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Úvod 
 

 Jednou z najhorúcejších medicínskych tém súčasnosti je nadváha, obezita. V očiach 

laikov primárne estetický problém, ale z pohľadu odborníkov a postihnutých vysokým 

stupňom  obezity aj závažný zdravotný problém. Na vzniku a vývoji obezity sa podieľa celý 

rad faktorov, a na druhej strane,  obezita je  príčinou  mnohých vážnych ochorení. Práve tieto 

skutočnosti favorizujú záujem o dôsledné poznanie patofyziologických mechanizmov obezity. 

Výsledkom doterajšieho snaženia sa výskumných tímov v tejto oblasti je množstvo 

informácií, ktoré sú zhrnuté v  nasledujúcom texte.  

 V malej miere je za nadváhu, či obezitu zodpovedná monogénová príčina. Vo veľkej 

miere ide  o polygénový pôvod. Známe sú však aj iné ako genetické dôvody prejedania sa 

a následného excesívneho ukladania tuku. Organizmus sa plne adaptuje na zmeny 

v energetických zásobách a výsledkom je fakt, že z tukového tkaniva je plnohodnotný 

endokrinný orgán, ktorý sa svojou aktivitou líši v závislosti od distribúcie v organizme. Jeho 

aktivita sa stáva základným kameňom pre zvýšené zdravotné riziko a sekundárny vznik 

ochorení, ktoré zásadne ovplyvňujú život pacienta.  

 

1. Regulácia energetického metabolizmu 
 

 Mozog sa vo významnej miere podieľa na regulácii energetickej bilancie organizmu 

a v podstate aj na vzniku obezity. Schopnosť mozgu asimilovať, skladovať a používať nové 

informácie z okolitého prostredia je priamy dôkaz pamäte. S pamäťou úzko súvisí aj plasticita 

CNS prezentujúca sa ako schopnosť meniť sa v závislosti od vnútorných a vonkajších 

podmienok. Všeobecne sú známe tri druhy pamäte: krátka, stredná a dlhá. Plasticita, pamäť 

a telesná hmotnosť idú spolu ruka v ruke. Sú podmienené geneticky a pôsobením prostredia. 

Čiže mozog má určitú časť pamäte („softvér“) vyčlenenú  na reguláciu energetických zásob, 

na reguláciu ich príjmu/výdaja do a z organizmu. Toto všetko sa dosiahne pomocou dokonalej 

súčinnosti správania sa človeka, jeho emócií, ako aj viscerálnych a metabolických impulzov 

(44). Z tohto všetkého vyplýva, že ak nastane poškodenie neurónov v oblasti mozgu, v ktorej 

sa nachádza uvedený „softvér“, dôjde k porušeniu už spomínanej súčinnosti a výsledkom 

môže byť nadváha, resp. obezita 

 „Meal-to-meal“ regulácia príjmu potravy je veľmi podobná krátkodobej pamäti. 

Zodpovedá aktuálnym  potrebám tela a je ovplyvnená psychologickými faktormi 

a dostupnosťou potravy. Ak sa táto malá perióda postupne predlžuje na deň, alebo niekoľko 

dní, mozog začne uplatňovať „long-term“ pamäť (14).  

 

1.1. Krátkodobá regulácia 
  

 Princípom je monitorovanie premeny energie (ATP) a/alebo metabolický tok, teda 

informácií, ktoré sú potrebné pre kontrolovanie iniciácie a terminácie príjmu a výdaja energie, 

ako aj jej asimilácie a uchovávania. Glukóza a energetický tok sú najlepšími kandidátmi pre 

krátkodobú reguláciu energetického metabolizmu. Základným a hlavným zdrojom energie pre 



mozog je glukóza a dostatok kyslíka. Neuróny priamo vnímajú zmeny v hladine glukózy 

a menia intenzitu jej spaľovania v závislosti od jej prísunu. Ide  o špeciálne neuróny, ktoré sú 

uložené v tých častiach mozgu, ktoré sú potrebné pre reguláciu energetickej rovnováhy 

a neuroendokrinnú reguláciu (ventromediálny hypotalamus a automatické centrá mozgového 

kmeňa). Jednu skupinu tvoria glukózo-responzívne neuróny, ktoré zvyšujú spaľovanie 

glukózy pri jej dostatočnom prísune a v prípade jej deficitu spaľovanie zase obmedzujú. Celý 

tento dej je regulovaný pomocou K-kanála, ktorý je senzitívny k intracelulárnemu pomeru 

ATP/ADP. K-kanál je inaktivovaný priamou väzbou s ATP. Druhú skupiu tvoria glukózo-

senzitívne neuróny, ktoré naopak znižujú pomer spaľovania glukózy, keď jej hladina v krvi 

klesá. Mechanizmus akým sa toto deje nie je zatiaľ celkom známy. 

Glukosenzitívne neuróny obsahujú špecifické ATP-senzitívne draslíkové kanály, ktoré 

zvyšujú bunkové spaľovanie, keď intracelulárny metabolizmus glukózy nahrádza zvyšujúcu 

sa hladinu ATP. Iné neuróny zvyšujú ich spaľovací pomer, keď optimálna koncentrácia 

glukózy padá, pravdepodobne prostredníctvom zmeny v aktivite Na-K-ATP pumpy (44) . 

Pečeň takisto zaznamenáva zmeny v hladinách ATP a dostupnosti glukózy, a signalizuje 

zmenu situácie cez n. vagus do mozgu. Mozog ochraňuje sám seba počas nedostatku glukózy 

zmenením aktivity neuronálnej a hormonálnej eferentnej dráhy, ktorá kontroluje príjem 

glukózy, jej oxidáciu a zásoby. Podnetom na príjem potravy je zmena hladiny glukózy v krvi, 

ale je otázne, či aj malá zmena hladiny je detekovateľná mozgom alebo pečeňou. Je 

preukázané, že už malé „výpadky“ v prísune glukózy ovplyvňujú neuronálnu funkciu a menia 

eferentnú automatickú aktivitu (16).  

 

1.2. Stredná a dlhodobá regulácia  
   

 Základným mechanizmom procesu dlhodobej regulácie energetického metabolizmu  je 

príjem signálov vychádzajúcich z rôznych častí organizmu mozgom, ich spracovanie 

a adekvátna reakcia na ne. Ide o signály jednak z tráviaceho traktu a tiež z tukového tkaniva. 

Na základe ich pôsobenia potom mozog „rozhoduje“ o nasledovnom príjme potravy 

a/alebo energetickom výdaji.  Známe fakty o glukóze, inzulíne, leptíne a ghrelíne nasvedčujú, 

že sa podieľajú na uvedenom procese najvýznamnejšou mierou (7, 15, 16, 44). Celý dej 

môžme rozdeliť na jeho aferentnú a eferetnú zložku. Aferentná časť je tvorená neurónmi 

prvého kontaktu a neurónmi druhého kontaktu. Z nich potom prechádza informácia na ďalšie 

spracovanie do vyšších centier mozgu a odtiaľ do eferetnej časti regulačného systému.  

 

1.2.1. Aferentná zložka regulácie homeostázy 

  

 Leptín je proteín produkovaný v adipocytoch.  Krvou sa transportuje do mozgu, kde 

pôsobí na leptínové receptory a reguluje tým apetít. Nesie v sebe informáciu o stave tukových 

zásob (význam v prípade nadbytku), indukuje redukciu príjmu jedla a zvyšuje energetický 

výdaj. Leptínový receptor je exprimovaný hlavne v oblastiach mozgu, ktoré regulujú príjem 

jedla – neuróny nucleus arcuatus v hypotalame a tu stimuluje produkciu anorexigenických 

peptidových hormónov ( 7, 22, 46). 

 V nucleus arcuatus sú dva typy neurónov (neuróny prvého kontaktu), ktoré kontrolujú 

príjem jedla a jeho ďalšie spracovanie (metabolizmus )(16, 63). Orexigenické (apetít 

stimulujúce) neuróny stimulujú príjem potravy produkciou a vylučovaním neuropeptidu Y 

(NPY), ktorý sprostredkuje signál „jedz!“ ďalšiemu neurónu. Hladina NPY sa zvyšuje počas 

hladovania (16, 63). Anorexigenické (apetít potláčajúce) neuróny v nucleus arcuatus 

produkujú α-melanocyty-stimulujúci hormón (α-MSH), ktorý je formovaný z jeho prekurzoru 

pro-opiomelanokortinu (POMC). α-MSH nesie v sebe informáciu pre ďalší neurón 

s významom „ prestaň jesť“! Po leptínom indukovanom zvýšení syntézy POMC a teda aj jeho 



produktu - α-MSH,  sa zvýši katabolizmus a termogenéza. Na orexigenické neuróny pôsobí 

leptín inhibične (16, 63). 

 Množstvo uvoľneného leptínu záleží na množstve aj veľkosti adipocytov. Jeho 

produkcia stúpa úmerne zvyšujúcemu sa príjmu jedla. Pri poklese hmotnosti, v dôsledku 

zredukovania tukového tkaniva, hladina leptínu v krvi poklesne (10, 16, 22, 58). Zníži sa aj 

termogenéza a s energiou sa začne šetriť. Celý metabolizmus sa spomalí v dôsledku 

redukovaného signálu reprezentovaného cAMP. „Cieľom“ týchto procesov je dostať sa spať 

z katabolizmu do rovnováhy (16).  

 

Paradoxné účinky leptínu (nutričná deprivácia) 

 

 Redukcia hladiny sérového leptínu v dôsledku nutričného deficitu spomalí proces 

termogenézy a začne proces ukladania energie. Leptín aktivuje AMP-dependentnú proteínovú 

kinázu, ktorá značne zasahuje do regulácie metabolizmu. Leptín svojim účinkom znižuje 

produkciu tyreoidálnych hormónov (spomaľuje bazálny metabolizmus), znižuje produkciu 

pohlavných hormónov (negatívny vplyv na reprodukciu) a zvyšuje produkciu 

glukokortikoidov (mobilizuje energetické zásoby tela). Minimalizovaním energetického 

výdaja a maximalizovaním využitia endogénnych rezerv energie, leptín umožňuje prežiť 

obdobia vážnej nutričnej deprivácie (16).  

 

Pôsobenie inzulínu na nucl. arcuatus 

  

 Tvorba a uvoľňovanie inzulínu reaguje na veľkosť tukových rezerv (adipozita) a aj na 

aktuálnu energetickú bilanciu (glykémia).  Svojim pôsobením na inzulínové receptory 

v hypotalame inhibuje chuť do jedla tak, že pomocou receptora na orexigenických neurónoch 

inhibuje uvoľňovanie NPY a na anorexigenických neurónoch stimuluje produkciu α-

MSH. Týmto mechanizmom znižuje energetický príjem a aktivuje termogenézu. Inzulín dáva 

podnet svalom, pečeni a tukovému tkanivu na zvýšenie katabolických reakcií, oxidáciu tukov, 

čo vedie k strate hmotnosti. Leptín zvyšuje citlivosť pečeňových a svalových buniek na 

inzulín (16).  

 

Adiponektín 

 Adiponektín je peptidový hormón produkovaný takmer výlučne v tukovom tkanive.   

Cirkuluje v krvi a zásadne ovplyvňuje metabolizmus mastných kyselín a sacharidov v pečeni 

a svaloch (16). Stimuluje vychytávanie mastných kyselín z krvi myocytmi a stimuluje β-

oxidáciu. Blokuje syntézu mastných kyselín a glukoneogenézu v hepatocytoch a to podporuje 

vychytávanie glukózy  a jej katabolizmus vo svale a pečeni. Tieto účinky sa dejú nepriamym 

pôsobením cez aktiváciu kľúčového regulačného enzýmu AMPK (adenozín monofosfát 

kináza) zvýšením cytoplazmatického adenozín monofosfátu AMP. Zvýšenie AMP rezultuje 

zo zvýšeného štiepenia adenozín trifosfátu počas intenzívnej svalovej aktivity. Adiponektín 

svojim pôsobením moduluje senzitivitu buniek na inzulín. 

 

Peroxizom proliferator-aktivated receptors PPARs 

 

 PPARs reagujú na zmeny v lipidovom metabolizme zmenou v expresii génov 

nevyhnutných pre lipidový a sacharidový metabolizmus. Pôsobia priamo v jadre tak, že sa 

pripájajú na regulačné miesta DNA a menia pomer transkripčných génov. PPARγ je 

exprimovaný v pečeni a v tukovom tkanive. Je nevyhnutný pri diferenciácii adipocytov 

z fibroblastov a pri aktivácii génov pre tvorbu proteínov potrebných k lipidovej syntéze a ich 

skladovaniu v adipocytoch. PPARα v hepatocytoch exprimuje gény potrebné k β-oxidácii 



mastných kyselín a formovaniu ketolátok počas hladovania. PPARδ je kľúčovým regulátorom 

oxidácie tukov. Spôsobuje depléciu tukov, stratu hmotnosti a termogenézu.  

 

 

 

 

Ghrelin 

 

 Ghrelin je peptidový hormón produkovaný v bunkách žalúdka. Stimuluje apetít 

pozitívnym účinkom na NPY/AgRP neuróny, ktoré exprimujú ghrelinové receptory. Pôsobí 

kratšie ako leptín a inzulín. Ghrelínové receptory sú situované v hypofýze (sprostredkujú 

uvoľňovanie rastového hormónu) a v hypotalame na NPY neurónoch (stimuluje príjem 

potravy) a tiež v srdci a svaloch. Jeho sérové hladiny sa zvyšujú medzi jedlami, tesne pred 

jedlom stúpa a po jedle klesá veľmi ostro (6, 15, 16).  

 

PYY3-36 

  

 PYY3-36 je peptidový hormón vylučovaný endokrinnými bunkami v tenkom 

a hrubom čreve. Jeho hladina stúpa po naplnení čreva potravou. Udržiava sa niekoľko hodín. 

V nuc. arcuatus pôsobí na orexigenické neuróny, inhibuje uvoľňovanie NPY a tak redukuje 

hlad (15, 16). 

 

1.2.2. Eferentné dráhy v regulovaní homeostázy 

 

 Neuróny NPY/AgRP a POMC z nucl. arcuatus sa nachádzajú v laterálnej 

hypotalamickej  oblasti (LHA – neuróny druhého kontaktu) a pridruženej perifornikálnej 

oblasti, kde sa monosynapticky pripájajú na neuróny, ktoré exprimujú anabolické 

neuropeptidy (melanin-concentraiting hormone (MCH) a orexiny A a B). LHA je dlho 

považované za „centrum hladu“. Zvýšené vylučovanie MCH má za následok hyperfágiu 

a následne obezitu. Pri deficite MCH sú jedinci chudí a s nízkou chuťou do jedla. Tieto 

neuróny vytvárajú monosynaptické spojenia s niekoľkými časťami kortexu, ktoré majú istú 

súvislosť s percepciou hladu a prísunom jedla. MCH tiež môže znížiť výdaj energie utlmením 

tyroidálnej osi.  

 Husté zakončenia NPY/AgRP a POMC neurónov sú aj na nucleus paraventricularis 

hypothalami (PVN). Táto oblasť komunikuje s kortexom a participuje spoločne s LHA na 

transdukcii signálu k modulovaniu hladu. Na rozdiel od LHA, PVN vysiela signály, ktoré sú 

prevažne katabolické, a preto sa táto oblasť označuje ako „centrum sýtosti“. Katabolický 

výstup z PVN je uvoľnený čiastočne z hypofyziotropických neurónov produkujúcich 

thyreotropin-realesing hormone (TRH), corticotropin-releasing hormone (CRH) a oxytocin. 

Takýmto spôsobom zasahuje nucl. arcuatus do apetítu, energetického výdaja 

a neuroendokrinných funkcií. TRH  nezvyšuje iba termogenézu, ale znižuje aj príjem jedla. 

Potvrdzuje to synaptické spojenie medzi POMC neurónmi a PVN TRH neurónmi. Schopnosť 

leptínu zvýšiť hladinu tyroidálneho hormónu vyžaduje nepoškodený ARC. Leptín taktiež 

stimuluje PVN produkciu CRH, ktorá spätne zníži príjem jedla, kým energetický výdaj 

zvyšuje prostredníctvom sympatika.  

 Regulácia energetického výdaja leptínom prostredníctvom tyroidálnej osi sa môže 

udiať aj nepriamo, teda cez nepriame spojenia medzi ARC neurónmi a sympatikovými 

pregangliovými neurónmi miechy. Napríklad, POMC neuróny v ARC a tiež CRH 

a oxytocínové neuróny v PVN sa projikujú do sympatikovej motorickej výstupnej oblasti. 

Posielajú eferentný signál k hnedému tukovému tkanivu a stimulujú tak termogenézu cez β-



adrenergný receptor. Zvýšenie produkcie tepla si vyžaduje zvýšiť syntézu mitochodriálnych 

uncoupling proteins (UCP) v adipocytoch. Toto sa dosiahne leptínom, ktorý zmení synaptickú 

transmisiu z nucl. arcuatus do tukového a iných tkanív. Tu nastáva zvýšené uvoľňovanie 

noradrenalínu, ktorý cez β3-adrenergné receptory stimuluje transkripciu génu pre termogenin 

(UCP). UCP formuje kanály vo vnútornej mitochondriálnej membráne, ktoré umožňujú 

protónom opätovne vstupovať do mitochodriálnej matrix bez toho, aby museli prejsť cez ATP 

syntetázový komplex. Tento mechanizmuas umožňuje kontinuálnu  oxidáciu „paliva“ (mastné 

kyseliny v adipocyte) bez syntézy ATP, teda umožňuje premenu energie na teplo (4, 24, 32, 

52). Interakcia s leptínom taktiež stimuluje sympatikus, zvyšuje krvný tlak a frekvenciu 

činnosti srdca. 

 NPY/AgRP a POMC neuróny komunikujú s oblasťami mozgového kmeňa 

zúčastňujúcimi sa na kontrole príjmu jedla (nucleus tractus solitarius - NTS) a to priamo cez 

monosynaptické spojenia, a nepriamo cez PVN a LHA. NTS je základným miestom, v ktorom 

sa uskutočňuje krátkodobá regulácia (short-action) - jedlom stimulovaný pocit sýtosti dáva 

signál k ukončeniu prijímania jedla. Medzi tieto signály patrí mechanické napnutie žalúdka a 

enterické neurokrinné peptidy (cholecystokinín, glukagón, glukagónu podobný peptid 1, 

amylín a bombezínu podobné proteíny). Na ovplyvnenie celkového prijímania potravy slúži 

leptín a inzulín. Regulujú množstvo a frekvenciu prijímania jedla. Leptín to môže uskutočniť 

prostredníctvom spojení medzi hypotalamom a mozgovým kmeňom, ktorý hrá úlohu „gain 

setters“, moduláciou senzitivity s jedlom súvisiacich signálov nasýtenia. Podobný gain setting 

zodpovedný za signály nasýtenia môžu byť výsledkom jeho priameho účinku na mozgový 

kmeň. Centrá mozgového kmeňa (nucleus tractus solitarii, nucleus dorsalis motorickej časti 

n. vagus a area postrema) produkujú substráty súvisiace s komlexom signalizácie pri obezite. 

Tie predstavujú leptínový receptor, inzulínový receptor, NPY, POMC, melanokortínové 

receptory (16).  

 

 

2. Príčiny obezity 
 

2.1. Monogénové príčiny obezity 
 

 Podľa najnovších aktualizácií ľudskej génovej mapy obezity (56) je známych 10 

génov s rôznymi typmi mutácií, ktoré predstavujú  monogénové príčiny obezity. Sú to gény 

pre tvorbu: leptínu (LEP), leptínový receptor (LEPR), proopiomelanokortín (POMC), 

proproteín konvertázu subtilizínu/kexínu typ I, single-minded homolog I (SIM I), receptora 

pre kortikotropín uvoľňujúci hormón 1 a 2 (CRRH 1-2), receptora pre melanokortín 4 

(MC4R), receptora pre melanokortín 3 (MC3R), G-proteinu spájajúceho receptor 24 

(GPR24). Výskyt týchto mutácií je relatívne zriedkavý (56).  

 Poznáme dve mutácie génu pre LEP, ktoré vedú k vzniku obezity. V jednom prípade 

ide o jednoduchú mutáciu, čím vznikne nezrelá terminácia syntézy peptidu. Tento deficit sa 

prejaví samozrejme obezitou a hlavne zníženou sérovou hladinou leptínu a miernym 

zvýšeným TSH. Z hľadiska metabolizmu sacharidov je v organizme normoglykémia 

a normoinzulinémia. Gonadotropín a gonadálny hormón majú fyziologickú hodnotu (36). 

Vážnejšou mutáciou je nukleotidová transverzia, ktorá je charakteristická nízkou sérovou 

hladinou LEP, hyperinzulinémiou a hyperglykémiou (36). Významný je aj hypotalamický 

hypogonadizmus a dysfunkcia sympatikového nervového systému. Spoločné majú hyperfágiu 

a defekt v počte a funkcii T-lymfocytov (4, 36,54).  

 Leptín receptor deficientní pacienti sa rodia s normálnou pôrodnou hmotnosťou 

a následne kriticky priberajú v priebehu niekoľkých mesiacov života v dôsledku výraznej 

hyperfágie. Spôsobuje pri nedostatku jedla agresivitu. Nie je tu však mentálny deficit. Hladina 



kortizolu a glykémie sa pohybuje vo fyziologických hodnotách, ale je tu hyperinzulinémia. 

Ďalej nachádzame miernu rastovú retardáciu so zhoršenou sekréciou GH a centrálny 

hypotyreoidizmus (4, 36, 54). 

 

 POMC sa  sekvenčne štiepi pomocou prohormon convertase 1 (PC1) na α-MSH, β-

MSH, γ-MSH a β-endorfín. Z hľadiska obezity je vyznamný α-MSH, ktorý pôsobením na 

receptory MC4R reguluje príjem potravy. Zmeny v géne pre POMC vedú k hypokortizolémii 

a takýto pacient má nedetekovateľnú hladinu plazmatického kortizolu a ACTH. Porucha sa 

manifestuje tiež bledou kožou a ryšavými vlasmi, výraznou hyperfágiou a výraznou obezitou. 

PC1 mutácia vedie k nadváhe, abnormálnej glukózovej homeostáze, nízkej hladine inzulínu 

v plazme, ale naopak k zvýšenému proinzulínu, hypogonadotropickému hypogonadizmu, 

hypokortizolémii so zvýšenou hladinou POMC. Genetická modifikácia MC4R vedie 

k obezite, výraznej hyperinzulinémii a rýchlemu rastu (6, 36, 54).  

 

2.2. Polygénové príčiny obezity 

 
 Iba v niektorých prípadoch dokáže zmena jedného génu navodiť nadváhu až obezitu. 

Oveľa častejšie ide o polygénovú genézu. Pri účasti viacerých génov na vzniku obezity je 

jeden majoritný gén a ostatné minoritné. Aspoň jeden majoritný gén je kódovaný na týchto 

chromozómoch: chr. č. 2, 10, 11, 20 (27, 42, 47). Kvantitatívne je väčšina dôležitých lokusov 

v každom tomto géne identifikovaná, ale zatiaľ sa nevie presne, ktoré gény a ktoré mutácie sú 

zodpovedné za obezitu. U polygénovej patogenézy obezity nejde len o ich samotnú expresiu, 

ale vo významnej miere sa na dotváraní fenotypu podieľa aj okolie, prostredie, v ktorom 

jedinec žije (etnické skupiny, kultúra, náboženstvo) (4, 6, 60, 66). V nasledujúcom texte 

spomenieme najvýznamnejšie génové poruchy podieľajúce sa na vzniku obezity. 
 

β receptory 

 

 Dnes poznáme tri druhy β-receptorov. Iba niektoré z nich sú asociované s obezitou.  

β2-adrenoreceptor hrá dôležitú úlohu v regulácii energetickej homeostázy, konkrétne pri 

štiepení glykogénu a pri stimulácii lipidovej mobilizácie. Je dominantným lipolytickým 

adrenoreceptorom za normálnych podmienok. U obéznych je v nižšom počte v subkutánnom 

tuku. U týchto ľudí bola zistená lipolytická katecholamínová rezistencia. Mutácie v tomto 

receptore značne znižujú alebo obmedzujú jeho funkciu. Poznáme niekoľko mutácii, ktoré 

boli nájdené u rôznych národností. Receptor ovplyvňuje akumuláciu tuku cez zmeny 

lipolytickej odpovede tukového tkaniva na katecholamíny, ktoré sú hlavými lipolýzu 

stimulujúcimi hormónmi v tele.  

 β3-adrenoreceptor je receptor, ktorý je exprimovaný a plní svoju lipolytickú funkciu 

v bielom a hnedom tukovom tkanive. V hnedom tukovom tkanive stimuluje termogenézu. 

V bielom tuku môže tiež stimulovať lipolýzu, ale v porovnaní s β1 a β2 subtypmi je jeho efekt 

menší. Navyše mutácia aj v tomto prípade znižuje účinnosť aktivácie receptora. Vďaka jeho 

jedinému účinku je zmena génu, ktorý ho kóduje, považovaný  za obezitu vyvolávajúci gén 

(24, 60, 74).  

 Akútna adrenergná stimulácia β1 a β2 receptorov v tkanivách vedie k zníženiu ich 

afinity alebo až desenzitácii na katecholamíny. Desenzitácia β2 rezultuje z fosforylácie 

serínových a treonínoých zvyškov, čo zhoršuje jeho schopnosť spájať sa s Gs. β3 má 

množstvo serínových a treonínových zvyškov, a preto je menej náchylný na desenzitáciu. β1 

mRNA  receptor sa vyskytuje v bielom tukovom tkanive približne v 50-krát vyššej 

koncentrácii ako β3 mRNA receptor. β3 mRNA receptor chýba u infant omentálneho bieleho 

tuku, β1 receptor je tam už detekovateľný. V omentálnom tuku dospelých β3 mRNA je už 



detekovateľný a jeho výskyt koreluje s ko-amplifikáciou mRNA mitochondriálneho 

uncoupling proteinu a s proteínom špecifickým pre hnedé tukové tkanivo. Toto nasvedčuje, že 

β3 je exprimovaný selektívne v hnedých tukových bunkách a to, že ho dokážeme zistiť aj 

v bielom tukovom tkanive, je iba  náhodný výskyt (19).  

 

   Dôležitosť každého z β receptorov je v sprostredkovaní účinku katecholamínov. Závislosť 

je v intenzite a v trvaní pôsobenia. β1 receptory sú omnoho senzitívnejšie ku katecholamínom 

a desenzitujú sa oveľa rýchlejšie ako β3 receptory. Preto sa uvažuje o tom, že β1 receptory sú 

uspôsobené a zohrávajú dôležitosť v akútnom efekte katecholamínov. β3 naproti tomu 

potrebuje vyššiu hladinu sympatickej stimulácie, aby došlo k ich aktivácii. A keď sú už raz 

aktivované, produkujú sústavné intracelulárne signály. Niečo také je veľmi potrebné v zrelom  

adipocyte hnedého tukového tkaniva, kde dôjde potom aj k aktivácii génov, ktoré sú 

nevyhnutné pre optimálnu termogenézu. Preto aktivácia β3 receptorov stimuluje produkciu 

uncoupling proteinu po chronickom, nie akútnom pôsobení katecholamínov.  β1 receptory 

pôsobia pozitívne na  bunkovú proliferáciu a β3 skôr na metabolizmus zrelej diferencovanej 

bunky.  

 

Uncoupling proteins 

 Patria do rodiny proteínov, ktoré môžu odpojiť ATP produkciu z mitochondriálnej 

respirácie a tak meniť energiu na teplo. Ovplyvňujú energetický výdaj. UCP-1 je exkluzívne 

syntetizovaný v hnedom tukovom tkanive, kde reguluje metabolizmus mastných kyselín. 

U človeka sa hnedý tuk vyskytuje v najväčšom množstve počas intrauterinného vývoja, po 

narodení a s pribúdajúcim vekom dieťaťa klesá. V dospelosti je ho veľmi málo a nachádza sa 

v rôznych tkanivách. UCP-2 je exprimovaný vo viacerých typoch tkanív (pľúca, pečeň, 

slezina a makrofágy), vrátane tukového a UCP-3 je predominantne exprimovaný najmä 

v kostrovom svalstve. UCP-2 a UCP-3 expresia je ovplyvnená stupňom obezity dospelých (4, 

19, 52, 60). 

 Expresia a aktivita UPC-1 je riadená pomocou sympatického nervového systému. 

Aktivácia je sprostretkovaná cez β3-adrenergný receptor, ktorý je zodpovedný za  zvyšovanie 

energetického výdaja. Signál z tohto receptora hrá dôležitú úlohu v katecholamínmi 

indukovanej lipolýze a regulácii energetickej homeostázy. UCP-1 mRNA expresia koreluje 

s expresiou β3-adrenergným receptorom. β3 aktivita, omnoho menšia subkutánne ako 

intraabdominálne, môže vysvetľovať aj rozdielnu expresiu UCP-1 v intra- 

a extraabdominálnom tkanive. Za normálnach okolností je  množstvo UCP-1 mRNA nižšie 

v extraperitoneálnom tuku v porovnaní s intraperitoneálnym. Tieto rozdiely môžu odrážať 

tkanivovo špecifické rozdiely v počte mitochondrií. Pri porovnávaní obéznych ľudí s osobami 

s normálnou hmotnosťou, je u obéznych  hladina UCP-1 intraabdominálne nižšia (19, 24). 

UCP-2 je široko exprimovaný proteín, ktorý má podobné funkčné vlastnosti a štrukturálne 

podobnosti s UCP-1. Preto v prípade poškodenia UCP-1, UCP-2 veľmi efektívne kompenzuje 

túto deficienciu (4, 71).  

 

LDL-R (low-density lipoprotein receptor) 

 LDL-R je často exprimovaný receptor, ktorý má významnú úlohu v lipidovom 

metabolizme. Umožňuje tukovým bunkám vychytávať lipidy z remnantných lipoproteínov. 

Mnohé štúdie ukázali, že polymorfný marker blízko lokusu LDL-R má relatívne silnú 

asociáciu s obezitou. Uvažuje sa o tom, že štrukturálna variácia v tomto géne vedie k zvýšeniu 

vychytávaniu lipidov adipocytmi a tak facilituje akumuláciu tukových zásob (60). 

 

 

 



HSL (hormone-sensitive lipase) 

 Pôsobenie HSL je konečným krokom pri štiepení triglyceridov v adipocytoch počas 

lipolýzy. Je stimulová katecholamínmi a inhibovaná inzulínom. Odborná literatúra popisuje 

znížený lipolytický efekt katecholamínov v subkutánnom tkanive (u koho?). Práve znížená 

expresia HSL v tukových bunkách je zodpovedná za tento jav (60).  

 

 

TNF-α  

    TNF-α je recesívny gén pre obezitu. Jeho funkciou sa budeme zaoberať podrobnejšie 

nižšie. Štrukturálna zmena v géne mení expresiu TNF-α v tukových bunkách a tak lipolýza, 

inzulínová senzitivita a apoptóza v tukovom tkanive sú zmenené v zmysle, ktorý vedie 

k nadbytočnému ukladaniu tuku v organizme (33, 60).  

 

PPAR-2 

    Mutácie v tomto géne sú veľmi zriedkavé, a tiež treba uvažovať o tom, či majú 

signifikantný vplyv na  rozvoj obezity. Variácie tohto génu ovplyvňuje adipocytovú 

diferenciáciu a následne mení normálny vývoj tukovej masy (60). Viac informácií a ďalšie 

vysvetlenia k tomuto problému bude nájdete nižšie.  

 Rozdiely v distribúcii tuku u mužov a žien s normálnou hmotnosťou sú všeobecne 

známe. Uvedené rozdiely v distribúcii tuku sú zachované aj pri obezite. Muži majú nadmerné 

množstvo tuku lokalizované na hornej časti tela (androidný - jabĺčkový typ obezity), zatiaľ čo 

u žien je častejší periférny typ (gynoidný - hruškovitý typ obezity). Je jednoznačne dokázané, 

že distribúcia tuku, najmä viscerálneho,  je podmienená genetickými faktormi.  Gény pre β2 

a β3-receptor,  TNF-α a LDL-R majú väčší význam pre vznik obezity u žien ako u mužov.  

 

2.3. Príčiny zodpovedné za nadmerný príjem potravy 
 

 Obezita je väčšinou spôsobená kombináciou viacerých faktorov. Málokedy stačí jeden 

faktor na to, aby sa vyvinul významný stupeň obezity.  

Najčastejšie faktory podmieňujúce vznik nadváhy a obezity sú: 

- genetická predispozícia, 

- energeticky bohatá strava, 

- obmedzený pohyb a sedavý spôsob života (profesionálneho a/alebo osobného), 

- dôsledok iného ochorenia (napr. hypotyreoidizmus), 

- poruchy mechanizmov zodpovedných za vznik pocitu sýtosti, 

- psychický stres, 

- nedostatok spánku, 

- nežiaduce vedľajšie účinky liečiv, 

- vírusová infekcia (adenovírusy vektor AD-36 a AD-37). 

 Zo všetkých vymenovaných faktorov sa najviac uplatňuje zvýšený príjem energeticky 

bohatej stravy v kombinácii s obmedzenou fyzickou aktivitou. Je to aktuálny trend modernej 

spoločnosti. Druhou významnou skupinou postihnutou obezitou sú ľudia, ktorí sú dlhodobo 

pod vplyvom stresu. Zdá sa, že títo ľudia mu zvýšeným príjmom jedla ľahšie odolávajú. Ich 

základným problémom je, že nedokážu rozlíšiť, kedy je jedenie „zaháňanie hladu“ a kedy 

„potláčanie úzkosti“. Ďalšími faktormi v poradí významnosti pre vznik obezity sú psychické 

až psychiatrické poruchy. V týchto prípadoch môže situáciu zhoršiť aj vedľajší účinok 

medikamentóznej liečby.  

 V mnohých prípadoch je obezita podmienená aj zlými stravovacími návykmi 

v rodinách. Preto je dobré myslieť na to, že v skorých fázach vývoja dieťaťa  sa najlepšie 

vytvorí správna koncepcia asociácie medzi jedlom a vyrovnaným mentálnym stavom. 



V zásade vieme zistiť, prečo je ten ktorý jedinec obézny, ale komplikovanejšie je odôvodniť, 

prečo rastie priemerná hmotnosť  jedincov v celej spoločnosti. Sú tiež dobre známe výrazné 

rozdiely vo výskyte obezity medzi jednotlivými kultúrami. Tento jav nemôžeme vysvetliť len  

genetickými  príčinami. Vzniklo niekoľko teórií, ktoré sa snažia tento fenomén vysvetliť.  

    Jedna z teórií hovorí, že  príčinou by mohla byť relatívne nízka cena potravín. K ich 

nadmernému nákupu prispievajú aj marketingové stratégie obchodníkov, ktoré stimulujú 

záujem ľudí o potraviny. Významným dielom k tomuto trendu prispieva aj relatívne ľahká 

dostupnosť osobných automobilov. Mení sa charakter práce, zvyšuje sa percento profesií, pri 

ktorých pracovník stojí alebo sedí a jeho energetický výdaj súvisiaci s prácou sa znižuje.. 

Výroba a následne ľahká dostupnosť polotovarov s ťažko poznateľným zložením ako aj 

 stravovanie sa v lacných reštauráciách a fast-foodoch tiež prispieva k šíreniu sa obezity ako 

„epidémie“. Ľudia sa všeobecne stávajú pohodlnejšími. Stále sa znižuje množstvo vonkajších, 

k fyzickej aktivite nútiacich vplyvov. Ak chýba aj vnútorná motivácia, potom je výsledok 

celkom jasný – obezita.  

 

 

3. Zmeny v organizme po nadmernom príjme potravy 
 

 Pri zvýšenom apetíte sa dostáva do tela viac energie ako je organizmus schopný 

spotrebovať, preto ju začína ukladať do tukových buniek, ktoré tvoria nadmerné energetické 

zásoby. Najskôr sa mobilizujú biochemické cesty na „napĺňanie“ tukom už existujúcich 

adipocytov. V prípade, že ich množstvo nestačí na uskladnenie ponúkaného tuku, začne sa 

proces proliferácie a diferenciácie buniek tukového tkaniva.  

 

3.1. Proliferácia tukového tkaniva 
 Formovanie bieleho tukového tkaniva (white lipid tissue) (BTT, WLT) začína už pred 

narodením, teda počas intrauterinného života. Tak ako všetky bunky v tele, aj adipocyty 

pochádzajú z totipotentnej bunky, ktorá prechádza vývojom. Rozdelí sa na tri zárodočné 

vrstvy (endoderma, ektoderma, mezoderma). Práve mezoderma predstavuje prekurzor 

spojivového tkaniva, menovite myoblastov, osteoblastov, chondrocytov a adipocytov. 

Z multipotencionálneho mezenchymálneho prekurzora sa vytvorí konečná unipotentná 

preadipocytová línia. Až z nej môže dôjsť k diferenciácii preadipocytov. Tieto bunky už môžu 

byť pri ďalšom vývoji len zrelými adipocytmi (25).  

 Po narodení dieťaťa nastáva rapídny rast jeho tukového tkaniva. Už vytvorené 

adipocyty sa plnia tukom, preadipocyty podliehajú masívnej proliferácii a následnej 

diferenciácii. S narastajúcim vekom prevažuje hypertrofia adipocytov, ale s nadmerným 

príjmom sacharidov a lipidov pretrváva aj hyperplázia tukových buniek. Preadipocyt si 

zachováva schopnosť rásť, ale pred samotnou diferenciáciou sa musí vyčleniť z bunkového 

cyklu. Vlastná diferenciácia je už chronologický sled zmien v expresii množstva génov (13). 

Nadmerný energetický príjem a/alebo hormonálna regulácia vedie k zastavenie rastu 

preadipocytu, ktorý je nevyhnutný k začatiu diferenciácie. K transaktivácii špecifických 

génov pre zrelý adipocyt sú potrebné dva transkripčné faktory: CCAAT/enhancer binding 

protein α (C/EBP-α) a peroxisome proliferator-activated receptor - γ (PPAR-γ). Podieľajú sa 

aj na zastavení rastu preadipocytu (1, 8, 25, 57, 72, 75).  

 

3.1.1. Klonálna expanzia 

    Na preadipocyty musí vplývať adekvátna kombinácia mitogénnych a adipogénnych 

signálov, aby mohli pokračovať cez diferenciačnéfázy. Po zastavení bunkového rastu môžu 

bunky podstúpiť aspoň jednu DNA replikáciu a bunkové zdvojenie. Nie je to však podmienka 



pre ďalšiu diferenciáciu, lebo tieto bunky už podstúpili kritické delenie in vivo a možno ich 

preto prirovnať k vyššiemu štádiu vývoja adipocytov (25, 40, 43) . 

 

3.1.2. Priebeh génovej expresie 

 

Skoré zmeny v génovej expresii 

    Je všeobecnou snahou schematizovať jednotlivé deje ako prebiehajú na začiatku 

procesu diferenciácie, ale zatiaľ sa to ešte nepodarilo úspešne realizovať. Z toho, čo o tomto 

procese vieme vyplýva, že hormonálny signál iniciuje prechodné zvýšenie expresie C/EBP-β 

a C/EBP-δ. Tieto faktory stimulujú expresiu  PPAR-γ. Následne sa spustí celá kaskáda 

diferenciácie adipocytu.  Počas adipocytovej diferenciácie sa mení tvar bunky z vretenovitého 

na sférický. Toto je možné len vďaka dramatickým zmenám v bunkovej morfológii, v 

cytoskeletálnych komponentoch a v mnohých komponentoch extracelulárnej matrix. Zmena 

tvaru nie je podmienená akumulovaním lipidových kvapiek, ale znížením expresie aktínu 

a tubulínu. Je to jeden z prvých znakov adipocytovej diferenciácie. Mení sa aj expresia 

kolagénových génov. Kolagén typu I a II klesá o 80-90% a typu IV stúpa (3). K nemu sa 

pridáva ešte aj entaktin/nidogen. Takisto sa zvyšuje aj produkcia solubilného a s bunkou 

asociovaného chondroitín sulfát proteoglykánu-I. Množstvo pericelulárneho fibronektínu, tak 

ako aj bunkou syntetizovaného fibronektínu, počas diferenciácie ubúda 4-5-krát (2, 17, 25, 51, 

57, 69).  

 

Neskorá a terminálna diferenciácia 

    Počas terminálnej fázy diferenciácie sa v adipocytoch markantne zvyšuje de novo 

lipogenéza a senzitivita k inzulínu. Aktivita, proteíny a mRNA hladina pre enzýmy potrebné 

v lipidovom metabolizme, vrátane ATP citrátovej lyázy, malát dehydrogenázy, acetyl-Coa 

karboxylázy, stearoyl-CoA desaturázy, glycerol-3-fosfát dehydrogenázy, glyceraldehyd-3-

fosfát dehydrogenázy sa zvyšuje 10–100 krát. Taktiež rastie počet glukózových transportérov, 

inzulínových receptorov a inzulínová senzitivita. V priebehu diferenciácie sa strácajú β1– 

adrenergné receptory a zvyšuje sa množstvo β2–  a β3– subtypov,  konečným výsledkom je 

zvýšenie počtu adrenergných receptorov ( 18, 22, 38, 39, 40). 

 

 

4. Tukové tkanivo ako sekrečný orgán  
 

4.1. Hormóny neendorkínnych tkanív 
     

 Tukové tkanivo nie je iba masa buniek slúžiaca na uskladňovanie energie v podobe 

mastných kyselín, triacylglyceridov, ale aj významný sekrečný orgán. Podieľa sa na 

imumologických reakciách, vaskulárnych chorobách, regulácii apetítu a mnohých ďalších 

komplexných a dynamických úlohách, ktoré sa predpokladajú na základe súčasných 

poznatkov.    Medzi základné látky vylučované adipocytmi patria: 

 adiponektín, 

 rezistín, 

 angiotenzín, 

 PAI-1, 

 TNF-α, 

 IL-6, 

 leptín, 

 adipsin. 



     

 Proteíny súvisiace s imunitným systémom sú adipsín, acylation stimulation factor 

(ASP), adiponektín, TNF-α  a macrophage migration inhibitory factor (MIF). Okrem iného sú 

tieto látky potrebné aj na kontrolu energetickej rovnováhy alebo inzulínovej rezistencie. ASP 

je generovaný interakciou komplementového faktoru D a B,  komplementovej zložky C3. 

Adiponektín sa významne podieľa na regulácii glukózového a lipidového metabolizmu. 

Adipsín aj adiponektín sa normálne vyskytujú v sére a ich sekrécia je podporovaná inzulínom.  

    Proteíny súvisiace s vaskulárnou funkciou, ktoré sú vylučované tukovými bunkami, 

ako sú napr. angiotenzinogén a PAI-1. Biele tukové tkanivo obsahuje celý renín-

angiontezínový systém ako angiotenzinogén, angiotenzín konvertujúci enzým, angiotenzín II. 

Štiepiaci produkt angiotenzinogénu bol implikovaný v raste tukového tkaniva ako stimulátor 

produkcie prostacyklínov zrelými tukovými bunkami počas diferenciácie cez 

parakrinný/autokrinný mechanizmus. Angiotenzín II zvyšuje lipogenézu, reguluje syntézu 

lipidov a skladovanie tukov. 

 

Adiponektín 

    Je to jeden z adipocytokínov, ktorý je významne asociovaný s vysokým 

kardiometabolickým rizikom. Zohráva kľúčovú úlohu v regulácii metabolizmu mastných 

kyselín a sacharidov. Je mohutne exprimovaný v zrelých adipocytoch a má vysoké hladiny v 

cirkulujúcej  krvi. Boli identifikované dva druhy receptorov pre adiponektín:  

   1.  AdipoR1, primárne exprimovaný vo svaloch,  

   2.  AdipoR2, syntetizovaný najmä v pečni.  

    Doteraz bolo zistených niekoľko adiponektínových metabolických účinkov v rôznych 

tkanivách. Napr. v pečeni stimuluje senzitivitu na inzulín, znižuje influx voľných mastných 

kyselín, zvyšuje oxidáciu mastných kyselín a redukuje uvolňovanie glukózy z pečene. Vo 

svaloch zvyšuje využitie glukózy a podporuje oxidáciu tukov. V cievnej stene adiponektín 

inhibuje adhéziu monocytov, inhibuje transformáciu makrofágov na penové bunky inhibíciou 

expresie scavenger receptorov a znižuje proliferáciu buniek hladkého svalstva, ktorá je 

podmienená vplyvom rastových faktorov. Adipopnektín taktiež zvyšuje produkciu oxidu 

dusného v endotelových bunkách a stimuluje angiogenézu. Tieto efekty sú sprostredkované 

zvýšenou fosforyláciou inzulínových receptorov, aktiváciou AMP-aktivovanej proteínovej 

kinázy a moduláciou jadrového faktora kappa-B. Všetky tieto funkcie adiponektínu svedčia o 

tom, že je to unikátny hormón s antidiabetickým, protizápalovým a antiaterogénnym efektom.  

 Plazmatické hladiny adiponektínu sú redukované pri patologických procesoch 

manifestujúcich sa rezistenciou na inzulín (pri obezite, diabetes mellitus-typ II 

a metabolickom syndróme). Pri poklese koncentrácie adiponektínu sa naopak, zvyšuje TNF-α 

a prezentujú sa niektoré negatívne metabolické a funkčné zmeny (nízky HDL, vysoký krvný 

tlak, hyperglykémia, veľký obvod pásu, zvýšené TAG).  

 

TNF-α 

    TNF-α má významnú úlohu v metabolizme tukového tkaniva. Je produkovaný 

preadipocytmi a adipocytmi.  Jeho produkcia, či už mRNA alebo aj sérová hladina, stúpa 

s narastajúcou obezitou. Významne sa zúčastňuje na regulácii funkcií adipocytov 

a pravdepodobne aj ich počtu. Nadmerná chronická produkcia TNF- môže spôsobiť 

anorexiu (znižuje príjem jedla), stratu hmotnosti, anémiu a zápal. Účinky TNF môžeme 

rozdeliť na centrálne a periférne. TNF spôsobuje anorexiu cez zmenu regulácie 

hypotalamických hormónov, horúčku a zvýšenie sympatikovej aktivity. Okrem iného 

signifikantne  redukuje objem tukového tkaniva. Priamo v centrálnom nervovom systéme 

TNF stimuluje syntézu prostaglandínu E2, ktorý indukuje uvoľnenie CRF a endogénny 

anorexigenický neuropeptid.  



 V tukovom tkanive TNF-α potláča expresiu génov potrebných pre vychytávanie 

a skladovanie voľných mastných kyselín a glukózy, génov potrebných pre transkripčné 

faktory adipogenézy a lipogenézy a mení expresiu adiponektínu a IL-6. TNF-α v pečeni 

inhibuje expresiu génov pre vychytávanie glukózy a jej metabolizmus a oxidáciu tukov.  Na 

druhej strane zvyšuje expresiu génov podieľajúcich sa na de novo syntéze cholesterolu 

a mastných kyselín. TNF-α zhoršuje inzulínovú signlizáciu aktiváciou serínovej kinázy 

a nepriamo zvýšením hladiny neesterifikovaných mastných kyselín, čím môže spôsobiť 

inzulínovú rezistenciu v mnohých tkanivách.  

 

 Pozorovala sa aj vzájomná súvislosť medzi produkciou leptínu a TNF-α. Obidve látky 

stúpajú spolu so zvyšovaním stupňa  obezity. Predpokladá sa, že zvyšovanie hladiny TNF-  

môže byť obranným mechanizmom proti narastaniu obezity. Leptín kontroluje príjem jedla 

a TNF-α vytvára inzulínovú rezistenciu, čím znižuje ďalšie ukladanie tuku v tukovom 

tkanive. TNF-α potláča diferenciáciu preadipocytov a spôsobuje delipidáciu a dediferenciáciu 

adipocytov.  

 

Interleukín – 6 

   IL-6 je proinflamačný adipocytokín a zohráva úlohu v patogenéze obezity, inzulínovej 

rezistencie a kardiovaskulárnych chorôb. Expresia IL-6 a jeho plazmatická hladina stúpa 

spolu s narastajúcou obezitou. Je to pravdepodobne dôsledok vzniknutej  energetickej 

nerovnováhy. Expresia a sekrécia IL-6 je 2 až 3 krát vyššia vo viscerálnom tuku ako 

v subkutánnom. Udáva sa, že viac ako jedna tretina v krvi cirkulujúceho IL-6 je tvorená 

v tukovom tkanive .  

  IL-6 ovplyvňuje produkciu C-reaktívneho proteínu (CRP) v pečeni. Excesívna 

produkcia IL-6 tukovým tkanivom vedie k zvýšeniu hladiny CRP v krvi. CRP je zápalový 

faktor bežne dávaný do súvislosti s prítomnosťou IL-6. Tiež sa spája s inzulínovou 

rezistenciou, aterosklerózou a kardiovaskulárnym rizikom. Predpokladá sa, že CRP priamo 

participuje v endotelovom bunkovom mechanizme pri vzniku aterosklerózy. CRP je akýmsi 

signálom poukazujúcim na možnú prítomnosť DM typ II a poškodenia KVS.  

    IL-6 ma mnoho periférnych efektov. Znižuje napr. inzulínovú a leptínovú signalizáciu 

v periférnych tkanivách, inhibuje adipogenézu a znižuje sekréciu adiponektínu. Hladina IL-6 

stúpa s obezitou, zároveň sa zhoršuje glukózová tolerancia a inzulínová rezistencia. So 

znižovaním telesnej hmotnosti  dochádza aj k znižovaniu koncentrácie IL-6 v krvi. 

 

Plazminogén aktivátor inhibítor – 1 (PAI-1) 

    PAI-1 je proteín vylučovaný tukovými bunkami. Podieľa sa na hemostáze, konkrétne 

na funkcii fibrinolytického systému (inhibítor fibrinolýzy). Má tiež svoje miesto 

v angiogenéze a aterogenéze. PAI-1 je exprimovaný mnohými bunkami v tukovom tkanive, 

najmä adipocytmi. Väčšia expresia a sekrécia PAI-1 bola zistená  vo vscerálnom tuku ako 

v subkutánnom. Hladina PAI-1 je v krvi zvýšená pri obezite a inzulínovej rezistencii, 

pozitívne koreluje s metabolickým syndrómom a predikuje rozvoj DM typ II a vznik KVSCH.  

 

Rezistin 

 Bol zistený vzťah medzi hladinou glukózy a rezistínu v krvi. Toto môže byť cesta na 

vysvetlenie súčasného výskytu obezity a DM-typu 2. Presný mechanizmus pôsobenia nie je 

ešte jasný. 

 

Leptin 

 Medzi najlepšie preskúmané látky  súvisiace s obezitou patria leptín a TNF-α. 

Objavenie leptínu v roku 1994 bolo veľkým krokom dopredu pri poznávaní mechanizmov 



vzniku a vývoja obezity. Je to peptid vylučovaný najmä adipocytmi. Jeho hladina stúpa spolu 

s rastúcim množstvom tukových zásob. Je dokázané, že veľké (hypertrofované) adipocyty 

naplnených lipidmi  secernujú väčšie množstvo leptínu ako adipocyty malé, obsahujúce 

menšie množstvo lipidov. (11, 22). Existujú tiež dôkazy o tom, že je vyššia syntéza leptínu 

v subkutánnom tuku ako v omentálnom.(22). Sú známe aj rozdiely v produkcii leptínu  medzi 

pohlaviami. Zvýšená tvorba u žien sa vysvetľuje priamym vplyvom estrogénov na produkciu 

leptínu (11). Tieto rozdiely sú detekovateľné už in utero (38), teda zistené rozdiely zrejme nie 

sú len výsledkom hormonálnych rozdielov. 

 Leptín pôsobí na hypotalamus. V jeho pôsobení môžu vzniknúť problémy ako sú 

opísané v časti monogénových a polygénových porúch (12, 46). Leptín však môže vplývať 

okrem hypotalamu aj na iné tkanivá, ako napr. na pečeň (modulácia účinkov inzulínu), na 

produkciu steroidov v ováriach a má tiež priamy vplyv na adrenokortikálnu steroidogenézu, 

reproduktívny systém a aj na vývoj hematopoetického a imunitného systému.  

 Samotná syntéza leptínu sa začína zvyšovať v dôsledku zvýšeného príjmu tukov 

adipocytmi (hyperfágie). Tento proces je podporovaný inzulínom (22). Zvýšená produkcia 

leptínu v závislosti od inzulínu bola iba pri dlhodobej hyperinzulinémii alebo pri 

suprafyziologických hladinách inzulínu (5, 67). Krátkodobé zvýšenie hladiny inzulínu nemá 

žiadny vplyv na produkciu a hladinu leptínu v krvi (5). Uvažuje sa o tom, že inzulín 

podporuje zvýšenie hladiny leptínu, a sekundárne leptín potencuje účinok inzulínu na presun 

glukózy do bunky. Naopak potenciácia produkcie inzulínu glukokortikoidmi nie je asociovaná 

so zvýšenou utilizáciou glukózy. Tok glukózy cez glukózamínovú biochemickú cestu slúži 

ako receptor pre monitorovanie stavu výživy.Zvyšuje expresiu leptínu počas 

hyperinzulinémie, hypertriglyceridémie a pri inzulínovej rezistncii. Glukokortikoidy stimulujú 

leptínovú expresiu, ale tiež môžu indukovať rezistenciu centrálnych leptínových receptorov. J  

Bol popísaný istý druh synergizmu medzi inzulínom a kortizolom v ovplyvňovaní expresie 

leptínu najmä v novo diferencovaných adipocytoch. Glukokortikoidy pôsobia na trasnkripčnej 

úrovni. Zvyšujú expresiu leptínu v prítomnosti inzulínu. Pôsobenie sympatikového nervového 

systému na β-adrenoreceptory  inhibuje syntézu leptínu.  

    Leptín vylúčený do krvi sa viaže na proteíny. U ľudí s nadváhou sa z neho viaže iba 

50%, u obéznych je hladina voľného leptínu ešte vyššia (70). Tento jav môže viesť k vzniku 

centrálnej rezistencie na leptín (7) .  

 

4.2. Hormóny endokrínnych žliaz a obezita 
 

Pohlavné hormóny 

 

Ženské 

    Obézne dievčatá majú skorší začiatok puberty. Všeobecne sa obezita u žien spája 

s hyperandrogenizmom a anovulačnými cyklami. Sú dve základné skupiny žien: Prvú tvoria 

obézne ženy s hyperinzulinémiou a normálnym pomerom LH/FSH a druhú ženy s normálnou 

telesnou hmotnosťou aj inzulínom, ale abnormálnym pomerom LH/FSH. 

    Tukové tkanivo je rezervoár pre androgény, estrogény a progesterón a to vďaka  

aromatizácii androgénov na estrogény v stromálnych vaskulárnych bunkách tukového 

tkaniva. Táto schopnosť tukového tkaniva sa zvýrazní najmä po menopauze. 

V predmenopauzálnom období je uvedený typ produkcie estrogénov prekrytý produkciou 

estrogénov ováriami, ale po menopauze už nie. Strata hmotnosti v tejto časovej perióde vedie 

k zníženiu koncentrácie estrogénov. Znižuje sa aromatizačný proces androgénov na estrogény 

a tým sa mení aj celkový pomer estrogény/androgény. Sex hormon-binding globulin (SHBG) 

je znížený.  Výsledkom je zvýšený voľný estradiol aj voľný testosteron.  Množstvo SHBG je 



nepriamo úmerné množstvu tukového tkaniva v tele. Tento úbytok sprevádza zvýšený obrat 

androgénov. Uvažuje sa o tom, že v mechanizme úbytku SHBG hrá úlohu aj hladina inzulínu. 

Výsledkom poklesu SHBG je zvýšená hladina androgénov zvlášť u žien s centrálnym typom 

obezity v porovnaní s periférnym typom obezity. LH a FSH u premenopauzálnych žien je 

v norme. Hyperinzulinémia sa dáva do súvisu s hyperandrogenizmom u premenopauzálnych 

žien. Ženy s viscerálnou akumuláciou tuku majú viac androgénnych hormónov ako ženy 

s gluteofemorálnou distribúciou. Celkový pomer testosterón/SHBG narastá spolu s BMI.  

 

Tieto zmeny sú vysvetliteľné tým, že nízka hladina SHBG spôsobujúca vyššiu koncentráciu 

voľných androgénov. Takto vyvolaná „hyperandrogenicita“ spôsobuje preferenčné ukladanie 

tuku do hornej časti tela (48). 

Estrogény a progesterón majú zrejme vplyv na ukladanie tuku v gluteofemorálnej oblasti a 

majú malý vplyv na tuk lokalizovaný na trupe. Ženy s tendenciou ukladania tuku v hornej 

oblasti tela majú vysoký sérový testosterón a tiež nižšiu hladinu SHBG než ženy 

s gluteofemorálnou obezitou. Je jednoznačne preukázané, že tvorba a metabolizmus 

hormónov sa líšia u žien s rozdielnou distribúciou telesného tuku.  

 

Mužské 

    U mužov klesá celková koncentrácia testosterónu so stúpajúcim BMI. Najskôr začne 

klesať SHBG so stúpajúcim BMI, a až keď ide o výraznú obezitu, postupne ubúda aj 

testosterón. So vznikom viscerálnej obezity dochádza k zníženiu hladiny testosterónu v krvi 

a následne k hypogonadizmu. Túto zmenu možno pozorovať najmä pri vysokom BMI. Na 

druhej strane, podávanie exogénneho testosterónu znižuje stupeň abdominálnej obezity tak 

u mužov, ako aj u žien. Tukové tkanivo obsahuje mnoho androgénových receptorov. Nie je 

celkom jasné aký mechanizmus je spúšťaný testosterónom, ale je isté, že tento hormón 

reguluje množstvo viscerálneho tukového tkaniva.  

 Koncentrácie estrónu a estradiolu sú vyššie u obéznych mužov ako u u neobéznych, čo 

je pravdepodobne výsledkom zvýšenia periférnej konverzie adrenálnych androgénových 

prekurzorov na estrogén . Tieto môžu potlačiť produkciu LH v hypofýze.  

   Samotné zníženie hmotnosti nestačí na návrat produkcie estrogénov do pôvodnej 

úrovne, pretože aromatáza je prítomná v stromálnych vaskulárnych bunkách, ktorých počet sa 

neznižuje so znižujúcou sa hmotnosťou. Podobné zníženie   sekrécie LH ako aj metabolitov 5-

alpha reduktázy sa pozorovalo u extrémne obéznych mužov.  Preto sa uvažuje o vzniku 

hypogonadotrofického syndrómu iba u veľmi obéznych ľudí (BMI>40) (64). 

 

Rastový hormón (GH)  

    Pohlavné hormóny, testosterón a estradiol, majú pozitívny vplyv na sekréciu rastového 

hormónu. Hladina GH je redukovaná u obéznych mužov a žien. Táto zmena nie je 

podmienená iba znížením produkcie GH, ale aj zvýšenou produkcie somatostatínu a znížením 

hladiny testosterónu u mužov (64). 

 

4.3. Rozdiely v expresii génov v subkutánnom a viscerálnom tuku 
     

 Zvýšenie množstva viscerálneho tukového tkaniva je v úzkom vzťahu so vznikom 

kardiovaskulárnych a metabolických problémov. Je omnoho senzitívnejšie na katecholamínmi 

stimulovanú lipolýzu ako subkutánny tuk a tento je zas citlivejší na antilipolytický vplyv 

inzulínu. Ak uvažujeme o endokrinnej funkcii tuku v týchto lokalitách, potom je treba 

povedať, že majú odlišnú kapacity pre produkciu hormóny a enzýmov. Líšia sa v expresii 

génov kódujúcich leptín, TNF-α, angiotenzinogén, PAI-1, karboxypeptidázu E 

a trombospondín (spomenuté vyššie) (11, 20, 48). Bola dokázaná 2,8-krát vyššia produkcia 



leptínu v subkutánnom tuku ako v omentálnom. Intraabdominálna obezita sa obyčajne spája 

s abnormalitami v lipoproteínovom profile. Bola zistená nadprodukcia PLPT mRNA a aj 

PLPT v omentálnom tuku u obéznych mužov a žien. PLTP je členom rodiny lipidových 

transportérov. Je proteínovým nosičom medzi lipoproteínmi redistribujúcimi lipidy a preto má 

dôležitú úlohu pri určovaní hladiny HDL. Plazmatická PLPT aktivita vplýva na inzulínovú 

rezistenciu a zmeny v HDL metabolizme nediabetických a obéznych s DM – typ 2(20).  

    Kalcinin je novou zistenou molekulou s vyššou tvorbou v subkutánnom tuku mužov 

a žien. Expresia kalcininu sa zvyšuje v proliferujúcich a diferencujúcich sa bunkách. Jeho 

uvoľňovanie z nich je stimulované voľnými mastnými kyselinami a inhibované inzulínom. 

Podkožný tuk oplýva aj zvýšenou tvorbou adipsínu. Adipsín je identický s komplementovým 

faktorom D. Plní esenciálnu úlohu v nešpecifickej a imunologicky indukovanej obrane 

organizmu. Je všeobecne známe, že adipocyty sú schopné sekrécie esenciálneho komponentu 

alternatívnej cesty. Niektoré z týchto faktorov sú prekurzormi pre adipose-derived acylation-

stimulating protein, ktorý je kľúčovým regulátorom lipidového obratu v tukových bunkách. 

V omentálnom tuku je nadprodukcia Ras. Je to rodina GTP viažucich sa proteínov rho 

subrodiny, ktoré regulujú organizáciu aktínu cytoskeletu. Ide o veľmi zaujímavý jav 

z pohľadu signálnej funkcie ras. Bol identifikovaný aj ďalší gén s nadprodukciou 

v podkožnom tuku. Ide pravdepodobne gén súvisiaci s tvorbou  kalciových kanálov. Ide však 

o jeho funkciu výhradne u mužov (45).  

 

Enzýmy viscerálneho tkaniva 
    K enzýmom potrebným k tukovému a sacharidovému metabolizmu patria 

lipoproteínová lipáza (LPL), fosfoenolpyruát karboxykináza (PEPCK), cholesterol esteráza 

a CAP. Hladiny týchto enzýmov sú preukázateľne vyššie vo viscerálnom tukovom tkanive 

ako v subkutánnom. K sekrečným proteínom patria napríklad selenoproteín P, trombospondín 

1,  contrapsin-like proteáza inhibítor. 19,6% génov tukového tkaniva tvorí proteíny, ktoré 

hrajú dôležitú úlohu pri vzniku ATS. Napr. selenoproteín P je extracelulárny proteín, ktorý 

vychytáva heparín a usadzuje sa v cievach pečene, mozgu a obličiek. Je scavenger voľných 

radikálov. Trombospondín 1 uvoľňuje inhibičnú aktivitu pôsobiacu proti angiogenéze a tak 

môže súvisieť s ATS. Kontrapsin-like proteáza inhibítor inhibuje trypsínovú aktivitu, ale nie 

chymotripsínovú alebo elastázovú. 

    Zvýšená expresia PAI-1 génu vo viscerálnom tuku je v úzkom spojení s vysokým 

PAI-1 v plazmatickej hladine. Bol prezentovaný predpoklad, že hrá významnú úlohu vo 

vývoji vaskulárnych chorôb pri viscerálnej obezite (31).  

 Tukové tkanivo sa aktívne podieľa produkciou rôznych aktívnych látok na udržiavaní 

energetickej rovnováhy v organizme. Jeho funkcie sú závislé na príjme mastných kyselín 

z cirkulácie pomocou LPL. Opačná cesta, teda uvoľňovanie mastných kyselín, sa uskutočňuje 

pomocou HSL. Adipocyty produkujú komplement C3, ktorý interaguje extracelulárne 

s adipsínom a faktorom B. Formuje C3a, z ktorého terminálny arginín je odstránený 

karboxypeptidázou, generujúc tak acylation-stimulation protein ASP - potenciálny stimulátor 

glukózového transportu a TAG syntézy v adipocytoch. Tieto enzýmy sú potom zodpovedné 

za lipolytickú rovnováhu.  

    Subkutánny tuk na bruchu je expresiou LPL podobný medzi mladými a mužmi 

v strednom veku. HSL a C3 mRNA hladiny sa zvyšujú spolu so stúpajúcim vekom. PPARγ 

expresia je vo vzťahu k zvyšujúcej sa adipozite (31, 45).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Komplikácie obezity 
 

    Obezita vyúsťuje do množstva zdravotných komplikácii. Práve preto, že ich je tak 

veľa vzniká problém rozlíšiť, ktoré sú priamym dôsledkom obezity a ktoré majú ešte aj nejakú 

inú príčinu. Tie, ktoré priamo súvisia s obezitou sú uvedené v nasledovnej tabuľke (9, 21, 34, 

58, 73, 74):   

 

 

   K uvedeným možno pridať aj: 

- kardiomegáliu a s ňou asociované arytmie a závraty,  

- vysokú hladinu krvného cholesterolu a triacylglycerolov (kombinovaná 

hyperlipidémia). 

 

 

Záver 
 

    Je zrejmé, prečo existuje také množstvo programov zameraných na redukciu hmotnosti 

a ani jeden z nich nie je univerzálny, resp. nefunguje na 100%. Nadváha a obezita môžu mať 

množstvo rôznych príčin, ktoré jednoducho daný diétny režim nie je schopný ovplyvniť. 

Treba si uvedomiť, že tukové tkanivo nie je len zásoba nadbytočnej energie. Je to 

plnohodnotný orgán, ktorý úzko komunikuje s mozgom a zásadne zasahuje do celkového 

Kardiovaskulárny 

systém 

artériová aj 

pulmonálna 

hypertenzia 

kongestívne 

zlyhanie srdca 

cor pulmonale varixy pulmonárna 

embólia 

ochorenie 

koronárnych 

artérií 

Endokrínny 

systém 

syndróm X diabetes 

mellitus II.typ 

dyslipidémia polycystický 

ovariálny  

syndróm 

poruchy 

menštruácie 

infertilita 

Gastrointestinálny 

systém 

gastroezofágový 

reflux 

steatóza pečene cholelithiaza hernia kolorektálny 

karcinóm 

- 

Močovopohlavný 

systém 

močová 

inkontinencia 

glomerulopatia hypogonadiz- 

mus (muži) 

rakovina 

prsníka 

(ženy) 

rakovina 

maternice 

(ženy) 

 

Koža strie acantosis 

nigrans 

lymphedema cellulitis carbuncule intertrigo 

Muskulo-

skeletálny systém 

hyperurikémia dna imobilita osteoartróza bolesti 

chrbtice 

 

Neurologické 

problémy 

mozgová mŕtvica méralgia 

paraesthetica 

hypertenzia bolesti hlavy syndróm 

karpálneho 

tunela 

 

Respiračný 

systém 

dyspnoe obštrukčné 

spánkové apnoe 

hypoventilačný 

syndróm 

Pickwickov 

syndróm 

bronchiálna 

astma 

 

Psychologické 

dysfunkcie 

depresia nízka úroveň 

sebavedomie 

neprijatie 

telesného 

výzoru 

sociálna 

stigmatizácia 

  



metabolizmu organizmu. Čím je toto tkanivo väčšie, tým viac narušuje fyziologickú 

rovnováhu vo viacerých systémoch a tým sa stáva rizikovejším pre organizmus ako celok.  

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky 
 

acetyl-CoA – acetyl koenzým A 

ACTH – adrenokortikotropný hormón  

AD – adenovírus 

AgRP – agouti gene-related protein 

AMP – adenozínmonofostát 

AMPK – adenozín monofosfát kináza 

ARC – nucleus arcuatus 

ASP – acylation stimulation factor 

ATP – adenozíntrifosfát 

ATS – ateroskleróza 

BMI – body mass index 

BTT – biele tukové tkanivo 

cAMP – cyklický adenozínmonofosfát 

CAP – c-Cbl-associated protein 

CCK – cholecystokinín 

C/EBP-α – CCAAT/enhancer binding protein α 

CNS – centrálny nervový systém 

CRF – corticotropin-releasing factor 

CRH – corticotropin-releasing hormone 

CRHR1–2 – receptor pre kortikotropín uvoľňujúci hormón 1 a 2 

CRP – C-reaktívny proteín 

DM typ II – diabetes mellitus typ II 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

FSH – folikuly stimulujúci hormón 

GH – rastový hormón 

GIT – gastrointestinálny trakt 

GPR24 – G-protein spájajúci receptor 24 

Gs –  „s“ podjednotka G proteínu 

GTP – guanozíntrifosfát 

HSL – hormone-sensitive lipase 

HDL – high-density lipoprotein 

IL-6 – interleukín 6 

kg - kilogram 

kJ - kilojoul 

KVSCH –  kardiovaskulárne choroby 

LDL – low-density lipoprotein 

LDL-R – low-density lipoprotein receptor 

LEP – leptín  

LEPR – leptínový receptor 



LH – luteinizačný hormón 

LHA – laterálna hypotalamická oblasť 

LPL – lipoproteínová lipáza 

m – hmotnosť  

malonyl-CoA – malonyl koenzým A 

MC4R – receptor melanokortínu 4 

MC3R – receptor melanokortínu 3 

MCH – melanin-concentraiting hormone 

MIF – macrophage migration inhibitory factor 

MJ - megajoul 

ml - mililiter 

mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina 

MSH α  – α-melanocyt-stimulujúci hormón 

MSH β – β-melanocyt-stimulujúci hormón  

MSH γ – γ-melanocyt-stimulujúci hormón  

Na-K-ATP pumpa – sodíkovo-draslíková pumpa  

NPY – neuropeptid Y 

PAI-1 – plazminogén  aktivátor inhibítor – 1 

PC1 – prohormon convertase 1 

PEPCK – fosfoenolpyruát karboxykináza 

PLPT – phospholipid transfer  

POMC – pro-opiomelanokortin 

PPARα – peroxisome proliferator-activated receptor – α 

PPARγ – peroxisome proliferator-activated receptor – γ 

PPAR-2 – peroxisome proliferator-activated receptor – γ – 2  

PPARδ – peroxisome proliferator-activated receptor – δ 
PPARs – peroxizóm proliferator-aktivated receptors 

PVN – nucleus paraventricularis hypothalami 

SHBG – sex hormon-binding globulin 

SIM I – single-minded homolog I 

SSRIs – selective serotonin reuptake inhibitors 

stearoyl-CoA – stearoyl koenzým A 

TAG – triacylglyceroly  

TNF-α – tumor necrosis factor-α  

TRH – thyreotropin-realesing hormone 

TSH – thyreotropin  

UCP – uncoupling protein 

UCP-1 – uncoupling protein – 1  

UCP-2 – uncoupling protein – 2  

WHR – waist to hip ratio 

5-HT – 5-hydroxytryptamín 
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