
Univerzita Karlova 

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelové cholestatické poškození jater potkana a možnosti 

jeho ovlivnění 

 

 

Lukáš Kohoutek 

 

 

Autoreferát disertační práce 

Doktorský studijní program Chirurgie 

 

Hradec Králové 

2018



2 

 

Disertační práce byla vypracována v rámci kombinovaného studia doktorského studijního 

programu Chirurgie na Chirurgické klinice Lékařské fakulty v Hradci Králové. 

 

Autor:  MUDr. Lukáš Kohoutek 

Chirurgické oddělení Nemocnice Frýdlant 

 

Školitel: doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. 

  Chirurgická klinika Fakultní Nemocnice Hradec Králové 

  Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 

 

Školitel konzultant:  doc. MUDr. Halka Lotková, Ph.D. 

 

Oponenti: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 

  doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 

Obhajoba se bude konat před Komisí pro obhajoby OR dne 11. 9. 2018 v Bedrnově pavilonu, 

konferenční místnost, 1. patro, budova č. 21, areál Fakultní nemocnice Hradec Králové od 13:00 

hod. 

 

Tato práce vznikla za podpory grantu: IGA MZ NS 9739-3/2008: Mohou statiny zmírnit rozvoj 

cholestatického jaterního poškození? 

 

 

S disertační prací je možno se seznámit na studijním oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Hradci 

Králové, Univerzity Karlovy, Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové (tel. 495 816 134). 

 

doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D. 

Předseda komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Chirurgie



3 

 

Obsah 

1. Souhrn .......................................................................................................................................... 4 

2. Summary ...................................................................................................................................... 5 

3. Úvod do problematiky .................................................................................................................. 6 

4. Cíle disertační práce ..................................................................................................................... 7 

5. Metodika ....................................................................................................................................... 7 

6. Výsledky ....................................................................................................................................... 9 

7. Diskuze ....................................................................................................................................... 10 

8. Závěr ........................................................................................................................................... 15 

9. Použitá literatura ........................................................................................................................ 16 

10. Přehled publikační činnosti autora ......................................................................................... 20 

10.1 Původní vědecké publikace v impaktovaných časopisech ......................................... 20 

10.2 Původní vědecké práce v neimpaktovaných časopisech ............................................ 20 

10.3 Ostatní publikace v recenzovaných neimpaktovaných časopisech ............................ 21 

10.4 Ostatní publikace v recenzovaných časopisech ......................................................... 21 

10.5 Přednášky na odborných setkáních ............................................................................ 21 

10.6 Posterová sdělení na odborných setkáních ................................................................ 22 

 

 

  



4 

 

1. Souhrn 

Úvod: Cholestatické poškození jaterní tkáně z extrabiliárních příčin je provázené oxidační 

stresem, a tím snížením antioxidační kapacity jater, dochází ke zvýšení střevní propustnosti, následné 

endotoxémii a rozvoji prozánětové reakce se zvýšenou produkcí cytokinů a rozvojem orgánového 

poškození, které vede k prohloubení jaterního poškození. Určitou cestou pro své protizánětové a 

antiproliferativní účinky se staly statiny, které by mohly bránit rozvoji jaterního onemocnění 

k případě jejich cholestatického poškození. Cíle: Cílem práce bylo ověřit, zda by mohly být statiny i 

vhodnými léky bránícími rozvoji jaterního onemocnění, jehož mechanizmus spočívá v oxidačním a 

zánětovém poškození, a do jaké míry se na tomto případném účinku může podílet doba podávání a 

dávka podávané látky. Metodika: Byly definovány 4 skupiny potkanů, v nichž byla porovnávána 

data mezi potkany s laparotomií a s  či bez podvazu žlučovodu a s či bez podávání fluvastatinu. 

Hodnoceny byly vzorky jaterní tkáně histologicky a vzorky krve, respektive séra k hodnocení míry 

poškození jater, určení stupně cholestázy a hodnocení proteosyntetické funkce jater. Hodnocení 

účinku fluvastatinu závisí na vlivu použité dávky (1 a 5 mg/kg tělesné hmotnosti) a době podávání 

fluvastatinu (1 a 2 týdny). Dalším měřítkem ve studování proběhlých procesů v cholestatických 

játrech bylo studium mechanizmů účinků fluvastatinu na změny navozené cholestázou. Vzhledem 

k tomu, že oxidační stres, zánětlivé a fibrotické změny a funkce mitochondrií jsou nejčastěji 

zmiňovány v souvislosti s cholestatickým poškozením, byl sledován účinek fluvastatinu na 

parametry hodnotící jejich intenzitu. Rovněž byly vybrány transportéry, jejichž exprese se mění 

vlivem cholestázy v rámci adaptační reakce na ni, a byl hodnocen dopad podávání fluvastatinu na 

jejich expresi. Výsledky: Při podávání fluvastatinu v intervalu 14 dnů byla pozorována i zvýšená 

letalita zvířat ve skupině po podvazu a aplikaci fluvastatinu, zatímco po samotném podvazu zvířata 

přežívala bez komplikací. Při aplikaci dávky 1 mg/kg po dobu 7 dní nebyly nalezeny změny 

parametrů hodnotících úroveň jaterního poškození. Po 14 denní aplikaci začal být patrný nárůst 

aktivity enzymů svědčících pro progresi jaterního poškození ve skupině s potkany s podvazem 

žlučovodu a aplikací fluvastatinu. Při aplikaci fluvastatinu v dávce 5 mg/kg došlo již během 7 dnů 

podávání k výrazné progresi jaterního poškození (soudě ze změn ALT, AST) navozeného podvazem 

žlučovodu.  

Závěr: Podávání fluvastatinu potkanům s cholestázou navozenou podvazem žlučovodu nevedlo 

ke zmírnění rozvoje cholestatického poškození jater, ale naopak k jeho progresi. Fluvastatin samotný 

však u kontrolních potkanů nevedl k poškození jater. Rychlost rozvoje poškození jater závisela na 

podávané dávce a době podávání fluvastatinu. Sledovaný oxidační stres a mitochondriální dysfunkce 

by se tak mohly rozvíjet jako následek poruchy metabolizmu a transportu potenciálně toxických 

látek. Při podávání látek v období rozvoje cholestázy je proto třeba dodržovat vysokou opatrnost 

s ohledem na možné změny metabolizmu a transportu potenciálně toxických látek.   
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2. Summary 

Cholestatic liver disease in a rat model and the possibilities for its control 

Cholestatic liver disease is accompanied with oxidave stress. That it the reason why decreases 

antioxidative capacity of liver and increases leaky gut. It causes endotoxemia and expansion of 

production of cytokines and then forming multiorgan failure. Statins can be the way to protect liver 

cause of their anti-inflammatory efects. Aims: Aims of this study was to verify effect of statines. The 

questions are if the statin can be medicament which could prevent to increase of liver disease. The 

reason of this it will be in the oxidative and inflammatory damage, and if may depent on the time of 

filling statines and dose of statine. Methods: We have defined four groups of rats. We compared 

between the rats with laparotomy and with or without ligation of choledochus and with taking 

fluvastatin or not. We rated the tissue of liver and blood sample, or serum. We rated the degree of 

demage of liver tissue, the degree of cholestasis and proteosyntetic function of the liver. The rating 

of effects of fluvastatin depends on quantity of the dose (1 and 5 mg/kg of body weight) and the time 

of dosing of fluvastatin (1 and 2 weeks). Next scale in the studying of processing in cholestatic liver 

tissues is studium of mechanism of effects fluvastatin to changes which were transformed by 

cholestasis. We observed the effects of fluvastatin to the intensity parameters of oxidative stress, 

functions of mitochondries. It was chosen the transporters, its expression changes by cholestasis. 

Results: Within 14 days by taking fluvastatin the increasing lethality of rats with ligation of 

choledochus and taking fluvastatin it observed. It does not apply to the group of rat with ligation of 

choledochus but without fluvastatin. There is no complications during the study. The changes of 

parameter which rated the degree of liver damage were not found by the application of 1mg/kg of 

doses fluvastatin. When we applicated the dose of fluvastatin by 14 days in the group of rats with 

ligation choledochus and application fluvastatin, there were the increase of activity of enzymes for 

progress of liver damage. With application of the dose 5 mg/kg the liver damage was faster (it 

depends on the changes of ALT and AST). 

Conclusion: The application of fluvastatin to rats with cholestasis caused by ligation of 

choledochus did not lead to decreasing diminish the development of cholestatic liver disease but 

rather to progression. Fluvastatin without ligation was not led to liver damage. The tempo of 

increasing the liver disease depended on the dose of fluvastatin and the time of application of 

fluvastatin. The oxidative stress and mitochondrial dysfunction will be increased as a consequence 

of failure of metabolism and transportation the potential toxic substances. We could respect high 

caution cause of changes in metabolism and transporting potential toxic substances. 
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3. Úvod do problematiky 

U pacientů s obstrukční žloutenkou podstupujících operační zákrok je riziko septických 

komplikací, které jsou také příčinou zvýšené morbidity a letality těchto nemocných. Extrahepatální 

biliární obstrukce indukuje řadu změn, které vyúsťují v jaterní poškození. Experimentálně bylo 

prokázáno, že jaterní poškození navozené cholestázou je provázené oxidačním stresem a poklesem 

obsahu glutationu v játrech, respektive poklesem antioxidační kapacity jater (Krähenbühl et al., 1995; 

Gores et al., 1998; Rolo et al., 2001; Rolo et al., 2002, Wang et al., 2007). Přerušení enterohepatálního 

oběhu žlučových kyselin navozuje zvýšení střevní propustnosti a podporuje portální endotoxémii 

(Berg et Garlington, 1979; Clements et al., 1998; Fouts et al., 2012). Experimentálně navozená 

cholestáza je provázena dysfunkcí mononukleárního fagocytárního systému, respektive 

Kupfferových buněk a hypersenzitivitou k endotoxinu (Lázár et al., 2002, Miyaso et al., 2005; Lv et 

al., 2011, Jones et al., 2012). Vyvíjí se výrazná prozánětová reakce se zvýšenou produkcí cytokinů a 

orgánovým poškozením. Endotoxémie a následná systémová zánětová reakce vedou k prohloubení 

cholestatického poškození jater. Významný podíl na rozvoji cholestatického poškození jater má 

oxidační stres, který může mít dopad i na mitochondriální dysfunkci (Liu et al., 2001; Brown et al., 

2003). Přerušení enterohepatálního oběhu žlučových kyselin navozuje zvýšení střevní propustnosti a 

podporuje portální endotoxémii. U pacientů podstupujících operační zákrok je za těchto podmínek 

tedy zvýšené riziko septických komplikací. 

Literárně dostupné experimentální studie z předchozích let zaměřené na možnost zmírnění 

rozvoje jaterního poškození navozeného cholestázou sledovaly zejména účinek látek s antioxidačním 

působením. Jejich výsledky však nebyly přesvědčivé. Studium protizánětově a imunosupresivně 

působících látek přineslo slibnější závěry, avšak problémem pro využití v klinické praxi může být 

možnost jejich nežádoucích imunosupresivních účinků (Soylu, 2006; Tahan, 2007; Hagymási, 2002; 

Karaman, 2006; Eken, 2006). 

Z tohoto pohledu se určitým příslibem staly látky s potenciálním vlivem na aktivitu Kupfferových 

buněk, neutrofilů a následně produkci zánětových cytokinů. Statiny jsou v klinické praxi používány 

jako hypolipidemika, ale roste množství informací o jejich protizánětových a antiproliferativních 

účincích, což by mohlo vést k rozšíření spektra jejich využití. Cílem práce bylo ověřit, zda by mohly 

být i vhodnými léky bránícími rozvoji jaterního onemocnění, jehož mechanizmus spočívá 

v oxidačním a zánětovém poškození, a do jaké míry se na tomto případném účinku může podílet doba 

podávání a dávka podávané látky. Vzhledem k závažnosti problematiky rozvoje komplikací u 

chirurgických pacientů s cholestázou se očekávané výsledky jevily jako vhodný předpoklad pro další 

práce sledující etiopatogenezu těchto komplikací a postupy při jejich léčbě. 
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4. Cíle disertační práce 

1. Zhodnotit míru jaterního cholestatického poškození v závislosti na dávce a době podání 

fluvastatinu 

2. Zhodnotit mechanizmy účinků fluvastatinu na změny navozené cholestázou, tedy: 

vliv fluvastatinu na oxidační stres provázející cholestázu, 

vliv fluvastatinu na produkci prozánětových a profibrogenních cytokinů při cholestáze, 

vliv fluvastatinu na funkci mitochondrií při cholestáze. 

hodnocení exprese vybraných transportérů na sinusoidální a kanalikulární membráně. 

Je nutné předeslat, že 14 dnů trvající experimenty byly provázeny úmrtími zvířat ve skupině 

BDL + FLU, což u dávky 5 mg/kg začalo omezovat možnost statistického hodnocení. Ve 21 dnů 

trvajících experimentech narostla letalita ve skupině BDL + FLU natolik (a to v případě obou 

použitých dávek fluvastatinu – 1 a 5 mg/kg), že nebylo možné provést statistické hodnocení výsledků 

v tomto časovém intervalu. Z tohoto důvodu tato práce hodnotí: 

vliv podávání fluvastatinu v dávce 1 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 1 týdne, 

vliv podávání fluvastatinu v dávce 5 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 1 týdne, 

vliv podávání fluvastatinu v dávce 1 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 2 týdnů. 

 

5. Metodika 

Pokusy byly schváleny Odbornou komisí pro ochranu zvířat proti týrání při Univerzitě Karlově 

v Praze, Lékařské fakultě v Hradci Králové (povolení č. j. 11 829/2007 - 30 ze dne 20. 4. 2007), nyní 

označovanou jako Odborná komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat. 

K laboratorním pokusům byla využita laboratorní zvířata, potkani – samci kmene Wistar (Bio Test, 

Konárovice) o počáteční hmotnosti 310 – 380 g. 

Potkani byli rozděleni do čtyř skupin: 

Skupina 1: kontrolní potkani s laparotomií – LAP 

Skupina 2: kontrolní potkani s laparotomií a fluvastatinem – LAP + FLU 

Skupina 3: potkani s podvazem choledochu bez léčby fluvastatinem – BDL  

Skupina 4: potkani s podvazem choledochu léčení fluvastatinem – BDL + FLU 

Ve skupinách 1 a 2 bylo po šesti zvířatech, kdy se jedná o minimální počet laboratorních zvířat, 

který je akceptován ke statistickému zpracování. Ve skupinách 3 a 4, kde byl prováděn podvaz 

choledochu k navození cholestázy, bylo hodnoceno 10 zvířat, protože zákrok BDL zvyšuje riziko 

úmrtí zvířete. 
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Laboratorním potkanům byl proveden operační zákrok v éterové anestézii z horní střední 

laparotomie a v podjaterní krajině identifikován a podvázán ductus choledochus. Následně byla sešita 

stěna břišní, rána dezinfikována a anestézie ukončena. V kontrolní skupině potkanů byla obdobně 

provedena laparotomie s uvolněním žlučovodu od okolní tkáně. Potkanům byl podáván fluvastatin 

v dávce 1 nebo 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Byl aplikován v rozpuštěné formě v odpovídajícím 

objemu, nebo u kontrol aqua pro injectione, 1x denně sondou do žaludku. První dávka byla podána 

ihned po provedení operace, poslední dávka den před ukončením pokusu. Ukončení pokusu bylo 

provázeno usmrcením potkanů vykrvácením z břišní aorty, kdy v éterové anestezii byla provedena 

laparotomie a z bifurkace břišní aorty byla odebrána krev do sterilních stříkaček bez protisrážlivého 

činidla. Jaterní tkáň byla uvolněna od okolí a po vyjmutí opláchnuta ve fyziologickém roztoku. Tkáň 

byla ihned zpracována pro následná vyšetření. Následně byla provedena biochemická vyšetření séra, 

kdy byly vyšetřovány enzymové aktivity pomocí automatických přístrojů na Ústavu klinické 

biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové. Analyty byly měřeny na přístroji MODULAR (Roche, 

Basel, Švýcarsko) s využitím příslušných setů.  

Míra jaterního poškození, cholestázy a ikteru byla posuzována dle koncentrace ALT, AST, GGT, 

ALP, koncentrace celkového a konjugovaného bilirubinu a koncentrace albuminu. Sledována byla i 

aktivita sérové CK jako jednoho z ukazatelů myopatie, která může být v klinické praxi nežádoucím 

vedlejším efektem při podávání fluvastatinu. Hodnocení koncentrace malondialdehydu – MDA 

v séru a obsahu glutationu – GSH v játrech vedlo k posouzení hladiny oxidačního stresu. 

K hodnocení systémových zánětlivých změn byly měřeny sérové koncentrace prozánětových 

cytokinů TNFα a IL6. TGFβ v játrech byl stanovován jako ukazatel fibrogenních změn. Měření 

respirační aktivity mitochondrií umožňuje cílené sledování aktivity vybraných respiračních 

komplexů, je tedy možno blíže specifikovat mitochondriální dysfunkci. 

Jaterní tkáň byla podrobena histologickému vyšetření, zafixována paraformalehydem, nabarvena 

hematoxylin – eosinem a následně hodnocena. 

Ke statistickému zpracování výsledků byl použit program GraphPad Instant 3.06 for Windows 

(GraphPad Software; USA). Hodnocení statistické významnosti bylo provedeno jednofaktorovým 

ANOVA testem. K vícečetnému porovnání mezi skupinami sloužil Tukey-Kramerův post hoc test. 

V případě nenormálního rozložení hodnot byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův test 

s Dunnovým post hoc testem. Data jsou prezentována jako aritmetický průměr ± směrodatná 

odchylka průměru. Statistická významnost je vyjádřena hodnotami * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 

0,001. 
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6. Výsledky 

Při podávání fluvastatinu v intervalu 14 dnů byla pozorována i zvýšená letalita zvířat ve skupině 

po podvazu a aplikaci fluvastatinu, zatímco po samotném podvazu zvířata přežívala bez komplikací.  

Při aplikaci dávky 1 mg/kg po dobu 7 dní nebyly nalezeny změny parametrů hodnotících úroveň 

jaterního poškození. Po 14 denní aplikaci začal být patrný nárůst aktivity enzymů svědčících pro 

progresi jaterního poškození ve skupině BDL+FLU. 

Při aplikaci fluvastatinu v dávce 5 mg/kg došlo již během 7 dnů podávání k výrazné progresi 

jaterního poškození (soudě ze změn ALT, AST) navozeného podvazem žlučovodu. 

Spolu s jaterním poškozením byl zaznamenán i signifikantní nárůst CK, u dávky 5 mg/kg již po 7 

dnech podávání fluvastatinu, u 1 mg/kg po 14 dnech.  

Progrese hepatocelulárního poškození jater ve skupině s podvazem žlučovodu a aplikací 

fluvastatinu (1 a 5 mg/kg) byla doprovázena i poklesem sérové koncentrace albuminu. Vlivem 

rozvoje cholestázy po podvazu žlučovodu velmi rychle narůstala koncentrace celkového a 

konjugovaného bilirubinu v séru. 7 dní po podvazu byly hodnoty signifikantně zvýšené. V souvislosti 

s dávkou a délkou podávání fluvastatinu cholestatickým potkanům jsme zaznamenali pokles 

konjugované formy bilirubinu. Pokles byl pozorován již po 7 dnech trvajícího podvazu, pokud byl 

fluvastatin aplikován ve vyšší dávce – 5 mg/kg. 

Zvýšení koncentrace MDA v séru bylo zaznamenáno v souvislosti s podvazem žlučovodu, 

podávání fluvastatinu po podvazu nevedlo k jeho další změně. Podvaz žlučovodu mohl navodit 

přechodné zvýšení obsahu GSH. Podávání fluvastatinu po podvazu nevedlo sice ke snížení GSH pod 

kontrolní hodnoty, avšak s použitím vyšší dávky byl jeho obsah nižší než po samotném BDL. Poměr 

GSH/GSSG neklesl vlivem BDL pod hodnoty kontrol. Podávání fluvastatinu bylo provázeno 

poklesem poměru GSH/GSSG.  

Další vyšetření, která se měla zaměřit na možný mechanizmus účinku fluvastatinu, byla 

provedena po 7 dní trvajícím podvazu s dávkou fluvastatinu 5mg/kg, tedy v podmínkách, kdy lze v 

našem experimentu nejdříve detekovat jaterní poškození navozené cholestázou a podáváním 

fluvastatinu. 

Samotný podvaz nevedl ke zvýšení cytokinů TNFα a IL6 v séru, podáváním fluvastatinu po 

podvazu došlo k signifikantnímu nárůstu obou cytokinů. Literární údaje svědčí o vlivu statinů na IL6 

v hepatocytech, z tohoto důvodu byla jeho produkce hodnocena i v játrech. Při podávání fluvastatinu 

byl pozorován signifikantní pokles IL6 v játrech. 

Po podávání fluvastatinu cholestatickým potkanům byla zaznamenána zvýšená produkce TGFβ 

jako ukazatele fibrotických procesů. Progrese těchto změn byly potvrzeny i histologicky. 

Respirace byla hodnocena u dvou vstupních respiračních komplexů I a II. Samotný podvaz 

nevedl po 7 dnech trvání ke změnám respirační aktivity. Pokud byl po podvazu aplikován fluvastatin, 
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byl pozorován selektivní pokles aktivity komplexu I, a to již po 7 dnech trvání podvazu při dávce 5 

mg/kg fluvastatinu. Komplex II nebyl ovlivněn.  

Zatímco po samotném podvazu došlo ke zvýšení exprese kanalikulárního Mdr1 a bazolaterálního 

Mrp3, podávání fluvastatinu bylo provázeno expresí sice vyšší než v případě kontrol, avšak nižší než 

po samotném BDL. Exprese konjugačního enzymu Ugt se zvýšila po BDL, při podávání fluvastatinu 

po BDL klesla jeho exprese na úroveň kontrol.  

 

7. Diskuze 

Nejčastějším typem cholestázy u lidí je extrahepatální cholestáza, která je velmi často způsobená 

malignitou nebo cholelitiázou. Extrahepatální biliární obstrukce indukuje řadu změn, které vyúsťují 

v jaterní poškození. Experimentálně bylo prokázáno, že jaterní poškození navozené cholestázou je 

provázené oxidačním stresem a poklesem antioxidační kapacity jater. Přerušení enterohepatálního 

oběhu žlučových kyselin navozuje zvýšení střevní propustnosti a podporuje portální endotoxémii. 

Experimentálně navozená cholestáza je provázena dysfunkcí mononukleárního fagocytárního 

systému, respektive Kupfferových buněk (Minter et al., 2005) a hypersenzitivitou na endotoxin 

(Lázár et al., 2002). Vyvíjí se výrazná prozánětová reakce se zvýšenou produkcí cytokinů a 

orgánovým poškozením. Endotoxémie a následná systémová zánětová reakce vedou k prohloubení 

cholestatického poškození jater (Brown et al., 2003; Liu et al., 2001). Operační zákrok u pacientů s 

obstrukční žloutenkou je v těchto podmínkách spojen se zvýšeným rizikem septických komplikací, 

které jsou také příčinou zvýšené morbidity a mortality. Zmírnění jaterního poškození by mohlo být 

předpokladem pro omezení komplikací provázejících cholestatické stavy. 

V době vzniku projektu začal narůstat zájem o statiny nejen jako o hypolipidemika, ale také pro 

jejich protizánětové a antiproliferační účinky. V rozvoji cholestatického poškození se uplatňují 

výrazné zánětlivé změny spojené s oxidačním stresem. Zásah do dějů spojených s aktivitou 

Kupfferových buněk, neutrofilů a následně produkcí zánětových cytokinů by mohl přinést zmírnění 

jaterního poškození (Arnaud et al., 2005; Adam et Laufs, 2008). Úkolem naší práce bylo ověřit, zda 

by statiny mohly být i vhodnými léky bránícími rozvoji cholestatického onemocnění jater. Vzhledem 

k závažnosti problematiky rozvoje komplikací u chirurgických pacientů s cholestázou se očekávané 

výsledky jevily jako vhodný příspěvek pro výzkum a klinickou praxi studující etiopatogenezi těchto 

komplikací a nové postupy při jejich léčbě. 

Prvním cílem naší studie bylo na modelu extrabiliární cholestázy navozené podvazem žlučovodu 

(BDL) sledovat účinek vybraného statinu – fluvastatinu na rozvoj jaterního poškození, resp. zda může 

dojít k omezení rozvoje tohoto poškození při jeho podávání. Z tohoto důvodu byla prováděna 

vyšetření sérových ukazatelů, která sloužila k hodnocení míry poškození jater – ALT, AST, k určení 
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stupně cholestázy – GGT, ALP, celkový a konjugovaný bilirubin a k hodnocení proteosyntetické 

funkce jater – albumin. Model podvazu žlučovodu na zvířeti použitý v naší studii simuluje změny 

navozené extrahepatální cholestázou, ke studiu cholestázy je všeobecně používaný a umožňuje její 

až 28 denní trvání. Hodnocení účinku fluvastatinu v naší studii má dva aspekty – vliv použité dávky 

(1 a 5 mg/kg tělesné hmotnosti) a dobu podávání fluvastatinu (původně plánováno 1, 2 a 3 týdny). 

Druhým cílem bylo studium mechanizmů účinků fluvastatinu na změny navozené cholestázou. 

Vzhledem k tomu, že oxidační stres, zánětlivé a fibrotické změny a funkce mitochondrií jsou 

nejčastěji zmiňovány v souvislosti s cholestatickým poškozením, byl sledován účinek fluvastatinu na 

parametry hodnotící jejich intenzitu. Rovněž byly vybrány transportéry, jejichž exprese se mění 

vlivem cholestázy v rámci adaptační reakce na ni a byl hodnocen dopad podávání fluvastatinu na 

jejich expresi. 

Výsledky po podávání fluvastatinu však svědčí pro progresi jaterního cholestatického poškození 

navozeného podvazem žlučovodu. Je třeba zmínit, že 14 dnů trvající experimenty byly provázeny 

úhynem ve skupině zvířat, kterým byl po BDL podáván fluvastatin, což u jeho dávky 5 mg/kg začalo 

omezovat možnost statistického hodnocení. V experimentech trvajících 21 dnů narostla letalita v této 

skupině natolik (a to v případě obou použitých dávek fluvastatinu – 1 a 5 mg/kg), že nebylo možné 

provést statistické hodnocení výsledků v tomto časovém intervalu. Z tohoto důvodu nebyly výsledky 

zařazeny do této práce. Po provedení samotného podvazu docházelo přechodně ke snížení tělesné 

hmotnosti zvířat a k poklesu spontánního příjmu potravy. Nicméně hmotnost potkanů se postupně 

vracela k normě a v následujících dnech potkani dobře prospívali. V případě podávání fluvastatinu 

po BDL přetrvával nižší příjem potravy a úbytek hmotnosti progredoval v závislosti na aplikované 

dávce fluvastatinu. 

V naší studii byl tedy nakonec hodnocen vliv 7 a 14 denního podávání fluvastatinu na rozvoj 

cholestatického poškození jater navozeného podvazem žlučovodu. Změny enzymové aktivity ALT, 

AST, GGT, ALP a hladiny celkového a konjugovaného bilirubinu v séru svědčily o přítomnosti 

cholestatického poškození jater a progresi hepatocelulárního poškození vlivem podávání fluvastatinu 

v závislosti na dávce a délce aplikace. Zatímco dávka fluvastatinu 1 mg/kg podávaná 1 týden nevedla 

k žádným změnám na úrovni hepatocelulárního poškození, dávka 5 mg/kg dále zhoršovala ukazatele 

jaterního poškození. Při podávání dávky 1 mg/kg po dobu 14 dnů došlo rovněž k progresi jaterního 

poškození. 

Cholestáza je provázena intenzivní zánětovou odpovědí s produkcí cytokinů. Výrazné zvýšení 

prozánětových cytokinů v séru potkanů po podvazu žlučovodu bylo spojeno s expresí transkripčního 

faktoru NF-kB (Liu et al., 2001). U pacientů s chronickým jaterním onemocněním byly v séru 

zjištěny zvýšené koncentrace zánětových mediátorů včetně TNFα, IL-6, IL-1 a IFNγ (Tilg et al., 

1992). Genová exprese prozánětových cytokinů byla popsána i v játrech. Bohužel, korelace mezi 
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prozánětovými cytokiny v plazmě a rozsah jaterního poškození není jasná (Lacour et al., 2005). 

Nálezy změn plazmatických a jaterních cytokinů navozených experimentálně podvazem žlučovodu 

jsou kontroverzní. 28 dnů po BDL byly sérové koncentrace plazmatického a jaterního TNFα výrazně 

zvýšené. Současně byl zvýšen plazmatický IL-6, zatímco IL-6 v játrech byl beze změny (Fernandéz-

Martinéz et al., 2006). Plebani et al. (1999) nepozorovali žádné změny sérového TNFα a IL-6 během 

28 denního trvání BDL u potkanů. Naše výsledky měření sérové koncentrace TNFα a IL-6 7 dní po 

BDL svědčí pro růst obou cytokinů, signifikantně však pouze v případě TNFα. Přímý protizánětový 

účinek statinů zprostředkovaný modulací aktivity IL-6 byl prokázán v kultuře hepatocytů (Arnaud et 

al., 2005). Naše měření svědčila pro stabilní hladinu IL-6 v játrech po BDL. Podáním fluvastatinu po 

BDL sice došlo k útlumu produkce IL-6 v játrech, avšak jaterní poškození navozené cholestázou se 

prohloubilo. Cytokin TGFß je jedním z fibrogenních faktorů užívaných pro analýzu fibrotické 

odpovědi (Czaja et al., 1989). BDL trvající 7 dní nevedl ke změně produkce TGFß v játrech, ale ke 

zvýšení jeho produkce došlo u potkanů po BDL léčených fluvastatinem. Provedená histologická 

vyšetření přinesla sporadické nálezy progrese fibrózy v cholestatických játrech po podávání 

fluvastatinu. 

Cholestatické jaterní poškození je provázené oxidačním stresem. Antioxidační stav jater byl 

v naší studii hodnocen měřením obsahu redukované (GSH) a oxidované formy (GSSG) glutationu 

v játrech. Literární zdroje sledující hladiny GSH v játrech zvířat s experimentálně navozenou 

cholestázou jsou protichůdné (Yang et al., 2009; Lu, 2009). Naše výsledky poukazují na možné 

zvýšení obsahu GSH vlivem cholestázy. To je ve shodě s nálezem Puruckera et al. (1998), kteří 

dokumentovali dynamické změny v jaterním glutationovém systému – zvýšení redukované formy do 

23 dnů po podvazu žlučovodu, a poté pokles GSH. Tyto změny by mohly být vysvětleny přechodným 

zvýšením sérové koncentrace enzymů syntetizujících GSH časně po BDL a jejím následným 

poklesem na asi 50 % běžných hodnot (Yang et al., 2009). V naší studii bylo provázeno podávání 

fluvastatinu po BDL deplecí redukovaného glutationu a poklesem poměru jeho redukované a 

oxidované formy v játrech, což by svědčilo pro vyšší oxidaci glutationu. Glutation hraje významnou 

antioxidační úlohu v buňkách včetně suprese reaktivních metabolitů produkovaných během 

metabolizmu statinů v hepatocytech. Toxický účinek statinů provázený zvýšenou tvorbou ROS, 

poklesem redukované formy a vzestupem oxidované formy glutationu byl prokázán na kultuře 

hepatocytů v závislosti na jejich dávce (Abdoli et al., 2013). Obsah GSH klesá při experimentálně 

navozené fibróze i fibrotických onemocnění u lidí (Vendemiale et al., 2001). Bohužel mechanizmus 

a biologický význam poklesu GSH pro rozvoj jaterní fibrózy není jasný (Liu et al., 2001). Jak bylo 

zmíněno, fibrogenní TGFß v naší studii vzrostl po podávání fluvastatinu cholestatickým potkanům. 

Experimentální výsledky svědčí pro úlohu TGFß v poklesu GSH, který je způsoben inhibicí syntézy 

GSH (Espinosa-Diez et al, 2015). Žlučové kyseliny, které jsou kumulovány v hepatocytech při 
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cholestáze, mohou indukovat jaterní poškození mechanizmem závislém na mitochondriích 

(Krahenbuhl et al., 1995; Gores et al., 1998; Rolo et al., 2001; Rolo et al., 2002). Zvýšení permeability 

vnitřní mitochondriální membrány, tzv. „bobtnání“ mitochondrií a kolaps mitochondriálního 

membránového potenciálu, byly popsány v souvislosti s působením vysokých koncentrací žlučových 

kyselin. Žlučové kyseliny mohou snižovat respiraci izolovaných mitochondrií a inhibovat aktivitu 

respiračních komplexů I, III a IV. Na nežádoucím hepatotoxickém účinku statinů se může podílet, 

jak bylo zmíněno výše, oxidační stres, který může být zprostředkovaný navozením mitochondriální 

dysfunkce (Velho et al., 2006; Nadanaciva et al., 2007). Hodnotili jsme, jaký účinek má fluvastatin 

na mitochondrie izolované z cholestatických jater se zaměřením na aktivitu vstupních komplexů 

respiračního řetězce – komplexu I a II. Podávání fluvastatinu bylo provázeno inhibicí komplexu I, 

zatímco aktivita komplexu II nebyla ovlivněna. Tento nález je ve shodě s literárními zdroji 

potvrzujícími inhibici respiračních komplexů statiny (Nadanaciva et al., 2007; Schirris et al., 2015). 

Ve studii Nadanaciva et al. (2007) fluvastatin inkubovaný s izolovanými hepatocyty inhiboval 

komplex V, ale aktivita komplexu I nebyla změněna. Fluvastatin podávaný v naší práci kontrolním 

potkanům také nenavodil poškození komplexu I. Je však možné, že podáváním fluvastatinu při 

cholestáze došlo ke snížení jeho aktivity. Lze spekulovat, že inhibice respiračního komplexu I 

v mitochondriích se alespoň částečně podílí na progresi cholestatického poškození po podávání 

fluvastatinu. V úvodu byla také zmíněna adaptivní odpověď hepatocytů na cholestázu, na které se 

podílejí změny exprese proteinů významných pro transport potenciálně toxických látek (Zollner et 

Trauner, 2003). P-glykoprotein Mdr1 lokalizovaný v kanalikulární membráně hepatocytů hraje 

hlavní úlohu v exkreci mnoha hydrofobních sloučenin a metabolitů žlučí. Zatímco při cholestáze se 

exprese Mdr1 zvyšuje, podávání fluvastatinu po podvazu vedlo k poklesu exprese Mdr1. Sukhai et. 

al. dokumentovali vliv IL-6 na pokles Mdr1 (Sukhai et al., 2001). Bohužel není jasné, zda pokles 

produkce IL-6 u cholestatických potkanů léčených fluvastatinem může vyústit v pokles exprese 

Mdr1. K ochraně jater před kumulací potenciálně toxických látek při cholestáze také přispívá „up-

regulace“ proteinu Mrp3 v bazolaterální membráně (Ogawa et al., 2000). Naše výsledky u 

neléčených cholestatických potkanů jsou obdobné. Podávání fluvastatinu vedlo k mírnému poklesu 

mRNA exprese Mrp3 transportéru. Před transportem z hepatocytů je řada xenobiotik metabolizována 

enzymy cytochromu P450 a poté konjugována, takže vznikají látky o vyšší hydrofilitě a snadněji 

vylučované z hepatocytů (Paumgartner, 2006). Konjugační enzym uridin 5´-difosfát-

glukuronosyltransferasa (Ugt) katalyzuje glukuronidační reakci významnou pro vyloučení bilirubinu 

a léčiv z hepatocytu do žluči. Ve shodě s literárními údaji jsme pozorovali zvýšení exprese Ugt1a1 

po BDL. Podávání fluvastatinu cholestatickým potkanům bylo provázeno poklesem exprese Ugt1a1. 

Zhoršení konjugační funkce jater v naší práci tak může stát za poklesem konjugovaného bilirubinu 

v séru cholestatických potkanů léčených fluvastatinem. U pacientů s obstrukční cholestázou 
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navozenou cholelitiázou by mohla být výrazně omezena detoxikační schopnost jater vzhledem 

k prokázanému snížení exprese většiny detoxikačních enzymů (Chai et al., 2015). Nelze vyloučit, že 

při podávání fluvastatinu v cholestatických podmínkách může docházet ke změnám v metabolizmu 

a eliminaci látek se zvýšením cytotoxického účinku na hepatocyty. Je jistě třeba pomýšlet i na 

poruchu eliminace samotného fluvastatinu z jaterních buněk. 

K nežádoucím vedlejším účinkům, které mohou statiny navodit, patří myopatie. Dopad podávání 

statinů na svaly byl v této práci posuzován na základě měření aktivity kreatininkinázy – CK v séru. 

Podávání fluvastatinu po indukci cholestázy bylo provázeno zvýšením aktivity CK. Statiny mohou 

navodit mitochondriální dysfunkci ve svalech snížením tvorby koenzymu Q, který je významný pro 

přenos elektronů v dýchacím řetězci. Experimentálně bylo prokázáno, že statiny působí jako silné 

inhibitory respiračního komplexu III (Schirris et al., 2015). Statiny také mohou indukovat 

v mitochondriích kosterních svalů oxidační stres a aktivovat tak apoptózu (Bouitbir et al., 2016). Je 

třeba zdůraznit, že v případě podávání fluvastatinu u laparotomovaných kontrol v naší studii ke 

zvýšení aktivity CK nedošlo. U pacientů s těžkým jaterním poškozením došlo při perorálním 

podávání statinu rosuvastatinu ke zvýšené systémové expozici tomuto léku, na které se může podílet 

snížené vychytávání rosuvastatinu játry nebo snížení biotransformační kapacity jater (Simonson et 

al., 2003). Zda to může být příčina myopatie navozené v naší studii, lze pouze spekulovat. 

Náš nález pozorované progrese cholestatického poškození jater provázený myopatií po podávání 

fluvastatinu není ve shodě s nálezy jiných autorů, kteří naopak potvrdili protektivní účinek 

fluvastatinu (Demirbilek et al., 2007) a dalších statinů – simvastatinu (Dold et al., 2009) a 

rosuvastatinu (Awad et Kamel, 2010). Účinek simvastatinu však byl studován na myších s podvazem 

trvajícím pouhých 12 hodin, rosuvastatin a fluvastatin byly podávány potkanům jiného kmene 

(Sprague-Dawley), než tomu bylo v naší studii. Nikoli ihned po podvazu, ale až od třetího dne po 

jeho provedení. Na rozdílných výsledcích citovaných prací se tedy může podílet jiné časové 

uspořádání experimentů a použití jiných druhů zvířat. Po publikaci našich výsledků obsažených 

v této práci (Lotková et al., 2011) se objevila studie autorů Olteanu et al. (2012), která se se svým 

uspořádáním i použitým kmenem potkanů (Wistar) velmi blíží našemu projektu. Podobně jako v naší 

práci fluvastatin, i rosuvastatin vedl k progresi oxidačního stresu navozeného podvazem žlučovodu 

a k poškození hepatocytů. 

Výsledky této práce nepotvrdily účinnost terapie cholestatického poškození jater při 

extrahepatální obstrukci statiny, ale naopak poukázaly na možnost progrese jaterního poškození při 

jejich podávání. Na rozvoji tohoto poškození by se mohl podílet pokles antioxidační kapacity jater a 

mitochondriální dysfunkce. Navíc změny metabolizmu a vylučování endogenních a exogenních látek 

mohou vést ke kumulaci potenciálně toxických látek v hepatocytech a prohloubit jejich poškození. 
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Literární i naše výsledky podporují potřebu ověření případného cytotoxického účinku statinů 

v podmínkách již navozeného jaterního poškození. 

 

8. Závěr 

Vytvořená práce se zabývá zkoumáním a otázkou možného hepatoprotektivního vlivu 

podávaného fluvastatinu v případě cholestatického poškození jater. Podávání fluvastatinu v dávkách 

1 a 5 mg/kg potkanům s cholestázou navozenou podvazem žlučovodu nevedlo ke zmírnění rozvoje 

cholestatického poškození jater, ale naopak k jeho progresi. Fluvastatin samotný však u kontrolních 

potkanů nevedl k poškození jater. Rychlost rozvoje poškození jater závisela na podávané dávce a 

době podávání fluvastatinu. Dávka 1 mg/kg v našem experimentu odpovídá maximální dávce užívané 

klinicky. Zatímco po 7 dnech aplikace 1 mg/kg nedošlo ke změnám markerů hepatocelulárního 

poškození, po 14 dnech už bylo patrné hepatocelulární poškození. V případě dávky 5 mg/kg se 

poškození jater u cholestatických potkanů prohloubilo již po 7 dnech aplikace fluvastatinu. 

Hepatocelulární poškození bylo provázeno poklesem produkce albuminu. S délkou časového 

intervalu, po který byl fluvastatin aplikován cholestatickým potkanům, navíc narůstala letalita zvířat. 

V mechanizmu poškození jater může sehrávat úlohu pokles antioxidační kapacity jater a 

mitochondriální dysfunkce. S progresí jaterního poškození bylo detekováno i zvýšení produkce 

profibrogenního cytokinu TGFß. V histologickém obrazu byly zaznamenány sporadické fibrotické 

změny. Naše výsledky svědčí i pro omezení zvýšené exprese vybraných proteinů kanalikulární a 

bazolaterální membrány hepatocytů významných pro vylučování řady látek a metabolitů, ke kterému 

jinak vlivem cholestázy dochází v rámci adaptační reakce. Obdobně došlo ke snížení exprese 

sledovaného konjugačního enzymu. Sledovaný oxidační stres a mitochondriální dysfunkce by se tak 

mohly rozvíjet jako následek poruchy metabolizmu a transportu potenciálně toxických látek. Při 

podávání látek v období rozvoje cholestázy je proto třeba dodržovat vysokou opatrnost s ohledem na 

možné změny metabolizmu a transportu potenciálně toxických látek.  
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