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Glukosa Glukosa 

MonosacharidMonosacharid
ziskzisk
–– potravoupotravou
–– tvorboutvorbou



Transport Transport glcglc ppřřes es enterocytenterocyt

SymportSymport se se 
sodsodííkemkem

ProstProstáá čči i 
facilitovanfacilitovanáá difuzedifuze



Odsun glukOdsun glukóózy do zy do bbbb

PPřřes GLUT: 1es GLUT: 1--5 /ur5 /urččititěě jijižž alespoalespoňň 7/7/
fcefce: : facilitovanfacilitovanáá difuzedifuze ppřřes membres membráánu  nu  
jednak v zjednak v záávislosti na vislosti na inzulinuinzulinu jednak jednak 
ppřři jeho absenci i jeho absenci 
–– bez bez inzinz –– GLUT 1,2,3,5 GLUT 1,2,3,5 -- rrůůznznéé tktkáánněě --

mozek, jmozek, jáátra, ledviny, pankreas, sttra, ledviny, pankreas, střřevo;evo;
-- GLUT 4 pGLUT 4 přři pohybovi pohybovéé aktivitaktivitěě

–– v zv záávislosti na vislosti na inzinz -- GLUT 4 GLUT 4 -- ppřřííččnněě
pruhovanpruhovanéé svaly, tukovsvaly, tukováá tktkááňň, j, jáátratra



Bez pBez přříítomnosti tomnosti 
inzulinzulíínu nu –– GLUT 4 ve GLUT 4 ve 
vezikulvezikulááchch v v 
cytoplasmcytoplasměě

vazba INZvazba INZ--REC REC ---->>
translokaci GLUT translokaci GLUT 

4 do membr4 do membráány ny bbbb

Odsun glukOdsun glukóózy do zy do bbbb pomocpomocíí GLUT 4GLUT 4

ZZááttěžěž ststřřednedníí a vya vyššíšší intenzity nad 30intenzity nad 30´́ ---->>
translokace translokace ččáásti GLUT 4 do membrsti GLUT 4 do membráány ny myocytumyocytu i i 
bez bez inzinz (nav(navííc po 45c po 45´́ ---->> aažž o 1/2 lepo 1/2 lepšíší citlivost citlivost inzinz
receptorreceptorůů))

Tyrozinkinázová
aktivita



Translokace Translokace 
GLUT 4 do GLUT 4 do 
membrmembráány bny b



Pankreas Pankreas ––
LangerhansovyLangerhansovy ostrostrůůvkyvky

1 mili1 milióón ostrn ostrůůvkvkůů
A A bbbb -- glukagonglukagon
B B bbbb -- inzulinzulíínn
G G bbbb -- gastringastrin
D D bbbb -- somatostatinsomatostatin
PP PP bbbb -- pankreatický polypeptidpankreatický polypeptid



InzulInzulíín n 
2 2 polypeptidovpolypeptidovéé řřetetěězce A, Bzce A, B
2 2 disulfidovdisulfidovéé mmůůstkystky
SyntSyntééza:za:

preproinzulpreproinzulíínn

proinzulproinzulíínn

InzulInzulíínn C peptidC peptid



Regulace sekrece inzulRegulace sekrece inzulíínunu

Sekreci inzulSekreci inzulíínu stimulujnu stimulujíí: : glcglc, AKK , AKK 
((argininarginin, lysin..) , lysin..) ketolketoláátkytky, VMK, c , VMK, c 
AMP, AMP, AcholAchol, , glukagonglukagon, tr, tráávicvicíí sekretin, sekretin, 
GIPGIP

sekreci inzulsekreci inzulíínu inhibujnu inhibujíí: : somatostatinsomatostatin, , 
katecholaminykatecholaminy, , deplecedeplece K+ K+ 



Sekrece inzulSekrece inzulíínunu

BazBazáálnlníí -- trvaltrvaléé uvoluvolňňovováánníí inzinz v v 
malých pulsech v 5 malých pulsech v 5 -- 1515´́intervalech, intervalech, 
drdržžíí ststáálou lou inzulininzulinéémiimii, zaji, zajiššťťuje stuje stáálou lou 
glykemiiglykemii nalanalaččno potlano potlaččeneníím jaternm jaterníí
glukoneogenezeglukoneogeneze



Sekrece inzulSekrece inzulíínunu

PrandiPrandiáálnlníí -- glukglukóózou zou 
stimulovanstimulovanáá
-- 2 f2 fáázeze
–– rychlrychláá ((ččasnasnáá) 5) 5--1010´́ --

kritickkritickáá pro udrpro udržženeníí
postprandipostprandiáálnlníí glykemieglykemie,,
inzinz z granul, DM 2 z granul, DM 2 -- chybchybíí

–– prolongovanprolongovanáá (pozdn(pozdníí) ) --
uvoluvolňňuje novuje nověě vytvovytvořřený ený 
inzinz



Sekrece inzulSekrece inzulíínunu

Sekrece / den 20 Sekrece / den 20 -- 40 jednotek 40 jednotek 
inzulinzulíínunu
–– bazbazáálnlníí 15 15 -- 20 20 
–– stimulovanstimulovanáá 1515--2020



UvolnUvolněěnníí inzulinzulíínu z B nu z B bbbb
pankreatu Ipankreatu I



UvolnUvolněěnníí
inzulinzulíínu z B nu z B bbbb
pankreatu IIpankreatu II

↑↑ GlykemieGlykemie →→ ATP inhibuje K+kanATP inhibuje K+kanáály ly →→
↓↓ efluxeflux K+ z K+ z bbbb →→ depolarizace depolarizace 
membrmembráány ny →→ aktivace napaktivace napěťěťovověě
zzáávislých Ca2+ kanvislých Ca2+ kanáállůů →→ vyplavenvyplaveníí
inzulinzulíínu z B nu z B bbbb



InzulInzulíín n -- hormon skladovachormon skladovacíí, , 
tvotvořříí zzáásobysoby

HlavnHlavníí citlivcitlivéé tktkáánněě: j: jáátra, svaly, tukovtra, svaly, tukováá tktkááňň
sacharidysacharidy
–– vstup vstup glcglc do do bbbb
–– sysy. Glykogenu x . Glykogenu x úútlum tlum glukoneogenezeglukoneogeneze

lipidylipidy -- sysy. TAG . TAG -- LPA, tlumLPA, tlumíí lipolýzulipolýzu
proteinyproteiny -- primprimáárnrněě tlumtlumíí degradaci degradaci protprot., ., 
mméénněě zvyzvyššuje syntuje syntéézu proteinzu proteinůů



DalDalšíší úúččinky inzulinky inzulíínunu

RychlRychléé -- sekundysekundy
–– zvyzvyššuje transport uje transport glcglc, AK, a K+ do , AK, a K+ do bbbb citlivých na citlivých na 

inzinz

StStřřednedníí -- minutyminuty
–– inhibice degradace proteininhibice degradace proteinůů
–– stimulace stimulace proteosyntproteosyntéézyzy
–– aktivace aktivace glykogensyntglykogensyntáázyzy a a glykolytickýchglykolytických enzymenzymůů
–– inhibice inhibice fosforylfosforyláázyzy a a glukoneogenetickýchglukoneogenetických enzenz..

pozdnpozdníí -- hodiny hodiny 
–– zvýzvýššeneníí mRNAmRNA pro potpro potřřebnebnéé enzymyenzymy



KontraregulaKontraregulaččnníí hormonyhormony

KatecholaminyKatecholaminy
glukagonglukagon
GHGH
kortikoidykortikoidy
T3, T4T3, T4



GlukagonGlukagon -- hormon mobilizace hormon mobilizace 
energieenergie

PodnPodněěty pro vyplaventy pro vyplaveníí: : 
–– hypoglykemiehypoglykemie
–– nněěkterkteréé AK AK -- argininarginin

úúččinky:inky:
GlykogenolýzaGlykogenolýza jaternjaterníího glykogenuho glykogenu
lipolýzalipolýza
proteolýza na proteolýza na úúrovni svalovrovni svalovéého proteinuho proteinu
glukoneogenezeglukoneogeneze z la, AK, glyceroluz la, AK, glycerolu



glukostatglukostat

JJáátratra
hypotalamushypotalamus



LipoproteinovLipoproteinováá liplipáázaza

AktivovAktivováána inzulna inzulíínemnem



ZvyZvyššuje aktivitu NA/K uje aktivitu NA/K 
pumpypumpy
ZvyZvyššuje uje antiportantiport
H+(EC) K+ (IC) H+(EC) K+ (IC) →→
zvyzvyššuje uje pHpH v v bbbb



FFááze ze postprandipostprandiáálnlníí
sekrece inzulsekrece inzulíínunu
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