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Téma/Topic: Studium molekulárních biomarkerů v etiopatogenezi diabetes mellitus 2. typu v 
biologických matricích metabolomickými přístupy 

Hypotézy/Hypotheses: 

1. T2DM patogeneze koresponduje s koncentračními hladinami signálních molekul - biomarkerů 

2. Biomarkery reflektující patogenezi metabolického syndromu a T2DM jsou obsaženy v různých 

koncentracích v řadě různých bio-matric (tuková tkáň, kosterní sval, plazma, moč atd.). 

3. V průběhu patogeneze T2DM dochází ke změně v koncentraci zánětlivých biomarkerů a 

biomarkerů oxidačního stresu, které jsou indukovány stravou a stravovacími návyky 

Anotace/Summary: Problematice inzulinové rezistence a metabolickému syndromu je věnována 

značná pozornost vzhledem k jejich podílu na rozvoji kardiovaskulárních onemocněních a narůstající 

prevalenci diabetes mellitus 2.typu. Přes řadu nových poznatků o patogenezi metabolického 

syndromu, získaných díky rozvoji molekulárních metod, zůstává řada molekulárních mechanismů 

neobjasněna. Negativní vliv oxidačního stresu a zánětu a jejich společného mechanismu, má velice 

pravděpodobně důležitou úlohu v rozvoji komplikací asociovaných s metabolickým syndromem. Řada 

otázek týkajících se negativních účinků oxidačního stresu zůstává neobjasněna. Nejsou známy příčiny 

oxidačního stresu při inzulínové rezistenci a diabetu a není známo, zda k němu dochází v důsledku 

zvýšené tvorby volných radikálů nebo nedostatečného intracelulárního antioxidačního potenciálu, což 

má zásadní význam z hlediska možného terapeutického ovlivnění. Oxidační stres se odehrává ve 

tkáních, kde může indukovat poškození celulární integrity, a proto nelze z plazmatických hladin 

posoudit příčiny a důsledky oxidačního stresu na poruchy v jednotlivých orgánech. Proto je důležité 

analyzovat parametry oxidačního stresu v jednotlivých tkáních. Neméně důležitá je i otázka do jaké 

míry lze oxidační stres nebo antioxidační systém ve tkáních ovlivnit vhodnou terapií. Z uvedeného 



 

vyplývá, že studium oxidačního stresu a hledání účinné nutriční a farmakologické terapie s použitím 

vhodných experimentálních modelů je z hlediska prevence nebo terapie poruch asociovaných s 

metabolickým syndromem velice žádoucí. 

Cílem této práce je prokázat zvýšené koncentrace lipoperoxidačních produktů pozorované při 

zhoršené glukózové toleranci, u potkanů s extrémní geneticky fixovanou obezitou. Biologický materiál 

bude zajištěn pracovišti IKEM a I. a II. lékařskou fakultou UK. Pokusná zvířata (potkani) budou krmena 

různými výživovými schématy (různé typy diety) a bude sledován zdravotní stav potkanů, včetně 

veškerých panelů biomarkerů (signální molekuly oxidačního stresu, zánětlivé reakce apod.).    
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