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1. Úvod 

 
Epidemie obezity a s ní spojených dalších chorob 

(diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulární choroby, nádo-
rová onemocnění a jiné) představuje v dnešní době závaž-
ný zdravotní problém, který je důsledkem naší genetické 
predispozice a současného nevhodného životního stylu 
(přejídání, nevhodné složení stravy, nedostatek pohybu). 
Množství obézních lidí celosvětově stoupá nesmírně rych-
lým tempem. Stále je k dispozici velmi málo léků, které 
v kombinaci s úpravou diety a životního stylu pomáhají 
snižovat hmotnost – v Evropě je to v současné době pouze 
orlistat, inhibitor střevní lipasy, poté, co byl sibutramin, 
inhibitor zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu, 
stažen z trhu pro negativní vliv na kardiovaskulární sys-
tém. Výzkum mechanismů ovlivňujících příjem potravy 
a nových látek účastnících se těchto dějů, které by mohly 
být potenciálními antiobezitiky, je tedy velmi důležitý. 

Anorexigenní (navozující pocit sytosti) neuropeptidy 
vznikají v mozku, kde velmi cíleně působí na snížení pří-
jmu potravy a tělesné hmotnosti. Jedním z nich je peptid 
CART (angl. cocaine- and amphetamine-regulated 
transcript). Výzkum anorexigenních neuropeptidů jako je 
peptid CART směřuje k vytvoření jejich specificky půso-
bících analogů s potenciálním antiobezitním účinkem. 

2. Exprese peptidu CART 
 
CART byl objeven v roce 1995 jako genový tran-

skript, jehož množství bylo zvýšeno účinkem kokainu 
a amfetaminu1. Již před objevením CART byl 
z hypotalamu izolován peptid o sekvenci, jež byla později 
přiřazena2 k peptidovému produktu CART. Transkripcí 
genu vznikají dva alternativní produkty m-RNA, podle 
nichž pak vznikají dva různě dlouhé pro-peptidy s identic-
kou C-koncovou sekvencí. Ty jsou pak kráceny pro-hormon-
konvertasami na CART (55-102) nebo CART (62-102)3, 
které mají po centrálním podání stejnou biologickou 
aktivitu4,5. 

Peptidy CART jsou exprimovány především v cen-
trálním nervovém systému (CNS), zejména v hypotalamu, 
ale také hojně v kortexu, zadním mozku a jinde. V periferii 
se vyskytují v dřeni nadledvin, Langerhansových ostrův-
cích pankreatu a v trávicím traktu6. 

Peptidy CART se účastní celé řady fyziologických 
procesů v organismu, zejména centrální regulace příjmu 
potravy, energetického metabolismu, endokrinní regulace, 
ovlivňují funkci pankreatu. 

 
 

3. Vztah peptidu CART k dalším peptidům 
ovlivňujícím příjem potravy 
 
Exprese CART v hypotalamu je řízena anorexigen-

ním hormonem leptinem uvolňovaným z tukové tkáně7. 
Leptin stimuluje v nucleu arcuatu hypotalamu expresi 
a sekreci dvou anorexigenních neuropeptidů: peptidu 
CART a hormonu stimulujícího melanocyty (angl. mela-
nocyte stimulating hormone, MSH, jeho pro-hormonem je 
pro-opiomelanokortin POMC). Na druhé straně leptin 
v hypotalamu tlumí expresi a sekreci neuropeptidu Y 
(NPY), nejúčinnějšího orexigenního (navozujícího pocit 
hladu) neuropeptidu, a to i přes peptid CART, neboť sám 
peptid CART v hypotalamu inhibuje orexigenní účinky 
NPY7. Tento inhibiční účinek je zachován i u modelu myší 
obezity vyvolané v neonatálním období opakovanou pod-
kožní aplikací glutamátu sodného, kdy je nucleus arcuatus 
nefunkční, ale ostatní jádra hypotalamu nepoškozená8. 
Kromě toho má peptid CART, který se uvolňuje i působí 
v CNS, synergistické anorexigenní účinky s dalším 
anorexigenním peptidem, cholecystokininem (CCK), který 
se uvolňuje po příjmu potravy v trávicím traktu a také 
působí centrálně9 (obr. 1). Tento účinek souvisí 
se synergistickou aktivací neuronů ve společných cílových 
místech obou peptidů, tj. v mozkovém kmeni a paraventri-
kulárním a dorsomediálním jádru v hypotalamu9,10. 

 
 

ANOREXIGENNÍ NEUROPEPTID CART V REGULACI PŘÍJMU POTRAVY 
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4. Hledání receptoru peptidu CART 
 
Pro peptid CART nebyl dosud nalezen receptor. Před-

pokládá se ale, že peptid CART realizuje své specifické 
biologické účinky přes receptor, neboť pro-peptid CART a 
jeho příslušná pro-hormon konvertasa jsou exprimovány 
stejnými neurony2, podobně jako u jiných neuropeptidů, 
jejichž receptory jsou známy. Peptid CART se specificky 

váže k buněčným membránám či celým buňkám s afinitou 
obvyklou pro endogenní ligandy receptorů11,12 a také akti-
vuje nitrobuněčnou signalizaci13,14. 

Vazba radioaktivně značeného peptidu CART, jmeno-
vitě 125I-CART(61-102) k buňkám z nucleu accumbens 
a inhibice této vazby analogem guanosin-trifosfátu pouká-
zala na možnost, že peptid CART se váže k receptoru spřa-
ženým s G-proteinem12. Naše laboratoř demonstrovala 

Obr. 1. Synergistický účinek peptidu CART a CCK9; kumulativní příjem potravy (6–8 myší na skupinu) v gramech (g) 30 min po 
intraperitoneálním podání cholecystokininu (CCK), event. v kombinaci s intracerebroventrikulárním podáním peptidu CART(61-102). 
Trojice sloupců znázorňuje hodnoty vždy pro dávky CCK 0, 0,4 a 4 μg kg–1, a to bez peptidu CART (sloupce A) nebo v kombinaci 
s 0,1 μg CART/myš (sloupce B), resp. s 0,5 μg CART/myš (sloupce C). ** P < 0,01, *** P < 0,001 (látka vs. fyziologický roztok), 
+ P < 0,05 (kombinace s CCK vs. samotný CART (61-102) 0,1 μg/myš),  ++ P < 0,05 (kombinace s CCK vs. samotný CART (61-102) 
0,5 μg/myš) 

a Průměr ± S.E.M. ze tří až pěti samostatných experimentů. Kompetitivní vazebné pokusy probíhaly 30 min při 37 °C 
s intaktními buňkami PC12. Ki bylo vypočteno z Chengovy-Prusoffovy rovnice (koncentrace radioligandu byla 0,1 nM a 
Kd ze saturačních vazeb byla u nediferencovaných buněk 0,48 nM) 

Tabulka I  
Struktura analogů peptidu CART a jejich vazebné afinity (upraveno dle cit.15) 
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specifickou vazbu 125I-CART(61-102) k potkaní feochro-
mocytomové buněčné linii PC12, a to k nativním buňkám 
i diferencovaným pomocí nervového růstového faktoru na 
neurony11. 

Co se týká nitrobuněčných účinků peptidu CART, 
bylo uveřejněno, že peptid CART snižoval průnik vápena-
tých iontů depolarizovanou buněčnou membránou primár-
ních neuronů tak, že inhiboval napětím řízené vápníkové 
kanály14. Kromě toho po centrálním podání peptidu CART 
byla pozorována zvýšená exprese raného genu (early gene) 
c-Fos v neuronech regulujících příjem potravy 
v hypotalamu9,13. 

 
 

5. Hledání  kratších biologicky aktivních 
analogů peptidu CART 
 
Peptid CART má velmi kompaktní strukturu klubíčka 

stabilizovanou třemi disulfidovými můstky, k němuž 
je  připojen na N-konci peptidu krátký řetězec. Nativní 
aktivní peptid obsahuje 48 nebo 42 aminokyselin4. V naší 
studii jsme zjistili, že pro in vitro (vazebnou afinitu) 
a in vivo (anorexigenní účinek) aktivitu peptidu CART je 
nutný celý peptidový řetězec a žádný fragment peptidu 
CART odpovídající úsekům mezi disulfidovými můstky 
není biologicky aktivní5. Ze tří disulfidových můstků pou-
ze jediný a to I-III, tj. mezi cysteiny 68 a 86, není nutný 
pro zachování biologické aktivity peptidu CART. Analog 
peptidu CART, v němž jsou původní cysteiny 68 a 86 na-
hrazeny alaniny, má zachovaný biologický účinek jak 
in vitro, tak in vivo (tab. I)15. 

 
 

6. Farmakologické využití peptidu CART 
 
Kromě hypotalamu je peptid CART produkován neu-

rony nucleu accumbens, které také exprimují dopaminové 
receptory. Když se účinkem psychotropních látek zvýší 
přísun dopaminu k jeho receptorům, peptid CART zřejmě 
tlumí tento efekt16. Tato vlastnost a  především anorexi-
genní účinek činí z peptidu CART cíl farmakologické in-
tervence při závislostech na psychotropních látkách a pře-
devším obezitě, protože důležitá úloha peptidu CART 
v regulaci příjmu potravy a vztah k ostatním peptidům 
účastnícím se tohoto procesu byl mnohokrát prokázaný. 

 
 

7. Závěr 
 
Z farmakologického hlediska má peptid CART tu 

výhodu, že je velmi stabilní, na druhé straně jeho kompakt-
ní struktura nepřipouští jeho zkrácení bez újmy na biolo-
gické aktivitě. Syntéza funkčních analogů peptidu CART 
je tudíž poměrně obtížná. Pokud by takový analog měl být 
potenciálním antiobezitikem, musel by být navíc modifiko-
ván tak, aby byl schopen přechodu přes hematoencefalic-
kou bariéru do oblastí jeho působení v mozku. Doposud 

popsané analogy jsou totiž účinné pouze po centrálním 
podání. 

Pro peptid CART zatím nebyl identifikován receptor, 
a to ztěžuje jeho farmakologický výzkum. Přesto výrazně 
anorexigenní vlastnosti peptidu CART a jeho potenciálně 
zanedbatelné vedlejší účinky jsou hnacím motorem pro 
jeho další výzkum. 

 
Podpořeno záměrem ÚOCHB AV ČR RVO:61388963 

a grantem GA ČR P303/10/1368. 
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The cocaine- and amphetamine-regulated transcript 

(CART) peptide is a brain-born and brain-acting neuropep-
tide with anorexigenic properties. Production of the CART 
peptide in the brain is regulated by the anorexigenic hor-
mone leptin. The CART peptide acts synergistically with 
the  anorexigenic gut hormone cholecystokinin in attenu-
ating food intake and neuron activation. A compact struc-
ture of the CART peptide with three disulfide bridges does 
not permit to make the biologically active molecule shorter; 
only one disulfide bridge can be omitted without losing 
biological activity. So far the CART peptide receptor  has 
not been identified. 

 


