
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.  


