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SOUHRN
Cíl studie: Na české populaci diabetiků 1. typu jsme zkoumali vliv rizikové alely G polymorfismu rs17817449 FTO genu ve 
vztahu k obezitě a kompenzaci diabetu.
Typ studie: Retrospektivní.
Název a sídlo pracoviště: Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4.
Materiál a metody: Po splnění striktních inkluzních kritérií bylo vybráno celkem 171 mužů a 115 premenopauzálních žen 
s diabetem mellitem 1. typu (hladina C peptidu pod 0,2 nmol/L), kteří byli dále rozděleni na dvě skupiny dle genotypu: na 
homozygoty TT a GG ve sledovaném polymorfismu rs17817449 FTO genu. Ve stabilním stádiu choroby byla zaznamenána 
jejich váha, výška, body mass index (BMI), nároky na inzulinoterapii (IU/kg) a průměrná roční hodnota glykovaného hemo-
globinu (HbA1c). Statistická analýza byla provedena pomocí programu GraphPad Prism 5.0. California.
Výsledky: Riziková alela G jak u mužů, tak u premenopauzálních žen s diabetem mellitem 1. typu, není asociována s obe-
zitou a nevysvětluje rozdíly v BMI a HbA1c (GG/TT muži: BMI 26,8/25,8 kg/m2, HbA1c 62,8/62,7 mmol/mol; ženy: BMI 
24,1/24,6 kg/m2, HbA1c 64,3/63,1 mmol/mol). Pohlavně specificky byla skupina mužských GG homozygotů léčena statis-
ticky významně vyšší dávkou inzulinu oproti TT homozygotům (0,63 vs. 0,57 IU/kg).
Závěr: U diabetiků 1. typu jsme sice nepotvrdili významný vztah polymorfismu FTO genu a rizikem obezity či horší kom-
penzací diabetu. Nicméně vyšší dávky inzulinu u mužských GG homozygotů mohou svědčit pro roli FTO genu v indukci 
inzulinové rezistence.  
Klíčová slova: FTO, SNP, BMI, diabetes mellitus 1. typu.

SUMMARY 
Jakubíková I., Pelikánová T. Role of rs17817449 FTO gene polymorphism in patients with type 1. diabetes in 
terms of obesity and diabetes control.
Objective: On a Czech population of type 1 diabetics, we investigated the influence of the risk G-allele of the rs17817449 
FTO gene polymorphism on obesity and diabetes control.
Design: Retrospective study.
Settings: Diabetes Centre, Institute for Clinical and Experimental Medicine, Vídeňská 1958/9, 140 21 Prague 4, Czech 
Republic.
Material and methods: Fulfilling strict inclusion criteria a cohort of 171 men and 115 premenopausal women with type 1 
diabetes were selected (C peptide level under 0.2 nmol/L), further subdivided into groups according to the genotype on TT 
vs. GG homozygotes for the rs17817449 FTO gene polymorphism. In a stable state of the diabetes disease, measurements 
were collected: weight, height, body mass index (BMI), insulin requirements (IU/kg), mean glycosylated haemoglobin per 
year (HbA1c). A statistical analysis was performed using the program GraphPad Prism 5.0. California.
Results: The risk G-allele in men as well as premenopausal women with type 1 diabetes is not associated with obesity and 
does not explain the difference in BMI and HbA1c (GG/TT men: BMI 26.8/25.8 kg/m2, HbA1c 62.8/62.7 mmol/mol; women: 
BMI 24.1/24.6 kg/m2, HbA1c  64.3/63.1 mmol/mol). In a gender-specific manner the GG homozygous men were treated 
with statistically significantly higher insulin doses in comparison to TT homozygotes (0.63 vs. 0.57 IU/kg).
Conclusion: We have not found a significant influence of the FTO gene polymorphism on obesity risk or worse diabetes 
control in type 1 diabetics. But we found a connection between higher insulin doses in male GG homozygotes, which may 
attribute the relationship of the FTO gene polymorphisms to induction of insulin resistance.
Keywords: FTO, SNP, BMI, diabetes mellitus type 1.

Úvod

Obezita jako komplexní metabolické onemocnění 
vzniká v důsledku nerovnováhy mezi energetickým pří-
jmem a výdejem, je spojena s řadou zdravotních rizik 
i komplikací, a stává se tak „strašákem“ 21. století. Pro 
rok 2030 se odhaduje, že obézních bude 20 % světo-
vé dospělé populace -1,12 miliardy lidí [1]. Na základě 
provedení celogenomových studií (GWAs) bylo nale-
zeno 10 kandidátních lokusů spojených s obezitou 

(P<5x10-8), z nichž nejpotentnější byla oblast genu FTO 
(fat mass and obesity associated gene) [2,3]. Přítom-
nost každé rizikové alely je spojena s přibližně 1,5-2 
kg přírůstkem tělesné hmotnosti. Funkčně nejrozšíře-
nější polymorfismy genu FTO se dominantně nachá-
zejí v 1. intronu na chromozomu 16q12.2, pro českou 
populaci se jedná o hojně studované polymorfismy: 
rs99939609(T/A) a rs17817449 (G/T). Prevalence rizi-
kového homozygotního polymorfismu je 16 % u Evro-
panů [4,5]. Míra exprese FTO genu u diabetiků 2. typu 
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je obrazem centrální a periferní inzulinorezistence, která 
může být dále umocněna rizikovou alelou daného poly-
morfismu. Návazné studie poukázaly na vztah riziko-
vých polymorfismů FTO genu nezávisle na BMI k vyšší 
kardiovaskulární mortalitě, riziku renálního selhání či 
Alzheimerově chorobě. Nového rozměru nabývá též 
na úrovni onkologie, kde zvýšená exprese FTO genu 
v nádoru je spojena se špatnou prognózou [6-9].

Na molekulární úrovni FTO protein je exprimován 
v jádře buněk a patří do AlkB rodiny Fe-nehemových 
2-oxoglutarát-dependentních dioxygenáz. Oxygenázy 
mají za úkol opravit alkylovanou DNA a RNA pomocí 
oxidativní demethylace. Hlavní afinitu má tento enzym 
k jednořetězcové 3-methyluracil a 3-methylthymin 
RNA/DNA, specifickým substrátem FTO enzymu je N-
methyladenosine RNA (m6A), jejíž stav methylace epi-
geneticky modifikuje roli mRNA. Celkově FTO zasahuje 
do metabolismu různých druhů RNA včetně miRNA, 
rRNA, mRNA [10,11]. Předpokládá se, že jako trans-
lačně - transkripční koaktivátor FTO enzym může regu-
lovat ostatní geny, které jsou zapojené do řady meta-
bolických dějů apod. Rizikové alely A rs99939609 (T/A) 
a G rs17817449 (G/T) polymorfismů vedou ke zvýšené 
expresi FTO genu [12].  

Z myších modelů FTO overexprimující myš ve studii 
Church et al. 2010, vedla k dávce-dependentnímu ná-
růstu hmotnosti a tukové masy, nezávisle na podávané 
dietě, ale na vyšším energetickém příjmu. Nároky na 
úrovni energetického výdeje, fyzické aktivity, cirkadiál-
ních rytmech se nijak nelišily od WT-myší [13]. 

Současné poznatky o roli FTO genu vycházejí domi-
nantně z pozorování na běžné populaci spolu s diabetiky 
2. typu, tj. na organizmech se zachovalou zpětnovazeb-
nou regulací glukózového metabolismu se zachovalou 
sekrecí inzulinu s možností navození reaktivní hyperinzu-
linémie při zachovalé funkci β-buněk v pankreatu. Cílem 
naší studie bylo prozkoumat mezeru současného písem-
nictví a blíže prozkoumat existenci vlivu FTO polymorfis-
mu na vznik obezity a kompenzaci diabetu na specifické 
populaci diabetiků 1. typu. Budou se lišit: body mass 
index (BMI), kompenzace diabetu (HbA1c) a nároky na 
inzulinoterapii (IU/kg) u diabetiků 1. typu v závislosti na 
polymorfismu rs17817449 FTO genu?  

Design studie a metodologie

Na základě naší dřívější studie Hubáček et al. 2017, 
byl na našem pracovišti osekvenován soubor 814 paci-
entů s diabetem mellitem 1. typu na polymorfismus 
rs17817449 FTO genu [14]. Ve světle nových poznat-
ků jsme se rozhodli doplnit retrospektivní studii, která 
je v souladu s vyjádřením institucionální etické komise 
a již dříve získaného informovaného souhlasu účast-
níků předchozí studie. Za účelem docílení statisticky 
významných nálezů na poli metabolismu FTO genu na 
populaci diabetiků 1. typu, kde frekvence alelického 
zastoupení se významně neliší od zdravé populace, 
byli vybráni pouze „zdraví“ TT homozygoti a rizikoví 
GG homozygoti. Tento soubor s ohledem na sledova-
né parametry BMI (kg/m2), HbA1c (mmol/mol), nároky 

na inzulin (IU/kg) byl dále podroben přísným výběro-
vým kritériím. Byli vyloučeni: kuřáci nad 10 cigaret za 
den nebo kuřáci pod 10 cigaret za den s BMI pod 25, 
pacienti na off-label přídatné medikaci metforminem 
k inzulinoterapii, postmenopauzální ženy, ženy nad 50 
let, těhotné ženy. Všichni zařazení jedinci měli normální 
funkci štítné žlázy (TSH, fT4 v normě), normální jaterní 
testy a renální funkce, lačný C peptid pod 0,2 nmol/L.  
Většina sledovaných parametrů byla vyhodnocena 
k roku 2018 nebo k nejzazšímu roku do alterace renál-
ních funkcí retrospektivně na základě údajů zanesených 
v informačním systému naší instituce během ambulant-
ních návštěv, včetně stažených výpisů z inzulinových 
pump. Hodnota HbA1c byla vypočítána jako průměr 
ze čtyř hodnot naměřených v daném roce. V případě 
starého číselného vyjádření v % byla hodnota konver-
tována na mmol/mol pomocí online dostupné aplikace 
na https://www.hba1cnet.com/hba1c-calculator/. Ve 
studii byl zohledněn způsob podávání inzulinu - pod-
skupina na intenzifikovaném inzulinovém režimu (IIT) 
nebo aplikace pomocí inzulinové pumpy.

Genetická analýza polymorfismu rs17817449 FTO 
genu pomocí PCR a restrikční analýzy byla již zevrubně 
popsána ve studii Hubáček et al. 2015 [15]. Ve zkratce: 
oligonukleotid 5´ GGT GAA GAG GAG GAG ATT GTG 
TAA CTG G a 5´ GAA GCC CTG AGA AGT TTA GAG 
TAA ATT GGG pomocí restrikčního enzymu AlwN1 byly 
použity k detekci cílového polymorfismu. PCR produkt 
o délce 198 bp odpovídal alele G, fragment o 99 bp 
odpovídal alele T.

Po otestování dat na jejich normalitu pomocí 
D´Agostinova a Pearsonova testu byl pro statistické 
analýzy při nepravidelném rozložení dat použit nepa-
rametrický nepárový t-test event. ke konfirmaci Mann-
Whitney test. Většina dat je uváděna jako průměr (µ) 
se směrodatnou odchylkou (SD). Hladina statistické 
významnosti byla určena jako P<0,05. Základní cha-
rakteristiky pro soubor diabetiků 1. typu bez ohledu na 
FTO genotyp jsou pro přehlednost uvedeny pomocí 
mediánu. Ke statistickým analýzám byl použit program 
GraphPad Prism 5.0. California.

Výsledky

Finální analýze po splnění přísných kritérií bylo podro-
beno celkem 171 mužů a 115 žen s diabetem mellitem 
1. typu. Nezávisle na sledovaném polymorfismu FTO 
genu uvádíme základní charakteristiky diabetiků 1. typu, 
kteří t. č. žijí ve 21. století. V mužské kategorii při medi-
ánu věku 46 let, byl medián BMI 26 a medián HbA1c 62 
mmol/mol při mediánu trvání diabetu 23 let. V ženské 
kategorii při mediánu věku 38 let, byl medián BMI 24 
a medián HbA1c 63 mmol/mol při mediánu trvání diabe-
tu 21 let. V námi sledované populaci diabetiků 1. typu 
odpovídaly frekvence alelického zastoupení v genotypu 
GG 19 %, GT 48 % a TT 33 % (stanoveno dle Hardy 
Weinbergova principu). V závislosti na pohlaví byly srov-
nány sledované parametry mezi homozygoty GG a TT 
polymorfismu rs17817449 FTO genu, které shrnuje 
Tabulka č.1. Sledovaný rizikový polymorfismus FTO genu 
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nebyl provázen signifikantním rozdílem v dosažených 
hodnotách BMI a kompenzaci diabetu (GG/TT muži: 
BMI 26,8/25,8 kg/m2, HbA1c 62,8/62,7 mmol/mol; ženy: 
BMI 24,1/24,6 kg/m2, HbA1c 64,3/63,1 mmol/mol). Pou-
ze v mužské kategorii byl nalezen statisticky významný 
rozdíl v nárocích na inzulinoterapii. Nemocní ve skupině 
GG byli léčeni vyšší dávkou inzulinu oproti TT skupině při 
shodně dosažené míře kompenzace diabetu (parame-
tr HbA1c). Dále byl náznak na vyšší BMI ve skupině GG 
než u TT mužských homozygotů, což se jistě nedá odů-
vodnit statisticky významně mladším věkem skupiny GG 
oproti TT. Jak u žen, tak ani u mužů nebyly ve sledova-
ných parametrech nalezeny statisticky významné rozdíly 
mezi pacienty, kteří aplikovali inzulin pomocí inzulinové 
pumpy nebo pery v IIT režimu.

Diskuse

V současné literatuře chybí dostatek údajů o vli-
vu rizikových polymorfismů FTO genu na specifickou 
populaci diabetiků 1. typu. S ohledem na početně 
statisticky chudý soubor pacientů v této studii se jed-
ná o pilotní data a naše závěry budou vyžadovat další 
ověření. Dále jsme si vědomi koncepčního nedostatku 
studie stran hodnocení tělesné konstituce pomocí BMI 
a inzulinorezistence pomocí dávky inzulinu na hmot-
nost. Vhodnější parametry ke sledování bohužel nebyly 
retrospektivně k dispozici. S ohledem na budoucí stu-
die by bylo vhodné sledovat obvod pasů a boků, jako 
základní korelát viscerálního tuku a inzulinorezistence. 
Se znalostí obvodu pasu, glykovaného hemoglobinu 
a přítomností arteriální hypertenze se dá stanovit para-
metr vyvinutý pro sledování inzulinové senzitivity pro 
diabetiky 1. typu, a to estimated Glucose Disposal Rate 
(eGDR). Pro přesnější stanovení tělesného složení jsou 
v současnosti k dispozici zobrazovací vyšetření (např. 
DEXA nebo CT ke kvantifikaci tukové tkáně) či analýza 
bioelektrickou impedancí. 

V naší studii jsme zkoumali metabolický dopad poly-
morfismu rs17817449 FTO genu v jeho homozygotních 
variantách GG vs. TT na průřezovém souboru českých 
diabetiků 1. typu. Ti byli v produktivním věku s průměr-

nou dobou trvání diabetu cca 20 let, což považujeme za 
již metabolicky ustálený stav při průměrné kompenzaci 
diabetu s HbA1c 63 mmol/mol. Oproti ostatním studiím 
na zdravých lidech či diabeticích 2. typu, jsme analyzo-
vali soubor relativně dobře kompenzovaných diabetiků 
1. typu bez nefropatie a dalších vážnějších komorbidit. 
Zde je vhodné poukázat ještě na rozdíly v inzulinore-
zistenci mezi pohlavími, neboť v řadě studií vyjdou sle-
dované jevy ve vazbě k FTO genu významné u mužů 
nebo postmenopauzálních žen. Animální studie, pou-
kazují na vliv estrogenů v regulaci příjmu potravy, kde 
estrogenní receptory v hypotalamu zlepšují senzitivitu 
k leptinu. To se dá aplikovat na premenopauzální ženy 
a ochrannou funkci estrogenů před přejídáním se. Mož-
ná proto nebyla nalezena vazba mezi obezitou a FTO 
SNP u premenopauzálních žen ani ve studii Hubáček 
et al. 2009 [16,17]. V naší studii jsme zaznamenali roz-
díl v denní dávce inzulinu (vztaženo k hmotnosti, index 
IU/kg), která odráží míru inzulinové citlivosti (rezistence) 
pouze u mužské populace. Ačkoli BMI, HbA1c, doba 
trvání diabetu se mezi GG a TT homozygoty nelišila, 
přesto GG homozygoti vyžadovali vyšší dávky inzulinu 
k dosažení obdobné kompenzace diabetu. Lze si tento 
fakt nějak vysvětlit na základě znalostí z metabolických 
drah, v nichž je FTO enzym zapojen? 

FTO gen jako demethylázová oxygenáza může svo-
jí regulační schopností na úrovni RNA ovlivňovat řadu 
genů v tkáňově specifické lokalizaci, geny, které se 
dominantně zapojují do metabolických či kognitivních 
drah organismu. Některé studie poukazují na možný vliv 
rizikové alely ve vztahu ke zvýšenému energetickému 
příjmu a alterovanému pocitu sytosti postprandiálně, 
díky overexpresi genu FTO v hypotalamu a v regulač-
ních okruzích zodpovídajících za příjem potravy např. 
ve vztahu k acyl-ghrelinu či dopaminergním centrál-
ním signalizačním okruhům (CNS) [18]. Mimo jiné FTO 
exprimující dopaminergní neurony zapojené do CNS 
signalizace jsou důležitým regulátorem celotělové inzu-
linosenzitivity. Na základě současných znalostí stran 
role inzulinu v centrální nervové soustavě, kde centrál-
ní inzulinorezistence vede k patologickému  jídelnímu 
chování, kognitivním dysfunkcím, predispozici ke vzni-
ku závislostí, neurodegenerativním onemocněním, se 

Table 1: Impact of the rs17817449 FTO gene polymorphism on selected parametres in type 1 diabetics.

 rs17817449 FTO gene polymorphism

Men GG (N= 62) TT (N=109) P

Age at the time of study (years)

m ± SD

43.5±11.9 47.9±13.4 0.03*

Duration of diabetes (years) 22.5±9.3 24.9±11.1 0.14

BMI (kg/m2) 26.8±3.2 25.8±3.5 0.056

HbA1c (mmol/mol) 62.8±14.0 62.7±11.0 0.95

Insulin requirements (IU/kg) 0.63±0.21 0.57±0.15 0.026*

Women GG (N=42) TT (N=73) P

Age at the time of study (years)

m ± SD

38±7.1 38.7±8.2 0.62

Duration of diabetes (years) 18.7±7.4 20.4±9.2 0.32

BMI (kg/m2) 24.1±3.8 24.6±3.9 0.55

HbA1c (mmol/mol) 64.3±12.4 63.1±15.3 0.69

Insulin requirements (IU/kg) 0.59±0.24 0.59±0.15 0.999



64 Klinická biochemie a metabolismus 2/2019

tyto sledované okruhy nápadně prolínají s FTO signali-
zací. V nižších koncentracích, jak v hypotalamu, je FTO 
enzym přítomen ubikvitérně. V poslední době začal být 
studován vliv exprese FTO genu specificky v játrech. 
Overexprese FTO v játrech u myší vedla k zvýšeným 
lačným hladinám glykémie a hladinám inzulinu pravdě-
podobně přes FTO-leptin-STAT3 signální dráhu [19]. 
Podobné výsledky byly nalezeny ve studii Grunett et 
al. 2009 na kohortě 24letých neobézních zdravých 
mužů, kde v rámci klampové studie studovaný FTO 
rs9939609 a riziková alela A byla spojena se zvýšenou 
lačnou glykémií, inzulinémií, jaterní inzulinorezistencí 
bez ohledu na korekci k tukové hmotě, dále celkově 
nebyla narušena periferní inzulinová senzitivita a sekre-
ce inzulinu [20]. K obdobným závěrům došla i studie 
na saudsko-arabské populaci [21]. Zdá se, že FTO 
gen na úrovni jater transkriptomicky může ovlivnit řadu 
genů zapojených do metabolických pochodů. Zvýše-
ná exprese FTO vede v játrech např. k zvýšené expresi 
enzymů zodpovědných za glukoneogenezi. Nebo na 
úrovni lipidů vede de novo k lipogenezi a k jejich uklá-
dání v játrech, což může přispět ke vzniku steatohepa-
topatie jater (NAFLD) [22].

Závěr

Vliv rizikové alely G polymorfismu rs17817449 FTO 
genu nevedl u diabetiků 1. typu ke vzniku obezity, či 
zhoršení kompenzace diabetu (hodnoceno dle BMI, 
HbA1c). Nároky na inzulinoterapii byly shodné mezi T 
a G alelou u premenopauzálních netěhotných dia-
betiček 1. typu. V mužské kategorii GG homozygoti 
vyžadovali statisticky významně vyšší dávky inzulinu 
než TT homozygoti. Tento jev na skupině diabetiků 
1. typu svědčí pro vztah rizikových polymorfismů FTO 
genu a navození inzulinorezistence.
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