Univerzita Karlova v Praze
3. lékařská fakulta

VLIV AKUTNÍHO HLADOVĚNÍ A DIABETES
MELLITUS 2. TYPU NA INZULÍNOVOU
REZISTENCI A ENERGETICKÝ METABOLISMUS U
OBÉZNÍCH

(Doktorská disertační práce)

MUDr. František Duška
Praha 2006

Název disertační práce: Vliv akutního hladovění a diabetes mellitus 2. typu na inzulínovou
rezistenci a energetický metabolismus u obézních [Effects of acute starvation and of type 2
diabetes upon insulin resistance and substrate utilization in obese subjects]
Autor: MUDr. František Duška
Školitel: Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
Školící pracoviště: II. interní klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,
Praha a Ústav lékařské chemie a biochemie Centra biomedicínských oborů 3. LF UK
Obor postgraduálního studia: Fyziologie a patofyziologie člověka
Předseda oborové rady: prof. MUDr. Stanislav Trojan, DrSc.
Datum obhajoby: .......................................
Práce vznikla v letech 2000 – 2006 v rámci interního a později kombinovaného
postgraduálního doktorského studia biomedicíny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
v Praze a byla odevzdána dne 4.10.2006.

1-2

Obsah
0. Prohlášení, poděkování, seznam zkratek...........................................................5
1. Úvod.......................................................................................................................9
1.1 Fyziologická odpověď na hladovění u neobézních osob bez diabetu............11
1.2 Vliv prosté obezity a diabetu na adaptaci na hladovění.................................12
1.3 Role osy GH-IGF-IGFBP v metabolické odpovědi na hladovění..................13
1.4 Vztah osy GH-IGF-IGFBP k obezitě a inzulnové rezistenci.........................15
1.5 Cíle práce........................................................................................................17
1.6 Hypotézy........................................................................................................17
2. Metody.................................................................................................................19
2.1 Studované subjekty........................................................................................19
2.2 Design studie..................................................................................................20
2.3 Anthropometrické vyšetření...........................................................................21
2.4 Izoglykemický hyperinzulinemický clamp....................................................22
2.5 Nepřímá kalorimetrie.....................................................................................23
2.6 Laboratorní stanovení.....................................................................................24
2.7 Statistické zpracování.....................................................................................26
3. Výsledky..............................................................................................................28
3.1 Změny tělesného složení v průběhu hladovění..............................................28
3.2 Plazmatické hladiny energetických substrátů................................................29
3.3 Endokrinní odpověď na akutní hladovění......................................................33
3.4 Změny inzulínové rezistence..........................................................................39
3.5 Změny v oxidaci energetických substrátů v průběhu hladovění....................48
1-3

3.6 Analýza faktorů ovlivňujících katabolismus proteinů...................................50
4. Diskuse................................................................................................................55
4.1 Koncentrace energetických substrátů a endokrinní změny v průběhu
hladovění........................................................................................................55
4.2 Vliv hladivění na inzulínovou rezistenci........................................................60
4.3 Vliv přítomnosti T2DM na hyperkatabolismus.............................................64
4.4 Limitace a omezení studie..............................................................................67
4.5 Klinické výstupy............................................................................................69
4.6 Závěry.............................................................................................................71
5.

Literatura..............................................................................................................72

6.

Summary (in English).........................................................................................88

7.

Příloha: publikované a k publikaci odeslané práce vzešlé ze studie...............93

1-4

Prohlášení

Prohlašuji, že v disertační práci jsou použita originální data ze studie provedené v
rámci autorova prezenčního postgraduálního studia. Finanční prostředky byly poskytnuty z
Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 1112
00001 Prevence, diagnostika a léčba iniciálních stádií diabetes mellitus, endokrinních,
environmentálních, metabolických a toxických poškožení zdraví a částečně z prostředků
nadace Nadání M. a Z. Hlávkových.
Prohlašuji rovněž, že práci jsem vypracoval samostatně a že jsem nebyl při získávání,
zpracovávání ani při publikaci dat v konfliktu zájmů.

V Praze dne 6.6. 2006
1-5

František Duška

Poděkování

Tato práce by nevznikla bez nápadů a rad prof. Iana A. Macdonalda z Univerzity v
Nottinghamu, který mi pomáhal sestavit experimentální protokol, učil mě clampovým
technikám a zejména kalkulacím potřebným k interpretaci výsledků nepřímé kalorimetrie.
Mgr. Aleš Kuběna, asistent katedry statistiky VŠE v Praze, mi pomáhal zpracovávat a těžit
data. Dr. ing. Petr Tůma zavedl na 3. LF UK metody stanovení 3-methylhistidinu a
neesterifikovaných mastných kyselin. Magda Mátlová byla pečlivou „research nurse“ a
probděla kvůli frekventním odběrům 22 nocí, Jana Potočková zajišťovala technickou
asistenci. MUDr. Věra Romanová z diabetologické ambulance ve Slunečné ulici v Praze 10
mi doporučila několik svých pacientů, aby se zúčastnili studie. Prof. Michal Anděl byl
autorem původního nápadu a většiny hypotéz ve studii a vzbudil ve mě zájem o fyziologii
metabolismu.
Všem výše jmenovaným děkuji.

Autor

1-6

Seznam zkratek
3-HB – 3-hydroxybutyrát
95CI – 95% interval spolehlivosti (confidence interval)
AK – aminokyselina, aminokyseliny
BMI – index tělesné hmotnosti (body mass index)
EE – energetický výdej (energy expenditure)
FM – hmota tělesného tuku (fat mass)
GCR – rychlost clearance glukózy (glucose clearance rate)
GH – růstový hormon (growth hormone)
IFGBP – vazebný protein pro inzulínu podobný růstový faktor (insulin-like growth
factor binding protein)
IGF – inzulínu podobný růstový faktor (insulin-like growth factor)
LBM – beztuková tělesná hmota (lean body mass)
M, M-hodnota – metabolizovaná glukóza (viz Metody)
met-His – 3-methylhistidin
NA – údaj není dostupný (not avalilable, not aplicable)
NEFA – neesterifikované mastné kyseliny (non-esterified fatty acid)
NOGD – neoxidativně metabolizovaná glukóza (non-oxidative glucose disposal)
NS – nesignifikantní
OB – obezita, kontrolní soubor obézních subjektů bez diabetu
RQ – respirační kvocient
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SHBG – pohlavní hormony vázaící globulin (sex-hormone binding globuline)
T2DM – diabetes mellitus 2. typu, soubor subjektů s diabetes mellitus 2. typu
TG – triacylglyceroly
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1 Úvod
Epidemie obezity postihla podle údajů WHO vyspělou část světa: obézních je na světě
300 miliónů a nadváhou trpí více než 1 miliarda lidí (www stránky WHO). Obezita je
v úzkém kauzálním vztahu s inzulínovou rezistencí a metabolickým syndromem a stává se
tak významným přispěvatelem k morbiditě a mortalitě na diabetes mellitus 2. typu,
komplikace aterosklerózy a nádory (Krentz, 2002; Svačina, 2003). „Westernizace“
společnosti s úbytkem fyzické aktivity a trvalým dostatkem až nadbytkem energetických
vedla k prudkému vzestupu prevalence diabetes mellitus 2. typu (T2DM) a dalších
civilizačních onemocnění. Od 60. let vznikla řada teorií, které se snaží vysvětlit, jak je možné,
že genotyp predisponující k této chorobě, která jistě představuje významnou selekční i
reprodukční nevýhodu, nebyl v evoluci eliminován. V roce 1962 zformuloval Neel (Neel,
1962) teorii šetrného genotypu („thrifty genotype“). Podle ní byli v evoluci vyselektováni
jedinci, mající „rychlý inzulínový spouštěč“. Při požití první potravy po období hladovění
dojde k vzestupu inzulinémie a přijaté substráty jsou rychle uloženy do zásob, ztráty glukózy
močí (ke kterým dochází díky fyziologickému „diabetu z hladovění“, viz níže) jsou
minimalizovány. V situaci, kdy jsou období nedostatku potravy významným selekčním
momentem, se šetrné geny přenesly. V dnešní době nadbytku vede podle Neelovy teorie
postprandiální hyperinzulinémie k selhání sekrece a rozvoji diabetu. Neel ve své originální
práci ještě nerozlišuje druhý typ diabetu a neužívá termínu inzulínová rezistence. Při dalších
revizích této teorie se mezi postprandiální hyperinzulinémií a selháním sekrece inzulínu
objevuje patofyziologický mezičlánek: inzulínová rezistence. Experimentálně se tato teorie
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spíše nepotvrzuje, neboť vyšší postprandiální inzulinémie v experimentu je provázena i vyšší
postprandiální glykémií (Reaven, 1993). Navíc, postprandiální inzulinémie u pacientů, u
kterých se později vyvine diabetes mellitus 2. typu jsou spíše snížené než zvýšené (Lillioja,
1993). Nicméně pozornost zůstala obrácena k jiným „šetrným genům“, které mohly v evoluci
přinášet výhodu a nyní se stát genetickým podkladem T2DM. Cahill (1966) a později Reaven
(1998) označili za klíčový inzulín rezistentní sval, který neutilizuje glukózu, a glukóza je tak
šetřena pro mozek a následně jsou nižší nároky na proteolýzu zajišťující nabídku
glukogenních aminokyselin. Ozanne&Hales (1998) zdůraznili v této

teorii důležitost

selektivity účinků inzulínu: zatímco odsun glukózy do svalu je zpomalen, proteoanabolické
účinky inzulínu jsou zachovány. Zároveň, dostupnost ketolátek v oběhu je schopna indukovat
enzymatické systémy oxidace ketolátek v CNS (Cahill, 1967, Frayn 2001), a tím přispět ke
snížení spotřeby glukózy v CNS a potažmo ke konzervaci tělesných proteinů. Lze tedy
předpokládat i rezistenci k antilipolytickým a antiketogenním účinkům inzulínu, které
mobilizací tukových zásob mohou přispět k šetření proteinů.
Podle Cahill-Reavenovy teorie šetrného genu by pacienti, u kterých se rozvinul
T2DM, v porovnání se srovnatelnými kontrolami bez diabetu, měli na hladovění reagovat
rychlejším snížením oxidace glukózy a aminokyselin a jako energetický substrát by měli více
používat mastné kyseliny a ketolátky.
Dietní manipulace - kalorická restrikce - je vedle zvýšení fyzické aktivity základem
prevence (Diabetes Prevention Program Research Group, 2002; Tuomilehto, 2001) i léčby
diabetes mellitus (Rendell, 2000). Tyto manipulace vedou ke změně tělesného složení –
snížení obsahu tělesného tuku a event. i zvýšení beztukové tělesné hmoty – změny z velké
části zodpovědné za pozitivní ovlivnění senzitivity k inzulínu a následný klinický benefit pro
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pacienta. Naše práce studuje akutní (60 hodin) úplné hladovění, kdy lze očekávat endokrinní a
metabolické změny, nikoli však významné změny tělesného složení.

1.1 Fyziologická odpověď na hladovění

u neobézních osob bez

diabetu.
Vzhledem ke stavu energetických zásob u neobézních osob (550 MJ v 15 kg
triacylglycerolů versus cca 10 MJ v 600 g glykogenu vs. 17 MJ/kg tělesných proteinů) je
základním úkolem metabolické adaptace na hladovění přesmyk z utilizace glukózy na využití
energetických substrátů odvozených od triacylglycerolů (tedy mastných kyselin a ketolátek).
Ve srovnání s jinými živočichy u člověka velmi rozvinutý centrální nervový systém
konzumuje cca 120 g glukózy denně (Zierler, 1999; Frayn, 2001) – a toto množství musí být
(po vyčerpání zásob glykogenu za méně než cca 48 hod [Shulman, 1992]) syntézováno
z aminokyselin. Spotřeba glukózy mozkem se snižuje až ve druhém týdnu úplného hladovění,
kdy se mozek začne adaptovat na utilizaci ketolátek. Současně s tím klesají – po přechodném
vzestupu trvajícím cca 24-48 hodin - odpady dusíku močí (Cahill, 1966; Hendon, 1983,
Frayn, 2001). Základní hormonální změnou, podmiňující adaptaci na hladovění je pokles
inzulinémie a vzestup hladiny glukagonu. Energetický výdej po počátečním vzestupu mezi
24. a 48. hodinou hladovění (zřejmě v důsledků vyšších nároků na glukoneogenezu [Mansell,
1990, Webber 1994]) postupně klesá. Je to způsobeno poklesem aktivity sympatiku po
přechodném vezestupu (Landsberg, 1978) a snížením hladin thyroidálních hormonů a leptinu.
Již v roce 1890 si Hoffmeister povšiml glykosurie po nakrmení dříve hladovějících
psů: pro tento stav se vžil název „diabetes z hladovění“. Je způsoben snížením sekrece
inzulínu (Unger 1976, Fink 1974) a rozvojem inzulínové rezistence.
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Citlivost rychlosti

odsunu glukózy z cirkulace k inzulínu se v průběhu hladovění snižuje díky snížení inzulínem
stimulované oxidace glukózy, zatímco syntéza glykogenu je nezměněna (Mansell 1990,
Webber 1994) stejně jako citlivost hormon-senzitivní lipázy (Newman, 1983). Pokles
citlivosti k inzulínu je nejspíše způsoben vysokými hladinami kontraregulačních hormonů a
volných mastných kyselin, které interferují s oxidací glukózy (Randle, 1963).

1.2 Vliv prosté obezity a diabetu na adaptaci na hladovění
Obezita je inzulín-rezistentní stav, u kterého je principielně zachována fyziologická
adaptace na hladovění (Douyon, 2002), včetně prohloubení inzulínové rezistence a snížené
sekrece inzulínu způsobujících zhoršení glukózové tolerance (Jackson, 1971; Hendon, 1983;
Belfiore, 1987; Fery 1994). Přítomnost T2DM fyziologickou adaptaci na hladovění významně
modifikuje: je popisován nejen pokles lačných glykémií (Jackson, 1971; Hendon, 1983;
Belfiore, 1987; Fery 1994; Glauber, 1987; Watts 1990), ale i snížení plochy pod glykemickou
křivkou při orálním glukózovém tolerančním testu (Jackson, 1971; Belfiore, 1987) či
testovacím jídle (Watts, 1990). Může to být způsobeno buď zlepšením sekrece inzulínu
(Glauber 1987; Watts 1990), nebo zlepšením inzulínové senzitivity. Pacienti s T2DM
postrádají některé klíčové adaptační reakce, které u pacientů bez diabetu vedou ke zhoršení
inzulínové senzitivity. Např. mají bazálně zvýšenou hladinu volných mastných kyselin
(Roden 1996; Hawkins, 2003), která nestoupá v průběhu hladovění (Jackson, 1971;
Wats,1990). Podobně je u nemocných s T2DM popisována bazální hyperglukagonemie
(Baron, 1987) bez dalšího vzestupu v průběhu hladovění (Gannon, 1996). Navíc hlavní
metabolické dráhy, zodpovědné za dodávku glukózy do cirkulace, nejsou u pacientů s T2DM
aktivovány jako u osob bez diabetu, ale spíše naopak: izotopové studie popisují u pacientů
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s T2DM

pokles jak čisté glukoneogeneze (Wajgnot, 2001), tak výdeje glukózy játry

(Glauber, 1987; Wajgnot, 2001).
Citlivost lipolýzy k supresivním účinkům inzulínu je u diabetes mellitus 2. typu
bazálně snížena (Chen, 1987; Groop, 1989), pravděpodobně v korelaci se stupněm
abdominální obezity (Kurioka, 2002) a vliv hladovění nebyl zatím zkoumán.

1.3 Role osy GH – IGF-1 -

IGFBP

v metabolické odpovědi na

hladovění
Účinky růstového hormonu (GH) jsou tradičně rozdělovány na přímé – způsobené
vazbou GH na receptor – a nepřímé, zprostředkované přes inzulínu podobné růstové faktory
(IGF-I, IGF-II) syntézované v játrech a působících endokrinně či vytvářených přímo
v cílových tkáních a působících parakrinně. Biologickou dostupnost IGF-I i –II modifikují
plazmatické vazebné proteiny pro IGF-I (IGFBP) několika typů, na který je vázáno více než
99% IGF přítomného v plazmě. Biologicky aktivní je pouze volný IGF-I (free IGF-I),
plazmatické vazebné proteiny biologickou snižují poměr free/total IGF-I, zároveň však
prodlužují poločas IGF-I a modifikují jeho vazbu na tkáňové receptory (Jones, 1995; Thissen,
1999; Baxter, 2001). Vliv osy GH-IGF-I-IGFBP na metabolismus je výslednicí přímých
účinků GH a nepřímých účinků vyvolaných vazbou volného IGF-I na receptor. GH sám
působí lipolyticky,

proteoanabolicky a má přinejmenším krátkodobé hyperglykemizující

účinky (Moller, 1995;Welbourne, 1997; Holt, 2003; Norrelund, 2005). Naproti tomu IGF-I,
který je v plazmě obsažen v koncentraci asi 100x vyšší než inzulín, má inzulínu podobné
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efekty – zejména efekt hypoglykemizující a proteoanabolický (Bach, 1992; Jones, 1995;
LeRoith, 2001; Dupont, 2001; Holt, 2003). Dostupnost a účinek IGF-I je modifikován
zejména následujícími vazebnými proteiny: IGFBP-1 je syntézován v játrech pod negativní
zpětnovazebnou kontrolou inzulinu. Sekrece IGFBP-I je tedy nepřímo úměrná hladině
inzulínu ve v. portae a jaterní citlivosti k inzulínu (Suikkari, 1988; Conover, 1992; Marin,
1993; Baxter, 1995; Frystyk, 1999). Při nízkých inzulinémiích (hladovění) se může projevit i
přímý supresivní vliv GH (Norrelund, 1999). IGFBP-1 má relativně malou molekulu, a proto
komplex IGF-I + IGFBP-1 může prostupovat endotelem ke tkáním. IGFBP-3 spolu
s acidolabilní podjednotkou (ALS) váže přes 90% plazmatického IGF-I. Výsledný komplex
z důvodu své velikosti nemůže prostupovat endotelem k cílovým buňkám. Pool IGF-I ve
vazbě na IGFBP-3-ALS může být uvolněn proteolytickou degradací (Bang, 1995;
Jones,1995). Syntéza IGFBP-3 je pozitivně regulována GH i IGF-I, podléhá však i nutričním
vlivům (Jones, 1995; Ketelslegers, 1996; Noel, 2001).
U zdravých osob denní sekrece růstového hormonu v průběhu akutního hladovění
stoupá asi 5x, zatímco hladina IGF-I zůstává neměnná (Hartman, 1992) či klesá (Merimee,
1982) – akutní hladovění tedy navozuje stav „GH-rezistence“ (Jenkins, 1998). Navíc, klesající
portální inzulinémie desinhibuje jaterní syntézu IGFBP-1, který dále snižuje biologickou
dostupnost IGF-I

(Botfield, 1997; Thissen, 1999; Norrelund, 2005). Chronická

proteinenergetická malnutrice vede k poklesu IGF-I (Caregaro, 1999), vzestupu IGFBP-1, a
tím u dětí k retardaci růstu (Ketelslegers, 1995, 1996). Osa GH je důležitým endokrinním
faktorem, který se podílí na metabolické adaptaci na hladovění: lipolytické účinky GH
zajišťují dostupnost NEFA pro tkáně - vyvíjí se inzulínová rezistence a je minimalizována
spotřeba glukózy a proteolýza nutná pro substrátové krytí glukoneogeneze. Vzestup
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plazmatické hladiny NEFA je pro proteiny šetřící efekt GH zásadní (Nielsen, 2001). Zároveň
jsou při hladovění minimalizovány inzulínu podobné efekty IGF-I tím, jak je při poklesu
inzulinémie desinhibována syntéza IGFBP-1 a naopak se snižuje (přinejmenším relativně)
syntéza IGF-1.
U heterogenní skupiny pacientů s T2DM byla při hladovění pozorována (Bang, 1994)
bazálně nižší koncentrace celkového IGF-I, která v průběhu hladověníí neklesala.
Koncentrace IGFBP-1 byla srovnatelná s obézními kontrolami bez diabetu, ale v průběhu
hladovění nestoupala.

1.4 Vztah osy GH-IGF-I- IGFBP k obezitě a inzulínové rezistenci
1.4.1 Osa GH u pacientů s porušenou citlivostí k inzulínu.
Přítomnost obezity vede k významnému snížení sekrece GH při spíše zvýšené hladině
volného IGF-I (obézní děti normálně rostou). Hyperinzulinémie u inzulín-rezistentních stavů
vede ke zvýšené citlivosti IGF-1 na GH (MaccarioA, 2001). Hladina IGFBP-3 je zvýšená
(Frystyk, 1995; Scacchi, 1999) nebo snížená (Kršek, 2003). Hladina celkového IGF-I je u
obézních nezměněná (Frystyk, 1995) nebo snížená (Rasmussen, 1994; Kršek, 2003). Nižší
hladina IGF-I i IGFBP-1 se v prospektivních epidemiologických studiích jeví jako rizikový
faktor rozvoje inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu (Heald, 2001; Sandhu, 2002;
Kistner, 2004) a znamená i zvýšené kardiovaskulární riziko (Juul, 2002). Transgenní myš s s
naopak zvýšenou expresí IGFBP-1 v průběhu života postupně rozvíjí hyperinzulinémii a
hyperglykémii (Crossey, 2000): zpětná vazba mzi portální inzulinémií a supresí IGFBP-1 je
pravděpodobně nezbytná pro normální glykoregulaci.
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Při hladovění u obézních je alterováno zvýšení sekrece GH v porovnání se štíhlými
(Beňo, 1981; Bang, 1994; Riedel, 1995) nebo sekrece GH nestoupá vůbec (MaccarioB, 2001)
ale normálně u nich klesá hladina celkového IGF-I (Bang, 1994; MaccarioB, 2001). Nižší
sekrece GH u obézních je působena jak faktory hypothalamickými, tak hyperinzulinémií,
která snižuje hladinu cirkulujícího IGFBP-1 a vyšší free-IGF-I zpětnovazbně inhibuje sekreci
GH (Frystyk, 1995; Scacchi, 1999): pojítkem mezi snížením sekrece GH a (abdominální)
obezitou je pravděpodobně inzulínová rezistence a následná hyperinzulinémie (Rasmussen,
1994). Hyperinzulinémie vyvolaná inzulínovou rezistencí v pubertě přispívá prostřednictvím
suprese syntézy IGFBP-1 zvyšující koncentraci volného IGF-I k pubertálnímu růstovému
výšvihu. U pubertálních dětí hladina IGFBP-1 koreluje s citlivostí k inzulínu těsněji než
s inzulinémií (Travers, 1998; Moran, 2002).
Přítomnost T2DM má tendenci zvyšovat amplitudu pulzů v analogii s diabetes
mellitus 1. typu, ale hyperglykémie tyto efekty ruší, a za bazálních podmínek proto mezi
obézními diabetiky a nediabetiky není v sekreci GH rozdíl (Franek, 1997).
1.4.2 Citlivost k inzulínu u pacientů s poruchou osy GH.
GH je z pohledu glukózového metabolismu funkčním antagonistou inzulínu a podání
rhGH je spojeno s rozvojem inzulínové rezistence a hyperinzulinémie. Vedle zvýšení hladin
plazmatických NEFA je za inzulínovou rezistenci působenou GH zodpovědná i přímá
postreceptorová interakce s inzulínovou signalizací (Takano, 2001). Pacienti s akromegalií
mají přes snížení celkového množství tělesného tuku a zvýšení svalové hmoty inzulínovou
rezistenci a častěji diabetes. IGFBP-3 působí v omentálních adipocytech in vitro inzulínovou
rezistenci (Chan, 2005). Na druhé straně deficit růstového hormonu v dospělosti je spojen
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také s inzulínovou rezistencí. Její příčinou je zvýšení obsahu tělesného tuku a možná též
chybění permisivního efektu IGF-I na působení inzulínu nalačno (přehled v: Johannsson,
1999).

1.5 Cíle práce
Přestože jsou krátkodobé režimy „very-low calorie diet“ u pacientů s T2DM klinicky
často používány s cílem prolomit inzulínovou rezistenci, jejich efekt na metabolismus a
endokrinní regulace dosud nebyl komplexně popsán. V našem experimentu používáme jako
model úplnou kalorickou restrikci po dobu 60 hodin u obézních diabetiků 2. typu s klinicky
vyjádřenou inzulínovou rezistencí v porovnání s osobami bez diabetu, srovnatelnými věkem,
stupněm obezity (BMI) i komorbiditou. Zvláště se zaměřujeme na vliv hladovění na
inzulínovou rezistenci a na vliv osy růstového hormonu a, ve světle teorie šetrného genu, na
vztah endokrinních regulací a citlivosti různých metabolických drah k inzulínu k rychlosti
úbytku svalové hmoty při hladovění.

1.6 Hypotézy
1. U pacientů s T2DM bude akutní hladovění zlepšovat citlivost k inzulínu (ve smyslu
schopnosti inzulínu stimulovat odsun glukózy z cirkulace a její oxidaci) – narozdíl od
obézních pacientů, u kterých bude odpověď inzulínové senzitivity na hladovění stejná jako u
štíhlých osob.
2. Rychlost úbytku svalové hmoty v průběhu hladovění bude nižší u osob, které jsou
rezistentní k stimulačním účinkům inzulínu na odsun glukózy z ECT či její oxidaci a naopak
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nižší u osob, které jsou rezistentní k antilipolytickým a antiketogenním účinkům inzulínu.
Neboli, dle teorie “thrifty genes“: inzulínová rezistzence je mechanismus, který šetří svaly, a
tím poskytuje organismu selekční výhodu při hladovění.
Dále si klademe za cíl zodpovědět následující otázky:
•

Lze změnu inzulínové rezistence v průběhu hladovění nějak predikovat, a tedy určit, u
kterých nemocných bude hladovka prospěšná?

•

Jak se u OB a T2DM liší schopnost inzulínu suprimovat plazmatické hladiny NEFA?

•

Jak se liší odpověď GH, IGF-1 (celkového a volného) a IGFBP-1 a 3 na hladovění u
T2DM a OB? Mají případné rozdíly vliv na změny inzulínové rezistence a oxidaci
energetických substrátů – zejména na proteokatabolismus a ketogenezu?
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2 Metody
Experimentální část studie představuje 60hodinový test úplného hladovění na
pacientech s T2DM a obézních kontrolách se sledováním hladin hormonů a energetických
substrátů ve dvouhodinových intervalech a s měřením inzulínové citlivosti před a po
hladovění

metodou dvoustupňového

izoglykemického

hyperinzulinemického

clampu

s nepřímou kalorimetrií.

2.1 Studované subjekty
Do studie bylo zařazeno iniciálně 22 pacientů, z nichž 2 studii nedokončili – jeden
odvolal souhlas, u druhého nebylo možné zajistit adekvátní žilní vstupy. Zpracována jsou data
od 10 obézních pacientů s T2DM (6mužů a 4ženy, věk 54.5±5.0 let, BMI 37.0±7.5 kg.m-2) a
10 obézních pacientů bez diabetu (4 muži a 6 žen, věk 52,8±6,7 let, BMI 37,5±4,8 kg.m´-2). U
obézních pacientů byl před zařazením do studie proveden orální glukózový toleranční test a
byla prokázána normální glukózová tolerance. Z 10 T2DM subjektů bylo 5 léčeno inzulínem
(denní dávka 47.2±6.4 IU) a 5 perorálními antidiabetiky (3 deriváty sulphonylurey, 1
metforminem a 1 na kombinaci obou). Trvání T2DM bylo 11.1±7.9 let.

Vylučovacím

kriteriem byla jakákoli jiná endokrinopatie nebo onemocnění, které by mohlo znamenat
ohrožení zdraví subjektu v průběhu hladovění. Všichni pacienti po detailním poučení
podepsali formulář informovaného souhlasu, který byl spolu s designem studie schválen
Etickou komisí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

2.2 Design studie
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Tři dny před začátkem testu hladověním (den -3) byly subjekty přijaty na II. interní
kliniku FNKV a převedeny na standardizovanou diabetickou dietu obsahující 175 g sacharidů
a 6 000 kJ denně. Pacienti léčení perorálními antidiabetiky byli v den přijetí převedeni na
intenzifikovanou inzulínovou terapii. Nemocní léčení thiazidovými diuretiky nebo ACE
inhibitory byli dočasně převedeni na léčbu felodipinem. Nikdo ze studovaných neužíval trvale
betablokátory.

Obrázek 1.: Schéma designu studie
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V den -2 byl od 07:00 proveden argininový stimulační test na sekreci růstového
hormonu a komplexní anthropometrické vyšetření.
V den -1 byl mezi 08:00 a 12:00 proveden první izoglykemický hyperinzulinemický
clamp s nepřímou kalorimetrií. Od večeře v 18:00 (U T2DM s poslední dávkou s.c. inzulínu,
bed-time inzuklín již nebyl aplikován) byly subjektry požádáni, aby po následujících 60 hodin
nic nejedli ani nekouřili. Tekutiny ve formě neslazených minerálních vod či neslazeného
slabého čaje byly dovoleny ad libitum, v minimálním doporučovaném množství 2 l/den.
Ode dne 1 (06:00) do konce hladovění (den 3 12:00) byly ve dvouhodinových
intervalech odebírány vzorky arterializované žilní krve na stanovení glukózy, laktátu, 3hydroxybutyrátu, volných mastných kyselin, hladiny inzulínu a růstového hormonu. Ve 12
hodinových intervalech vždy v 06:00 a 18:00 byla prováděna nepřímá kalorimetrie a sbírána
moč na odpady dusíku, 3-methylhistidinu a katecholaminů. Ve 24 hodinových intervalech
(vždy v 06:00) byly odebírány vzorky na stanovení hladin aminokyselin, triglyceridů,
cholesterolu, glukagonu, SHBG, IGF-1, IGFBP-1, IGFBP-3, (celkového i volného) a TSH.
V den 3 (08:00-12:00) tzn. po 60 hodinách hladovění byl zopakován
inzulínový clamp a anthropometrické vyšetření. Pacienti byli poté převedeni zpět na původní
léčbu a týž den v odpoledních hodinách propuštěni.
Compliance subjektů s protokolem byla kontrolována bed-side měřením
plazmatické hladiny ketolátek každé 2 hodiny: plynulý vzestup u všech subjektů svědčí proti
možnosti, že by některý ze subjektů předepsané hladovění porušil.

2.3 Anthropometrické vyšetření
Měření tělesné výšky bylo prováděno pomocí vertikální stupnice a pravoúhlého T
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pravítka. Tělesná hmotnost byla měřena na osobní váze SECA 770, Mediset-Chironax, USA,
přičemž vážený subjekt byl oblečen ve spodním prádle. Měření tloušťky kožní řasy bylo
prováděno na standardních místech (nad bicepsem, tricepsem, subskapulárně, na břiše,
suprailiakálně a ve středu lýtka) a tělesné složení bylo počítáno podle popsaných metodik
(Gray, 1990, Livingstone 2001, Durin, 1974). Zároveň byla přístrojem … měřena celotělová
bioimpedance při frekvencích 1, 5, 20, 50 a 100 Hz a kalkulováno tělesné složení a následně
měřením lokální bioimpedance kalkulována síla vrstvy podkožního tuku na břiše (Int J Obes
2001). Aby byly minimalizovány chyby, všechna měření prováděla táž osoba (studijní sestra).
Hodnoty množství tělesného tuku a beztukové tělesné hmoty jsou hodnotami získanými jako
průměr z výsledku získaného bioimpedancí a metodou měření kožních řas. Ztráta beztukové
tělesné hmoty (∆LBM) byla počítána z odpadu dusíku močí (Σ U-N):
∆LBM =Σ U-N * 6.25 * 5
Vycházíme z přespokladu, že beztuková tělesná hmota obsahuje 80% vody a 20%
proteinů a 1 g N je obsažen v 6,25g tělesných proteinů. Příjem proteinů byl po dobu
experimentu nulový. Ztráty dusíku stolicí a kůží nebyly měřeny a jsou považovány za
zanedbatelné.

2.4 Izoglykemický hyperinzulinemický clamp
Principem hyperinzulinemického clampu (De Fronzo, 1979) je podání kontinuální
infuze inzulínu, která vede ke konstantní hyperinzulinémii. Glykémie je za těchto podmínek
frekventně (á 5 min) měřena a udržována na určené konstantní hladině variabilní rychlostí
infuze glukózy. Po dosažení ustáleného stavu (steady state) je ideálně dosaženo potlačení
endogenní produkce glukózy a množství intravenózně přiváděné glukózy je ekvivalentní
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množství glukózy odsunuté z extracelulární tekutiny do buněk (takzvaná hodnota M – podle
„metabolized glucose“ neboli „glucose disposal“). Metodu jsme prováděli v následující
modifikaci: dávka inzulínu určená podle povrchu těla byla v 0.-120. minutě clampu
-2

-1

60

-2

mIU.m .min a byla následně zdvojnásobena ve 120.-240. minutě na 120 mIU.m .min-1.
Glykémie změřená na začátku prvního z clampů byla určená jako cílová u obou clampů.
Důvodem byla obava z eventuelního vyplavení kontraregulačních hormonů při dosažení
striktní euglykémie u nemocných dlouhodobě hyperglykemických (viz Féry 1994), čímž by
došlo ke zkreslení výsledků. Byla-li bazální lačná glykémie > 9mM, byla cílová glykémie
zvolena 9 mM, abychom se vyhnuli glykosurii. Jako index inzulínové senzitivity na dané
hladině inzulínu bylo zvoleno množství infundované glukózy za jednotku času vztažené na kg
beztukové tělesné hmotnosti (M-value, µg.min-1kg-1) po korekcích na změnu poolu glukózy
v extracelulární tekutině a event. ztráty glukózy močí. Glykémie v průběhu clampů byly
měřeny přístrojem Precision PCX (Abbott Laboratories, Německo).
V 0., 120. a 240. minutě byly odebrány vzorky arterializované žilní krve na stanovení
glukózy, laktátu, 3-hydroxybutyrátu, volných mastných kyselin a inzulínu. Před počátkem
clampu byly subjekty požádány, aby se vymočily. Následně byla sebrána moč ze spontánní
mikce ve 120. a 240. minutě clampu. V –30 až 0., v 90.až 120. a v 210. až 240. minutě byla
prováděna nepřímá kalorimetrie.

2.5 Nepřímá kalorimetrie
Nepřímá kalorimetrie byla prováděna systémem ventilované kanopy přístrojem V-max
Sensormedics, Series 29, USA poté, co subjekt 15 minut relaxoval vleže na zádech v tepelně
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neutrálním prostředí (udržováno mobilní klimatizační jednotkou). Všechny subjekty dobře
přivykly na kanopy a necítily pocit dušnosti ani klaustrofobii. Měření bylo prováděno do
dosažení ustáleného stavu signalizovaného přístrojem, obvykle po dobu 30 minut, a to ve 12
hodinových intervalech v průběhu hladovky a navíc po dobu 30 minut na konci obou fází
hyperinzulinemického clampu.
Odpady dusíku v moči byly měřeny jako suma dusíku vyloučeném ve formě
močoviny, amoniaku a kreatininu. Z přístroje byly zaznamenány pouze objemy O2 a CO2,
kalkulace energetického výdeje i oxidace energetických substrátů byly prováděny, jak je
popisováno v literatuře (Frayn 1983, 1997, Mansell 1990). Vzhledem k tomu, že v průběhu
hladovění se mění spektrum oxidovaných aminokyselin tak, že cca 25% oxidovaných
aminokyselin tvoří glutamin (Livesey, 1988), kalkulovali jsme proteinový RQ jako
RQprot = 0,823x0,75 + 0,890x0,25 + fx%NH3
V této rovnici 0.890 je RQ glutaminu a faktor f x %NH3 představuje korekci podle
množství dusíku vyloučeného jako amoniak. Při kalkulacích energetického výdeje v průběhu
hyperinzulinemického clampu bylo třeba zohlednit energetický výdej kalkulovat s ohledem na
poměrně rychlou oxidaci ketolátek (Elia, 1988, Mansell 1990) následovně:
EE = [(3,799 + 1,248 RQ – {0,75x0,157 ∆ 3-OHB+ 0,25x0,320 ∆ 3-OHB}) / (79,07 +
20,93 R)] x 0,995 x (0,1VO2)
V této rovnici RQ je respirační kvocient, ∆3-OHB [mmol/min] je změna plazmatické
koncentrace 3-hydroxybutyrátu v čase a VO2 [l/min] je spotřeba kyslíku. Koeficient 0.995 je
teoreticky závislý na podílu proteinů na energetickém výdeji, ale chyba je zanedbatelná
v širokém spektru možného podílu oxidace proteinů na energetickém výdeji (Frayn 1983,
1997, Mansell 1990). V průběhu hladovění byl ve 12hodinových intervalech sledován stav
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acidobazické rovnováhy odběrem kapilární krve na vyšetření dle Astrupa.

2.6 Laboratorní stanovení
Arterializace krve: pro odběr vzorků arterializované žilní krve byla použita 20 G
kanyla zavedená na dorsu ruky hrotem distálně, přičemž akrální část končetiny byla vyhřívána
pomocí přeložené vyhřívací dečky. Saturace hemoglobinu kyslíkem ve vzorcích krve
odebraných po zavedení kanyly byla vždy vyšší než 92%. Průchodnost kanyly byla poté
udržována pomocí zavedeného mandrénu nebo (v průběhu clampů) pomalou infuzí
fyziologického roztoku.
Při odběrech ve 2 hod intervalech byly odebrány 2 zkumavky arterializované žilní
krve: Z prvního vzorku odebraného do zkumavky s heparinem (10 ml) byla nejprve oddělena
kapka a na přístroji Precision PCX

(Medisense, Abbott Laboratories, Německo). byla

bedside měřena koncentrace 3-hydroxybutyrátu. Zbytek byl ihned centrifugován 10 min při
3000 otáčkách/min

v centrifuze chlazené na

4 °C. Plazma byla rozpipetována do

Eppendorfových zkumavek a uložena při –20 °C. Následně byla provedena analýza hladiny
volných mastných kyselin (kolorimetrie s 4-aminoantipyrinem, Randox Laboratories Ltd.,
Crumlin,

Velká

Británie

[Hron,

1981]),

inzulínu

(enzymová

imunometrie

s chemiluminiscentním detektorem, Immulite 2000, DPC, USA). Druhý vzorek byl odebrán
do 2,7 ml zkumavky obsahující NaF a po uložení při 4 °C do 24 hod analyzován na
koncentraci glukózy (glukózaoxidázová reakce) a laktátu (laktátoxidasa/peroxidasová
reflektometrie).
V 06:00 v den 1, 2 a 3 byl proveden navíc tzv. velký odběr, který kromě výše
uvedeného zahrnoval i aminokyseliny (stanovení vysoce účinnou kapalinovou chromatografií
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po derivatizaci ortho-ftalátdialdehydem).
Po změření objemu a důkladném promíchání bylo 5 ml moče odesláno na analýzu
koncentrace urey a kreatininu. Dalších 5 ml moče pro měření koncentrace amoniaku
(Glutamátdehydrogenasová reakce, Ortho Diagnostic System, Rochester, NY, USA) bylo ve
zkumavce převrstveno 0,1 ml toluenu a uloženo při –20°C. K dalším 2 ml vzorku bylo
přidáno 50 µl EDTA-glutathionového stabilizátoru a vzorek byl uložen pří –80 °C pro
analýzu katecholaminů (HPLC s electrochemickou detekcí [Hjemdahl, 1984]).

2.7 Statistické zpracování
Před

zpracování výsledků byla data testována na normalitu distribuce Shapiro-

Wilkovým W testem. Pokud nebyla pravděpodobnost normality distribuce < 0,05, byly užity
parametrické metody testování: Studentův t-test a ANOVA. V případě, že se testovaná data
odchylovala od normálního rozdělení, byly použity neparametrické testy, zejména test
Kolmogorov-Smirnovův a Kruskal-Wallsiův. Tam, kde byly používány neparametrické testy,
je to výslovně uvedeno. Pro explorativní analýzu vlivů na sledované závislé proměnné
(stupně inzulínové rezistence, rychlosti katabolismu proteinů) byla užita vícenásobná
postupná regresní analýza (Armstrong 1970; Campbell, 2006). Při užití této metody se
nejprve stanoví n faktorů (nezávislých proměnných), které by závislou proměnnou mohly
ovlivňovat. Počítačový program následně vytvoří regresní rovnici, která na n+1 stupních
volnosti modeluje závislost sledované proměnné na nezávislých faktorech. V dalším kroku
odejme faktor s nejmenším vlivem na závislou proměnnou (diskriminační hodnota k odejmutí
faktoru byla nastavena na F=4,0) a vytvoří nový regresní model, nyní již s o jeden
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zmenšeným počtem stupňů volnosti. Tyto kroky se opakují tak dlouho, dokud se zvyšuje
prediktivní hodnota tvořeného modelu měřená jako adjustované R2 (Hladíková, 1998;
Campbell, 2006). Linearita vztahů dat v regresních analýzách byla testována zejména graficky
(x-y grafy). Vzdálené, influenční a pákové (leverage) body byly prověřeny ve zdrojových
datech, ale nebyly z modelů vyjímány. Správnost modelu byla testována graficky (distribuce
v grafech rezidual vs. x) a pomocí Durbin-Watsonova testu. Ke všem kalkulacím byl použit
program Statgraphics Plus Version 5 ®, Manugistics, Inc, U.S.A. Data jsou prezentována jako
průměr ± směrodatná odchylka. CI 95 znamená 95% interval spolehlivosti. Hladinu
významnosti p<0.05 hodnotíme jako signifikantní.
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3 Výsledky
Tolerance hladovění byla u subjektů dobrá, kromě hladu a pocitu lehké slabosti se
v průběhu studie nevyskytly žádné nežádoucí účinky.

3.1 Změny tělesného složení v průběhu hladovění
Před začátkem hladovění se obě skupiny významně nelišily tělesnou hmotností (BW),
množstvím tělesného tuku (FM), beztukové tělesné hmoty (LBM) ani indexem tělesné
hmotnosti (BMI).
T2DM
Hodina

12

36

OB
60

12

p T2DM
36

60

hladov.

p OB

12 vs. 60 hr:
znaménkový test

BW [kg]

p<0,01

p<0,01

39,4±11,2

p<0,01

p<0,01

69,9±17,2

p=0,026

p<0,01

106,7±27,

104,4±27,

103,4±27,

112,3±23,

110,6±23,

109,4±23,

1

2

6

7

1

4

FM [kg]

36,1±9,4

NA

33,5±10,1

41,7±11,0

NA

LBM [kg]

70,6±18,9

NA

69,9±18,9

70,5±17,3

NA

T2DM vs. OB
Delta BW

2,8±0,8

p=0,046

2,6±1,0

2,3±0,7

NS

0,72±0,22

0,65±0,24

NS

3,3±1,0

[kg]
Delta FM
[kg]
Delta
LBM [kg]
Tabulka 1.: Změny tělesného složení v průběhu hladovění: BW = tělesná hmotnost, FM =
hmotnost tělesného tuku, LBM = hmotnost beztukové hmoty.
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Pouze poměr pas/boky (WHR) byl signifikantně vyšší u T2DM (1,14±0,06 versus
1,05±0,02, p<0,05). Změny tělesného složení v průběhu 60 hodin hladovění uvádí tabulka 1.

3.2 Plazmatické hladiny energetických substrátů
Hladiny glykémie, plazmatické koncentrace 3-hydroxybutyrátu (3-HB) a volných
mastných kyselin (NEFA) jsou zobrazeny na obrázku 2. Zatímco u skupiny OB dochází
k setrvalému a významnému (p<0,01) poklesu glykémie, T2DM subjekty zůstávají v průběhu
60 hodin hladovění hyperglykemičtí, s jasně patrným fenoménem svítání (vzestup glykémie
nad ránem). Hladiny NEFA zůstávají u obou skupin nezměněny, s tendencí být vyšší u
skupiny T2DM, v některých měřeních signifikantně. Percentuální změna hladiny NEFA (po
hladovění/před hladověním) pozitivně koreluje s koncentrací NEFA před hladověním u obou
skupin (T2DM: R=0,76, p=0,02; OB: R=0,94, p<0,01). Znamená to, že u subjektů, kteří měli
iniciálně nižší hladinu NEFA, dochází k jejich vzestupu; naopak u pacientů s iniciálně
vysokou hladinou NEFA mastné kyseliny již nestoupají nebo dokonce klesají.

3-HB

v plazmě stoupá u obou skupin, má tendenci být vyšší u T2DM.
Koncentrace substrátů, měřených ve 24 hodinových intervalech, doplněných o
koncentrace glukózy, 3-HB a NEFA v korespondujících časových intervalech, ukazuje
tabulka 2. Skupina T2DM a OB se liší rovněž v kinetice laktátu – který u T2DM na rozdíl od
OB neklesá, a hladiny ke konci hladovění jsou tak u T2DM významně vyšší.
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T2DM

Glykémie

OB

p T2DM

p OB

12 hod

36 hod

60 hod

12 hod

36 hod

60 hod

ANOVA

10,8±2,7*

10,4±3,0*

10,4±3.3*

5.2±0.4

4,9±0,4

4.4±0,4

NS

p<0,001

0,63±0.24* 0,56±0,24

0,59±0,13

0,41±0.14

0,43±0,17

0,41±0,16

NS

NS

0,17*±0,02 0,42±0,24* 0,90*±0.10 0,03±0.00

0,20±0,22

0,72±0,12

NS

NS

38,9±4,6

39,1±3,8

39,8±2,9

40,6±2,1

NS

NS

1,52±0,63

1,21±0,50* 1,42±0,41* 1,30±0,30

1,05±0,14

0,93±0,39

NS

p=0.031

2,44±0,63

2,46±0,91

2,01±0,76

1,89±0,78

NS

NS

[mM]
NEFA
[mM]
3-HB
[mM]
Albumin

41,4±4,2

38,3±4,3

[g/l]
Laktát
[mM]
TG

2,56±1,33

2,11±0,66

[mM]
Tabulka 2.: Plazmatické koncentrace energetických substrátů ve 12., 36. a 60. hodině hladovění.
NEFA = volné mastné kyseliny, 3-HB=3-hydroxybutyrát. TG = triglyceridy. * označuje signifikantní
(p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB (oboustranný t-test).
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Glykémie
14
12
10

[mM]

8
6
4
2
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hodiny hladovění

Volné mastné kyseliny v plazmě
0,9
0,8

[mM]

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hodiny hladovění

3-hydroxybutyrát
1,2
1

[mM]

0,8
0,6
0,4
0,2
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hodiny hladovění

Obrázek 2: Plazmatické hladiny glukózy, NEFA a 3-hydroxybutyrátu v plazmě. Legenda : -♦T2DM, -∆- OB, hvězdička ( ) znamená signifikantní (p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB.
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AK

T2DM

OB

p T2DM

p OB

[µmol/l]

12 hod

36 hod

60 hod

12 hod

36 hod

60 hod

Kruskal-Wallisův test

Gln

293±40

304±61

318±58*

258±40

250±71

260±49

NS

NS

Ala

400±69*

372±66*

345±68*

344±31

287±35

271±51

NS

p=0.001

Ser

85±20

85±9

84±15

97±22

103±27

72±19

NS

p=0,032

Asn

32±8

34±7

34±8

34±5

39±25

30±7

NS

NS

Glu

61±23

62±22

60±23

64±22

50±17

59±20

NS

NS

Gly

197±37

184±35

176±40

192±33

196±43

178±35

NS

NS

Val

186±28

208±32

217±26*

149±23

156±24

169±23

NS

NS

66±16

78±18

102±18

p<0,001

p=0,002

*

*

Ile

79±19

110±20

Leu

136±33

168±28*

185±19*

103±26

126±21

149±19

p=0,004

p=0,003

Tyr

68±16

59±12

59±10

60±14

51±6

53±11

NS

NS

Phe

55±19

54±8

*

54±7

47±9

45±6

49±9

NS

NS

Orn

22±13*

20±9

19±8

12±3

12±5

19±4

NS

p=0,002

Arg

31±6

37±11

39±14

32±8

32±11

31±14

NS

NS

Lys

116±35

130±30*

110±34

81±29

85±14

101±16

NS

NS

Thr

59±13

62±19

64±18

50±11

48±11

57±10

NS

NS

Asp

8,7±9,0

6,0±1,0

6,5±3,5

6,9±1,6

6,1±1,9

5,5±2,5

NS

NS

Tau

31,6±6,1

37,8±5,4

36,7±8,3

41,7±19

41,6±9,3

42,8±9,7

NS

NS

*

723±111

663±60

584±104

591±110

NS

p=0.039

486±78*

539±52*

309±68

353±62

417±54

p=0.001

p=0.003

768±91*

482±106

530±83

619±79

p=0.039

p=0,014

1610±199

1591±13

1633±26

NS

NS

Ala,Gln,Glu 754±98

739±10

Větvené

402±77*

Esenciální

632±114* 733±117*

Σ AK

1859±23

137±12

1936±230* 1946±235

Tabulka 3.: Plazmatické hladiny aminokyselin v průběhu hladovění.
(p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB (Kolmogorov-Smirnov).
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*

označuje významný

Plazmatické koncentrace jednotlivých aminokyselin uvádí tab. 3.
U obou skupin dochází v průběhu hladovění k vzestupu hladiny větvených
aminokyselin – jejich plazmatická koncentrace je vyšší a vzestup výraznější u T2DM. Odlišná
je rovněž kinetika aminokyselin, které jsou kvantitativně významnými substráty
glukoneogeneze – tedy zejména alaninu a glutaminu. Jejich koncentrace jsou vyšší u T2DM
a v průběhu hladovění neklesají tak výrazně jako u OB. Čistě ketogenní leucin stoupá
v plazmě u obou skupin a jeho hladiny jsou rovněž vyšší u T2DM. Hladina ornithinu –
meziproduktu syntézy močoviny – je iniciálně téměř dvojnásobně vyšší u T2DM, ale
následně na rozdíl od OB nestoupá, a hladiny se tak v průběhu hladovění u obou skupin
vyrovnají. Hladiny ani kinetika argininu se u OB a T2DM neliší.

3.3 Endokrinní odpověď na akutní hladovění
Endokrinní změny provázející adaptaci na akutní hladovění byly sledovány pomocí
měření plazmatických hladin hormonů. Jako měřítko aktivity sympatoadrenálního systému
byly zvoleny odpady katecholaminů v moči sbírané v 5 dvanáctihodinových porcích.
V přehledu jsou endokrinní změny zobrazeny v tab. 4.
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T2DM

OB

p
T2DM

12
Total IGF- 186±81

*

p
OB

36

60

12

36

60

ANOVA

118±80

131±49

113±61

106±67

126±63

p <0,01

NS

0,718±0,6

0,781±0,7

0,718±0,5

0,916±1,0

0,669±0,4

NS

NS

54

09

31

19

02

20,4±8,4

8,2±3,9

8,8±4,9

13,0±9,4

NS

NS

1 [µg/l]
Free IGF- 1,140±1,0
1 [µg/l]

17

IGFBP-1

20,3±12,3

*

17,8±9,9

*

(p=0.06)

[µg/l]
IGFBP-3

*

3,2±0,9

3,5±0,9

3,8±0,5

3,7±0,6

NS

NS

43,2±13

49,6±20,2

33,6±12,5

42,8±14,8

48,5±20,6

NS

p<0,01

979±401

919±329

896±279

1198±318

1019±272

914±329

NS

p<0.01

27,3±9,7

29,7±7,2

32,2±8,2

32,1±15,1

32,5±14,5

36,0±18,0

NS

NS

2,42±2,11

2,52±1,52

2,69±1,70

2,03±0,91

1,76±0,51

1,70±0,40

NS

NS

3,6±1,4

3,1±1,9

40,6±11,2

[mg/l]
Glukagon
[µg/l]
C-peptid
[pmol/l]
SHBG
[nmol/l]
TSH
[mU/l]
Tabulka 4.: Plazmatické hladiny hormonů a vazebných proteinů v průběhu hladovění.

3.3.1 Sekrece a clearance inzulínu
Hladiny inzulínu v průběhu hladovění u obou skupin ukazuje obrázek 3. Je patrné, že
inzulinémie mají tendenci být vyšší u T2DM než u OB. Rozdíl není pro žádný časový
okamžik statisticky významný, při porovnání všech hodnot multifaktriální ANOVOU (kdy
druhou nezávislou proměnnou je čas) je rozdíl mezi T2DM a OB vysoce významný
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(p<0,001). Hladina C-peptidu v plazmě (jako měřítko inzulínové sekrece) má klesající
tendenci u OB, ale nikoli u T2DM. Klesající hladiny inzulínu v periferii při konstantní sekreci
inzulínu u T2DM svědčí pro vzestup clearance inzulínu (Jimenez et al., 1987; Valera Mora et
al., 2003).
Insulin
35
30

[IU/ml]

25
20
15
10
5
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hodiny hladovění

Obrázek 3. : Vývoj hladiny inzulínu v plazmě v průběhu hladovění. Legenda : -♦- T2DM, -∆OB, hvězdička ( ) znamená signifikantní (p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB.

3.3.2 Glukagon a katecholaminy
Hladina glukagonu (viz tab. 4) podle u OB v průběhu hladovění signifikantně stoupá.
U T2DM je tendence k hyperglukagonémii za bazálních podmínek, ale v průběhu hladovění
již nedochází k statisticky významnému vzestupu (p=0,13).
3-35

Aktivita sympatiku byla sledována měřením koncentrací noradrenalinu, adrenalinu a
dopaminu do moči (tabulka 5). Mezi OB a T2DM nejsou statisticky významné rozdíly
v exkreci katecholaminů. U obou skupin jsou odpady katecholaminů vyšší v denních porcích
moče (sbírané od 06:00 do 18:00) v porovnání s nočními porcemi (18:00 až 06:00), celkově
však není ani u jedné skupiny patrná signifikantní (ANOVA) změna aktivity sympatiku
v čase.
T2DM (n=10)

OB (n=10)

Hodiny hladovění

00-12

12-24

24-36

36-48

48-60

0-12

12-24

24-36

36-48

48-60

Noradrenalin

70.5

84.8

87.9

82.5

74.5

84.5

92.0

66.4

95.6

48.2

±23.9

±43.2

±50.5

±47.7

±37.3

±22.4

±37.9

±20.1

±38.8

±22.1

6.1

13.7

15.2

9.4

10.5

13.8

11.2

9.2

17.2

25.6

±3.2

±9.0

±17.6

±5.5

±5.5

±16.3

±11.8

±6.6

±16.5

±31.4

447

467

421

401

437

579

527

387

552

340

±144

±159

±215

±128

±196

±174

±276

±105

±195

±147

Adrenalin
Dopamin

Tabulka 5: Exkrece katecholaminů do moči. Údaje jsou v µmol/ m2 BSA za 12 hodin. Není
statisticky významný rozdíl mezi OB a T2DM

a rovněž se významně sekrece nemění v průběhu

hladovnění (ANOVA).

3.3.3 Osa růstového hormonu
Dva dny před začátkem hladovění byl proveden argininový stimulační test (Baker,
1970) na sekreci růstového hormonu (obr. 4). U obou skupin byla stimulovaná sekrece
subnormální a nelišila se významně mezi OB a T2DM.
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2,5
T2DM
OB

[pg/ml]

2

1,5

1

0,5

0
0
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Obrázek 4.: Hladina růstového hormonu v plazmě po i.v. infúzi argininu. Legenda : -♦- T2DM, ∆- OB, hvězdička ( ) znamená signifikantní (p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB.

V průběhu hladovění dochází u obou skupin k vzestupu sekrece růstového hormonu
(obr. 5), bez rozdílů mezi T2DM a OB. Plazmatické koncentrace celkového a volného IGF-1
a jeho vazebných proteinů jsou zobrazeny v tab. 4. Hladina celkového IGF-1 je bazálně
významně vyšší u T2DM a v průběhu hladovění v této skupině signifikantně (p<0,01,
ANOVA) klesá, zatímco u OB se nemění. Podobnou dynamiku sleduje koncentrace volného
IGF-1, trendy však už nedosahují statistické významnosti. Hladina IGFBP-1 je významně
vyšší u T2DM a nemění se v průběhu hladovění. Iniciálně nižší hladiny IGFBP-1 u OB mají
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tendenci v průběhu hladovění stoupat (p=0,06 ANOVA). Existuje negativní korelace mezi
plazmatickou koncentrací C-peptidu a IGFBP1, signifikantní u obou skupin před hladověním:
u T2DM před hladověním R=-0,82, p<0,01, po hladovění R=-0,51, p=0,13, u OB před
hladověním R=-0,64, p<0,05, po hladovění R=-0,61, p=0,06.
Hladiny IGFBP-3 se neliší ani mezi skupinami ani před a po 60 hodinovém
hladovění.

Růstový hormon
3,5
3

[pg/ml]

2,5
2
1,5
1
0,5
0
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Hodiny hladovění

Obrázek 5.: Koncentrace růstového hormonu v plazmě v průběhu 60 hodin hladovění. Legenda : -♦-
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T2DM, -∆- OB, hvězdička ( ) znamená signifikantní (p<0,05) rozdíl mezi T2DM a OB.

3.4 Změny inzulínové rezistence
Metabolická odpověď na artificiální hyperinzulinémii byla sledována pomocí
dvoustupňového (rychlost infúze inzulínu 60 a 120 mIU.m-2.min-1) izoglykemického
hyperinzulinemického clampu (DeFronzo et al., 1979). Koncentrace inzulínu, kterých bylo
dosaženo, a glykémie, na kterých bylo clampováno, jsou uvedeny v tabulce 6.

INZULINÉMIE: [IU/l]
Clamp

Před

Po hladovění Před

hladověním
1. fáze clampu

GLYKÉMIE: [mM]
Po hladovění

hladověním

T2DM

159±47

147±91

7,1±1,3

7,3±1,5

(60 mIU.m .min )

OB

124±32

117±41

5,1±0,6

5,0±0,5

2. fáze clampu

T2DM

220±112

248±107

6,8±0,9

7,0±1,0

OB

261±70

244±74

5,0±0,7

4,9±0,5

-2

-2

-1

-1

(120 mIU.m .min )

Tabulka 6.: Inzulinémie a glykémie dosažené při clampu.

Sledovali jsme vliv hladovění na rychlost odsunu glukózy z extracelulární tekutiny
(klasická M hodnota dle De Fronza používaná jako měřítko inzulinové senzitivity), podíl
oxidativní (OGD = oxidative glucose disposal) a neoxidativní (NOGD = non-oxidative
glucose disposal) komponenty metabolismu glukózy a rychlost poklesu hladiny NEFA.
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3.4.1 Odsun glukózy (DeFronzova M-hodnota) a clearance glukózy
Rychlost odsunu glukózy při obou fázích clampu před a po hladovění ukazuje obrázek
6.

Množství

metabolizované

glukózy

se

po

hladovění

snížilo

během

obou

hyperinzulinemických fází u obou skupin. V první fázi clampu u T2DM z 46,5±28,6 na
32,6±17,4 µg.min-1kg-1 (čili na ~70% hodnoty před hladověním, p<0,04) a u OB z 94,0±52,1
na 52,4±23,9 µg.min-1kg-1 (čili na ~56% hodnoty před hladověním, p<0,01). Ve druhé fázi
clampu byly výsledky podobné: došlo k poklesu metabolizované glukózy u T2DM ze
121,8±46,5 na 79,9±30,4 µg.min-1kg-1 (~66%, p<0,01) a u OB ze 131,2±45,5 na 106,2±42,7
µg.min-1kg-1 (~80%, p<0,01).
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1. fáze clampu
(rychlost infúze inzulínu: 60 mIU/min.m2)
3

mmol/(min.m2)

2,5
2
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1
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0

T2DM, 12 hod

T2DM, 60 hod

OB, 12 hod

OB, 60hod

2. fáze clampu
(rychlost infúze inzulínu: 120 mIU/min.m2)
3

mmol/(min.m2)

2,5
2
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1
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OB, 12 hod

OB, 60hod

Obrázek 6.: Odsun glukózy z ECT během clampu a jeho komponenty. Legenda: Bílé sloupce:
neoxidativně metabolizovaná glukóza, čárkované části sloupců: oxidace glukózy.
znamená 12. resp. 60. hodinu hladovění.
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12 hod a 60 hod

Vyjádříme-li vliv inzulínu na odsun glukózy z extracelulární tekutiny jako rychlost
clearance glukózy (GCR – glucose clearance rate, rychlost infúze glukózy dělená aktuální
glykémií a vztažená na tělesný povrch), výsledky jsou velmi podobné, byť statisticky méně
významné. V první fázi clampu poklesl GCR u T2DM z 3,72±1,79 na 2,77±1,57 ml.s-1.m-2
(NS, p=0,12) u OB z 8,12±4,24 na 6,32±1,28 ml.s-1.m-2 (NS). Ve druhé fázi clampu GCR při
hladovění klesá u T2DM z 10,00±3,48 na 6,27±2,83 ml.s-1.m-2 (p=0,02) a u OB z 15,30±4,58
na 11,79±3,35 ml.s-1.m-2 (NS).
Při porovnávání T2DM a OB (dvojstranný T test) je GCR významně nižší u T2DM a
to v obou fázích clampu před (p=0,01; p=0,02) i po (p=0,001;p=0,004) hladovění.
3.4.2 Inzulínem stimulovaná oxidace glukózy
Indirektní kalorimetrie umožní vypočítat, kolik z infundované glukózy bylo oxidováno
na CO2 a H2O. Už před zahájením clampu byl patrný trend k poklesu oxidace glukózy po
hladovění, a to v z 0,8±0,7 na 0,1±0,1 µg.min-1kg-1 (p=0,05) u T2DM a podobně z 1,1±0,4 na
0,6±0,3 µg.min-1kg-1 (p=.09) u OB. V první fázi clampu hladovění zřetelně snižovalo
schopnost inzulínu stimulovat oxidaci glukózy u T2DM (z 13,4±4,4 na 3,5±3,6 µg.min-1kg-1,
p<0,01), ale pouze nesignifikantní snížení bylo patrné u OB (ze 14,5±10,7 na 7,1±5,5 µg.min1

kg-1, p=0,11). Ve druhé fázi clampu je snížení inzulínem stimulované oxidace glukózy

hladověním podobné a signifikantní u obou skupin: u T2DM z 22,5±5,0 na 13,9±5,7 µg.min1

kg-1, p<0,04 a u OB z 27.0±8.6 na 16.3±7.3 µg.min-1kg-1, p<0.03.
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3.4.3 Neoxidativně metabolizovaná glukóza
Glukóza, která mizí z extracelulárního prostoru, ale není oxidována, slouží zejména
jako substrát pro syntézu glykogenu. V první fázi clampu byl neoxidativní osud glukózy
nezměněn u T2DM

(z 33,1±29,9 na 29,1±19,0 µg.min-1kg-1, NS), ale klesal u OB (ze

71,5±45,1 na 45,3±21,9 µg.min-1kg-1, p<0,05). Při vyšších inzulinémiích ve 2. fázi clampu
došlo po hladovění ke statisticky hraničně významnému poklesu neoxidativního metabolismu
glukózy v obou skupinách: u T2DM z 99,4±51,8 na 66,0±25,0 µg.min-1kg-1, p<0,05; u OB ze
104,2±39,6 na 89,9±37,9 µg.min-1kg-1, p=0,07.
Před hladověním tedy zdvojnásobení rychlosti infúze inzulínu vedlo ke ztrojnásobení
množství neoxidativně metabolizované glukózy u T2DM (z 33 na 99 µg.min-1kg-1), ale
k pouze ~30% nárůstu u OB (ze 72 na 104 µg.min-1kg-1). Po hladovění již tento rozdíl není
patrný a zdvojnásobení rychlosti infúze inzulínu vede ke zdvojnásobení neoxidativně
odsunuté glukózy u obou skupin (z 29 na 66 µg.min-1kg-1 u T2DM a ze 45 na 90 µg.min1

kg-1 u OB).

3.4.4 Účinky arteficielní hyperinzulinémie na hladinu NEFA a ketolátek
Hyperinzulinémie v průběhu clampu vede u obou skupin před i po hladovění
k významnému (p<0,05) poklesu plazmatické hladiny volných mastných kyselin, a to u obou
skupin v obou fázích clampu. Bazálně i v obou clampových fázích je hladina NEFA u
skupiny T2DM významně (p<0,05) vyšší než u OB. Při srovnání % poklesu hladiny NEFA,
platí před i po hladovění, že není významný rozdíl mezi T2DM a OB v 1. fázi clampu, ale ve
2. fázi clampu klesají NEFA u T2DM významně (p<0,05) méně než u T2DM. Absolutní
hodnoty se však liší významně, jak uvádí tab. 7. Není významný rozdíl v % poklesu hladiny
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NEFA před a po hladovění u žádné ze skupin v žádné z fází clampu. Schopnost inzulínu
suprimovat NEFA před a po hladovění koreluje v obou fázích u obou skupin (R=0,76 až 0,97,
p=0,04 až <0.001) – jinými slovy, pacienti schopní suprimovat NEFA před hladověním jsou
titíž, kteří je jsou schopni suprimovat po hladovění.
T2DM

Bazálně
1. fáze clampu
2. fáze clampu

OB

Před hladověním

Po hladovění

Před hladověním

Po hladovění

558±186*

634±189*

317±76

410±157

339±255* (54%)

427±217* (70%)

121±69 (40%)

207±106 (52%)

73±30 (25%)

106±54 (30%)

*

*

332±248 (51% )

*

*

374±251 (60% )

Tabulka 7.: Chování plazmatických hladin NEFA v průběhu clampu. Hodnoty v µmol/l. *)
významný (p<0,05 ) rozdíl mezi T2DM a OB (dvoustranný t-test).

Schopnost inzulínu suprimovat hladinu NEFA při clampu hraničně významně koreluje
s M hodnotou u diabetiků před hladověním (R=0,59, p = 0,07 pro první fázi clampu; R=0,55
p=0,1 pro druhou fázi clampu). Tento vztah se po hladovění rozpadá (R=0,36, p=0,3 resp.
R=0,16, p=0,7); u skupiny OB není přítomen vůbec. Nejsou ani významné korelace mezi
dosaženou cílovou glykémií v izoglykemickém clampu a % suprese plazmatické hladiny
NEFA (viz obr. 8). Z obr. 8 také vyplývá, že ve skupině T2DM (ale nikoli OB) asi u poloviny
subjektů nedošlo ani při druhé clampové fázi (inzulinémie ~250 IU/l) k supresi hladiny NEFA
pod 50% a to před i po hladovění.
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12 hodin
0,7

T2DM

0,6

OB

[mmol/l]

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Bazálnì

1.fáze clampu

2. fáze clampu

1.fáze clampu

2. fáze clampu

60 hodin
0,7
0,6

[mmol/l]

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Bazálnì

Obrázek 7.: Hladina NEFA v průběhu obou fází clampu před (horní graf) a po (dolní graf) hladovění.
Černé sloupce = T2DM, šrafované sloupce = OB.
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Obrázek 8.: Vztah mezi průměrnou glykémií v průběhu steady state izoglykemického clampu a
mírou suprese plazmatické hladiny NEFA vyjádřený jako poměr NEFA na konci dané clampové fáze a
bazální hladinou. Legenda : -♦- T2DM, -∆- OB.

Hladina 3-hydroxybutyrátu je před hladověním velmi nízká a v průběhu clampu
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neměřitelná. Po hladovění dochází velmi rychle k supresi plazmatické hladiny 3hydroxybutyrátu u obou skupin, a to u T2DM na 0,04±0,06mM resp. 0,03 ±0,06 mM v první
a druhé fázi clampu a na 0,03±0,07 mM resp. 0,02±0,06 mM u skupiny OB (rozdíly mezi OB
a T2DM jsou NS). To odpovídá u obou skupin pokles na 4% a 3% hodnot před zahájením
clampu.
3.4.5 Odpověď energetického metabolismu na hyperinzulinémii během clampu
Akutní hyperinzulinémie v našem experimentu nemění významně energetický výdej
ani oxidaci proteinů. Snižuje se oxidace tuků a zvyšuje se oxidace sacharidů u obou skupin.
Akutní hladovění tyto účinky inzulínu zmenšuje u T2DM i OB, jak je zřetelně patrné z obr. 8.

Obrázek

9.:

Vliv

akutního

hyperinzulinemického clampu.
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3.4.6 Vlivy na změnu inzulínové rezistence
Analyzovali jsme faktory, mající vliv na změnu inzulínové rezistence v průběhu
hladovění (vyjádřenou jako M-hodnota v průběhu clampu) vícečetnou regresní analýzou.
Iniciálně jsme do modelu zahrnuli vliv věku, BMI, plochy pod křivkou hladiny ketolátek,
glukagonu, odpadů katecholaminů, výchozí hodnotu M a sumu oxidace proteinů.
Nezahrnovali jsme hladinu TG, neboť existuje poměrně těsná korelace mezi M a hladinou TG
u obou skupin (R=-0,51, p=0,12 u T2DM a R=-0,64, p=0,06 u OB).R Ve výsledných
modelech se ukazuje, že u T2DM změnu inzulínové rezistence je možné predikovat z iniciální
hodnoty inzulínové rezistence a to tak, že čím nižší je iniciálně stupen inzulínové rezistence,
tím větší je tendence k jejímu zhoršení v průběhu hladovění. Naopak pacienti s nejtěžsí
inzulinorezistencí jeví tendenci tuto rezistenci již dále nezhoršit nebo dokonce zlepšit.
Druhým vlivem (významným zejména u OB) predikujícím změnu inzulínové rezistence, je
hladina bazální hladina NEFA. Konečné modely, predikující změnu inzulínové rezistence ∆IR
(vypočítanou jako M-hodnota po hladovění dělená M-hodnotou před hladověním), vypadají
následovně:
T2DM: ∆IR = 1,29661 - 0,00928474*M-bas (R=0,41, F=6,54, p=0,045)
OB:

∆IR = 0,216768 + 1,18668*NEFA (R=0,60, F=8,97, p=0,024)

V těchto rovnicích NEFA je hladina NEFA v hodině 12 (tedy před začátkem
hladovění) a M-bas je M-hodnota při prvním clampu před hladověním.

3.5 Změny v oxidaci energetických substrátů v průběhu hladovění
Tabulka 8 ukazuje změny v oxidaci energetických substrátů ve 12 hodinových
intervalech v průběhu 60 hodin hladovění.
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Hodiny

T2DM (n=10)

hladovění

12

24

36

48

OB (n=10)
60

12

24

36

ANOVA
48

60

3194 3264 3229 3107 3174 3027 3078 2994 3085 2954

Energetický

T2DM

OB

NS

NS

-

výdej [kJ.den ±256 ±310 ±296 ±289 ±349 ±339 ±361 ±320 ±312 ±204
1

.m-2]

*

*

Oxidace

99±7 30±2 45±4 23±4 10±1 140± 116± 89±7 53±5 52±6

sacharidů

7

-1

9

2

3

2*

93

138

7

4

p=0,017 NS
(p=0,06

0

-2

[g.den .m ]

6)

Oxidace lipidů 131± 178± 159± 162± 173± 99±3 126± 140± 164± 157± NS

p=0,01

-1

-2

[g.den .m ]

65

81

46

50

52

9

45

41

37

49

(p=0,15 3
)

Oxcidace

26±7 24±8 24±7 24±8 24±7 31±9 23±1 18±5 19±1 16±7
*

proteinů
-1

0

NS

p=0,00
3

0

-2

[g.den .m ]
Oxidace

0,90

0,80

0,79

0,82

0,81

1,1± 0,75

proteinů

±0,2

±0,2

±0,2 ±0,2

±0,1

0,32

-1

[g.den .kg

4

*

0,60

0,61

±0,2

±0,1 ±0,2

9

4

7

0,55± NS

p=0,00

0,23

1

5

0

6

6

0.59

0.39

0.42

0.39

1.02

0.57

0.42

0.42

0.37± p=0.021 p=0.00
0.15

-1

LBM ]
3- 0.91

Exkrece
metHis

-

[mg.kgLBM
1

-1

.day

±0.5

±0.3 ±0.2

±0.1 ±0.1

±0.5

±0.2

±0.2

±0.2

3

5

8

7

9

7

0

1

8

1

]
Tabulka 8: Energetický metabolismus a exkrece 3-methylhistidinu Legenda: * = p<0,05 versus

OB (dvoustranný t-test);

#

= p<0,005 versus OB (dvoustranný t-test). V úpravém soupci je zobrazena

významnost změny v čase u T2DM resp. u OB (ANOVA).

Energetický výdej korigovaný na povrch těla se v průběhu hladovění významně
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neměnil ani u jedné ze skupin. U obou skupin je patrné očekávané snížení oxidace sacharidů
(u T2DM na ~10% a u OB ~37% výchozích hodnot) a naopak zvýšení oxidace lipidů (na
~132% resp. ~159% výchozích hodnot). Oxidace proteinů významně klesá u OB (na ~50%
výchozích hodnot, p<0,001), ale zůstává prakticky konstantní u T2DM. Po 60 hodinách
hladovění tak T2DM subjekty oxidují signifikantně více aminokyselin než OB subjekty.
Nicméně obrat svalových proteinů měřený jako odpad 3-methylhistidinu v moči (Long, 1975)
se neliší a klesá podobně u obou skupin.

3.6 Analýza faktorů ovlivňujících katabolismus proteinů v průběhu
hladovění
V poslední části jsme se pokusili analyzovat faktory, které ovlivňují míru
proteokatabolismu v posledním 12 hodinovém intervalu hladovění.
3.6.1 Vliv cirkulujících energetických substrátů a hormonů
Po zjištění významného rozdílu mezi oxidací proteinů mezi T2DM a OB v průběhu
adaptace na hladovění jsme analyzovali možné faktory, které by se mohly na rozdílu podílet.
Vícenásobné regresní analýze jsme podrobili: věk, BMI, bazální M-hodnotu, v 60. hodině
hladovění změřený C-peptid (C-pep60), glukagon (Gcg60), glutamin (Gln60) a plochy pod
křivkou koncentrací za posledních 12 hodin hladovění: glukózy (Glc-AUC48-60), 3hydroxybutyrátu (3HB-AUC48-60), inzulínu (Ins-AUC48-60), GH (GH-AUC48-60), NEFA
(NEFA-AUC48-60) a odpad noradrenalinu a 3-methylhistidinu do moči v tomtéž časovém
intervalu (U-NA48-60, resp. U-3MH48-60). Jako závislou proměnnou jsme zvolili odpad dusíku
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do moče mezi 48. a 60. hodinou hladovění. Analýza proběhla odděleně pro T2DM a OB, a
její výsledky ukazuje tabulka 9. BMI byl z analýzy vyřazen kvůli signifikantní autokorelaci s
C-pep60 u skupiny OB. Nebyl zaznamenán významný vliv věku, M-hodnoty, GH-AUC48-60,
C-pep60, Gcg60, a Gln60 ani u jedné ze skupin. 3HB-AUC48-60 ovlivňoval katabolismus
proteinů pouze u skupiny T2DM a byl vyřazen z modelu u skupiny OB. Ostatní faktory měly
prediktivní vliv na závislou proměnnou a jsou součástí finálního modelu, který má následující
podobu:

Pro T2DM (R2=0.915, F=17.1, p=0.020):
Oxidace proteinů mezi 48. a 60. hodinou hladovění = 3,67 + 19,63*NEFA-AUC48-60 +
31,4* U-3MH48-60 - 0,30* Ins-AUC48-60 - 3,86*3HB-AUC48-60 + 0,27* Glc-AUC48-60 +
0,00032* U-NA48-60;
Pro OB (R2=0.957, F=32.5, p=0.030)
Oxidace proteinů mezi 48. a 60. hodinou hladovění =-40,45 + 1,78* Glc-AUC48-60 0,24* Ins-AUC48-60 +0,00016* U-NA48-60 + 70,39* U-3MH48-60 + 77,44* NEFA-AUC48-60
Model nevykazuje významné autokorelace v Durbin-Watsonově testu.
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T2DM
Koeficient
Konstanta

OB

(95% T

CI)

statistika

3.67

0.47

p

31.40

AUC48-60

(-2.4;41.6)

U-3MH48-60

19.63

0.6721

p

-40.40

-3.01

0.0947

10.0

0.0098

3.28

0.0816

-5.24

0.0345

(-98.2;17)
2.84

0.0655

77.44
(44.2;110.7)

3.04

0.0559

(-1.5;64.3)
Ins-AUC48-60

T statistika

(95% CI)

(-21.3;28.7)
NEFA-

Koeficient

70.39
(-21.9;162.7)

-0.30

-5.07

0.0148

(-0.49;-0.11)

-0.24
(-0.45;-0.05)

3HB-AUC48-60 -3.86

-5.57

0.0114

-

-

-

3.23

0.0481

1.79

2.83

0.1055

3.51

0.0725

(-6.1;-1.7)
Glc-AUC48-60

0.27
(0.0;0.55)

(-0.93;4.51)

3.21x10-4

U-NA48-60

-4

5.87
-

(1.5x10 ; 4.9x10
4

)

0.0099

1.59x10-4
(0.36x10

-4

;

-4

3.54x10 )

Tabulka 9.: Výsledky vícenásobné regresní analýzy ke zjištění faktorů ovlivňujících oxidaci
proteinů mezi 48.a 60. hodinou hladovění. Legenda: CI 95% = 95% interval spolehlivosti, NEFA-AUC4860=plocha

pod křivkou NEFA mezi 48. a 60. hodinou hladovění, U-3MH48-60=odpad 3-methylhistidinu močí

mezi 48. a 60. hodinou hladovění, Ins-AUC48-60 =plocha pod křivkou inzulinémie mezi 48. a 60. hodinou
hladovění, 3HB-AUC48-60 =plocha pod křivkou 3-hydroxybutyrátu mezi 48. a 60. hodinou hladovění, GlcAUC48-60 =plocha pod křivkou glykémie mezi 48. a 60. hodinou hladovění, U-NA48-60 =odpad noradrenalinu
do moči mezi 48. a 60. hodinou hladovění.
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Výsledný regresní model ukazuje, že u T2DM je míra katabolismu proteinů snižována
inzulínem a 3-hydroxybutyrátem a naopak zvyšována hyperglykémií a vyšší aktivitou
sympatiku. U OB je významný pouze negativní vliv inzulinémie a pozitivní vliv hladiny
NEFA.
3.6.2 Vliv odlišné senzitivity metabolických drah k inzulínu
Do druhého regresního modelu jsme jako nezávislé proměnné zahrnuli M hodnoty (z
1. i 2. fáze clampů po hladovění a korigované na kg LBM), index schopnosti inzulínu
suprimovat plazmatické NEFA (vyjádřený jako koeficient získaný lineární regresí koncentrací
v 0., 120. a 240. minutě clampu) a index schopnosti inzulínu suprimovat hladinu 3hydroxybutyrátu (opět

vyjádřený jako koeficient

lineární regrese koncentrací 3-

hydroxybutyrátu v 0., 120. a 240. minutě). Koeficient lineární regrese je tím negativnější, čím
rychleji dochází k poklesu NEFA resp. 3-hydroxybutyrátu, tedy, čím je senzitivněji veličina
reaguje na hyperinzulinémii při clampu.
Z těchto parametrů nebylo možné vytvořit regresní rovnici, predikující na hladině
významnosti p<0,05 míru proteokatabolismu. Adjustované R2 v modelech nepřekročilo
hodnotu 0,30 (p~0,25) a s odstraňováním nezávislých proměnných se dále zmenšovalo. Pro
ilustraci jsou výsledky regresní analýzy pro obě skupiny uvedeny v tabulce 10.
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T2DM

OB

Koeficient (95% T statistika

p

CI)
Konstanta

0,58
-0,3238

index

(-0,90;0,26)

M60-hodnota

-0,0007

6,91

0.0005

IR index

0,02
(-0,008;0,05)

p

0,12

0,92

0.3889

1,85

0.1131

1,20

0,2720

3.28

0.1742

(-0,20;0,45)
-1,35

0.2249

1,49
(-0,47;3,46)

-0,54

0,6058

(-0,004;0,002)
3HB-

T statistika

(95% CI)

(0,37;0,78)
NEFA-IR

Koeficient

0,002
(-0,002;0,007)

1,72

0.1355

0,04
(-0,02;0,09)

Tabulka 10: Výsledky vícenásobné regresní analýzy ke zjištění faktorů ovlivňujících oxidaci
proteinů mezi 48.a 60. hodinou hladovění. Legenda: CI 95% = 95% interval spolehlivosti, NEFA-IR =
index citlivosti plazmatických NEFA k supresi inzulínem, M60-hodnota =M-hodnota zjištěná v 1. fázi clampu,
3HB-IR index = index citlivosti plazmatického 3-hydroxybutyrátu k supresi inzulínem. Vysvětlení v textu.
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4 Diskuse
4.1 Koncentrace energetických substrátů a endokrinní změny
v průběhu hladovění
4.1.1 Glykémie, hladina NEFA a ketolátek
Námi studovaní pacienti ve skupině T2DM zůstali v průběhu hladovění, kdy jim byla
spolu s přívodem energetických substrátů zastavena i léčba inzulínem, hyperglykemičtí (viz
obr 2). Tento nález poněkud kontrastuje s nálezy jiných investigátorů, kteří pozorovali pokles
glykémie u hladovějících pacientů s T2DM. Jednalo se ovšem o nemocné léčené pouze dietou
(Jackson, 1971; Watts, 1996; Gannon, 1996) nebo pacienty schopné vysazení léčby
antidiabetiky týden (Belfiore, 1987) nebo dva (Fery, 1994; Glauber, 1987) před začátkem
studie. Naproti tomu naši nemocní byli přes normální nebo supranormální hladinu C-peptidu
svědčící o zachovalé sekreci léčeni inzulínem nebo jim musela být intenzifikovaná terapie
inzulínem zavedena po vysazení perorálních antidiabetik. Po vysazení inzulinoterapie se
začátkem hladovění zůstali pacienti hyperglykemičtí. Následkem hyperglykémie byla
neklesající hladina C-peptidu, svědčící o přetrvávající stimulaci β-buněk k sekreci inzulínu.
V játrech, která jsou u T2DM konstantně inzulinizovaná, nestoupá sekrece IGFBP-1.
Klesající hladina inzulínu v periferní žilní krvi je pravděpodobně důsledkem již popsané
(Jimenez, 1987; Valera Mora, 2003) zvyšující se jaterní clearance inzulínu.
Konstantní hladina NEFA v průběhu hladovění byla u T2DM již popsána (Jacson,
1971; Watts, 1996; Roden, 1996), v naší studii poněkud překvapivě nedošlo k vzestupu ani u
OB, narozdíl od výsledků jiných prací (Cahill, 1961; MaccarioB, 2001). Z regresní analýzy
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vyplývá, že bazálně zvýšená hladina NEFA predikuje nezvýšení (nebo dokonce pokles)
hladiny NEFA v průběhu hladovění u obou skupin. Hladina 3-hydroxybutyrátu je v korelaci
s literaturou (Avogaro, 1996) bazálně mírně vyšší u T2DM, ale stoupá u obou skupin
srovnatelně a protože plazmatická hladina NEFA je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících
rychlost jaterní syntézy ketolátek (Frayn, 2001), lze spekulovat o tom, že konstantní hladina
NEFA je důsledkem současného urychlení jak lipolýzy, tak ketogeneze. Navíc defekt
stimulace lipolýzy katecholaminy a oxdiace mastných kyselin ve svalu je společným
patogenetickým faktorem obezity i T2DM (přehled v: Blaak, 2003). V této souvislosti
zdůrazňujeme, že nebyly použity izotopové metody k detailnímu popisu metabolismu NEFA
a že nepřímá kalorimetrie neumožní rozlišit mezi přímou oxidací NEFA až na CO2 + H2O a
syntézou ketolátek z NEFA a jejich až následnou úplnou oxidací.
4.1.2 Hladiny substrátů glukoneogeneze: aminokyselin a laktátu
U skupiny OB lze očekávat vzestup glukoneogeneze v průběhu hladovění, která se
stává ke konci námi sledované periody po vyčerpání glykogenu jediným zdrojem cirkulující
glukózy. Zdrojem jaterní glukoneogeneze je laktát, glycerol (z lipolýzy) a glukogenní
aminokyseliny. Zvýšená poptávka po substrátech glukoneogeneze je u OB reflektována
signifikantním poklesem cirkulujícího laktátu a alaninu. Není tomu tak u T2DM, kde hladina
laktátu i alaninu zůstává nezměněna a ke konci hladovění je u T2DM signifikantě vyšší.
Možným vysvětlením je bazálně zvýšená a již při hladovění již nestoupající glukoneogeneze
(Wajgnot, 2001) v konstantně inzulinizovaných játrech. Zdrojem glutaminu za hladovění je
zejména kosterní sval (proteolýza + syntéza glutaminu z ostatních aminokyselin i pyruvátu –
viz obrázek 9) a utilizován do glukoneogeneze je zejména v ledvinách (Frayn, 2001). Hladiny
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glutaminu zůstávají nezměněny u obou skupin, což svědčí o rovnováze obou dějů. Utilizace
glukózy ve svalu má vztah k produkci glutaminu (viz obr. 9) a naše skupina prokázala
(Bakalář, 2006) – byť pouze u kriticky nemocných – že existuje vztah mezi nabídkou
glutaminu a inzulínem stimulovaným odsunem glukózy.

Obrázek 10: Metabolismus větvených aminokyselin. 1 = transaminasa větvených aminokyselin. 2
= alaninaminotransferasa.

U obou skupin dochází v průběhu hladiny k vzestupu hladiny větvených aminokyselin
– jejich hladina je vyšší a vzestup výraznější u T2DM, což zřejmě souvisí s celkově
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negativnější dusíkovou bilancí u T2DM. Vzestup plazmatických větvených aminokyselin byl
již při hladovění popsán u normálních jedinců (Ferig, 1969; Sherwin, 1978) i u diabetických
potkanů (Aftring, 1988) a za jeho příčinu se považuje zvýšený výdej větvených aminokyselin
játry spolu s nižším obratem ve svalu (Holeček, 2001). Ve svalu se větvené aminokyseliny
konvertují na ketoanaloga (v naší studii nebyla měřena) a také přispívají k výdeji alaninu a
glutaminu svalem (viz obr. 9). Čistě ketogenní leucin stoupá v plazmě u obou skupin a jeho
hladiny jsou rovněž vyšší u T2DM, což lze vysvětlit opět negativnější dusíkovou bilancí
(vyšší čistou proteolýzou) u T2DM.
4.1.3 Osa růstového hormonu
Naše data ukazují, že v sekreci růstového hormonu není významný rozdíl mezi T2DM
a OB ani po stimulaci argininem (test byl prováděn za účelem vyloučení pacientů
s nediagnostikovaným deficitem růstového hormonu) ani v průběhu hladovění. Vzestup
růstového hormonu v nočních hodinách je zřetelně patrný z obr. 5. Je třeba zdůraznit, že
zatímco naši pacienti (OB i T2DM) dosáhli vrcholových hladin GH do 2 µg/l, věkově
srovnatelné zdravé neobézní kontroly dosahovaly např. ve studii MaccariaB (2001) hladin GH
v pásmu 8-12 µg/l již po 36 hodinách hladovění. U skupiny pacientů s T2DM je noční
vzestup sekrece GH zřetelně následován vzestupem glykémie nad ránem (viz obr. 2) – tedy
fenoménem svítání a byl již v literatuře popsán (Carroll, 2002).
Stoupající sekrece GH a nezměněné (OB) nebo dokonce klesající (T2DM)
koncentrace celkového IGF-1 znamenají rozvoj „rezistence na GH“. Tento jev se vyskytuje i
u zdravých neobézních (Merimee, 1982; Hartman, 1992) a je aspoň částečně způsoben
poklesem inzulinizace jater (Jenkins 1998). Pro signifikantní pokles hladiny celkového IGF-1
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v naší skupině T2DM pacientů nemáme zřejmé vysvětlení, vzhledem k jen nevýznamně
klesající hladině C-peptidu. Bang (1994) dospěl ve studii se skupinou 6 obézních nediabetiků
a 6 diabetiků léčených dietou, inzulínem nebo glibenklamidem k opačným výsledkům:
diabetici měli bazálně nižší (121±10 µg/l) koncentraci IGF-1, která v průběhu 84 hodin
hladovění neklesala, zatímco u obézních došlo v průběhu hladovění k poklesu o 37%. Je
možné, že iniciální zvýšení je způsobeno přetrvávajícím vlivem předchozí léčby inzulínem u
T2DM nebo se jedná o důsledek narůstající inzulínové rezistence v játrech. Pro druhé
vysvětlení by svědčily výsledky clampů (v průběhu hladovění klesá celotělový odsun
glukózy) a nezměněná hladina IGFBP-1.
Syntéza IGFBP-1 v játrech je inhibována inzulínem. Přesto, že se sekrece inzulínu
(hladina C-peptidu) ani koncentrace inzulínu v periferní krvi před začátkem hladovění neliší,
je hladina IGFBP-1 u T2DM více než dvojnásobná v porovnání s OB. Vysvětlením je
rezistence jater na inhibiční působení inzulínu. Následně u T2DM nedochází k vzestupu
hladiny IGFBP-1, na rozdíl od skupiny OB, kde s klesající sekrecí inzulínu IGFBP-1 stoupá.
Konstantní hladina IGFBP-1 u T2DM je důsledkem setrvale stimulované sekrece inzulínu
hyperglykémií (neklesá C-peptid) spíše než progredující jaterní inzulínorezistencí. Jestliže
jako měřítko rezistence jater k supresi IGFBP-1 inzulínem použijeme hladinu C-peptidu
vynásobenou hodnotou IGFBP-1 (v analogii s indexy inzulínové rezistence počítaných
z lačných glykémií a inzulinémií), je hodnota tohoto indexu před hladověním u T2DM a OB:
16235±5511 vs.

9553±3426 µg.pmol.l-2 (p=0,005) a po hladovění 17176±5850 vs.

10682±6384 µg.pmol.l-2 (p=0,029). Je patrné, že se hodnota tohoto indexu během hladovění
prakticky nemění (p=NS pro obě skupiny).
Dynamika volného IGF-1 kopíruje dynamiku celkového IGF-1 u obou skupin, i
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v důsledku toho, že koncentrace hlavního vazebného proteinu - IGFBP-3 – zůstává
nezměněná (v korelaci s pracemi Banga, 1994 a Norrelundové, 2005).
4.1.4 Ostatní endokrinní změny
Zatímco u normálních jedinců dochází v prvních dnech k přechodnému vzestupu
aktivity sympatiku s následným postupným poklesem pod bazální úroveň (Landsberg, 1978).
U našich pacientů není tento trend patrný, zřetelná je pouze variabilita mezi vzorky sbíranými
ve dne a v noci, která zřejmě souvisí s aktivitou pacientů během dne (sledování TV, chůze po
oddělení). Vzhledem k tomu, že oba clampy byly prováděny ve stejnou denní dobu a že
kalorimetrie byla prováděna po min. 15 minutách klidu na lůžku, nepředpokládáme, že by
rozdíly v aktivitě sympatiku podstatně ovlivnily výsledky clampů a kalorimetrie. Možný a
pravděpodobný je však určitý vliv na hladiny energetických substrátů a hormonů měřených ve
dvouhodinových intervalech.
Hladina glukagonu stoupá u OB, ale nikoli u T2DM, čímž plazmatické hladiny
konvergují. Podobnou konvergenci jsme pozorovali i u hladin inzulínu, IGF-1 a IGFBP-1.

4.2 Vliv hladovění na inzulínovou rezistenci
Jedním z primárních cílu naší studie bylo zodpovědět otázku, jak akutní krátkodobé
hladovění ovlivní inzulínovou rezistenci u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Zdůrazňujeme,
že inzulínové clampy byly izoglykemické a že se tedy liší cílové glykémie mezi OB a T2DM
(tab. 5). Vzhledem k existenci na inzulínu nezávislého odsunu glukózy, tzv. „glucose mass
action“ (Del Prato, 1997), nelze proto porovnávat hodnoty M ani jejich komponenty mezi OB
a T2DM.
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4.2.1 Odsun glukózy (De Fronzova M-hodnota) v průběhu hladovění a faktory, které
jej ovlivňují
Inzulínovou senzitivitu definujeme (Krenz, 2002) jako množství metabolizované
glukózy (M) v průběhu hyperinzulinemického clampu a jako měřítko inzulínové rezistence
její převrácenou hodnotu (1/M). V rozporu s naší hypotézou jsme – podle našich informací
jako první - prokázali statisticky významné zhoršení inzulínové senzitivity v průběhu
hladovění jak u T2DM, tak u OB. Při porovnání individuálních dat je třeba zdůraznit velkou
interindividuální variabilitu mezi subjekty: M-hodnota po hladovění leží v širokém rozmezí
mezi ~25 a ~150% hodnot před hladověním. Regresní analýza ukazuje, že změna inzulínové
rezistence během hladovění je u T2DM významně determinována její bazální hodnotou.
Subjekty dobře citlivé k inzulínu mají tendenci k výraznému zhoršení v průběhu hladovění;
naopak subjekty iniciálně inzulínrezistentní mají tendenci inzulínovou senzitivitu při
hladovění dále nezhoršit nebo dokonce mírně zlepšit. Wajgnot (2001) prokázal rychlejší
pokles absolutní rychlosti glukoneogeneze u obézních nediabetiků v porovnání s diabetiky 2.
typu mezi 14. a 22. hodinou hladovění, což způsobilo přiblížení hodnot endogenní produkce
glukózy i glykémie mezi oběma skupinami. V naší studii je patrná podobná konvergence
hodnot inzulínové senzitivity přesto, že pacienti ve skupině T2DM zůstali hyperglykemičtí.
Možná existuje souvislost tohoto jevu s konvergujícími hladinami FFA a některých hormonů
(glukagonu, IGF-1, IGFBP-1) – to se však na našem malém vzorku nepodařilo prokázat na
hladině statistické významnosti.
Jediná práce, ve které byla pomocí hyperinzulinemických clampů měřena inzulínová
senzitivita v průběhu 72 hodin hladovění u 6 diabetiků 2. typu (Féry, 1994) ukázala
nezměněnou senzitivitu. Vedle výše diskutované odlišnosti ve spektru pacientů (léčeni pouze
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dietou) je možné, že diskrepance s našimi výsledky byla způsobená tím, že Féry použil
metodu euglykemického clampu. Při prvním clampu (před hladověním) to vyžadovalo snížit
rychle glykémii z ~13,5 mM na 5 mM, což mohlo vést k vyplavení kontraregulačních
hormonů, a tím podhodnocení bazální hodnoty inzulínové citlivosti. Sami autoři to v diskusi
zvažují a byl to také důvod, proč jsme v naší studii zvolili metodu izoglykemického clampu.
4.2.2 Inzulínem stimulovaná oxidace glukózy a neoxidativní metabolismus glukózy
(NOGD)
Naše práce ukazuje na pokles jak oxidativní, tak neoxidativní komponenty inzulínem
stimulovaného metabolismu glukózy. Rychlost oxidace glukózy ve druhé fázi clampu po
hladovění je srovnatelná s hodnotou v první fázi clampu před hladověním, tedy při poloviční
rychlosti infúze inzulínu. Tento pokles oxidace glukózy je výrazem normální adaptace na
hladovění a je ve shodě s předchozími pozorováními (Féry, 1994; Schwartz, 1997). Na rozdíl
od Féryho práce, ve které došlo po hladovění k vzestupu NOGD, jsme zaznamenali u obou
skupin pokles NOGD, který byl statisticky významný u OB v první fázi clampu (37% pokles,
p<0,05) a u T2DM ve druhé fázi clampu (33% pokles, p<0,05). Je možné, že se u skupiny OB
ve druhé fázi clampu (inzulinémie ~250 IU/l) již křivka dávka-účinek již blíží asymptótě, a
proto rozdíly v účincích inzulínu před a po hladovění již nejsou statisticky významné. Naše
výsledky jsou ale s Féryho studií těžko srovnatelné, neboť Féry započítával energetickou
hodnotu oxidace aminokyselin k hodnotě oxidace glukózy (+10% oxidace glycerolu), zatímco
my kalkulujeme čistou oxidaci glukózy nezahrnující oxidaci glukózy vzniklé z aminokyselin
(nepřímá kalorimetrie to neumožňuje odlišit). Vzhledem k tomu, že se v průběhu clampů
významněji nemění hladina laktátu, je hlavní metabolickou dráhou zodpovědnou za
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neoxidativní odsun glukózy syntéza glykogenu. Defekt syntézy glykogenu hraje důležitou roli
v patogenezi diabetické hyperglykémie (Solini, 2001) a fakt, že jedinci s T2DM nereagují na
hladovění jako štíhlí nediabetici zvýšením NOGD, považujeme z tohoto pohledu za velmi
důležitý.
4.2.3 Vliv hyperinzulinémie na hladinu NEFA před a po hladovění
V průběhu arteficielní hyperinzulinémie při clampu dochází jednak k inhibici lipolýzy
v tukové tkáni (nejnižší KM), dále pak k inhibici ketogeneze a aktivaci de novo lipogeneze
v játrech a tukové tkáni. S výjimkou inhibice ketogeneze (pro níž jsou NEFA substrátem)
vedou všechny tyto procesy k poklesu hladiny NEFA, což je při clampu zřetelné u skupiny
OB i T2DM. U skupiny T2DM je tento pokles NEFA nižší (rozdíl v % poklesu je statisticky
významný pouze ve druhé fázi clampu), což naznačuje vyšší inzulínorezistencí hormonsenzitivní lipázy u skupiny T2DM (Chen, 1987). V literatuře existují důkazy o rezistenci
lipolýzy k supresnímu účinku inzulínu u štíhlých diabetiků 2. typu ve srovnání se zdravými
kontrolami (Groop, 1989) a dále důkazy o tom, že míra inzulinorezistence hormon-senzitivní
lipázy je úměrná u T2DM úměrná obsahu viscerálního tuku (Kurioka, 2002). Rozdíl mezi
skupinou T2DM a OB může být způsoben signifikantně vyšším poměrem pas:boky u skupiny
T2DM.

Účinek inzulínu na supresi plazmatické hladiny NEFA se významně neliší u obou

skupin před i po hladovění, byť je patrný trend k menší supresi plazmatických hladin NEFA
po hladovění ve srovnání se situací před hladověním. Jak vyplývá z obr. 8, rozdílné glykémie,
na kterých bylo clampováno, se schopností inzulínu suprimovat plazmatické hladiny FFA
nekorelují.
Pokles inzulinémie u obou skupin v průběhu hladovění spolu s glykémií která zůstává
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konstantní (T2DM) nebo klesá (OB) by na první pohled – i podle HOMA, Quicki i jiných
homeostatických modelů - svědčil pro zlepšování inzulínové senzitivity. Clampové studie
však dávají opačné výsledky, což není překvapivé, neboť akutní hladovění není ustálený stav,
za kterého by bylo homeostatické modely možno aplikovat. Navíc, v průběhu clampu je
rychlost ukládání glukózy ovlivněna dalšími veličinami jako je suprese plazmatických NEFA
a ketolátek atp. Je-li například infúzí Intralipidu+heparinu udržována konstantní hladina
NEFA, je výsledná hodnota M menší (Kelley, 1993). Očekávali jsme, že M-hodnota bude
právě výrazně ovlivněna schopností inzulínu suprimovat plazmatické NEFA. Nález slabých
korelací mezi % poklesu hladiny NEFA a množstvím odsunuté glukózy při clampu je proto
z tohoto pohledu překvapením, vyskytuje se ale i u jiných autorů (Kurioka, 2002).

4.3 Vliv přítomnosti T2DM na proteokatabolismus
Základním účelem hormonální a metabolické adaptace na hladovění je šetření
tělesných proteinů (Frayn, 2001). Ve skupině OB je zřetelný signifikantní (p<0,001) pokles
rychlosti oxidace proteinů na rozdíl od skupiny T2DM, kde k tomuto poklesu nedochází, a
mezi 48. a 60. hodinou hladovění tak T2DM oxidují signifikantně více bílkovin než OB.
Naproti tomu rychlost svalového katabolismu měřená pomocí odpadů 3-methylhistidinu
v moči klesá srovnatelně v obou skupinách. Vyplývá z toho, že rozdíl ve ztrátách dusíku močí
je způsoben nižší rychlostí proteosyntézy ve skupině T2DM nebo vyšším katabolismem
nesvalových bílkovin, pravděpodobně však nikoli albuminu, jehož hladina se neliší u OB a
T2DM a nemění se v průběhu hladovění (tab. 2). Vyšší a neklesající hladina
nejvýznamnějších glukogenních aminokyselin (Ala+Glu+Gln, viz tab. 3) u T2DM
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je

způsobena zřejmě nižším vzestupem čisté glukoneogeneze v průběhu hladovění u T2DM
v porovnání s OB (Wajgnot, 2001). Svoji roli možná hraje i nižší odsun aminokyselin do
inzulín-rezistentního svalu při předpokládané nižší proteosyntéze u skupiny T2DM. Bohužel,
nepoužili jsme stabilní izotopy ani ke kvantifikaci čisté glukoneogeneze ani k detailnějšímu
popisu metabolismu aminokyselin, proto nelze jednoznačné vysvětlení z našich výsledků
odvodit.
4.3.1 Vliv cirkulujících energetických substrátů a hormonů
K analýze vlivů na míru čistého proteokatabolismu jsme užili vícečetnou regresní
analýzu se zahrnutím všech námi měřených faktorů, o kterých existuje fyziologické
vysvětlení, že by mohly míru proteokatabolismu ovlivňovat.
Hyperglykémie sama jistě zvyšuje katabolismus proteinů (Gougeon 1997, 1998) a je
jednou z příčin vyššího proteokatabolismu u skupiny T2DM. Při tvoření designu studie jsme
předpokládali po 60 hodinách hladovění pokles glykémií u T2DM aspoň k horní hranici
normy, pacienti však zůstali hyperglykemičtí. Je zajímavé, že vliv hyperglykémie na
proteokatabolismus po adjustaci na ostatní sledované faktory dosahuje jen hraniční hladiny
významnosti (p=0,0481). To ukazuje va vliv významný vliv dalších faktorů. Ve výsledných
modelech pozitivně ovlivňuje proteokatabolismus výše glykémie a hladiny NEFA, aktivita
sympatiku a míra proteokatabolismu myofibrilárních bílkovin (odpad 3-methylhistidinu).
Naopak negativní vliv má hladina inzulínu a 3-hydroxybutyrátu. Hladina růstového hormonu
ani volného IGF byla v průběhu analýzy u obou skupin z modelu vyřazena a neprokázali
jsme, že by tyto faktory míru proteokatabolismu ovlivňovaly.
Sekrece a clearance inzulínu.
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stimulovala β-buňky k sekreci inzulínu, jak ukazuje neklesajícící C-peptid, ale díky zvyšující
se jaterní clearance klesal periferní inzulín srovnatelně u obou skupin. Zdá se, že jaterní
clearance je významným faktorem, ovlivňujícím koncentraci periferního inzulínu u T2DM.
Senzitivita proteoanabolických účinků inzulínu je pravděpodobně u T2DM zachována
(Fryburg, 1990). Lze říci, že pokud centrální inzulínorezistence působí nižší vychytávání
inzulínu v játrech a jeho větší dostupnost na periferii, je i ona potenciálním faktorem, který
může přispívat k šetření proteinů za hladovění.
Vliv NEFA a ketolátek. U obou skupin je míra proteokatabolismu pozitivně ovlivněna
hladinou NEFA. Na první pohled jde o paradoxní zjištění: NEFA by podle měly vést ke
snížení oxidace glukózy, a tím k úspoře aminokyselin jako substrátů glukoneogeneze (Randle,
1963). Vysoká hladina NEFA může znamenat vyšší lipolýzu nebo nižší utilizaci (přímou
oxidaci nebo ketogenezi). Čistá oxidace NEFA zahrnující součet přímé oxidace NEFA a
syntézu ketolátek z NEFA s jejich následnou oxidací (kalorimetrie tyto 2 děje nemůže
rozlišit) po korekci na změnu obsahu ketolátek v extracelulární tekutině se neliší u T2DM a
OB (173±52 vs. 157±49 g.den-1.m-2 BSA, NS). Vyšší hladina NEFA tedy pravděpodobně
odráží nižší jaterní ketogenezu u subjektů s vyšší inzulinizací jater (v důsledku stimulace
sekrece inzulínu hyperglykémií). Efekt ketolátek na šetření proteinů je dobře znám (Cahill,
1966; Frayn, 2001) a u naší T2DM skupiny je nejen patrný v regresním modelu, ale dokonce
existuje i přímá negativní korelace mezi plochou pod křivkou hladiny ketolátek a odpadem
dusíku do moči (T2DM: R=-0,76, p=0,01). U skupiny OB je negativní vliv vliv koncentrace
3-OHB nesignifikantní, což je možná způsobeno stimulačním vlivem ketolátek na sekreci
inzulínu (Biden, 1983; Mallaise, 1990), která pak v regresní analýze maskuje přímý proteinšetřící efekt. Lze tedy říci, že nižší supresní vliv inzulínu na konverzi NEFA na ketolátky
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v inzulínorezistentních játrech by mohl být proteiny šetřícím faktorem.
Rychlost katabolismu svalu (měřená jako odpad 3-methylhistidinu) je součástí
výsledného modelu, její vliv po adjusaci na ostatní nezávislé proměnné však nedosáhl
statistické významnosti. Vliv aktivity sympatiku je významný pouze u skupiny T2DM.

4.3.2 Vliv odlišné senzitivity metabolických drah k inzulínu
Nakonec jsme testovali hypotézu odvozenou od Ozanna a Hallese (1998), že na
proteokatabolismus bude mít pozitivní vliv citlivost odsunu glukózy z extracelulární tekutiny
(vyjádřená jako M hodnota) a negativní vliv citlivost antilipolytických a antiketogenních
účinků inzulínu (v našem experimentu modelovaná rychlostí, jakou při dané inzulinémii klesá
koncentrace NEFA resp. 3-hydroxybutyrátu, vyjádřená jako koeficient lineární regrese těchto
koncentrací v 0., 120. a 240. minutě). Jak je patrné z tab. 10, ve výsledném modelu (který sám
nedosahuje statistické významnosti adjustovaného R2) se ani jedna z těchto veličin nezdá
významně ovlivňovat proteokatabolismus: p hodnoty jsou > 0,1 a v 95% intervaly
spolehlivosti regresních koeficientů obvykle zahrnují jak pozitivních, tak negativní hodnoty.
Naše studie tedy pro výše uvedenou hypotézu důkazy nepřinesla.

4.4 Limitace a omezení studie
4.4.1 Studované subjekty
Zřejmým omezením naší studie je, že sledujeme mnoho parametrů na malém vzorku
pacientů. T2DM a OB skupiny nejsou zcela shodné v poměru muži:ženy. Skupina T2DM je
4-67

navíc heterogenní z hlediska trvání diabetu a typu léčby (PAD vs. inzulín). Zdůrazňujeme, že
indikace léčby inzulínem u našeho vzorku byly jiné něž selhání sekrece. Tuto heterogenitu
stejně jako možný vliv PAD na inzulínovou rezistenci jsme se snažili poněkud eliminovat
převedením pacientů léčených PAD na intenzifikovanou inzulinoterapii 3 dny před začátkem
hladovky. Tato doba nemusí být dostatečná k úplnému odstranění vlivu PAD, a i když se
nedomníváme, že by působení léků ještě mezi 72. a 132. hodinou po jejich vysazení hrálo
ještě podstatný vliv, nelze to zcela vyloučit.
4.4.2 Metodika
Ačkoli jsou hyperinzulinemické clampy považovány za zlatý standard v testovaní
inzulínové senzitivity (ADA Concensus Statement, 1997), přesná interpretace výsledků –
zvláště u inzulín-rezistentních subjektů - vyžaduje měření endogenní produkce glukózy
pomocí

stabilních

glukoneogeneze

a

izotopů.

Není-li

glykogenolýza,

danou
M-hodnota

hyperinzulinémií
podhodnocuje

zcela

suprimována

množství

skutečně

metabolizované glukózy. Vzhledem k energetické náročnosti glukoneogeneze mohou pak být
zkresleny i kalkulace rychlosti oxidace glukózy. Nepřímá kalorimetrie poskytuje přesné
výsledky v ustáleném stavu, ale její použití i např. v průběhu clampů i přes matematické
korekce nemusí poskytovat zcela validní výsledky. Vzhledem k nedostupnosti plynové
chromatografie-hmotnostní spektrometrie na řešitelském pracovišti nebylo možno techniky
stabilních izotopů využít, což velmi snižuje vhled do sledovaných metabolických dějů.
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4.5 Klinické výstupy
Krátkodobé hladovění špatně kompenzovaných obézních diabetiků 2. typu za
hospitalizace (nebo dieta s velmi nízkým obsahem kalorií - VLCD) se klinicky poměrně hojně
využívá. Jednak k pokusu o „prolomení inzulínorezistence“ (Svačina, 2000),

jednak

k odhadu zbývajících možností dietní a pohybové léčby před definitivní preskripcí
inzulinoterapie a jednak jako úvod k dlouhodobější ambulantní redukční léčbě.
Existují experimentální důkazy, že po hladovění dojde u pacientů s diabetes mellitus 2.
typu k zlepšení sekrece inzulínu (Glauber 1987; Watts 1990; Svačina, 2000 str. 73) a plochy
pod křivkou glykémie při oGTT (Jackson, 1971; Belfiore, 1987). Naše výsledky však ukazují,
že senzitivita k inzulínu ve smyslu odsunu, skladování ve formě glykogenu (hlavní defekt u
T2DM!) a oxidace glukózy se spíše zhoršuje, a to tím výrazněji, čím lepší byla před
hladověním. Výjimkou jsou jedinci s nejtěžší inzulínorezistencí, u kterých může zůstat
senzitivita k inzulínu nezměněna nebo se dokonce mírně zlepšit. Přítomnost hyperglykémie
zhoršuje během hladovky proteokatabolismus, zvýšení plazmatické hladiny ketolátek působí
protektivně, stejně jako cirkulující inzulín.
Z těchto fakt vyplývá, že přítomnost těžšího diabetes mellitus 2. typu, byť se
zachovalou sekrecí inzulínu, interferuje s normální adaptací na hladovění a ohrožuje pacienta
zejména ztrátou beztukové tělesné hmoty a zhoršením citlivosti k inzulínu. Přínos těchto
prudkých dietních manipulací zůstává sporný a vyhrazený pro pacienty s klinicky vyjádřenou
nejtěžší inzulinorezistencí: je-li náš malý vzorek reprezentativní pro populaci obézních
diabetiků 2. typu léčených PAD nebo inzulínem, ale se zachovalou sekrecí inzulínu, pak by se
to týkalo cca 10-20% takovýchto pacientů s nejtěžší inzulinorezistencí. Pravděpodobně by
před indikací hladovky měl mít pacient vyšetřenu inzulínorezistenci aspoň metodou
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založenou na vyšetřování lačné glykémie a inzulinémie. Naše výsledky se pravděpodobně
nevztahují na pacienty s mírnými formami T2DM, léčenými dietou, u kterých dojde záhy po
zahájení hladovky k normalizaci glykémií. U ostatních pacientů je třeba mít výše uvedená
rizika na paměti. Je pravděpodobné, že pokud je hladovka již indikována, striktní kontrola
glykémie intenzifikovanou inzulinoterapií i v průběhu VLCD či úplné hladovky nemocným
přináší benefit. Porucha sekrece inzulínu je základním patofyziologickým článkem v rozvoji
T2DM a deficit cirkulujícího inzulínu na periferii je důležitým nezávislým faktorem
zvyšujícím proteokatabolismus. Zvýšení koncentrace periferního inzulínu má protektivní vliv
na metabolismus proteinů a pravděpodobně významně neovlivní lipolýzu (u T2DM skupiny
až inzulinémie okolo ~ 250 IU/l snižovaly plazmatickou hladinu NEFA, a to jen u část
nemocných). Navíc

z našich dat vyplývá, že hladověním narůstá i rezistence lipolýzy

k supresivním účinkům inzulínu. Sama euglykémie působí protektivně na svalovou hmotu,
jak vyplývá z prací Gougeona et al (1997, 1998) a potvrzují to i naše výsledky. Není zřejmé,
jak silný by byl supresivní vliv inzulinoterapie na ketogenezu, ale podle našich výsledků se
zdá, že citlivost k antiketogenním účinkům inzulínu zůstává dobrá i u pacientů s nejtěžší
inzulínorezistencí (prudký pokles hladiny 3-hydroxybutyrátu k cca 3-4% původních hladin za
120 min inzulinémie 150 IU/l). Riziko rozvoje ketoacidózy je tedy u T2DM se zachovalou
sekrecí inzulínu při hladovce minimální a OB i T2DM měli hladiny 3-hydroxybutyrátu nižší,
než bychom očekávali u zdravých osob. V této oblasti zůstává prostor pro další testování
nízkokalorických vysokoproteinových a event. nízkokalorických ketogenních diet.
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4.6 Závěry
U pacientů s T2DM zhoršuje akutní hladovění senzitivitu metabolismu glukózy
k účinkům inzulínu. Po hladovění je nižší inzulínem stimulovaná oxidace glukózy i její
neoxidativní metabolismus. Tato odpověď je predikovatelná podle stupně inzulínové
rezistence před hladověním: čím vyšší inzulínová rezistence, tím méně výrazné zhoršení po
hladovění (v extrémních případech i zlepšení). Schopnost inzulínu suprimovat plazmatické
koncentrace NEFA je horší u T2DM ve srovnání s OB a jeví u obou skupin nesignifikantní
tendenci ke zhoršení v průběhu hladovění. V plazmatických hladinách energetických
substrátů v průběhu hladovění nejsou mezi OB a T2DM výrazné rozdíly s výjimkou
rozdílných glykémií. Hormonální hladiny, které jsou před hladověním u T2DM a OB odlišné
(glukagon, IGF-1, IGFBP-1), mají tendenci v průběhu hladovění konvergovat. T2DM a OB se
neliší v sekreci GH, která v průběhu hladovění stoupá. Pacienti s T2DM mají sníženou
schopnost šetřit tělesné proteiny a na konci 60hodinové periody hladovění oxidují významně
více aminokyselin než OB. Je to způsobeno zejména přetrvávající hyperglykémií. Naopak
protektivní vliv má hladina cirkulujícího inzulínu a 3-hydroxybutyrátu, ty se však u T2DM a
OB neliší. Nepodařilo se prokázat vztah mezi dusíkovou bilancí a osou růstového hormonu
ani odlišnou citlivostí metabolismu glukózy a mastných kyselin ani u jedné ze sledovaných
skupin.
Klinicky lze tedy úplnou hladovku s nadějí na zlepšení inzulínorezistence doporučit
jen nemocným s nejtěžšími formami inzulínové rezistence a jako prevence proteinového
hyperkatabolismu je v průběhu diety nutná striktní kontrola glykémie inzulínem.
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6 Summary
THE EFFECTS OF ACUTE STARVATION AND OF TYPE 2 DIABETES ON INSULIN
RESISTANCE AND SUBSTRATE UTILIZATION IN OBESE SUBJECTS
(PhD Thesis)
František Duška, 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic
Background: Very-low calorie diet or even total short-term fasting is widely used in
clinical practice in order to improve metabolic compensation of patients with type 2 diabetes
mellitus. Although benefits of weight reduction are well proven in T2DM, much less is
known about effects of acute starvation, during which the interruption of the afflux of energy
substrates is not followed by a major change of body composition. We hypothesize the
improvement of insulin effects on glucose metabolism in T2DM as these patients may lack
the key metabolic responses which impair insulin sensitivity in lean, non-diabetic subjects.
Moreover, we assume according to “thrifty genotype hypothesis” that protein wasting during
starvation will be positively related to insulin effects on glucose disposal and negatively
related to insulin antilipolytic and antiketogenic effects. In the light of this we designed an
observational, prospective, in-hospital study, comparing the effects of 60 hours fast on
various aspects of insulin resistance, endocrine regulation and metabolism in 10 patients with
T2DM and 10 obese controls without diabetes (OB).
Methods: We enrolled 10 T2DM (5 treated with insulin, 5 with oral hypoglycaemic
drugs, diabetes duration 11.1±7.9 years) and 10 OB age and weight-matched subjects. After
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admission to the hospital 3 days prior to the beginning of the fasting we withdrew all drugs
with possible influence on insulin resistance. Then we performed baseline measurement of
anthropometric indices, an arginine stimulation test of growth hormone secretion and
isoglycaemic hyperinsulinaemic clamp (two 120 min phases of 60 and 120 mIU.min-1 m-2 i.v.
insulin) with indirect calorimetry (at the day –1). Since the evening of the following day,
patients were starved for 60 hours and their blood was sampled every 2 hours for
concentration of glucose, lactate, 3-hydroxybutyrate, non-esterified fatty acids (NEFA),
insulin and growth hormone. We also performed indirect calorimetry and collected the urine
in 12 hours intervals for estimation of urea, ammonia, creatinine, 3-methylhistidine and
catecholamines. At 12th, 36th and 60th hour of fasting we also sampled the blood for other
hormones and plasma amino acids. After 60 hours of fasting we repeated anthropometric
measurements and izoglycaemic clamps (goal glycaemia was set at the same level as during
the baseline clamp). We used backward multiple regression analysis to analyze influences on
insulin resistance and nitrogen balance.
Results: T2DM subjects remained hyperglycamic during starvation (~10 mM) whilst
glycaemia in OB subject fell (from 5,2±0,4 to 4,4±0,4 mM, p <0,05). Plasma NEFA tended to
be higher in T2DM and did not change in either group, 3-OHB rose similarly in both groups.
Lactate and alanine did not differ at baseline, but became higher in T2DM during the fast. The
main hormonal differences of T2DM in comparison with OB were found in not declining Cpeptide (albeit plasma insulin falls normally in both groups, suggesting increasing insulin
clearance in T2DM) and not rising glucagone and IGFBP-1 in T2DM. T2DM and OB
differed neither in GH secretion pattern nor in other members of GH-IGF-IGFBP axis.
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After starvation insulin mediated glucose disposal decreased significantly in both
hyperinsulinaemic phases in T2DM (phase 1: from 46±28 to 33±17, p<0.04; phase 2 from
122±47 to 80±30 µg/kg/min, p<0.01) as well as in OB (phase 1: from 86±54 to 54±24,
p<0.04; phase 2: from 131±46 to 106±43 µg/kg/min, p<0.01). Both oxidative and nonoxidative components of glucose disposal tended to be reduced after fasting. A change of
insulin sensitivity was found to be highly dependent upon pre-starvation conditions: more
insulin resistant subjects tended to maintain (or modestly improve) insulin resistance, whilst
subjects with better insulin sensitivity tended to worse it. The effect of insulin to suppress
plasma NEFA was blunted in T2DM – a difference was significant during the second phase
clamp both at baseline (51% of pre-clamp concentrations in T2DM vs. 25% in OB, p<0,05)
and after starvation (phase 60% of pre-clamp concentration in T2DM, 30% in OB, p<0,05). A
decrease of insulin suppressive effects upon NEFA was consistent, but nonsignificant. Insulin
suppressed plasma 3-hydroxybutyrate similarly in both groups after fasting to ~3-4% of preclamp values even during the first clamp phase.
Energy expenditure did not differ between groups and did not change significantly
during the course of fasting. Protein oxidation decreased in OB group (from 1,1± 0,32 to
0,55± 0,23 g/kgLBM.day, p=0,003) but remained unchanged in T2DM (at ~0,8±0,2
g/kgLBM.day) and thus became significantly (p<0,05) higher in T2DM during the last 12 hrs
period of fasting. We analyzed thoroughly influences on the rate of protein catabolism and
found it to be influenced positively by glycaemia, plasma NEFA, and sympathetic activity
and negatively by circulating insulin and 3-hydroxybutyrate. We did not find any significant
relations to insulin effects on glucose disposal or plasma NEFA and 3-OHB.
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Discussion and conclusion: Insulin effects on glucose oxidation and storage were
impaired during starvation in both T2DM and OB subjects. This change is probably
predictable according to pre-starvation insulin sensitivity. The effects of insulin on NEFA
suppression also tended to be blunted during fasting. T2DM and OB differ in the starvation
response of some hormones (glucagon, C-peptide, IGFBP-1), but their plasma concentrations
converge after fasting. Although we concerned detailly in the response of GH axis to
stavation, we did not find any significant differences between patient with and without
T2DM. The main metabolic difference is more negative N-balance of T2DM during the last
12 hrs period of fasting. We did not confirmed the hypothesis that protein oxidation was a
function of selective insulin resistance of various metabolic pathways and found other factors
to play a role, peripheral insulin concentration and glycaemia in particular.
The major weakness of our study is that we did not use stable isotope technique
allowing us a deeper insight into metabolic rearrangemets.
From the clinical point of view we conclude, that total fasting should be
recommended, if at all, only to patients with the most severe insulin resistance, which is
preferably to be confirmed by basic measurements of insulin sensitivity (e.g. HOMA or
Quicki). To avoid protein hypercatabolism, glycaemia should be tightly controlled with
insulin treatment during the fast.
Key words: Insulin resistance, type 2 diabetes, obesity, protein metabolism, NEFA,
growth hormone
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7 Příloha: publikované a k publikaci odeslané práce vzešlé
ze studie
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