
8. Streszczenie  

 

Wstęp: Zwiększona podaż lipidów zaburza poziomy glukozy i insuliny, co powoduje 

niekorzystne efekty w centralnym układzie nerwowym. Sfingolipidy, w tym ceramid i 

sfingomielina, regulują homeostazę mózgu poprzez wpływ na właściwości fizyko-chemiczne 

błon komórkowych komórek nerwowych oraz transmisję sygnałów. Metformina jest 

biguanidem używanym w leczeniu cukrzycy typu 2 o sprawdzonych właściwościach 

hipoglikemizujących. Jej wpływ na poziom ośrodkowych sfingolipidów nie był przebadany w 

modelach diety wysokotłuszczowej trwającej kilka tygodni. Użycie metforminy było 

umotywowane jej korzystnym wpływem na zdolności kognitywne zwierząt karmionych dietą 

wysokotłuszczową, jak również aktywacją AMPK wywołującą normalizację równowagi 

metabolicznej komórek, w tym  poziomu ceramidów.  

Cele Pracy: Głównym celem badań było stwierdzenie czy dieta wysokotłuszczowa trwająca 

3 lub 6 tygodni spowoduje zmiany w zakresie stężeń ceramidów oraz sfingomieliny w 

hipokampie i korze przedczołowej szczurów, a także czy metformina stosowana podczas diety 

wysokotłuszczowej będzie wywierać efekt na powyższe parametry jak również na morfologię 

astrocytów w badanych strukturach.  

Materiały i metody: Do badań wykorzystano samce szczurów szczepu Wistar. Gryzonie 

zostały podzielone na następujące grupy doświadczalne: 1) kontrolna karmiona dietą 

standardową, 2) karmiona dietą standardową i otrzymująca metforminę przez 3 tygodnie,   3) 

otrzymująca dietę wysokotłuszczową przez 3 tygodnie, 4) otrzymująca dietę 

wysokotłuszczową przez 6 tygodni, 5) otrzymująca dietę wysokotłuszczową przez 6 tygodni i 

otrzymująca przez końcowe 3 tygodnie metforminę. Materiał badawczy pobierano po sześciu 

tygodniach od rozpoczęcia eksperymentu. We krwi szczurów oznaczono stężenia glukozy, a w 

surowicy stężenia insuliny oraz parametry profilu lipidowego. Z mózgu wyizolowano 

hipokamp i korę przedczołową, w których oznaczono stężenia kwasów tłuszczowych 

wchodzących w skład Cer i SM z zakresu kwasów nasyconych (SAFA) i jednonienasyconych 

(MUFA), z wykorzystaniem chromatografii gazowo-cieczowej. Przeprowadzono ocenę 

morfologiczną ww. struktur z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego.  

Wyniki: Dieta wysokotłuszczowa podawana szczurom spowodowała przyrost ich masy ciała, 

zwiększyła stężenie glukozy oraz insuliny we krwi wprost proporcjonalnie do czasu jej 

trwania. Ponadto, zaobserwowano zmiany w profilu lipidowym: zmniejszenie zawartości 



HDL, podwyższenie stężeń LDL oraz triacylogliceroli. Metformina podawana zdrowym 

zwierzętom nie wywołała istotnych zmian mierzonych parametrów. Lek podany zwierzętom 

znajdującym się na diecie wysokotłuszczowej trwającej sześć tygodni wywołał redukcję 

przyrostu masy, stężenia glukozy i insuliny oraz zmniejszenie stężenia triacylogliceroli.             

W hipokampie i korze przedczołowej zwierząt pozostających na diecie standardowej kwas 

C18:0 (wchodzący w skład badanych SF) dominował w zakresie SAFA-Cer jak również 

SAFA-SM, a największe stężenie kwasu C18:1 odnotowano w przypadku ceramidów i C24:1 

w przypadku sfingomieliny. Metformina podawana szczurom grupy kontrolnej  jedynie 

zwiekszyła stężenie MUFA-SM w korze przedczołowej szczurów. Dieta wysokotłuszczowa, 

proporcjonalnie do czasu jej trwania, spowodowała zwiększenie stężeń Cer i SM z zakresu 

SAFA i MUFA, w większym stopniu w korze przedczołowej niż w hipokampie. Dieta 

wysokotłuszczowa trwająca 6 tygodni zwiększyła zawartość Cer-C18:0; SM-C16:0 oraz SM-

C18:1 w hipokampie szczurów, zaś w korze przedczołowej odnotowano wzrost stężenia 

wszystkich badanych form Cer oraz SM, z zakresu SAFA i MUFA. Metformina podawana 

zwierzętom znajdującym się na diecie wysokotłuszczowej przez sześć tygodni wywołała w 

hipokampie obniżenie stężeń SAFA-Cer i MUFA-Cer, zwiększyła stężenie MUFA-SM, w tym 

kwasów SM-C16:1 i SM-C24:1 oraz SM-C20:0 i SM-C24:0 z zakresu SAFA-SM. Wykazano 

większy wpływ metforminy na korę przedczołową, bowiem spowodowała ona redukcje 

stężenia wszystkich badanych kwasów tworzących Cer i SM z zakresu SAFA oraz MUFA. 

Ocena morfologiczna kory przedczołowej i hipokampa uwzględniająca ilość i budowę 

atrocytów nie wykazała istotnych różnic w badanych grupach.  

Wyniki przeprowadzonych  badań pozwoliły sformułować następujące wnioski: 

1. Profil ceramidów i sfingomieliny w hipokampie oraz korze przedczołowej szczurów 

kontrolnych jest odmienny niż u szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową.  

2. Zmiany badanych sfingolipidów są zależne od czasu trwania diety wysokotłuszczowej.  

3. Hipokamp i kora przedczołowa szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową mają 

różny profil ceramidów i sfingomieliny.  

4. Metformina wywiera korzystny wpływ na wybrane struktury mózgu w zakresie zmiany 

stężeń ceramidów i sfingomielin.  



5. Dieta wysokotłuszczowa nie wyindukowała istotnych zmian strukturalnych kory 

przedczołowej i hipokampa  w zakresie oceny morfologicznej astrocytów.     

 


