
ABSTRAKT 

Hemoxygenasa (HMOX) je enzym katalyzující první a rychlost limitující reakci štěpení 

hemu. Jejím působením vzniká oxid uhelnatý (CO), železnatý ion a biliverdin, který je následně 

redukován na bilirubin. CO byl před objevem mechanismu reakce katalyzované HMOX a ještě 

dlouho poté považován pouze za toxický produkt bez pozitivního významu pro lidský 

organismus. Podobně byl vnímán i bilirubin, marker jaterního poškození. Výsledky studií 

z posledních let ovšem ukazují, že HMOX i její metabolické produkty hrají významnou roli 

v řadě fyziologických procesů stejně tak jako i v obraně před procesy patologickými. 

Cílem této práce bylo objasnit roli HMOX a jejích metabolicky aktivních produktů, 

především CO a bilirubinu, in vivo a in vitro. Zabývali jsme se studiem účinků CO, kdy jsme 

jako první popsali tkáňovou distribuci a farmakokinetiku inhalovaného CO u potkanů. Na 

modelu systémové sepse vyvolané endotoxinem u potkanů jsme zjistili, že inhalace CO je 

spojena s protizánětlivými a hepatoprotektivními účinky. U modelu cholestázy indukované 

ethinylestradiolem jsme prokázali anticholestatické účinky HMOX. Indukce HMOX1 jejím 

substrátem hemem zvyšovala expresi jaterních transportérů a tím podpořila tok žluče u 

cholestatických potkanů, zároveň usnadnila efektivní clearance konjugovaných žlučových 

kyselin ledvinami. V in vitro a in vivo studiích jsme prokázali, že CO inhibuje proliferaci buněk 

karcinomu pankreatu a je tak slibným potenciálním chemoadjuvantním agens v terapii tohoto 

obtížně léčitelného onemocnění.  

Mírně zvýšené sérové koncentrace bilirubinu chrání organismus před oxidačním stresem a 

s ním asociovanými onemocněními. V silymarinu, extraktu z ostropestřce mariánského 

(Silybum marianum) jsme identifikovali některé flavonolignany, která jsou schopny in vitro a 

in vivo zvýšit tkáňové i systémové koncentrace nekonjugovaného bilirubinu a zároveň 

nevykazují hepatotoxické účinky. Silymarin je široce užívané hepatoprotektivum a indukce 

bilirubinu, významného endogenního antioxidantu, může být jedním z jeho mechanismů 

působení.  

Výsledky této práce podtrhují důležitost úlohy HMOX a jejích produktů v metabolismu a 

naznačují nové možnosti terapeutického využití těchto látek.  
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