci a rovnováhu a vést k tzv. endotelové dysfunkci, která je
předpokladem resp. prvním stádiem vzniku aterosklerózy (Češka 2005). Endotelová
dysfunkce, subendoteliální zánět, reparativní imunologické procesy a jejich příčiny jsou
v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu (Mahmoudi 2007).
Přestože považujeme aterosklerózu za systémové onemocnění, aterosklerotické
léze se vyskytují zejména v predilekčních místech velkých a středních arterií. Nejčastěji
jsou postiženy koronární arterie, hrudní aorta, arteria poplitea, vnitřní karotické arterie a
tepny Willisova okruhu (Češka 2005). S uvedenou lokalizací změn souvisí klinická
manifestace progredujících aterosklerotických lézí, která se nejčastěji projeví jako
angina pectoris, infarkt myokardu, ischemická cévní mozková příhoda nebo ischemická
choroba dolních končetin.
V iniciálních stádiích aterosklerózy dochází k vycestování monocytů z cévního
řečiště do intimy, kde se transformují v makrofágy a v důsledku akumulace lipidů z nich
vznikají pěnové buňky. Pěnové buňky jsou základními buněčnými elementy tukových
proužků, které představují nejčasnější, ještě reverzibilní, formu aterosklerózy. Jsou
prokazatelné v aortě již u malých dětí a adolescentů, dle některých studií dokonce i u
kojenců (Holman 1958). Početnější zastoupení pěnových a imunokompetentních buněk
(monocytů, makrofágů, lymfocytů) v různém stadiu transformace najdeme pak v dalším
stádiu ve fibrózních plátech (ateromech) prominujících do lumina arterií. Buňky jsou
obklopeny mezibuněčnou hmotou tvořenou kolagenní matrix, volnými depozity lipidů,
cholesterolovými krystaly a nekrotickými částmi, případně i kalcifikacemi. Z fibrózních
plátů vznikají zvětšováním, kalcifikací a degenerativními změnami komplikované léze.
V místě ruptury plátu a porušení endotelového krytu dochází k adherenci trombocytů a
následná akumulace trombocytů a erytrocytů může vést k akutnímu uzávěru tepny
trombem (Ross 1993; Češka 2005).
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1.5.2 Cytoadhezivní molekuly
Jak již bylo zmíněno, aktivovaný endotel patří k hlavním aktérům při vzniku
aterosklerotického plátu v intimě cévní stěny. Proto byly podrobněji studovány
cytoadhezivní molekuly na povrchu endotelových buněk a jejich úloha v procesu
aterosklerózy (Duplaa 1996).
Cytoadhezivní molekuly (CAM) jsou transmembránové proteiny, které umožňují
vzájemné interakce mezi buňkami a buňkou a extracelulární matrix, a jsou exprimovány
různými buňkami organizmu (fibroblasty, dendritické buňky, buňky hladkého svalu
cévní stěny, leukocyty, trombocyty, a pod.) (Hope and Meredith 2003). Některé
interakce jsou stabilní, jiné se uplatňují pouze krátkodobě v dynamických procesech.
CAM sdílejí společnou základní strukturu – extracelulární část s vazebnou doménou,
hydrofobní transmembránovou část a cytoplazmatickou část, která interaguje
s cytoskeletem nebo zprostředkuje přenos signálu k intracelulárním signálním kaskádám
(Price and Loscalzo 1999).
Dle struktury a funkce můžeme cytoadhezivní molekuly rozdělit do několika
skupin nebo tzv. rodin: integrinovou, selektinovou a imunoglobulinovou rodinu. Dále se
budeme zabývat pouze vybranými cytoadhezivními molekulami, které se účastní
v procesu aterosklerózy, konkrétně ICAM-1 (intercellular adhesion molecule 1),
VCAM-1 (vascular adhesion molecule 1) a E-selektinem.
1.5.2.1 Cytoadhezivní molekuly – experimentální studie
Na aktivaci endotelových buněk působí prozánětlivé faktory (např. IL-1, TNF-α)
produkované mimo jiné makrofágy, T-lymfocyty a aktivovanými buňkami hladkého
svalu cévní stěny (Duplaa 1996). Endotel reaguje na působení prozánětlivých cytokinů
de novo syntézou cytoadhezivních molekul a to mechanizmem zvýšené genové
transkripce prostřednictvím NF-κB (nuclear factor – κB) signální kaskády. Přestože
existuje určitá bazální neboli konstitutivní exprese CAM na povrchu buněk, mediátory
vyvolaná zvýšená produkce se projeví již za několik hodin, pro E-selektin se udává
doba přibližně 4 – 6 hodin (Meager 1999; Price and Loscalzo 1999). Cytoadhezivní
molekuly umožní zpomalení a rolování cirkulujících monocytů po povrchu cévní stěny,
jejich adhezi na endotel a posléze migraci mezi endotelovými buňkami do intimy (Ross
1993; Hope and Meredith 2003).
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V experimentálních studiích bylo prokázáno zvýšené množství cytoadhezivních
molekul E-selektinu, ICAM-1 a VCAM-1 na povrchu endotelu v oblasti nad
aterosklerotickými pláty u lidí. Existuje určitá časová závislost, kdy několikanásobné
zvýšení

množství

nediferencovaných

exprimovaných
monocytů

v cévní

CAM
stěně.

přímo

souvisí

Naopak,

s převahou

nad

pláty

ještě

s převahou

diferencovaných makrofágů byla zjištěna pouze mírně zvýšená exprese VCAM-1
(Duplaa 1996).
Určité protektivní působení bylo pozorováno u vazodilatačně působícího faktoru
oxidu dusnatého (NO), který in vitro a ve studiích na zvířecím modelu působí snížení
exprese cytoadhezivních molekul. Jeho produkce je však v iniciálních stádiích
endotelové dysfunkce snížená a to napomáhá zvýšené produkci cytoadhezivních
molekul a progresi aterosklerotických lézí (Hope and Meredith 2003).
V cirkulaci byly prokázány solubilní formy cytoadhezivních molekul ICAM-1,
VCAM-1 a E-selektinu. Přestože jejich původ a patofyziologické působení zatím nebylo
zcela objasněno, řada experimentálních studií prokázala uvolňování jejich membránově
vázaných forem z povrchu endotelu do cirkulace proteolýzou. Kromě toho je zvýšená
produkce solubilních CAM připisována i zvýšené genové transkripci, změnám stability
mRNA, změnám v translaci a vzniku odlišně formovaných molekul (Blankenberg
2003).
V in vitro studiích koreluje koncentrace solubilních ICAM-1 a E-selektinu
s jejich expresí na povrchu lidských umbilikálních endotelových buněk (HUVEC) po
inkubaci s prozánětlivě působícími cytokiny (Leeuwenberg 1992). Také Swerlick zjistil
zvýšenou produkci CAM v kultuře lidských endotelových buněk pocházejících
z mikrocirkulace kůže (HDMEC – human dermal microvascular endothelial cells) a
endotelu z lidské pupeční žíly (HUVEC – human umbilical vein endothelial cells) po
podání prozánětlivých faktorů. TNF-α zvyšuje genovou expresi a množství proteinu pro
VCAM-1, podání dalšího z faktorů, IL-1, zvyšuje obojí pro VCAM-1 i ICAM-1 na
povrchu endotelu a to v závislosti na čase a podané dávce (Swerlick 1992). Navíc, in
vitro byla prokázána korelace mezi schopností vazby monocytů v kultuře endotelových
buněk a hladinami solubilního E-selektinu a VCAM-1 (Chen 1999). Tyto výsledky by
svědčily pro jednotnou regulaci produkce cytoadhezivních molekul a to jak formy
membránově-vázané tak i solubilní.
Pro významnou úlohu cytoadhezivních molekul v patogenezi aterosklerózy
svědčí i výsledky studií s knock-out zvířecími (myšími) modely, u kterých vyřazení
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příslušných genů působí protektivně proti akcelerovanému rozvoji aterosklerózy (Dong
1998; Bourdillon 2000; Collins 2000).
1.5.2.2 Cytoadhezivní molekuly – klinické studie
Jak již bylo uvedeno, zánět sehrává důležitou roli ve všech stádiích rozvoje
aterosklerózy. Je proto logické, že byly hledány proteinové faktory cirkulující v krvi,
které by byly použitelné jako indikátory akcelerované aterosklerózy u klinicky zdravé
populace. Z tohoto hlediska se řada studií zabývala i významem cytoadhezivních
molekul (Blankenberg 2003).
Hladiny solubilních cytoadhezivních molekul ve studiích korelují s řadou
rizikových

faktorů

kardiovaskulárních

onemocnění

jako

kouření,

hypertenze,

dyslipidémie. Korelace hladin ICAM-1 a VCAM-1 s lipidy jsou přítomny již v mladém
věku (Ohta 1999; Blankenberg 2003). V dalších studiích byly zjištěny zvýšené hladiny
solubilních cytoadhezivních molekul u pacientů s aterosklerózou, diabetes mellitus 2.
typu nebo obezitou (Ceriello 1998; Price and Loscalzo 1999; Leinonen 2003; Pontiroli
2004). Někteří autoři sledovali změny hladin cytoadhezivních molekul po zlepšení
kompenzace diabetu nebo po redukci hmotnosti například po bariatrickém výkonu
(Yudkin 2000b; Pontiroli 2004).
Studie přinášejí i protichůdné a někdy obtížně interpretovatelné závěry, ne vždy
jsou ovlivněny všechny uvedené cytoadhezivní molekuly. Například ve studii ARIC
(The Atherosclerosis Risk In Communities) představovala solubilní ICAM-1 významný
prediktivní faktor vzniku ischemické choroby srdeční v budoucnu. Naopak, vztah
solubilního E-selektinu k rozvoji ICHS po adjustaci na další rizikové faktory nebyl
signifikantní (Hwang 1997; Blankenberg 2003).
1.5.2.3 Tuková tkáň jako potenciální producent cytoadhezivních molekul
Tuková tkáň produkcí množství prozánětlivých faktorů a cytokinů přímo i
nepřímo přispívá k celkovému subklinickému zánětu provázejícímu obezitu, diabetes
nebo aterosklerózu. Dosavadní studie nasvědčují tomu, že produkce některých látek
tukovou tkání – zejména faktorů prozánětlivých a metabolicky škodlivých – je u
obézních jedinců zvýšená (Trayhurn 2005). Přestože patofyziologické mechanizmy
ještě zdaleka nejsou objasněny, je známo, že některé faktory se podílejí na rozvoji
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aterosklerózy (např. MCP-1 (monocyte chemoattrant protein-1), ICAM-1, VCAM-1, Eselektin). Jejich hladiny mohou být u obézních jedinců zvýšené, podíl produkce tukové
tkáně na sérových hladinách zatím není znám (Berg and Scherer 2005; Fain and Madan
2005; Trayhurn 2005).

1.5.3 Možnosti snížení kardiovaskulárního rizika – vliv redukce hmotnosti
Asociaci mezi zvýšenou akumulací tělesného tuku a prozánětlivým stavem
organizmu potvrzují i výsledky studií zaměřených na vliv redukce hmotnosti. Snížení
hmotnosti po bariatrickém výkonu, dietní intervenci nebo dietou spolu s pohybovou
aktivitou vede k poklesu cirkulujících prozánětlivých faktorů (IL-6, CRP, PAI-1, TNFα, ICAM-1, VCAM-1 a dalších) (Heilbronn 2001; Kopp 2003; Nicoletti 2003).
Zajímavé, avšak ne jednoznačné výsledky přinesly některé další studie.
Liposukce a s ní spojené snížení hmotnosti a snížení množství tukové tkáně vedla
k poklesu např. CRP, IL-6 a jiných faktorů, a zlepšila inzulinovou rezistenci (Giugliano
2004). Naproti tomu v podobné studii liposukce tyto parametry neovlivnila (Klein
2004). Můžeme předpokládat, že odstranění části podkožní tukové tkáně při liposukci
nemá tak zásadní efekt, který by byl srovnatelný s odstraněním viscerální tukové tkáně,
jak nasvědčují experimentální studie na myším modelu (Gabriely 2002). Snížení
celkového

množství

tukové

tkáně

však

může

přispívat

ke

snížení

rizika

kardiovaskulárních onemocnění (Esposito 2006).
Cílené farmakologické ovlivnění hladin prozánětlivých faktorů v současné době
není možné. Vzhledem k pozitivnímu vlivu statinů na snížení kardiovaskulárního rizika
se v poslední době objevují experimentální studie zkoumající jiné účinky a mechanizmy
působení statinů. Zdá se, že statiny snižují prozánětlivou aktivaci makrofágů, pozitivně
ovlivňují endotel a zvyšují hladiny adiponektinu (Martin-Ventura 2005). U obézních
myší bylo zjištěno částečné protizánětlivé působení přímo v tukové tkáni (Abe 2008).
K objasnění všech mechanizmů působení statinů na kardiovaskulární riziko bude však
nepochybně nutný další výzkum.
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2. CÍL PRÁCE

Tuková tkáň produkcí řady prozánětlivých faktorů a cytokinů přímo i nepřímo
přispívá k celkovému subklinickému zánětu provázejícímu obezitu, diabetes mellitus 2.
typu nebo aterosklerózu. Přestože patofyziologické mechanizmy ještě zdaleka nejsou
objasněny, řada studií nasvědčuje tomu, že porucha endokrinní funkce tukové tkáně se
přímo podílí na vzniku endoteliální dysfunkce a rozvoji aterosklerózy. Časná progrese
aterosklerózy a klinicky manifestní postižení kardiovaskulárního systému v současné
době již zdaleka nejsou onemocněními vyššího věku, ale jejich incidence se přesouvá i
do nižších věkových kategorií zejména u rizikových skupin nemocných.
Bližší poznání mechanizmu humorálního působení tukové tkáně může přispět k
identifikaci vhodných diagnostických markerů časných stádií endoteliální dysfunkce a
aterosklerózy a umožnit tak cílenou primární prevenci u rizikových osob. Pochopení
složitých regulačních procesů může vést k identifikaci cílových míst pro preventivní
nebo časné terapeutické intervence, což by přineslo přímý prospěch pro řadu
nemocných s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění.
Cílem práce byl proto výzkum endokrinní funkce tukové tkáně u osob se
zvýšeným rizikem rozvoje aterosklerózy, jako jsou pacienti s obezitou, se sekundární
hypertenzí při feochromocytomu nebo malnutricí při chronické drogové závislosti.
Kromě sérových koncentrací hormonů a cytoadhezivních molekul vznikajících v tukové
tkáni jsme u vybrané skupiny pacientů sledovali i exprese relevantních genů v podkožní
resp. viscerální tukové tkáni. U části pacientů jsme zjišťovali výskyt polymorfizmů
genů pro adiponektin a rezistin a jejich vliv na metabolické parametry. U podskupin
pacientů s nadprodukcí katecholaminů a chronickou drogovou závislostí jsme sledovali
některé parametry subklinického zánětu, který se významně podílí na iniciaci procesu
aterosklerózy.
Konkrétním cílem práce bylo odpovědět na následující otázky:

•

Je tuková tkáň místem produkce cytoadhezivních molekul? Pokud ano, liší se

jejich produkce mezi subkutánní a viscerální tukovou tkání, která je považována za více
škodlivou? V jakém vztahu jsou cirkulující hladiny solubilních cytoadhezivních
molekul a jejich lokální produkce v tukové tkáni?
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•

Jaká je frekvence jednonukleotidových polymorfizmů genů pro adiponektin a

rezistin u pacientek s obezitou, s mentální anorexií a u kontrolních zdravých žen? Jak se
projeví přítomnost polymorfizmů genů pro adiponektin a rezistin u jedinců s rozdílným
BMI, ovlivní genotyp sérové hladiny adiponektinu a rezistinu nebo jiné metabolické
parametry?
•

Jakou úlohu sehrává endokrinní aktivita tukové tkáně při změnách metabolického

profilu a prozánětlivého stavu u pacientů s nadprodukcí katecholaminů a po jejich
normalizaci?
•

Podílí se porucha endokrinní funkce na chronickém subklinickém zánětu a

předčasném rozvoji endoteliální dysfunkce u pacientů chronicky závislých na heroinu?
Budou tyto metabolické parametry a cirkulující faktory endoteliální dysfunkce
ovlivněny roční odvykací léčbou s podáváním metadonu?

29

3. SOUBORY VYŠETŘOVANÝCH OSOB A METODIKA

3.1 Soubory vyšetřovaných osob
3.1.1 Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání
subkutánní a viscerální tukové tkáně
Do studie bylo zařazeno 25 obézních žen a 14 štíhlých žen (průměrný index
tělesné hmotnosti – BMI: 23,8 ± 0,6 kg/m2). Obézní pacientky byly dle BMI rozděleny
do dvou skupin: skupina 1 s BMI 30 – 40 kg/m2 (průměr BMI: 35,7 ± 0,9 kg/m2) a
skupina 2 s BMI nad 40 kg/m2 (průměr BMI: 46,2 ± 0,8 kg/m2).
Ze studie byly vyloučeny pacientky s některou z následujících komorbidit:
závažné kardiovaskulární onemocnění, renální nebo jaterní selhání, akutní infekční
onemocnění nebo nádorové onemocnění. Hmotnost obézních pacientek i zdravých
subjektů byla stabilní v posledních 3 měsících před zařazením do studie a ženy
neužívaly léky ovlivňující váhu. Soubor je podrobně popsán v přiložených publikacích
(viz Příloha od str. 86).
U všech účastníků studie bylo provedeno antropometrické měření a vypočítán
index tělesné hmotnosti. Krevní odběry byly provedeny ráno nalačno v den
plánovaného chirurgického výkonu před zahájením anestezie ke stanovení základních
biochemických a dalších sledovaných parametrů. Vzorky séra byly uchovány v – 70°C
do dalšího zpracování.
Vzorky subkutánní a viscerální tukové tkáně byly odebrány na začátku
plánovaného chirurgického výkonu (bandáž žaludku resp. cholecystektomie) z míst,
která nebyla traumatizována, abychom předešli vlivu lokálního poškození tkáně na
studované parametry. Vzorky pro stanovení exprese mRNA byly uloženy ve
stabilizačním roztoku (RNA later, Qiagen GmbH, SRN, kat. č. 76106) a následně
zmraženy a uchovány v – 70°C do dalšího zpracování.
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3.1.2 Polymorfizmy genů pro adiponektin a rezistin u pacientů s mentální anorexií
a s obezitou a jejich vliv na metabolický fenotyp
Do studie bylo zařazeno 77 obézních žen (BMI 43,5 ± 1,1 kg/m2), 28 žen s
mentální anorexií (BMI 15,7 ± 0,4 kg/m2) a 38 zdravých štíhlých žen (BMI 22,3 ± 0,4
kg/m2). U žen kontrolní skupiny nebyl zaznamenán rodinný výskyt diabetes mellitus 2.
typu nebo obezity. Diagnóza poruchy příjmu potravy anorexia nervosa byla stanovena
použitím Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV) dle Americké psychiatrické asociace.
U všech účastníků studie bylo provedeno antropometrické měření a byl
vypočítán BMI. Krevní odběry byly provedeny ráno nalačno za bazálních podmínek ke
stanovení základních biochemických a hormonálních parametrů a sledovaných
polymorfizmů.
3.1.3 Endokrinní funkce tukové tkáně a subklinický zánět: vliv léčby u pacientů
s feochromocytomem
Do studie bylo zařazeno 18 pacientů, 11 mužů a 7 žen, s nově diagnostikovaným
feochromocytomem. Diagnóza byla stanovena dle standardního diagnostického postupu
na základě zvýšených hladin katecholaminů a jejich metabolitů ve 24-hodinovém sběru
moči (analýza použitím vysokoúčinné kapalinové chromatografie na přístroji Agilent
1100, Agilent Technologies, Santa Clara, USA), a pomocí zobrazovacích metod.
Všichni pacienti podstoupili chirurgické odstranění feochromocytomu a diagnóza byla
verifikována pooperačně histologicky. V rámci této studie byli pacienti vyšetřeni
vstupně při stanovení diagnózy feochromocytomu a dále 6 měsíců po chirurgickém
odstranění tumoru, přičemž v době druhého vyšetření u nich nebyly známky recidivy
onemocnění. Podrobná charakteristika skupiny je uvedena v přiložené publikaci (viz
Příloha od str. 86).
Vstupně a 6 měsíců po odstranění tumoru byly u pacientů změřeny
antropometrické parametry a provedeno 24-hodinové monitorování krevního tlaku
přístrojem SpaceLabs 90207 (SpaceLabs Medical, Richmond, Washington, USA). Ráno
nalačno za bazálních podmínek byl proveden odběr krve ke stanovení biochemických
parametrů, C-reaktivního proteinu (CRP) a adipokinů. Vzorky séra byly uchovány v
– 70°C do dalšího zpracování.
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3.1.4 Endoteliální dysfunkce u pacientů chronicky závislých na heroinu: vliv
substituční léčby metadonem
Do této studie bylo zařazeno 16 pacientů (9 mužů a 7 žen) chronicky závislých
na heroinu (průměrný věk 27,1 ± 2,2 let, průměrná délka drogové závislosti 9 ± 0,5
let). Jako kontrolní skupina bylo do studie zařazeno 16 zdravých jedinců (9 mužů, 7
žen) odpovídajícího věku (prům. 25,9 ± 1,4 let). U zdravých jedinců nebyly prokázány
známky akutního nebo chronického infekčního onemocnění, zatímco u 60 % drogově
závislých jedinců byla zjištěna pozitivita hepatitidy B a/nebo C. Ani v jednom případě
se nevyskytla pozitivita HIV.
U všech pacientů bylo provedeno antropometrické měření a krevní odběr ráno
nalačno ke stanovení biochemických a dalších sledovaných parametrů. Vzorky séra
byly uchovány v – 70°C do dalšího zpracování. U 9 pacientů závislých na heroinu bylo
provedeno ještě kontrolní vyšetření po 1 roce substituční léčby metadonem. Průměrná
dávka metadonu byla 90 ± 5 mg/den.
Vyšetřované osoby byly sledovány a vyšetřovány na 3. interní klinice – klinice
endokrinologie a metabolismu, 1. chirurgické klinice – břišní, hrudní a úrazové
chirurgie a Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všechny osoby zařazené do studií byly
informovány o účelu vyšetření a poskytly svůj informovaný souhlas. Studie byly
provedeny v souladu s Helsinskou deklarací a se souhlasem Etické komise Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.

3.2 Měření sledovaných parametrů
3.2.1 Stanovení hormonálních a biochemických parametrů
Sérové koncentrace solubilních cytoadhezivních molekul ICAM-1, VCAM-1 a
E-selektinu

byly

stanoveny

multiplexovou

imunoanalýzou

kitem

HumanCardiovascularDisease LINCOplex Kit na přístroji Luminex®200 (LINCO
Research, USA). Senzitivita měření byla 9 pg/ml pro ICAM-1, 16 pg/ml pro VCAM-1
a 79 pg/ml pro E-selektin. Intra- a interassay variabilita byla < 12,0 % resp. < 16,0 %.
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Sérové hladiny leptinu a rezistinu byly stanoveny komerčním ELISA kitem (Bio
Vendor, Brno, ČR). Senzitivita měření pro leptin byla 0,12 ng/ml. Intra- a interassay
variabilita byla 1,7 % resp. 8,0 %. Senzitivita měření pro rezistin byla 0,2 ng/ml, intra- a
interassay variabilita 3,1 % resp. 6,5 %. Sérové hladiny adiponektinu byly měřeny
komerčním RIA kitem (Linco Research, Inc., USA). Senzitivita měření byla 1,0 ng/ml,
intra- a interassay variabilita byla < 5,0 % resp. < 10,0 %.
Sérové hladiny inzulínu byly měřeny komerčním RIA kitem (Cis Bio
International, Francie). Senzitivita měření byla 2,0 µIU/ml, intra- a interassay variabilita
byla 4,2 % a 8,8 %.
Sérové hladiny adiponektinu a rezistinu ve studii se stanovením polymorfizmů
genů pro adiponektin a rezistin u obézních žen a žen s mentální anorexií byly měřeny
komerčním ELISA kitem (Linco Research, Inc., USA). Analytické parametry souprav
jsou uvedeny výše. Hladiny inzulínu byly měřeny RIA kitem (Immunotech, CR).
Citlivost měření byla 5,0 µIU/ml, intra- a interassay variabilita byla < 5,0 % resp. < 10,0
%. Sérové koncentrace TNF-α byly měřeny ELISA kitem (R&D Systems, USA).
Citlivost měření byla 0,18 pg/ml, intra- a interassay variabilita byla < 8,0 % resp. < 12,0
%. Hladiny glykovaného hemoglobinu byly měřeny pomocí vysokoúčinné kapalinové
chromatografie v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské
fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Sérové

koncentrace

myeloperoxidázy

(MPO,

myeloperoxidase)

a

metaloproteinázy 9 (MMP-9, metalloproteinase 9) byly stanoveny multiplexovou
imunoanalýzou kitem HumanCardiovascularDisease LINCOplex Kit na přístroji
Luminex®200 (LINCO Research, USA). Senzitivita měření byla 9 pg/ml pro MPO a 7
pg/ml pro MMP-9. Intra- a interassay variabilita byla 8,5-16,3 % resp. 4,5-12,3 %.
V podstudii s pacienty závislými na heroinu byly hladiny C-reaktivního proteinu
(CRP) měřeny pomocí standardních metod Ústavu klinické biochemie a laboratorní
diagnostiky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Pro další
studie bylo zavedeno měření CRP v naší Laboratoři endokrinologie a metabolismu na 3.
interní klinice a hladiny CRP byly stanoveny použitím Ultra-Sensitive CRP ELISA kitu
(Diagnostic Systems Laboratories, Inc., USA). Senzitivita měření byla 1,6 ng/ml, intraa interassay variabilita < 5,0 %, resp. < 9,0 %.
Biochemické parametry v krvi a v moči byly stanoveny pomocí standardních
laboratorních metod v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské
fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
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Index inzulinové rezistence, tzv. HOMA-R (homeostasis model assessment of
insulin resistance) index byl vypočítán pomocí následující rovnice: sérová koncentrace
inzulínu nalačno (mIU/l) x sérová koncentrace glukózy nalačno (mmol/l) / 22,5
(Matthews 1985).
3.2.2 Stanovení exprese mRNA a obsahu proteinů pro cytoadhezivní molekuly a
další sledované molekuly v tukové tkáni
3.2.2.1 Stanovení mRNA exprese
Celková RNA byla získána ze 60 – 100 mg subkutánní nebo viscerální tukové
tkáně homogenizací použitím přístroje MagNA Lyser Instrument (Roche Diagnostic,
GmbH, Mannheim, Německo) a následnou izolací RNA na přístroji MagNA Pure
Compact použitím kitu MagNA Pure Compact RNA Isolation Kit (Roche Diagnostics,
GmbH, Německo). Podrobněji viz práce Lacinové a kol. (Lacinova 2008).
Koncentrace a čistota RNA byla měřena spektrofotometricky (BioPhotometr
Eppendorf AG, Hamburg, Německo). Průměrná koncentrace RNA byla 58,1 ± 15,2
ug/ml, poměr R260

/ 280 nm

byl 1,88 ± 0,08. Integrita vlákna RNA byla hodnocena

vizualizací 18S a 28S RNA proužků na 1 % agarózovém gelu s přídavkem ethidium
bromidu.
0,1 – 1 µg celkové RNA bylo použito k reverzní transkripci a vytvoření prvního
vlákna cDNA použitím oligo(dT) primerů, dle instrukcí výrobce kitu Revert Aid First
Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas Life Science, Vilnius, Litva).
cDNA byla použita k měření genové exprese E-selektinu, ICAM-1, VCAM-1,
MCP-1, markeru monocytů/makrofágů CD68 a 18S RNA metodou real-time PCR na
přístroji ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) s použitím
TaqMan® Universal PCR Master Mix, No AmpErase® UNG a specifické hydrolyzační
sondy TaqMan® Gene Expression Assays.
Polymerázové řetězové reakce pro jednotlivé geny probíhaly jednotlivě a
s dvojitou kontrolou. S každou reakcí byla současně prováděna slepá kontrola bez
přidání cDNA. Zvýšení fluorescence bylo měřeno v reálném čase a byla stanovena tzv.
CT hodnota – počet cyklů, ve kterých fluorescence dosáhne prahové hodnoty (treshold
cycle).

34

Ke kompenzaci variability použitého množství RNA a rozdílů ve výtěžnosti
reverzní transkripce byla jako vnitřní kontrola použita 18S RNA. Zjištěné výsledky byly
normalizovány k expresi RNA pro 18S. Relativní genová exprese byla určena dle
následující rovnice: 2-∆∆(CT cytokine – CT 18S RNA).
3.2.2.2 Stanovení obsahu proteinů
Přibližně 100 – 200 mg tukové tkáně (vzorek subkutánního nebo viscerálního
tuku) bylo homogenizováno ve 250 µl ledového homogenizačního pufru se složením:
10 % glycerol, 150 mmol/l NaCl, 2 mmol/l EDTA, 1 mmol/l PMSF, 25 mmol/l
benzamidinu, 10 µmol/l leupeptinu, 2,5 µmol/l pepstatinu A a 50 U/ml aprotininu v 10
mmol/l Tris-HCl (pH 7,0) (Wu 2001). Homogenát byl centrifugován rychlostí 3000 x g
15 minut při teplotě 4°C, byla odstraněna tuková vrstva a homogenát byl opět
centrifugován rychlostí 14000 x g po dobu 20 minut při teplotě 4°C. Po centrifugaci
byly vzorky supernatantu uchovány v – 70°C do dalšího zpracování.
Obsah proteinu cytoadhezivních molekul v homogenátu tukové tkáně byl
stanoven pomocí kitu HumanCardiovascularDisease LINCOplex Kit na přístroji
Luminex®200 (LINCO Research, USA). Výsledky byly normalizovány k celkovému
obsahu proteinu. Celková koncentrace proteinů ve vzorku byla určena po přidání
barevného činidla dle protokolu výrobce (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA,
USA).
3.2.3 Stanovení polymorfizmů genů pro adiponektin a rezistin u pacientů
s mentální anorexií a s obezitou
DNA byla izolována z 500 µl nesrážlivé krve (odběry nejčastěji do K3EDTA)
použitím kitu MagNA Pure Nucleid Acid Isolation Kit na přístroji MagNA Pure
Compact (obojí Roche Diagnostic, GmbH, Mannheim, Německo). Průměrná
koncentrace DNA (127,5 ± 5,05 µg/ml) byla stanovena při absorbanci 260 nm
(BioPhotometr Eppendorf AG, Hamburg, Německo), poměr absorbance R260

/ 280 nm

jednotlivých vzorků byl mezi 1,6 a 1,8. K hodnocení integrity vlákna DNA byla
použita elektroforéza na 0,8 % agarózovém gelu s přídavkem ethidium bromidu.
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Izolovaná DNA byla použita k měření dvou vybraných jednonukleotidových
polymorfizmů genu pro adiponektin (45 T>G, 276 G>T) a dvou jednonukleotidových
polymorfizmů genu pro rezistin (62 G>A, -180 C>G).
Uvedené jednonukleotidové polymorfizmy (single nucleotid polymorphisms,
SNPs) pak byly vyhledávány použitím polymerázové řetězové reakce (polymerase
chain reaction, PCR) na přístroji MyCyclerTMThermo Cycler Instrument (Bio-Rad,
USA) a následnou restrikční analýzou (RFLP).
Směs pro jednotlivé reakce (PCRs) obsahovala 2x PPP Master Mix (Top-Bio
s.r.o., ČR), primery (tzv. forward a reverse primer), PCR H2O (Top-Bio s.r.o., ČR) a
150 ng DNA. Sekvence primerů a podmínky PCR a RFLP viz Tabulka 2 a 3.
Produkty PCR a RFLP byly detekovány elektroforeticky na 2 % agarózovém
gelu s přídavkem 1 % ethidium bromidu a verifikovány sekvenací, tzv. sequence-based
typing, na přístroji ABI PRISM 310 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA).

Tabulka 2. Stanovení jednonukleotidového polymorfizmu genu pro adiponektin 45
T>G a 276 G>T.

Forward primer *
Reverse primer *
PCR postup

Délka produktů PCR
Restrikční enzym
RFLP postup
Délka produktů
RFLP

45 T>G
5’ – GAA GTA GAC TCT
GCT GAG ATG G – 3’
5’ – TAT CAG TGT AGG
AGG TCT GTG ATG – 3’
95°C / 5 min 1x
95°C / 60 s 35x
58°C / 45 s 35x
72°C / 45 s 35x
72°C / 5 min 1x
372 bp
Sma I °
30°C / 24 hod
V přítomnosti G alely:
219 bp a 153 bp
V přítomnosti T alely:
372 bp

276 G>T
5’ – GGC CTC TTT CAT
CAC AGA CC – 3’
5’ – AGA TGC AGC AAA
GCC AAA GT – 3’
95°C / 5 min 1x
95°C / 60 s 35x
58°C / 45 s 35x
72°C / 45 s 35x
72°C / 5 min 1x
196 bp
Mva 1269 I °
37°C / 24 hod
V přítomnosti G alely:
148 bp a 48 bp
V přítomnosti T alely:
196 bp

* sekvence primerů dle Xita a kol. (Xita 2004)
° Fermentas Life Sciences, Litva
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Tabulka 3. Stanovení jednonukleotidového polymorfizmu genu pro rezistin 62
G>A a -180 C>G.

Forward primer *
Reverse primer *
PCR postup

Délka produktů
PCR
Restrikční enzym
RFLP postup
Délka produktů
RFLP

62 G>A
5’ – GCC GAG ACC ACA
TGT CAC T – 3’
5’ – CCT CCG GGC CTA
CTA AAG AA – 3’
96°C / 2 min 1x
94°C / 30 s 35x
54,3°C / 30 s 35x
72°C / 30 s 35x
72°C / 5 min 1x
233 bp

-180 C>G
5’ – TTT TGT CAT GTT
TGC ATC AGC – 3’
5’ – AGA TGC AGC AAA
GCC AAA GT – 3’
96°C / 2 min 1x
94°C / 30 s 35x
58,2°C / 30 s 35x
72°C / 30 s 35x
72°C / 5 min 1x
330 bp

BseR I °°
37°C / 24 hod
V přítomnosti A alely:
151 bp a 82 bp
V přítomnosti T alely:
233 bp

Bpi I °
37°C / 24 hod
V přítomnosti C alely:
202 bp a 128 bp
V přítomnosti G alely:
330 bp

* sekvence primerů dle prací Tan a kol., resp. Smith a kol. (Smith 2003; Tan 2003)
° Fermentas Life Sciences, Litva; °° New England Biolabs, USA
Vysvětlivky: PCR = polymerázová řetzová reakce (polymerase chain reaction); RFLP =
polymorfizmus délky restrikčních fragmentů (restriction fragment length polymorphism)

3.3 Statistické zpracování
Ke statistické analýze dat byl použit statistický program SigmaStat (SSPS,
Jandel Scientific, USA). Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM (standard error of
means), pokud není uvedeno jinak. K vyhodnocení dat byly dle typu dat v jednotlivých
podstudiích použity následující metody a testy: párový a nepárový t-test resp. MannWhitney Rank Sum Test, jednocestná analýza rozptylu (One-Way ANOVA), korelační
testy Pearson a Spearman. K hodnocení rozdílů ve frekvenci výskytu polymorfizmů
genů pro adiponektin a rezistin byla použita frekvenční analýza, Fisherův faktoriálový
test (Fisher Exact Test) a Chí-kvadrát test (Chi-Square Test). Za statisticky významnou
byla považována hladina p < 0,05.
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4. VÝSLEDKY

4.1 Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání
subkutánní a viscerální tukové tkáně
4.1.1 Charakteristika pacientů
Do studie bylo zařazeno 25 obézních žen a 14 kontrolních štíhlých žen (BMI
23,8 ± 0,6 kg/m2). Obézní pacientky byly dle BMI rozděleny do dvou skupin: skupina 1
s BMI 30 – 40 kg/m2 (průměr BMI: 35,7 ± 0,9 kg/m2) a skupina 2 s BMI nad 40 kg/m2
(průměr BMI: 46,2 ± 0,8 kg/m2). Antropometrické a biochemické parametry obézních
pacientek a kontrolních štíhlých žen jsou uvedeny v tabulce 4. Pacientky obézní skupiny
2 s BMI nad 40 byly v průměru o 6 let mladší než pacientky kontrolní skupiny, tento
rozdíl však nebyl statisticky významný. U obézních žen jsme zaznamenali podle
očekávání signifikantně vyšší BMI, vyšší hladiny CRP a glykémie a snížené hladiny
HDL-cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. Glykovaný hemoglobin, LDLcholesterol, systolický ani diastolický krevní tlak se mezi skupinami nelišily. Hladina
celkového cholesterolu byla snížená u obézní skupiny 2 proti kontrolní skupině, naproti
tomu hladina triglyceridů byla zvýšená jen u obézní skupiny 1 pacientek s BMI 30 – 40
ve srovnání s kontrolami. Sérové hladiny inzulínu a HOMA index byly významně
zvýšeny u obou obézních skupin ve srovnání s kontrolní skupinou.
4.1.2 Sérové koncentrace solubilních cytoadhezivních molekul
Sérové koncentrace E-selektinu a ICAM-1 byly signifikantně vyšší u obézní
skupiny 2 s BMI nad 40 kg/m2 oproti kontrolní skupině. Sérové koncentrace solubilní
VCAM-1 se mezi srovnávanými skupinami pacientek nelišily. Výsledky viz tabulka 4.

38

Tabulka 4. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry obézních
pacientek a kontrolních štíhlých žen
Kontrolní

Obézní skupina 1

skupina (n = 14) BMI 30-40 (n = 12)

Obézní skupina 2
BMI > 40 (n =13)

Věk (roky)

49,9 ± 2,9

48,7 ± 2,4

43,5 ± 2,3

BMI (kg/m2)

23,8 ± 0,6

35,7 ± 0,9 **

46,2 ± 0,8 ** °°

C-reaktivní protein (mg/l)

3,0 ± 0,7

23,3 ± 6,3 *

20,2 ± 3,4 **

Glykémie (mmol/l)

4,1 ± 0,25

5,6 ± 0,2 **

6,6 ± 0,9 *

Glykovaný hemoglobin
HbA1c (dle IFCC) (%)
Celk. cholesterol (mmol/l)

3,8 ± 0,06

3,8 ± 0,15

4,7 ± 0,4

5,1 ± 0,3

4,7 ± 0,15

4,4 ± 0,2 *

LDL-cholesterol (mmol/l)

3,4 ± 0,2

2,9 ± 0,16

2,8 ± 0,2

Triglyceridy (mmol/l)

1,1 ± 0,15

1,8 ± 0,2 *

1,5 ± 0,14

HDL-cholesterol (mmol/l)

1,2 ± 0,06

0,9 ± 0,05 **

0,9 ± 0,08 *

Inzulín (mIU/l)

8,6 ± 1,2

20,8 ± 3,5 *

21,6 ± 5,9 *

HOMA index

1,4 ± 0,2

4,7 ± 1,2 *

4,9 ± 1,4 *

121 ± 3,5

129 ± 3,6

130 ± 4,4

74 ± 2,4

82 ± 2,2

82 ± 3,6

Systolický krevní tlak
(mmHg)
Diastolický krevní tlak
(mmHg)
Solubilní E-selektin
(ng/ml)
Solubilní ICAM-1 (ng/ml)

14,7 ± 1,4

16,4 ± 1,7

25,1 ± 3,2 *

147,1 ± 9,5

155,1 ± 10,9

194,4 ± 17,6 *

Solubilní VCAM-1 (ng/ml)

891,2 ± 78,2

908,1 ± 36,3

965,5 ± 70,3

* p < 0,05 obézní vs. kontrolní skupina, ** p < 0,001 obézní vs. kontrolní skupina;
°° p < 0,001 obézní skupina 2 (BMI > 40 kg/m2) vs. obézní skupina 1 (BMI 30 – 40
kg/m2)
Vysvětlivky: BMI = body mass index; IFCC = Světová federace klinické chemie a laboratorní
medicíny (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine); LDL =
lipoproteiny s nízkou hustotou (low density lipoprotein); HDL = lipoproteiny s vysokou
hustotou (high density lipoprotein); HOMA index = index inzulinové rezistence (homeostasis
model assessment of insulin resistance); ICAM-1 = intercelulární cytoadhezivní molekula 1;
VCAM-1 = vaskulární cytoadhezivní molekula 1.
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4.1.3 Exprese mRNA a obsah proteinu cytoadhezivních molekul v subkutánní a
viscerální tukové tkáni
V subkutánní tukové tkáni nebyly zaznamenány rozdíly v expresích mRNA
jednotlivých cytoadhezivních molekul E-selektinu, ICAM-1 a VCAM-1 mezi
skupinami obézních a štíhlých žen (Obrázek 2). Podobně, množství proteinu ICAM-1 a
VCAM-1 se v subkutánním tuku mezi skupinami nelišilo (Obrázek 1).
Ve viscerální tukové tkáni byla naopak exprese mRNA i množství proteinu pro
ICAM-1 a VCAM-1 významně zvýšená v obou skupinách obézních žen ve srovnání
s kontrolní skupinou. Exprese E-selektinu ve viscerálním tuku byla u obézních žen
vyšší, výsledky však nedosáhly statistické významnosti. Viz obrázky 1 a 2.
Exprese CD68 byla u obézních pacientek signifikantně zvýšená ve viscerální,
nikoliv však v subkutánní tukové tkáni. Exprese mRNA pro MCP-1 se mezi skupinami
v jednotlivých typech tukové tkáně nelišila (Obrázek 3).
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Obrázek 1. Množství proteinu intercelulární cytoadhezivní molekuly 1 (ICAM-1)
(a) a vaskulární cytoadhezivní molekuly 1 (VCAM-1) (b) v subkutánní a viscerální
tukové tkáni u kontrolní skupiny štíhlých žen (n = 14), obézní skupiny 1 s BMI 3040 kg/m2 (n = 12) a obézní skupiny 2 s BMI nad 40 kg/m2 (n = 13).
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Obrázek 2. mRNA exprese E-selektinu (a), intercelulární cytoadhezivní molekuly 1
(ICAM-1) (b), a vaskulární cytoadhezivní molekuly 1 (VCAM-1) (c) v subkutánní a
viscerální tukové tkáni u kontrolní skupiny štíhlých žen (n = 14), obézní skupiny 1
s BMI 30-40 kg/m2 (n = 12) a obézní skupiny 2 s BMI nad 40 kg/m2 (n = 13).

E-selektin mRNA
2,5e-5

E-selektin mRNA exprese

Subkutánní tuková tkáň

Viscerální tuková tkáň
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Obézní skupina 2 (BMI > 40)
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1,0e-5

5,0e-6

0,0

ICAM-1 mRNA
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ICAM-1 mRNA exprese

Subkutánní tuková tkáň

Viscerální tuková tkáň

0,00025

*

*

0,00020

0,00015

0,00010

0,00005

0,00000

VCAM-1 mRNA
Subkutánní tuková tkáň

Viscerální tuková tkáň

VCAM-1 mRNA exprese

0,0003

* p < 0.05 vs. kontrolní skupina

* *

0,0002

0,0001

0,0000
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Obrázek 3. mRNA exprese markeru monocytů/makrofágů CD 68 (a) a
monocytárního chemoatraktivního proteinu 1 (MCP-1) (b) v subkutánní a
viscerální tukové tkáni u kontrolní skupiny štíhlých žen (n = 14), obézní skupiny 1
s BMI 30-40 kg/m2 (n = 12) a obézní skupiny 2 s BMI nad 40 kg/m2 (n = 13).

CD 68 mRNA
0,005

CD 68 mRNA
(normalizována k 18S RNA)
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*
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* p < 0.05 vs. kontrolní skupina
0,0004

0,0002

0,0000
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4.1.4 Korelace mezi cytoadhezivními molekulami a dalšími sledovanými parametry
Korelace mezi jednotlivými sledovanými parametry byly hodnoceny v
kombinované populaci všech skupin. Hladiny solubilního E-selektinu pozitivně
korelovaly s BMI, glykémií, HOMA indexem, hladinami ICAM-1 a VCAM-1 a
systolickým krevním tlakem. Hladiny solubilní ICAM-1 pozitivně korelovaly s
glykovaným hemoglobinem, systolickým krevním tlakem a hladinou VCAM-1.
Hladiny VCAM-1 pozitivně korelovaly s HDL-cholesterolem (data neuvedena).
V subkutánní tukové tkáni hladina proteinu ICAM-1 významně korelovala s
hladinou solubilní ICAM-1. Exprese mRNA pro ICAM-1 a VCAM-1 v subkutánním
tuku signifikantně pozitivně korelovaly s expresí CD68. Exprese VCAM-1 a Eselektinu v subkutánním tuku pozitivně korelovaly s hladinou inzulínu (Tabulka 5).
Ve viscerálním tuku pozitivně korelovaly exprese mRNA i množství proteinu
pro ICAM-1 a VCAM-1 s BMI. Exprese mRNA pro E-selektin a ICAM-1 pozitivně
korelovaly s hladinou glykovaného hemoglobinu a expresí mRNA pro MCP-1. Ve
viscerální tukové tkáni byly dále zjištěny pozitivní korelace exprese mRNA všech
cytoadhezivních molekul s expresí mRNA pro CD68. Hladiny proteinu ICAM-1 ve
viscerálním tuku pozitivně korelovaly se sérovými triglyceridy a glykémií. Exprese
CD68 pozitivně korelovala s BMI v subkutánní i ve viscerální tukové tkáni (Tabulka
5).
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Tabulka 5. Korelace mezi expresí mRNA a hladinami proteinů pro cytoadhezivní
molekuly v tukové tkáni a dalšími sledovanými parametry u obézních a štíhlých
žen; hodnoceno v kombinované populaci všech skupin (n = 39) použitím
Pearsonova resp. Spearmanova korelačního testu.

Subkutánní tuková tkáň

Viscerální tuková tkáň

VCA
EICAM- VCA
VCAMEICAM-1
1
selektin
M-1 selektin
1
M-1
protein
protein mRNA
protein mRNA mRNA mRNA

BMI

ICAM-1
protein

BMI

-

NS

NS

NS

NS

NS

Solubilní
E-selektin

r = 0,43
p = 0,006

NS

NS

NS

NS

NS

NS

Solubilní
ICAM-1

NS

r = 0,36
p = 0,02

NS

NS

NS

NS

Solubilní
VCAM-1

NS

NS

NS

NS

NS

Triglyceridy

NS

NS

NS

NS

Glykémie

r = 0,.52
p = 0,001

NS

NS

NS

r = 0,35 r = 0,39
p = 0,04 p = 0,01

r = 0,41 r = 0,38
p = 0,01 p = 0,03

NS

NS

r = 0,36
p = 0,04

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

r = 0,36
p = 0,04

NS

NS

NS

NS

NS

NS

r = 0,53
p=
0,002

NS

NS

NS

NS

NS

Inzulín

r = 0,54
p = 0,008

CD68
mRNA s.c.

r = 0,43
p = 0,02

CD68
mRNA
visc.

r = 0,45
p = 0,007

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

MCP-1
mRNA
visc.

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

r=
0,71
p<0,00
1

NS

NS

NS

VCAM1
mRNA

NS

Glykovaný
hemoglobin

NS

ICAM1
mRNA

r=
r = 0,36
0,52
p=0,00 p = 0,04
9

NS

NS

NS

NS

NS

r=
0,53
p=
0,02

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

r=
r =0,44
0,43
p=0,03
p=0,03

NS

r=
0,54
r = 0,79 r = 0,73
p=0,00 p<0,001 p<0,001
8
r=
0,49
r = 0,46
NS
p = 0,01
p=
0,03

Vysvětlivky: BMI = body mass index; ICAM-1 = intercelulární cytoadhezivní molekula
1;

VCAM-1

=

vaskulární

cytoadhezivní

molekula

1;

CD68

=

marker

monocytů/makrofágů; MCP-1 = monocytární chemoatraktivní protein 1 (monocyte
chemoattractant protein-1), s.c. = subkutánní, visc. = viscerální, NS = nesignifikantní.
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4.2 Polymorfizmy genů pro adiponektin a rezistin u pacientů s mentální anorexií a
s obezitou a jejich vliv na metabolický fenotyp

4.2.1

Charakteristika pacientů
Charakteristiky pacientů jsou uvedeny v tabulce 6. BMI byl podle očekávání

významně vyšší u obézních pacientek a nižší u pacientek s mentální anorexií ve
srovnání s kontrolní skupinou. Glykémie, hladina inzulínu a HOMA index byly
signifikantně vyšší ve skupině obézních žen ve srovnání s kontrolní skupinou i skupinou
s mentální anorexií. Hladina glykovaného hemoglobinu byla zvýšená u obézních žen
proti kontrolní skupině, naproti tomu snížená u pacientek s mentální anorexií ve
srovnání s oběma dalšími skupinami. Hladina cholesterolu se mezi jednotlivými
skupinami významně nelišila.
Sérová hladina adiponektinu byla signifikantně snížená u obézních žen ve
srovnání s kontrolní skupinou, u žen s mentální anorexií byla naopak zvýšená proti
kontrolám. Sérová hladina rezistinu byla zvýšená u obézní skupiny ve srovnání
s kontrolami a snížená u žen s mentální anorexií ve srovnání s kontrolní skupinou.
Sérová hladina TNF-α se mezi skupinami významně nelišila.
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Tabulka 6. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry obézních
pacientek, pacientek s mentální anorexií a kontrolních štíhlých žen

BMI (kg/m2)

22,3 ± 0,4

Pacientky s
mentální anorexií
(n = 28)
15,7 ± 0,4 ** ++

Glykémie (mmol/l)

4,1 ± 0,2

3,9 ± 0,05 ++

5,6 ± 0,2 ** °°

Inzulín (mIU/l)

15,5 ± 1,9

11,5 ± 1,1 ++

32,6 ± 2,6 ** °°

HOMA index

3,0 ± 0,4

2,0 ± 0,2 ++

8,65 ± 0,8 ** °°

3,7 ± 0,07

3,4 ± 0,1 * ++

4,2 ± 0,1 * °°

4,9 ± 0,1

4,8 ± 0,2

4,9 ± 0,1

33,2 ± 4,4

58,4 ± 7,2 * ++

17,0 ± 1,2 ** °°

6,3 ± 0,5

3,9 ± 0,3 * ++

8,1 ± 0,6 * °°

0,9 ± 0,2

1,4 ± 0,3

2,3 ± 0,9

Kontrolní skupina
(n = 38)

Glykovaný
hemoglobin HbA1c
(dle IFCC) (%)
Celk. cholesterol
(mmol/l)
Adiponektin
(µg/ml)
Rezistin (ng/ml)
TNF-α (ng/ml)

Obézní pacientky
(n = 77)
43,5 ± 1,1 ** °°

* p < 0,05 vs. kontrolní skupina;

** p < 0,001 vs. kontrolní skupina

+

++

p < 0,05 vs. obézní skupina;

p < 0,001 vs. obézní skupina

° p < 0,05 vs. skupina s mentální anorexií; °° p < 0,001 vs. skupina s mentální anorexií
Vysvětlivky: BMI = body mass index; HOMA index = index inzulinové rezistence (homeostasis
model assessment of insulin resistance); IFCC = Světová federace klinické chemie a laboratorní
medicíny (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine); TNF-α =
tumor nekrotizující faktor α.
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4.2.2 Polymorfizmy genů pro adiponektin a rezistin a jejich vztah k metabolickým
parametrům
Frekvence sledovaných genotypů se mezi jednotlivými skupinami nelišila.
Celkově se častěji vyskytovaly: alela G v locusu 62, alela C v locusu -180 genu pro
rezistin (RETN), alela T v locusu 45 a alela G v locusu 276 genu pro adiponektin
(ADP), než alely A, G, G a T v odpovídajících locusech (RETN 62: p<0,0001; RETN 180: p<0,0002; ADP 45: p<0,0001; ADP 276: p<0,0001). Alela G v locusu 62 genu
RETN se vyskytovala u 94% subjektů kontrolní skupiny, 100% subjektů s mentální
anorexií a 96% subjektů s obezitou. Frekvence alely C v locusu -180 RETN byla 81% u
kontrol, 65% u žen s mentální anorexií, 65% u obézních žen. T alela v pozici 45 genu
ADP byla přítomna u 95% kontrol, 100% žen s mentální anorexií, 94% obézních žen. G
alela v pozici 276 genu ADP byla přítomna u 83% kontrol, 71% žen s mentální anorexií
a 72% obézních žen (Tabulka 7).
Pro další analýzu byla každá skupina dle genotypu rozdělena na podskupiny. U
pacientek s mentální anorexií a nositelek minoritní alely T v pozici 276 genu ADP byly
zjištěny vyšší sérové hladiny celkového cholesterolu ve srovnání s nositelkami G/G
genotypu (5,8 ± 0,3 vs. 4,6 ± 0,2 mmol/l, p<0,05). Navíc nositelky minoritní alely G
v pozici -180 genu pro rezistin měly vyšší BMI ve srovnání s nositelkami C/C genotypu
(16,1 ± 0,4 vs. 14,5 ± 0,6 kg/m2, p<0,05).
U obézních pacientek byla přítomnost minoritní alely T pro ADP 276 spojena
s vyšší sérovou hladinou adiponektinu než u obézních G/G homozygotů (18,9 ± 1,9 vs.
14,7 ± 1,4 µg/ml, p<0,05). U obézních pacientek s minoritní alelou A v pozici 62 RETN
jsme zaznamenali vyšší hladiny cholesterolu ve srovnání s nositelkami G/G genotypu
(6,15 ± 0,5 vs. 4,8 ± 0,4 mmol/l, p<0,001).
V kontrolní skupině byly u nositelek minoritní alely T genu ADP 276
zaznamenány nižší hladiny glykovaného hemoglobinu ve srovnání s G/G genotypem
v kontrolní skupině (3,6 ± 0,1 vs. 3,8 ± 0,06 %, p<0,05). Podobně, přítomnost minoritní
alely A v pozici 62 RETN byla také spojena s nižší hladinou glykovaného hemoglobinu
ve srovnání s genotypem G/G (3,3 ± 0,13 vs. 3,8 ± 0,05 %, p<0,001).

48

Tabulka 7. Frekvence alel sledovaných jednonukleotidových polymorfizmů u
pacientek s obezitou, s mentální anorexií a kontrolní skupiny štíhlých žen

RETN 62
RETN -180

ADP 45
ADP 276

Alela G

Kontrolní
skupina
(n = 38)
94 %

Pacientky s
mentální anorexií
(n = 28)
100 %

Obézní
pacientky
(n = 77)
96 %

Alela A

6%

0%

4%

Alela C

81 %

65 %

65 %

Alela G

19 %

35 %

35 %

Alela T
AlelaG

95 %

100 %

94 %

5%

0%

6%

Alela G

83 %

71 %

72 %

Alela T

17 %

29 %

28 %

Vysvětlivky: RETN = gen pro rezistin; ADP = gen pro adiponektin.

49

4.3 Endokrinní funkce tukové tkáně a subklinický zánět: vliv léčby u pacientů
s feochromocytomem
4.3.1 Charakteristika pacientů s feochromocytomem před a po léčbě
Charakteristiky pacientů vstupní při diagnóze feochromocytomu a 6 měsíců po
operační léčbě jsou uvedeny v tabulce 8. Vstupně byly systolický a diastolický krevní
tlak, celkový cholesterol, hladina lačné glykémie a glykovaného hemoglobinu u skupiny
pacientů s feochomocytem vyšší než normální rozmezí naší laboratoře. Odstranění
feochromocytomu vedlo po 6 měsících k signifikantnímu vzestupu BMI, k poklesu
průměrných hodnot systolického a diastolického krevního tlaku zjištěných 24 –
hodinovým monitorováním a ke snížení hladin lačné glykémie a glykovaného
hemoglobinu. Hodnoty celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu a triglyceridů a
hladin inzulinu se po léčbě významně nezměnily.
Tabulka 8. Charakteristiky pacientů s feochromocytomem před a po léčbě

Pohlaví (ženy/muži)
Věk (roky)
BMI (kg/m2)
Systolický krevní tlak (mmHg)
Diastolický krevní tlak (mmHg)
Průměrný systolický krevní tlak
dle 24-hodinového monitorování (mmHg)
Průměrný diastolický krevní tlak
dle 24-hodinového monitorování (mmHg)
Celkový cholesterol (mmol/l)
Triglyceridy (mmol/l)
HDL cholesterol (mmol/l)
Glykémie (mmol/l)
Glykovaný hemoglobin (dle IFCC) (%)
Hladiny inzulínu (µIU/ml)
Hladiny adrenalinu v moči (nmol/g kreat)
Hladiny noradrenalinu v moči (nmol/g
kreat)

Před léčbou
(n = 18)
7/11
45,7 ± 2,9
24,3 ± 0,8
137 ± 4
84 ± 4

Po léčbě
(n = 18)
7/11
46,5 ± 2,7
25,5 ± 0,9 **
126 ± 3 *
82 ± 2

** p < 0,001
* p < 0,05
NS

134 ± 4

118 ± 2 **

** p < 0,001

83 ± 3

74 ± 1 *

* p < 0,01

5,7 ± 0,3
1,5 ± 0,2
1,6 ± 0,06
7,0 ± 0,4
4,5 ± 0,3
19,2 ± 2,1
377,9 ± 155

5,5 ± 0,3
1,4 ± 0,2
1,4 ± 0,06
4,7 ± 0,1 **
3,8 ± 0,2 *
15,5 ± 1,5
19,1 ± 2,8 *
176,9 ± 15,3
**

NS
NS
NS
** p < 0,001
* p = 0,01
NS
* p < 0,05

2676 ± 438

** p < 0,001

Vysvětlivky: BMI = body mass index; IFCC = Světová federace klinické chemie a laboratorní
medicíny (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine); HDL =
lipoproteiny s vysokou hustotou (high density lipoprotein); NS = nesignifikantní.
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4.3.2 Sérové hladiny CRP, leptinu, adiponektinu a rezistinu u pacientů
s feochromocytomem před a po léčbě
U pacientů s feochromocytomem došlo 6 měsíců po chirurgickém odstranění
tumoru k významnému poklesu C-reaktivního proteinu. Naproti tomu po léčbě u
pacientů

nebyly zaznamenány signifikantní

změny sérových

hladin

leptinu,

adiponektinu nebo rezistinu a to i přes to, že po léčbě došlo u pacientů k statisticky
významnému zvýšení BMI (Tabulka 9).
Při srovnání hladin leptinu u pacientů podle pohlaví byly zjištěny vyšší hladiny
leptinu u žen než u mužů (12,4 ± 3,6 vs. 3,2 ± 0,8 ng/ml, p = 0,046), před léčbou. U
jiných parametrů nebyly zaznamenány významné rozdíly v závislosti na pohlaví.
Tabulka

9.

Hladiny

C-reaktivního

proteinu

a

adipokinů

u

pacientů

s feochromocytomem před a po léčbě

CRP (mg/l)
Leptin (ng/ml)
Adiponektin (µg/ml)
Rezistin (ng/ml)

Před léčbou
(n = 18)
0,492 ± 0,123
6,76 ±1,78
20,01 ± 2,49
5,34 ± 0,5

Po léčbě
(n = 18)
0,235 ± 0,051 *
8,79 ±2,86
18,34 ± 2,49
5,56 ± 0,55

* p < 0,05
NS
NS
NS

Vysvětlivky: CRP = C-reaktivní protein, NS = nesignifikantní.

4.3.3 Korelace mezi hladinami adipokinů, antropometrickými parametry, krevním
tlakem, CRP a biochemickými parametry
U pacientů před léčbou byla zjištěna pozitivní korelace sérových hladin leptinu
s věkem (r = 0,7, p = 0,001), BMI (r = 0,50, p = 0,01), s triglyceridy (r = 0,59, p = 0,01)
a hladinami inzulinu (r = 0,54, p = 0,02), a negativní korelace s průměrným
diastolickým tlakem za 24 hodin (r = – 0,59, p = 0,011). Po odstranění
feochromocytomu korelovaly hladiny leptinu s věkem (r = 0,67, p = 0,02), BMI (r =
0,60, p = 0,01) a triglyceridy (r = 0,5, p = 0,04). Nebyly zjištěny jiné statisticky
významné korelace sérových hladin leptinu s jinými parametry, např. ani s hladinami
adrenalinu a noradrenalinu v moči.
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Sérové hladiny rezistinu pozitivně korelovaly s hladinou celkového cholesterolu
po léčbě (r = 0,61, p = 0,007).
Mezi hladinami CRP a adipokiny nebyly zjištěny významné korelace. Hladina
CRP pozitivně korelovala se systolickým a diastolickým krevním tlakem (r = 0,51, p =
0,04; resp. r = 0,53, p = 0,04) (Obrázek 4), s celkovým cholesterolem (r = 0,65, p =
0,01), triglyceridy (r = 0,55, p = 0,03) a hladinami adrenalinu ve sběru moči za 24 hodin
(r = 0,56, p = 0,02) u pacientů po chirurgické léčbě. Nebyly zjištěny další statisticky
významné korelace mezi CRP, adipokiny, katecholaminy a dalšími sledovanými
parametry.
Obrázek 4.
Korelace mezi průměrným systolickým a diastolickým krevním tlakem a hladinou
CRP u pacientů po chirurgickém odstranění feochromocytomu (n = 18).
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4.4 Endoteliální dysfunkce u pacientů chronicky závislých na heroinu: vliv
substituční léčby metadonem
4.4.1 Charakteristika pacientů a zdravých kontrolních subjektů
BMI pacientů s chronickou závislostí na heroinu se významně nelišil od
zdravých kontrolních jedinců. Naproti tomu byly u pacientů závislých na heroinu
zjištěny 4-násobně vyšší hladiny C-reaktivního proteinu ve srovnání s kontrolní
skupinou (Tabulka 10).
Roční substituční léčba s podáváním metadonu vedla u pacientů závislých na
heroinu k signifikantnímu zvýšení hladin celkové bílkoviny. Naproti tomu, po roce této
léčby nebyly u závislých pacientů zaznamenány signifikantní změny BMI nebo CRP
(Tabulka 11).
4.4.2 Markery endoteliální dysfunkce a adipokiny
Sérové hladiny solubilních cytoadhezivních molekul E-selektin, ICAM-1 a
VCAM-1 byly u jedinců závislých na heroinu významně zvýšeny proti kontrolní
skupině. Sérové koncentrace myeloperoxidázy (MPO) a metaloproteinázy 9 (MMP-9)
byly vstupně u závislých jedinců ve srovnání s kontrolami signifikantně vyšší (Tabulka
10). Po roční odvykací léčbě s podáváním metadonu významně klesla hladina MMP-9,
pokles hladin MPO po léčbě nedosáhl statistické významnosti (p = 0,069). Naopak,
odvykací léčba nevedla ke změnám koncentrací cytoadhezivních molekul (Tabulka 11).
Sérové hladiny adiponektinu byly vstupně u pacientů závislých na heroinu
významně snížené ve srovnání s kontrolní skupinou. Sérové hladiny rezistinu byly
naopak u závislých jedinců 2-násobně zvýšené (Tabulka 10). Roční léčba metadonem
neovlivnila signifikantně hladiny adiponektinu ani rezistinu (Tabulka 11).
Mezi

cirkulujícími

hladinami

adiponektinu

a

rezistinu

a

hladinami

cytoadhezivních molekul, myeloperoxidázy nebo metaloproteinázy nebyly zjištěny
signifikantní korelace.
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Tabulka 10. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry pacientů
s chronickou závislostí na heroinu a kontrolní skupiny

BMI (kg/m2)
Celková bílkovina (g/l)
C-reaktivní protein (mg/l)
Adiponektin (ug/ml)
Rezistin (ng/ml)
ICAM-1 (ng/ml)
VCAM-1 (ng/ml)
E-selektin (ng/ml)
MPO (ng/ml)
MMP-9 (ng/ml)

Kontrolní skupina
(n = 16)
22,1 ± 0,8
78,9 ± 2,2
2,9 ± 0,9
26,1 ± 3,2
4,6 ± 0,5
111,4 ± 6,6
926,7 ± 55,9
11,2 ± 1,0
37,6 ± 7,0
149,7 ± 16,0

Pacienti závislí na heroinu
(n = 16)
21,9 ± 0,6
75,1 ± 2,1
12,8 ± 2,9 *
17,8 ± 2,1 *
8,4 ± 0,9 *
228,3 ± 30,5 *
1364 ± 135,5 *
24,0 ± 2,3 *
126,1 ± 21,7 *
265,3 ± 36,1 *

* p < 0,05 vs. kontrolní skupina
Vysvětlivky: BMI = body mass index; ICAM-1 = intercelulární cytoadhezivní molekula 1;
VCAM-1 = vaskulární cytoadhezivní molekula 1; MPO = myeloperoxidáza (myeloperoxidase);
MMP-9 = metaloproteináza 9 (metalloproteinase 9).

Tabulka 11. Antropometrické, biochemické a hormonální parametry pacientů
s chronickou závislostí na heroinu před léčbou a po 1 roce užívání metadonu

BMI (kg/m2)
Celková bílkovina (g/l)
C-reaktivní protein
(mg/l)
Adiponektin (ug/ml)
Rezistin (ng/ml)
ICAM-1 (ng/ml)
VCAM-1 (ng/ml)
E-selektin (ng/ml)
MPO (ng/ml)
MMP-9 (ng/ml)

Pacienti závislí na heroinu
před léčbou (n = 9)
21,8 ± 1,0
12,1 ± 2,3

Pacienti závislí na heroinu
po léčbě (n = 9)
22,2 ± 1,2
11,0 ± 2,2

75,1 ± 3,3

79,2 ± 4,2 °

16,5 ± 3,0
17,0 ± 3,3
8,8 ± 1,0
8,6 ± 1,0
188,7 ± 20,4
219,5 ± 44,1
1260 ± 109
1238 ± 135
30,1 ± 3,1
25,7 ± 4,0
123,2 ± 32
77,9 ± 20,9
235,9 ± 33,3
155,6 ± 17,1 °
° p < 0,05 vs. pacienti před léčbou

Vysvětlivky: BMI = body mass index; ICAM-1 = intercelulární cytoadhezivní molekula 1;
VCAM-1 = vaskulární cytoadhezivní molekula 1; MPO = myeloperoxidáza (myeloperoxidase);
MMP-9 = metaloproteináza 9 (metalloproteinase 9).
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5. DISKUZE

5.1 Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání
subkutánní a viscerální tukové tkáně
Nejvýznamnějším výsledkem této studie je přímý průkaz rozdílů v produkci
cytoadhezivních molekul (CAM) v tukové tkáni mezi obézními a štíhlými ženami.
Exprese mRNA a množství proteinu pro ICAM-1 a VCAM-1 byly signifikantně vyšší
ve viscerální, nikoliv však v subkutánní tukové tkáni obézních žen, zatímco exprese
mRNA pro E-selektin a MCP-1 se mezi skupinami nelišily. Je zajímavé, že ve
viscerální

tukové

tkáni

pozitivně

korelovala

mRNA

exprese

sledovaných

cytoadhezivních molekul s expresí markeru imunokompetentních buněk CD68.
Exprese mRNA pro ICAM-1 a VCAM-1 ve viscerálním tuku současně korelovaly i
s BMI.
Cirkulující hladiny cytoadhezivních molekul představují markery aktivace
endotelu (Pigott 1992) a jejich zvýšené hladiny byly popsány u obézních jedinců ve
většině (Ferri 1999; Pontiroli 2004; Hatunic 2007), ne však ve všech publikovaných
pracích (Matsumoto 2002). V naší studii jsme zaznamenali zvýšenou hladinu
solubilního E-selektinu a ICAM-1 u obézních žen s BMI nad 40 kg/m2 ve srovnání
s kontrolní skupinou. Pro skupinu obézních žen s BMI 30 – 40 kg/m2 rozdíly proti
kontrolám nebyly signifikantní, což může souviset s relativně menším rozdílem BMI
mezi skupinami (Ferri 1999; Troseid 2005), případně s antihypertenzní medikací u
obézních jedinců (Boulbou 2005).
Tuková tkáň exprimuje cytoadhezivní molekuly (Champagne 1998; Robledo
2003; Tsakadze 2004; Brake 2006), což potvrzují i naše výsledky; u obézních jedinců
by tak výrazně zvýšené množství tukové tkáně mohlo být potenciálně významným
zdrojem solubilních CAM. Přestože jsme zjistili pouze korelaci množství proteinu
ICAM-1 s hladinou solubilní formy, lze předpokládat, že hladina cirkulujících CAM
odráží intenzitu jejich produkce řadou různých buněk tukové tkáně a současně
endotelovými a imunokompetentními buňkami mimo tukovou tkáň. Jednotlivé
cytoadhezivní molekuly mohou v rámci procesu adheze zastávat specifické funkce a
také se lišit predominantním místem svého vzniku (Chia 1998; Miller and Cappuccio
2006).
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Předchozí studie prokázaly vztah mezi množstvím viscerální tukové tkáně
(vesměs měřeným pouze jako obvod pasu) a hladinou solubilní ICAM-1, což opět
naznačuje přímou souvislost viscerálního tuku s endoteliální dysfunkcí a prozánětlivým
stavem organizmu (Marchesi 2007). Kromě toho, že se viscerální tuková tkáň může
podílet na cirkulujících hladinách CAM, patofyziologicky důležitá může být i
parakrinní funkce těchto molekul v tukové tkáni. Parakrinním působením mohou
cytoadhezivní molekuly vznikající v tukové tkáni ovlivňovat regulaci zánětlivých
procesů a přispívat k migraci a aktivaci makrofágů v tukové tkáni obézních jedinců
(Brake 2006). V naší studii jsme prokázali pozitivní korelaci mezi expresí
cytoadhezivních molekul ve viscerální tukové tkáni a BMI a CD68, což je v souladu
s předpokládaným vztahem mezi abdominální obezitou, infiltrací tukové tkáně
makrofágy a endoteliální dysfunkcí. Z našich výsledků tak nepřímo vyplývá, že
významnými producenty CAM v rámci tukové tkáně jsou zde přítomné aktivované
imunokompetentní buňky.
Endoteliální dysfunkce na úrovni mikrocirkulace tkání je jedním z klíčových
procesů při vzniku inzulinové rezistence v tkáních (Serne 2002; Clark 2003). Zvýšení
exprese ICAM-1 a VCAM-1 ve viscerálním tuku u obézních jedinců tak může souviset
s rozvojem komplikací, např. diabetu nebo aterosklerózy, u kterých sehrává důležitou
úlohu subklinický zánět. Naše výsledky přímo potvrzují tezi, že viscerální tuková tkáň
se účastní v patofyziologických procesech souvisejících s obezitou. Přispívají tak
k bližšímu vysvětlení vztahů a mechanizmů vzniku kardiovaskulárních onemocnění u
jedinců s abdominální obezitou (Eckel and Krauss 1998).
Dle našich předchozích výsledků je zřejmé, že exprese mRNA pro cytoadhezivní
molekuly je regulována odlišně v subkutánní než ve viscerální tukové tkáni (Bošanská
2008). Exprese mRNA pro ICAM-1, VCAM-1 a E-selektin byla v podkožní tukové
tkáni žen s obezitou 2. a 3. stupně ve srovnání s kontrolní skupinou štíhlých žen snížená.
Snížení hmotnosti po 3-týdenní redukční dietě s velmi nízkým obsahem kalorií (VLCD)
vedlo

k signifikantnímu

zvýšení

exprese

mRNA

pro

ICAM-1

a

VCAM-1

v subkutánním tuku obézních žen. Výsledky této práce tak nesvědčí pro přímý vliv
produkce CAM v podkožní tukové tkáni na rozvoj endoteliální dysfunkce u obézních
jedinců. Je však nutno vzít v úvahu relativně nízký počet pacientů v jednotlivých
skupinách a také měření pouze mRNA a nikoliv přímo proteinu pro CAM, což mohlo
částečně ovlivnit výsledky studie.
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Monocytární chemoatraktivní protein 1 (MCP-1) významně působí na chemotaxi
monocytů a je také markerem zánětu u pacientů se zvýšeným rizikem koronární příhody
a dalších kardiovaskulárních onemocnění na podkladě aterosklerózy (Rollins 1997;
Martinovic 2005). V naší studii jsme nezaznamenali významné rozdíly mRNA exprese
MCP-1 mezi obézními a štíhlými ženami v žádném ze zkoumaných typů tukové tkáně.
To nasvědčuje tomu, že ne přímo MCP-1, ale spíše jiný faktor (samotné cytoadhezivní
molekuly?) sehrává u obezity klíčovou roli při indukci infiltrace tukové tkáně
imunokompetentními buňkami.
Zvýšená exprese markeru imunokompetentních buněk CD68 potvrzuje zvýšenou
infiltraci viscerální tukové tkáně obézních osob monocyty/makrofágy ve srovnání
s kontrolními neobézními osobami. Předchozí studie prokázaly proporcionální zvýšení
CD68 u obézních jedinců (Weisberg 2003), což je v souladu s pozitivní korelací CD68 a
BMI v naší studii. Otevřenou otázkou zatím zůstává, zda hlavním zdrojem
cytoadhezivních molekul ve viscerálním tuku obézních jedinců jsou adipocyty a nebo
spíše imunokompetentní buňky osídlující tukovou tkáň. Dle našich předchozích
výsledků jsou přímými producenty cytoadhezivních molekul jak izolované adipocyty
tak i tzv. stromovaskulární (neadipocytární) frakce tukové tkáně (Dolinkova 2008 a
nepublikované výsledky). Ve viscerálních adipocytech jsme zaznamenali 5 krát nižší
expresi VCAM-1 ve srovnání s celkovou viscerální tukovou tkání, zatímco exprese Eselektinu byla v izolovaných adipocytech 8 krát vyšší než v celkové tkáni (Dolinkova
2008). Proto významnější produkce cytoadhezivních molekul (např. VCAM-1) ve
viscerální tukové tkáni může být podmíněna jejich produkcí adipocyty a současně i
jinými buňkami přítomnými v tukové tkáni jako jsou makrofágy nebo jiné
imunokompetentní buňky (Fain 2007).
Celkově jsme v této části studie prokázali souvislost obezity a zvýšených
expresí mRNA i produkce proteinu ICAM-1 a VCAM-1 ve viscerální, ne však
v subkutánní tukové tkáni. Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni
pozitivně koreluje s BMI a stupněm tkáňové infiltrace imunokompetentními
buňkami. Naše výsledky částečně vysvětlují mechanizmus těsného vztahu
viscerální obezity a kardiovaskulárních komplikací.
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5.2 Polymorfizmy genů pro adiponektin a rezistin u pacientů s mentální anorexií a
s obezitou a jejich vliv na metabolický fenotyp
Cílem studie bylo určit frekvenci polymorfizmů 45 T>G a 276 G>T genu pro
adiponektin a 62 G>A a -180 C>G genu pro rezistin u pacientek s obezitou, s mentální
anorexií a u kontrolních zdravých žen s normální hmotností. Sledovali jsme vliv
jednotlivých genotypů na sérové hladiny adiponektinu a rezistinu, jako i další
parametry, inzulinovou rezistenci vyjádřenou HOMA indexem, apod.
Přítomnost minoritní alely T v pozici 276 genu pro adiponektin zvýšila hladinu
adiponektinu v séru obézních pacientek a snížila hladinu glykovaného hemoglobinu u
kontrolní skupiny. Tyto výsledky jsou v souladu s dříve publikovanými studiemi, které
prokázaly, že jedinci s genotypem G/G v pozici 276 genu pro adiponektin mají snížené
sérové hladiny adiponektinu a poruchu glukózové tolerance (Hara 2002; GonzalezSanchez 2005). U nositelů minoritní alely T v pozici 276 genu pro adiponektin byla
popsána zvýšená mRNA exprese pro adiponektin ve viscerální tukové tkáni, která
korelovala se sérovou hladinou adiponektinu (Fredriksson 2006). Naproti tomu,
přítomnost této minoritní alely T v pozici 276 genu pro adiponektin byla u pacientek
s mentální anorexií provázena zvýšenou hladinou cholesterolu, zatímco nebyl
pozorován vliv na sérovou hladinu glykovaného hemoglobinu nebo cirkulujícího
adiponektinu u této skupiny pacientek. Lze tak předpokládat, že vliv přítomné minoritní
alely T genu ADP 276 je významně modifikován aktuálním nutričním stavem
organizmu, který může mít větší vliv na hladiny cirkulujícího adiponektinu než
sledovaný polymorfizmus.
Dalším sledovaným polymorfizmem byl polymorfizmus 62 G>A genu pro
rezistin. Nositelství minoritní alely A v pozici 62 genu pro rezistin bylo spojeno se
zvýšenou hladinou cholesterolu u obézních pacientek ve srovnání s G/G homozygoty,
naopak u zdravých osob vedla přítomnost minoritní alely A ke snížení hladin
glykovaného hemoglobinu. Ve studii Tana a kol. byla prokázána nižší frekvence
výskytu alely A v tomto polymorfizmu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu ve
srovnání s jedinci bez diabetu (Tan 2003).
Asociace mezi přítomností minoritní alely G v pozici -180 genu pro rezistin a
vyšším BMI u pacientek s mentální anorexií dosud popsána nebyla. Lze předpokládat,
že tento polymorfizmus, podobně jako i nositelství minoritní alely T v pozici 276 genu
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pro adiponektin by mohly představovat protektivní faktory některých metabolických
abnormalit.
Kromě výše uvedené asociace mezi polymorfizmem 276 G>T genu pro
adiponektin a sérovou hladinou adiponektinu jsme nezjistili další významné vztahy
mezi studovanými polymorfizmy a hladinami adiponektinu a rezistinu. Vzhledem
k relativně malému počtu subjektů však nelze vyloučit existenci dalších vztahů mezi
genotypem a změnami metabolických parametrů, které v naší studii nebyly zjištěny pro
nízkou statistickou sílu.
Výsledky této studie, v souladu s výsledky dříve publikovaných studií,
nasvědčují tomu, že polymorfizmy genů pro adiponektin a rezistin mohou
významně ovlivnit metabolický fenotyp pacientů s obezitou nebo mentální
anorexií. Manifestace určitého genotypu se pravděpodobně liší u pacientů
s rozdílným nutričním stavem organizmu.

5.3 Endokrinní funkce tukové tkáně a subklinický zánět: vliv léčby u pacientů
s feochromocytomem
Úspěšná chirurgická léčba feochromocytomu vedla u pacientů k signifikantnímu
váhovému přírůstku a současně k poklesu glykémie, glykovaného hemoglobinu a
dokonce i ke snížení míry subklinického zánětu v organizmu, vyjádřené hladinou Creaktivního proteinu (CRP). Nejvýznamnějším výsledkem naší studie je tedy disociace
mezi chronickým prozánětlivým stavem, zvýšením hmotnosti a endokrinní funkcí
tukové tkáně u pacientů s feochromocytomem po chirurgickém odstranění tumoru.
Z literatury je známo, že nadprodukce katecholaminů u pacientů s feochromocytomem
podmiňuje zvýšený bazální metabolizmus (Gifford 1964). Odstranění katecholaminy
produkujícího tumoru vede k porušení rovnováhy mezi příjmem a výdejem energie, a
v konečném důsledku ke zvýšení množství tělesného tuku a tak i k nárůstu hmotnosti.
V naší studii byl vzestup hmotnosti provázen snížením prozánětlivého stavu, což
vyjadřuje pokles hladin CRP. Tento výsledek je vcelku překvapivý vzhledem k řadě
studií prokazujících pozitivní korelaci zvýšených hladin CRP se zvýšeným BMI u
obezity (Haffner 2003a; Haffner 2003b; Stoll and Bendszus 2006). Na druhém konci
spektra BMI, např. u jedinců malnutricí při mentální anorexii, byly naopak popsány
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nižší hladiny CRP než u jedinců s BMI v normálním rozmezí (Dolezalova 2007). Na
základě předchozích studií by se dalo očekávat, že zvýšení hmotnosti povede v tukové
tkáni ke zvýšení produkce prozánětlivých faktorů (Cancello 2005; Anderlova 2006). Na
druhou stranu, u našich pacientů došlo jen k mírnému zvýšení hmotnosti a výsledný
BMI byl nadále v normálním rozmezí nebo v pásmu mírné nadváhy. Pravděpodobně
proto nedošlo k výraznějšímu negativnímu ovlivnění subklinického zánětu. Možným
vysvětlením disociace mezi změnou hmotnosti a hladin CRP může být převaha přímého
působení nadprodukce katecholaminů na hladiny CRP a/nebo jejich ovlivnění vyšším
krevním tlakem. Pro přímý vliv katecholaminů na CRP svědčí i pozitivní korelace mezi
hladinou CRP a množstvím adrenalinu v moči za 24 hodin u našich pacientů po léčbě.
Pro hodnocení změn endokrinní funkce tukové tkáně jsme použili sérové hladiny
hormonů vznikajících v tukové tkáni, leptinu, adiponektinu a rezistinu, měřené u
pacientů před léčbou a 6 měsíců po chirurgickém odstranění feochromocytomu. Hladiny
těchto adipokinů se mění v závislosti na změnách hmotnosti a souvisí také s mírou
systémového zánětu. Snížené hladiny adiponektinu byly popsány u pacientů se
zvýšeným rizikem inzulinové rezistence a aterosklerózy (Yang 2001; Yamauchi 2003b;
Shimada 2004), zatímco opak platí pro cirkulující hladiny rezistinu (Ukkola 2002;
Degawa-Yamauchi 2003; Yamauchi 2003b; Pischon 2005; Reilly 2005). S množstvím
tělesného tuku nejlépe korelují hladiny leptinu, opakovaně byly prokázány jeho zvýšené
hladiny u obézních jedinců ve srovnání se štíhlými osobami (Maffei 1995; Anderlova
2006; Patel 2008). Poněkud překvapivě nebyly hladiny žádného ze sledovaných
hormonů vznikajících v tukové tkáni odstraněním feochromocytomu ovlivněny. Tyto
výsledky tak nepotvrzují hypotézu, že se hormony tukové tkáně přímo účastní
v potlačení systémového prozánětlivého stavu u pacientů s feochromocytomem.
V rozporu s výsledky předchozích publikovaných experimentálních i klinických
studií (Kosaki 1996; Trayhurn 1996; Wocial 2002), které popsaly inhibiční působení
katecholaminů na produkci leptinu, jsme v naší studii nepozorovali významnou změnu
hladin

leptinu

po

odstranění

katecholaminy produkujícího

tumoru.

Chybění

očekávaného efektu může souviset s down-regulací příslušných adrenergních receptorů
a vznikem určité rezistence tukové tkáně na účinky katecholaminů (Bottner 1999),
přesný mechanizmus těchto změn však není jasný.
V této studii bylo zvýšení hmotnosti u pacientů po chirurgickém odstranění
feochromocytomu provázeno signifikantním poklesem hladin C-reaktivního
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proteinu, markeru systémového zánětu. Snížení CRP je pravděpodobně projevem
přerušení působení zvýšených hladin katecholaminů na produkci CRP a může být
známkou pozitivního efektu léčby feochromocytomu na progresi aterosklerózy a
na kardiovaskulární riziko. Naše výsledky nesvědčí pro přímý vliv adipocytárních
hormonů leptinu, adiponektinu a rezistinu na změny subklinického zánětu u
pacientů s feochromocytomem.

5.4 Endoteliální dysfunkce u pacientů chronicky závislých na heroinu: vliv
substituční léčby metadonem
Nejdůležitějším zjištěním této studie je skutečnost, že pacienti chronicky závislí
na heroinu, jako další riziková skupina pro vznik aterosklerózy a kardiovaskulárních
onemocnění, mají signifikantně zvýšené cirkulující hladiny solubilních cytoadhezivních
molekul. Navíc jsme u těchto jedinců zjistili zvýšenou hladinu myeloperoxidázy
(MPO), enzymu produkujícího škodlivé volné kyslíkové radikály, a zvýšenou hladinu
metaloproteinázy

9

(MMP-9),

enzymu

podílejícího

se

na

destabilizaci

aterosklerotických plátů (Nabata 2008).
Výsledky dříve publikovaných experimentálních i klinických studií nasvědčují
tomu, že porucha endokrinní funkce tukové tkáně významně přispívá k rozvoji
endoteliální dysfunkce a aterosklerózy (Berg and Scherer 2005; Hauner 2005). V této
studii jsme potvrdili naše předchozí výsledky, že hladiny rezistinu jsou u osob
chronicky závislých na heroinu zvýšené, zatímco hladiny adiponektinu jsou ve srovnání
se zdravými kontrolami nižší (Housova 2005b). V experimentální studii prokázal
Kawanami a kolektiv proliferační účinky rezistinu na hladké svalové buňky ve stěně cév
a indukci exprese cytoadhezivních molekul na povrchu endotelových buněk in vitro
(Kawanami 2004). V klinických studiích najdeme zvýšené hladiny rezistinu například u
pacientů s aterosklerózou koronárních tepen (Ohmori 2005), rezistin je dokonce
považován za významný prediktivní faktor koronární aterosklerózy, nezávislý na
hladině CRP (Reilly 2005).
Pro účast adiponektinu v etiopatogenezi aterosklerózy existuje ještě více důkazů
a jeho protizánětlivé a antiaterogenní účinky jsou v centru pozornosti řady
experimentálních i klinických studií (Im 2006; Devaraj 2008; Zhang 2008). Transgenní
myší modely s úplným chyběním adiponektinu nebo obézní myši se sníženou hladinou
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adiponektinu vykazují významnou akceleraci aterosklerotických změn, které jsou
reverzibilní, pokud je podáván adiponektin (Kubota 2002; Maeda 2002; Haluzik 2004a).
Mechanizmus antiaterogenního působení adiponektinu popsaný v in vitro studiích
zahrnuje inhibici proliferace a migrace hladkých svalových buněk v cévní stěně (Arita
2002) a inhibici transformace makrofágů na pěnové buňky (Ouchi 2001). Spektrum
informací

o

adiponektinu

doplňují

výsledky

klinických

studií,

u

pacientů

s akcelerovanou aterosklerózou byly opakovaně popsány snížené hladiny adiponektinu
(Hotta 2000; Haluzik 2004b; Shimada 2004). Podobně jako u jiných pacientů
s předčasnou progresí aterosklerózy jsme v naší studii u pacientů chronicky závislých na
heroinu zjistili zvýšené hladiny rezistinu a snížené hladiny adiponektinu. Změny hladin
hormonů produkovaných tukovou tkání by mohly být v přímé souvislosti s rozvojem
endoteliální dysfunkce u této skupiny pacientů.
Při interpretaci výsledků je však nutno zohlednit i skutečnost, že u části
chronicky závislých pacientů v naší skupině byla zjištěna pozitivita na hepatitidu B
a/nebo C. V literatuře totiž byly u pacientů s hepatitidou popsány zvýšené hladiny
některých cytoadhezivních molekul. Například Bruno a kolektiv popsal zvýšené hladiny
cirkulujících ICAM-1 a VCAM-1 u pacientů s chronickou aktivní hepatitidou, a to ve
srovnání s pacienty s jaterní cirhózou i se zdravými kontrolami (Bruno 2005). Hladiny
ICAM-1 v této studii korelovaly s aktivitou zánětu, zatímco hladiny VCAM-1 souvisely
spíše s mírou postižení jater. V jiné studii Kaplanski a kol. popsal zvýšené hladiny
ICAM-1 a VCAM-1 u pacientů s hepatitis C – asociovanou těžkou vaskulitidou
(Kaplanski 2005). V naší studii bylo 10 ze 16 pacientů s chronickou závislostí na
heroinu hepatitis B a/nebo C pozitivních, proto jsme zvažovali i možnost vlivu této
nemoci na endoteliální funkci. Dle výsledků statistické subanalýzy (přestože počet
subjektů je malý) nebyly při srovnání skupiny hepatitis pozitivních pacientů s hepatitis
negativní skupinou zjištěny rozdíly v hladinách ICAM-1, VCAM-1 nebo E-selektinu
(data nejsou uváděna). Nebyly prokázány ani významné vztahy mezi sledovanými
markery endotelové dysfunkce a markerem zánětu C-reaktivním proteinem. U
podskupiny pacientů, která podstoupila roční odvykací léčbu s podáváním metadonu,
došlo

k poklesu

myeloperoxidázy,

metaloproteinázy 9
nedošlo

však

a tendenci

k významnému

k poklesu
ovlivnění

měly i
hladin

hladiny

solubilních

cytoadhezivních molekul a hladin rezistinu nebo adiponektinu.
Pravděpodobné vysvětlení změn hladin cytoadhezivních molekul u jedinců
závislých na heroinu tak představuje kombinace chronického systémového zánětu
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provázejícího onemocnění hepatitidou nebo jiným zánětlivým onemocněním a poruchu
endokrinní funkce tukové tkáně. Otevřenou otázkou zůstává, jestli porucha endokrinní
funkce tukové tkáně vzniká v důsledku systémového prozánětlivého stavu a nebo jestli
v tomto procesu sehrává kauzální roli.
V experimentálních studiích na myším modelu dokáže podávání adiponektinu
zmírnit nealkoholickou steatózu jater i alkoholem podmíněnou jaterní steatózu (Xu
2003), což otvírá případné možnosti intervence a léčby chronického hepatopatie i u lidí,
třeba i u drogově závislých pacientů. K ověření přesného mechanizmu působení
adiponektinu a jeho efektu na jaterní tkáň bude nezbytné provedení dalších cílených
studií.
Pacienti chronicky závislí na heroinu měli zvýšené hladiny cirkulujícího
rezistinu, cytoadhezivních molekul, myeloperoxidázy a metaloproteinázy 9 a
snížené hladiny adiponektinu ve srovnání se zdravými kontrolami. Roční odvykací
léčba metadonem signifikantně snížila metaloproteinázu 9, ale neovlivnila další
sledované markery endoteliální dysfunkce.
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6. ZÁVĚR

Tuková tkáň jako producent řady hormonálních působků je nepochybně
významnou součástí regulačních systémů energetického metabolizmu a současně i
zánětlivých a imunitních procesů. Velké epidemiologické studie opakovaně potvrdily
souvislosti mezi dvěma typy onemocnění s vysokou prevalencí a řadou komplikací:
obezitou a aterosklerózou resp. kardiovaskulárními chorobami. Jejich klinické
důsledky a také předpokládaná podobnost patofyziologických mechanizmů v podobě
chronického subklinického zánětu byly jedním z podnětů pro současné intenzivní
výzkumy poruch endokrinní funkce tukové tkáně a mechanizmů endoteliální
dysfunkce.
Tato práce byla zaměřena na výzkum endokrinní funkce tukové tkáně u
rizikových osob z hlediska rozvoje aterosklerózy, jako jsou pacienti s obezitou,
sekundární hypertenzí při feochromocytomu nebo malnutricí při chronické drogové
závislosti. Sledovali jsme hladiny cirkulujících adipokinů a cytoadhezivních molekul a
stanovením exprese příslušných genů přímo v podkožní resp. viscerální tukové tkáni
jsme hodnotili podíl tukové tkáně na jejich celkové produkci. U části pacientů jsme
zjišťovali výskyt polymorfizmů genů pro adiponektin a rezistin a jejich vliv na
metabolické parametry. U pacientů se sekundární hypertenzí a u chronicky drogově
závislých pacientů jsme hledali souvislosti mezi dysfunkcí tukové tkáně a vybranými
parametry subklinického zánětu.
Naše výsledky potvrzují, že proaterogenně působící cytoadhezivní molekuly
jsou exprimovány jak v subkutánní tak i viscerální tukové tkáni. Ve viscerální tukové
tkáni byl potvrzen významný vliv obezity na zvýšenou produkci dvou typů
cytoadhezivních

molekul,

což

také

souviselo

se

stupněm

její

infiltrace

imunokompetentními buňkami. Věříme, že tyto výsledky přispívají k částečnému
vysvětlení těsného vztahu viscerální obezity a rizika kardiovaskulárních onemocnění.
Nejen u obézních, ale i u drogově závislých jedinců jsme zjistili zvýšené markery
endoteliální dysfunkce a současně poruchu endokrinní funkce tukové tkáně. Porucha
endokrinní funkce tukové tkáně se, kromě jiných faktorů, může částečně podílet na
systémovém prozánětlivém stavu. Závažným zjištěním bezesporu je, že ani po roční
léčbě u těchto pacientů nedochází k normalizaci zvýšených hladin uvedených faktorů a
zvýšené riziko tak přetrvává. Naopak, u pacientů se sekundární hypertenzí bylo zvýšení
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hmotnosti po léčbě a normalizaci hladin katecholaminů překvapivě provázeno
významným poklesem hladin C-reaktivního proteinu, markeru systémového zánětu.
Přímou účast hormonů tukové tkáně v tomto procesu jsme neprokázali, spíše se jedná o
přímé působení katecholaminů.
Výsledky této práce jsou tak další částí složité mozaiky směřující
k detailnějšímu vysvětlení všech mechanizmů a souvislostí mezi endokrinní funkcí resp.
dysfunkcí tukové tkáně a rozvojem aterosklerózy. Konečným cílem těchto výzkumů je
co nejlépe porozumět a případně preventivně a/nebo terapeuticky ovlivnit negativní
humorální působení tukové tkáně a zlepšit tak prognózu řady nemocných s vysokým
rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění.

Podporováno IGA 8302-5 a MZO 000064165
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