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Seznam zkratek
AA

kyselina arachidonová

Abl

Abelsonův leukemický virový onkoprotein

ATP[γS]

adenosin-5‘-[γ-thio]trifosfát

CaMBD

doména vážící kalmodulin

CaMKII

kalcium/kalmodulin dependentní kinasa II

CPS

počet pulsů za sekundu

DAG

diacylglycerol

DOG

1,2-dioktanoyl-sn-glycerol

Duox

duální oxidasa

ECTO-NOX

povrchová NAD(P)H oxidasa

EGF

epitelový růstový faktor

EGFR

receptor pro epitelový růstový faktor

fMLP

N-formyl-L-methionyl-L-leucyl-L-fenylalanin

GPx

glutathionperoxidasa

Grx

glutaredoxin

GSH

glutathion, redukovaná forma

GSSG

glutathion, oxidovaná forma

HCCH

γ-hexachlorcyklohexan

HIF-1

faktor indukovatelný hypoxií 1

HMG-CoA

3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzym A

HSC

hematopoetické kmenové buňky

arachidonic acid

calmodulin binding domain

counts per second

epithelial growth factor

ICAM-1

hypoxia-inducible factor 1

hematopoietic stem cells
intracellular adhesion
molecule 1
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IP3

inositoltrifosfát

LPC

lysofosfatidylcholin

LTB4

leukotrien B4

NADH

nikotinamidadenindinukleotid, redukovaná
forma

NADPH

nikotinamidadenindinukleotidfosfát,
redukovaná forma

NOS

NO synthasa

Nox

NAD(P)H oxidasa

NOXA1

aktivátor NAD(P)H oxidasy 1

Nox activator 1

NOXO1

organizátor NAD(P)H oxidasy 1

Nox organiser 1

PA

kyselina fosfatidová

phosphatidic acid

PAF

faktor aktivující destičky

platelet activating factor

PBS

roztok solí pufrovaný fosfáty

phosphate buffered saline

PDGF

růstový faktor odvozený z destiček

platellet derived growth
factor

PGE1

prostaglandin E1

phox-Nox

fagocytární NAD(P)H oxidasa

PI3K

fosfatidylinositol-3-kinasa

PIPP

fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát

PKC

proteinkinasa C

PLA2

fosfolipasa A2

PLC

fosfolipasa C

PLD

fosfolipasa D

PMA

4β-forbol-12-myristát-13-acetát

PPAR

peroxisome proliferatoractivated receptors
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Prx

peroxiredoxin

PTP

proteintyrosinová fosfatasa

protein tyrosine phosphatase

ROS

reaktivní formy kyslíku

Reactive oxygen species

SHR

spontánně hypertenzní laboratorní potkan

spontaneously hypertensive
rat

SOD

superoxiddismutasa

Srx

sulfiredoxin

STZ

opsonisovaný zymosan

serum treated zymosan

TNF
tPMET

tumor necrosis factor
transmembránový elektronový transport

trans-plasma membrane
electron transport

Trx

thioredoxin

UA

kyselina močová

uric acid

VCAM-1

vascular cell adhesion
molecule 1

VSMC

hladké svalové buňky cév

XOR

xanthinoxidoreduktasa

vascular smooth muscle cells
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Úvod
Současné pohledy na metabolismus reaktivních forem kyslíku
Volným radikálům a reaktivním formám kyslíku (reactive oxygen species, ROS) se již mnoho
let věnuje značná pozornost hlavně vzhledem k jejich škodlivému působení a účasti na
patogenezi celé řady onemocnění. Databáze MEDLINE v současné době obsahuje více než
160 tisíc záznamů s výrazy „reactive oxygen species“, „ROS“ nebo „free radical“
v indexovaných polích a naprostá většina z tohoto množství prací se věnuje právě toxickým
účinkům reaktivních forem kyslíku. Toto pojetí, dle něhož se reaktivní formy kyslíku
považují za škodlivé a zdraví nebezpečné látky, je běžně přijímáno nejen v biologických a
lékařských vědách: vždyť např. kosmetické přípravky či potravinové doplňky zcela běžně
obsahují složky, jež se považují z antioxidanty a díky tomu mají blahodárně působit na
organismus.

Koncept škodlivého působení reaktivních forem kyslíku je jistě do značné míry opodstatněný
a správný, přesto jej můžeme považovat za neúplný a v některých případech i nadměrně
zjednodušující. Reaktivní formy kyslíku hrají nezastupitelnou úlohu v řadě fyziologických
pochodů, např. v imunitní odpovědi, buněčné signalizaci, regulaci buněčného růstu,
v některých metabolických pochodech atd. V mnoha případech můžeme říci, že fyziologické
role plní reaktivní formy kyslíku ve velmi nízkých koncentracích. Pokud jejich hladina
překročí určitou mez, popřípadě pokud dojde k poklesu kapacity antioxidační ochrany, projeví
se toxické účinky ROS. Na druhou stranu ovšem hranice mezi „fyziologickými“,
„subtoxickými“ a „patologickými“, „škodlivými“ koncentracemi ROS nemusí být vůbec ostrá
a i „fyziologické“ hladiny ROS mohou být, alespoň v určitém vymezeném prostoru,
překvapivě vysoké.

Volné radikály
Volné radikály jsou látky (prvky, sloučeniny, ionty) s jedním či více nepárovými elektrony[1].
Často je můžeme považovat za fragmenty „normálních“ molekul, v nichž všechny elektrony
tvoří páry. Přítomnost nepárového elektronu v textu zpravidla označujeme tečkou.
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Volný radikál může z „neradikálu“ vzniknout homolytickým štěpením kovalentní vazby.
K tomu dochází např. účinkem ionizujícího záření. Jinými možnostmi tvorby volných
radikálů jsou oxidační a redukční reakce.
Přítomnost jen zpola zaplněného elektronového orbitalu je energeticky nevýhodná, radikály se
proto vyznačují vysokou chemickou reaktivitou. Můžeme říci, že se radikály snaží buď
vytrhnout další elektron z jiné látky, nebo naopak svůj nepárový elektron jiné látce předat.
V obou případech mohou nastat dvě situace: buď spolu reagují dva radikály. V tom případě se
nepárové elektrony obou radikálů vzájemně doplní a vytvoří spolu pár, takže produktem
reakce je neradikál. Nebo volný radikál reaguje s neradikálem. Radikál se sice v reakci svého
nepárového elektronu zbaví, ovšem za cenu, že z druhého reaktantu naopak radikál vzniká:
A· + B → A + B·
Radikálové reakce bývají velmi často řetězové. Pokud totiž vznikne látka s nepárovým
elektronem, snadno zoxiduje či zredukuje další molekulu ve svém okolí. Tím se sice sama
zbaví nepárového elektronu, vzniká ale nový radikál. Řetězec probíhá tak dlouho, dokud se
nesetkají dva volné radikály a nedojde ke spárování volných elektronů. Musíme přitom mít na
paměti, že při zmíněných reakcích většinou nedochází k přenosu samotného elektronu, ale
celé skupiny (např. H·, OH·). Proto říkáme-li zjednodušeně, že z nějaké látky vznikl volný
radikál a ten se posléze oxidoval či redukoval zpět na „neradikál“, není často konečným
produktem výchozí molekula. Tento moment je z biochemického hlediska zásadní: vznikne-li
v organismu volný radikál, rozbíhá se řetězová reakce, která může poškodit velké množství
molekul. Vzhledem k vysoké reaktivitě přitom budou poškozeny molekuly, které jsou si
navzájem blízko, může tedy dojít k rozsáhlému poškození v relativně malém prostoru.

Reaktivní formy kyslíku a dusíku
Mluvíme-li v biomedicínských vědách o volných radikálech, máme tím téměř výlučně na
mysli sloučeniny obsahující kyslík a/nebo dusík. Reakcí, při kterých volné radikály vznikají,
se často účastní i některé další vysoce reaktivní sloučeniny kyslíku a dusíku. Proto se běžně
pracuje s pojmy reaktivní formy kyslíku (angl. reactive oxygen species, ROS), reaktivní formy
dusíku (angl. reactive nitrogen species, RNS), popřípadě se souhrnným termínem reaktivní
formy kyslíku a dusíku (RONS).
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Reaktivní formy kyslíku (ROS)
Singletový a tripletový kyslík
Molekulární kyslík, který nás v hojné míře obklopuje, je, přísně vzato, biradikál. Má sice sudý
počet elektronů, poslední dva elektrony však spolu netvoří pár a každý obsazuje svůj orbital.
Elektronový pár spolu ani nemohou vytvořit, protože v tzv. tripletovém stavu mají oba
elektrony stejný spin. Tripletový kyslík není příliš reaktivní a mezi ROS jej zpravidla
neřadíme.
Excitací tripletového kyslíku vzniká tzv. singletový kyslík[2,3] – liší se tím, že jeho nepárové
elektrony mají každý jiný spin. Singletový kyslík je mnohem reaktivnější a působí jako
silnější oxidační činidlo než tripletový kyslík.
Zajímavé je, že produktem některých metabolických dějů může být buď tripletový nebo
singletový kyslík v závislosti na reakčních podmínkách. Například při spontánním rozkladu
peroxidu vodíku vzniká singletový kyslík a voda. Je-li táž reakce katalyzována katalasou,
vznikne méně reaktivní tripletový kyslík. Podobně při spontánní dismutaci superoxidu se tvoří
peroxid vodíku a singletový kyslík, při katalýze superoxiddismutasou je však produktem
tripletový kyslík.
Molekulární kyslík se může postupně redukovat, přičemž za podmínek relevantních in vivo
postupně vznikají tři reaktivní formy kyslíku: superoxid O2·-, peroxid vodíku H2O2 a
hydroxylový radikál OH· (viz níže).

Superoxid O2·Superoxid vzniká jednoelektronovou redukcí molekulárního kyslíku[1]. Má poměrně dlouhý
poločas (až několik desítek minut). Může se vyskytovat ve dvou podobách: buď jako
ionizovaný, O2·-, nebo může v kyselém prostředí přijmout proton za vzniku hydroperoxylu
HOO·. Zatímco O2·- nemůže kvůli svému náboji procházet biologickými membránami,
hydroperoxyl je bez náboje a penetruje díky tomu snadno. V experimentální praxi se někdy
používají i soli superoxidu, zejména superoxid draselný KO2·.
Superoxid může fungovat jako oxidační činidlo (v tom případě se z něj stává peroxid), za
fyziologických podmínek však mívá spíše redukční účinky (pak se oxiduje zpět na
molekulární kyslík). O2·-také rychle spontánně dismutuje na peroxid vodíku a molekulární
kyslík (připomeňme, že dismutace je reakce, při níž se jeden reaktant chová zároveň jako
oxidační i redukční činidlo):
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2 O2·- + 2H+ → H2O2 + O2
Uvedená reakce je výrazně (asi 10 000×) urychlována superoxiddismutasou.

Obr. 1: Zjednodušené schéma metabolismu reaktivních forem kyslíku. GSH – redukovaná forma
glutathionu, GSSG – oxidovaná forma glutathionu.
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Peroxid vodíku H2O2 a hydroperoxidy
Peroxid vodíku není radikál, pro své významné oxidační účinky a schopnost volné radikály
tvořit však patří mezi nejvýznamnější reaktivní formy kyslíku. Vzniká především dismutací
superoxidu. Čistý peroxid vodíku je poměrně stabilní. Působením světla a mnoha různých
katalyzátorů se však rychle rozkládá na molekulární kyslík a vodu
2H2O2 → O2 + 2H2O
In vivo tuto reakci urychluje katalasa. Peroxid vodíku také snadno oxiduje velké množství
substrátů. V biologických systémech urychlují oxidace peroxidem enzymy souhrnně
označované jako peroxidasy. Neenzymaticky mohou stejnou reakci katalyzovat i některé
přechodné kovy, mluvíme pak o pseudoperoxidasové aktivitě.
Některé vlastnosti, například schopnost oxidovat substráty v přítomnosti peroxidas, mají
s peroxidem vodíku společné i další hydroperoxidy (R-OOH). Více o jejich významu je dále
v části věnované lipoperoxidaci.

Hydroxylový radikál
Zredukujeme-li peroxid vodíku jedním elektronem, rozpadne se na hydroxylový anion a
hydroxylový radikál:
H2O2 + e- → OH- + OH·
Hydroxylový radikál se považuje za nejagresivnější reaktivní formu kyslíku[2-6]. Jeho
poločas v organismu je velice krátký, zpravidla během zlomku vteřiny reaguje s další
molekulou.

Další reaktivní formy kyslíku
Výše uvedeným přehledem není výčet ROS zdaleka vyčerpán. Z dalších významnějších
radikálů zmiňme například alkoxylový radikál (R-O·) či peroxylový radikál (R-OO·).
Z neradikálů stojí za zmínku ještě ozón (O3) a můžeme sem řadit i kyselinu chlornou (HClO).
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Reaktivní formy dusíku (RNS)
Oxid dusnatý NO·
Oxid dusnatý je nejvýznamnějším představitelem reaktivních forem dusíku (RNS). Jeho úloha
v přenosu signálu je dobře známá. Podrobnější pojednání o vlastnostech a účincích NO
překračuje rámec tohoto příspěvku, je však dostupná řada přehledných článků i monografií na
toto téma.
In vivo se oxid dusnatý produkuje NO-synthasami (NOS). Ve srovnání s jinými RNS je
poměrně málo reaktivní, přesto je jeho poločas v organismu krátký (sekundy). Rychle se totiž
vychytává na hemoglobin, jehož dvojmocné železo oxiduje na trojmocné (vzniká tedy
methemoglobin)[1]:
Hb-Fe(II)-O2 + NO· → Hb-Fe(II)-OONO· → MetHb + NO3-.

Peroxynitrit ONOOReakcí oxidu dusnatého se superoxidem vzniká peroxynitrit[7-10]
NO· + O2·- → ONOOTouto reakcí se v přítomnosti superoxidu oxid dusnatý brzy spotřebuje se všemi důsledky pro
signalizaci. Za fyziologického pH se peroxynitrit rychle rozkládá za vzniku dalších dvou
radikálů, oxidu dusičitého a hydroxylového radikálu[1]:
H+ + ONOO- → NO2· + OH·
Kromě toho se ve vodném prostředí peroxynitrit snadno přeměňuje na dusičnan NO3-.

Další reaktivní formy dusíku
Existuje řada dalších RNS. Vesměs nejde o radikály, jsou však velmi reaktivní. Patří mezi ně
nitrosyl (NO+), nitroxid (NO), kyselina dusitá (HNO2) a dusitany, oxid dusitý (N2O3),
nitronium NO2+ a další.
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Tvorba volných radikálů a reaktivních forem kyslíku v organismu
Volné radikály a reaktivní formy kyslíku vznikají ve všech aerobně žijících organismech.
Z části je můžeme považovat za vedlejší produkty oxidativního metabolismu, částečně je
buňky tvoří řízeně pro zajištění některých metabolických a signálních pochodů.
Pochody, při nichž vznikají volné radikály a reaktivní formy kyslíku v organismu, můžeme
rozdělit na enzymově katalyzované a neenzymatické.

Neenzymatická tvorba reaktivních forem kyslíku
Jako „prototyp“ reakcí, při nichž vznikají reaktivní formy kyslíku, můžeme uvést
neenzymatickou oxidaci dvojmocného železa molekulárním kyslíkem („autooxidaci
železa“)[1,4]. Postupně při ní dochází k oxidaci čtyř iontů Fe2+ na Fe3+ a současné redukci
molekulárního kyslíku O2 až na dvě molekuly vody. V průběhu reakcí vznikají volné radikály
(superoxid O2·- a hydroxylový radikál OH·) i neradikálové reaktivní formy kyslíku (peroxid
vodíku H2O2).
Prvním krokem je jednoelektronová redukce molekulárního kyslíku O2 na superoxid O2·-:
Fe2+ + O2 → Fe3+ + O2·Superoxid se snadno protonuje na hydroperoxylový radikál HO2·, který oxiduje další atom
železa za vzniku peroxidu:
Fe2+ + HO2· + H+ → Fe3+ + H2O2
Následuje reakce, při níž vzniká vysoce toxický hydroxylový radikál (tzv. Fentonova reakce):
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH· + OHPosledním krokem je redukce hydroxylového radikálu na hydroxylový anion
Fe2+ + OH· → Fe3+ + OHShrneme-li celý pochod, jde o čtyřelektronovou redukci molekulárního kyslíku na vodu:
O2 + e- → O2·O2·- + e- + 2H+ → H2O2
H2O2 + e- → OH- + OH·
OH· + e- + H+ → H2O
15
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Vraťme se nyní ke druhé reakci. Ve výše uvedeném schématu jsme předpokládali, že
superoxid O2·- oxiduje dvojmocné železo na trojmocné. Superoxid však může mít i redukční
účinek, tj. může trojmocné železo redukovat zpět na dvojmocné:
Fe3+ + O2·- → Fe2+ + O2
Nadbytek superoxidu (který může vzniknout i jinými pochody, než právě popsaným
neenzymatickým mechanismem) tak může „vrátit do hry“ již zoxidované, trojmocné železo a
zpřístupnit jej ostatním reakcím, včetně Fentonovy reakce tvořící nebezpečný hydroxylový
radikál.
Podobně jako železo se mohou na vzniku reaktivních forem kyslíku podílet i jiné přechodné
kovy, např. měď, selen, mangan a další.

Reakce komplexně vázaných přechodných kovů
Železo ani další přechodné kovy se nevyskytují za fyziologických podmínek volně. Váží se na
řadu organických chelátorů, od nízkomolekulárních (např. ADP, citrát, tetrapyrroly a řada
dalších karboxy- a aminosloučenin) až po makromolekuly[1,4]. Chelatace přechodných kovů
může jejich reaktivitu zásadně změnit, a to jak ve smyslu jejího zvýšení tak i snížení. Obecně
se dá říci, že reaktivitu přechodných kovů za podmínek in vivo lze jen obtížně odhadnout,
neboť záleží na koncentraci různých chelátorů, jejich komplexotvorných konstantách a na
rychlostních konstantách reakcí katalyzovaných jednotlivými komplexy.
Rovněž mechanismus vzniku reaktivních forem kyslíku v přítomnosti komplexně vázaných
přechodných kovů se liší od obdobných reakcí popsaných výše pro volné kovové ionty. Přesto
můžeme za základní posloupnost reakcí považovat čtyřelektronovou redukci molekulárního
kyslíku přes superoxid, peroxid vodíku a hydroxylový radikál na vodu.

Enzymy podílející se na tvorbě reaktivních forem kyslíku
Reaktivní formy kyslíku vznikají při reakcích katalyzovaných celou řadou enzymů. Obecně
jde o metaloproteiny, které se účastní nejrůznější oxidačně redukčních reakcí.

Dýchací řetězec
Z kvantitativního hlediska jsou ve většině buněk nejvýznamnějším zdrojem reaktivních forem
kyslíku mitochondrie[6,11-15]. Nejvíce se na produkci ROS podílejí komplexy, které jako
16
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přenašeč elektronů využívají ubichinon (komplex I a III), zanedbatelné však není ani
množství ROS uvolněné z cytochromoxidasy (komplex III). Produkce ROS mitochondrií se
logicky zvyšuje při zvýšení aktivity dýchacího řetězce – ať už při zvýšení metabolického
obratu nebo při tzv. rozpojení dýchacího řetězce, kdy přenos elektronů sice probíhá normálně,
ale vzniklý protonový gradient je „zkratován“ a neslouží pro tvorbu ATP. Přestože uvolnění
reaktivních forem kyslíku mitochondrií můžeme považovat za „únik“ elektronů z dýchacího
řetězce, podílejí se takto vzniklé ROS pravděpodobně i na regulaci řady buněčných funkcí.
Jakkoliv jsou mitochondrie největším producentem reaktivních forem kyslíku, zůstává dosud
otázkou, jaká část těchto ROS má nějaký metabolický či signální účinek na buňku.
Mitochondrie je totiž vybavena mocnými scavengerovými mechanismy, které většinu
reaktivních forem kyslíku záhy odstraní. Výsledný efekt ROS je tak podmíněn rovnováhou
mezi jejich tvorbou a odstraňováním.

Monooxygenasy, cytochromy P-450 a příbuzné enzymy
Některé systémy, které organismus využívá pro eliminaci látek, bývají založeny na
hydroxylaci a tím na zvýšení rozpustnosti substrátu. Pro hydroxylaci využívají molekulární
kyslík, který redukují, přičemž vznikají reaktivní formy kyslíku. Uvedený mechanismus
probíhá především v endoplasmatickém retikulu jaterních buněk. Při některých otravách se
obrat na těchto enzymatických systémech zvýší natolik, že produkce ROS převýší
antioxidační kapacitu a dojde k poškození jaterních buněk.

NAD(P)H oxidasa
Za jeden z nejvýznamnějších zdrojů ROS v buňce, důležitých zejména pro buněčnou
signalizaci, se dnes považují enzymatické systémy příbuzné fagocytární NADPH
oxidase[14,16-27]. V makrofázích a granulocytech má tento enzym vysokou aktivitu
v peroxisomech. Redukuje molekulární kyslík proti NADPH za vzniku superoxidu[28]:
2O2 + NADPH → 2O2·- + NADP+ + H+
Superoxid se dále dismutuje na peroxid vodíku a vodu. Peroxid vodíku nakonec reaguje
s chloridovými anionty v reakci katalyzované myeloperoxidasou, čímž vzniká mikrobicidní
kyselina chlorná
H2O2 + Cl- → HClO + OH-
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Rozběhne-li se popsaný sled reakcí, prudce stoupá spotřeba molekulárního kyslíku. Často se
proto hovoří o tzv. respiračním vzplanutí fágů.
Fagocytární NADPH oxidasa se skládá ze dvou membránových podjednotek (gp91PHOX a
p22PHOX), tří cytosolových podjednotek (p67PHOX, p47PHOX a p40PHOX) a malého G-proteinu
(rac2 nebo rac1). V inaktivním stavu jsou rac proteiny navázány na bílkovinu, která inhibuje
jejich funkci. V průběhu aktivace se cytosolové podjednotky přesouvají k membráně a
dochází k sestavení funkční NADPH oxidasy.
Na podjednotce gp91PHOX dochází k vlastnímu přenosu elektronů. Je na ni navázán FAD a
dvojice hemů.
V posledních letech se ukazuje, že enzymy příbuzné fagocytární NADPH oxidase jsou
přítomny prakticky ve všech buňkách. Bývají lokalizovány na plasmatické membráně a
superoxid uvolňují do extracelulárního prostoru. Jde o blízké homology fagocytární NADPH
oxidasy a spolu s ní tvoří tzv. rodinu Nox (NADPH oxidasy). Množství ROS, které
nefagocytární Nox produkují, je sice většinou menší, než při respiračním vzplanutí fágů,
přesto není zanedbatelné. Superoxid tvořený tímto mechanismem hraje úlohu jako signální
molekula. O nefagocytární NADPH oxidase pojednává samostatná kapitola.

Xanthinoxidoreduktasa (XOR)
Xanthinoxidoreduktasa je enzym, který organismus využívá k oxidaci hypoxanthinu na
xanthin a následně kyselinu močovou[29]. Podílí se tak na odbourávání purinů. Kromě toho
dokáže oxidovat i další substráty. Přestože xanthioxidoreduktasa patří k nejdéle známým
enzymům vůbec, její přesná fyziologická úloha není jasná.
Ve tkáních za fyziologických podmínek převažuje tzv. D-forma XOR, která přenáší elektrony
ze substrátu přes svá aktivní centra s navázanými kovy (molybden a Fe-S centrum) a FAD na
NAD+, které redukuje. Za určitých podmínek (např. oxidační poškození enzymu, limitovaná
proteolýza) ztratí XOR schopnost přenést elektron na NAD+ a mění se na tzv. O-formu. Oforma xanthinoxidoreduktasy přenáší elektron na molekulární kyslík, který tím redukuje na
superoxid, případně až na peroxid vodíku.
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NO-synthasa (NOS)
NO synthasa je známá především jako producent oxidu dusnatého NO·[9,30-32]. Tvoří jej
pětielektronovou oxidací argininu na citrulin a NO, přičemž na každý mol argininu spotřebuje
2 moly molekulárního kyslíku a 1,5 molu NADPH. Katalytické centrum enzymu má dvě
domény: reduktasovou, na niž se váže NADPH, a oxygenasovou, která obsahuje hem a
tetrabiopterin a která váže arginin. Obě domény jsou spojeny kalmodulinem, který reguluje
aktivitu enzymu. Při aktivaci se k sobě obě domény přiblíží, což mezi nimi umožní přenos
elektronů. Při nedostatku tetrabiopterinu přestane oxygenasová doména přenášet elektrony na
arginin a namísto toho redukuje molekulární kyslík za tvorby superoxidu[32-34].

Další zdroje ROS
Pravděpodobně méně významná je produkce reaktivních forem kyslíku mnoha dalšími zdroji.
Z enzymů mohou být příkladem lipoperoxidasy, acyl-koenzymA-oxidasa a další. ROS také
mohou vznikat působením mnoha endogenních i exogenních nízkomolekulárních látek, které
přenášejí elektrony z různých oxidoreduktas na molekulární kyslík. Známé je v tomto směru
např. chinonové cytostatikum adriamycin či herbicid paraquat. Další látky tvoří komplexy se
železem a zvyšují přitom jeho reaktivitu (např. cytostatikum bleomycin).
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Systémy vychytávající reaktivní formy kyslíku a antioxidační
ochrana
Koncentrace reaktivních forem kyslíku a jejich účinky jsou dané rovnováhou mezi jejich
tvorbou a odstraňováním. Metabolismus ROS je významnou měrou regulován jak na straně
jejich tvorby, tak na straně jejich likvidace.
Z klasického pohledu, který považuje reaktivní formy kyslíku především za toxické, škodlivé
látky, můžeme vychytávání ROS považovat za součást antioxidační ochrany organismu – tedy
souboru mechanismů, které chrání před vznikem a účinky ROS, nebo odstraňují následky
jejich působení. Antioxidační ochranu lze rozdělit do několika úrovní:
1. regulace pochodů, které tvoří ROS
a. regulace aktivity enzymů
b. vychytávání přechodných kovů
2. vychytávání („zametání“) již vzniklých reaktivních forem
a. vychytávání radikálů a jejich stabilizace v méně reaktivních a tedy méně
toxických sloučeninách
b. eliminace neradikálových ROS
3. oprava oxidativního poškození molekul
Na tomto místě se budeme zabývat pouze vychytáváním volných radikálů a reaktivních forem
kyslíku a dusíku. Prostředky, které k tomu organismus využívá, se obvykle označují jako
scavengery („vychytávače“ či „zametače“). Termín scavenger se používá se značnou volností
a nebudeme se v tomto textu pokoušet o přesnější definici ani třídění. V zásadě však musíme
rozlišit dvě situace. Volný radikál, tj. látka s nepárovým elektronem, jím zůstane, dokud se
nesetká s jiným radikálem a nevznikne elektronový pár. Antioxidační ochrana může
odstranění volného radikálu napomoci buď katalýzou reakce dvou radikálů (příkladem může
být superoxiddismutasa) nebo stabilizací nepárového elektronu za vzniku některého pomalu
reagujícího radikálu, jehož toxicita je výrazně nižší. Naproti tomu pro likvidaci
neradikálových reaktivních forem kyslíku je k dispozici širší spektrum reakcí, kterými
vznikají méně škodlivé látky.
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Nízkomolekulární scavengery
Vitamin E (tokoferol)
Jako vitamin E se označuje několik izomerů tokoferolu, z nichž je biologicky nejúčinnější αtokoferol. Jde o lipofilní látku, proto je zvláště významná pro ochranu biologických membrán
před peroxidací lipidů[1]. Dokáže redukovat peroxylové radikály lipidů LOO· na
hydroperoxidy LOOH, které se dále odbourávají peroxidasami. Vzniká tím tokoferylový
radikál, který je však poměrně stabilní. Tokoferylový radikál se následně regeneruje
askorbátem.

Vitamin C (kyselina askorbová)
Askorbát je poměrně silné redukční činidlo. Dokáže redukovat mnoho organických i
anorganických radikálů, přičemž se mění na askorbylový radikál (semidehydroaskorbát),
který je poměrně málo reaktivní[35]. Dvě molekuly semidehydroaskorbátu pak mohou
dismutovat, takže vzniká opět askorbát a dehydroaskorbát. Dehydroaskorbát se pak
enzymaticky redukuje zpět na askorbát za účasti glutathionu. Kromě toho se i
semidehydroaskorbát může redukovat speciální reduktasou závislou na NADH.
Účinky vitaminu C ve vztahu k oxidativnímu stresu jsou však dvojsečné[14,36,37]. Askorbát
totiž může redukovat přechodné kovy, čímž urychlí vznik volných radikálů Fentonovou
reakcí.

Glutathion (GSH)
Tripeptid γ-glutamylcysteinylglycin se v poměrně vysoké koncentraci vyskytuje ve všech
savčích buňkách[15,38-41]. Má řadu funkcí: některé enzymy jej využívají jako účinné
redukční činidlo, dokáže redukovat sulfhydrylové skupiny, regenerovat tokoferol a askorbát.
Kromě toho může glutathion GSH přímo reagovat s některými volnými radikály, přičemž
vzniká poměrně stabilní glutathiylový radikál GS·. Ten následně atakuje další molekulu
glutathionu (disociovanou na GS-) a vzniká silné redukční činidlo GSSG·-. Takto vzniklý
radikál oxidovaného glutathionu předává elektron molekulárnímu kyslíku a redukuje jej na
superoxid O2·-. Celý řetězec je zakončen zneškodněním O2·- superoxiddismutasou.
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Koenzym Q (ubichinon)
Jako koenzym Q se označuje skupina látek s benzochinonovým jádrem, které se vzájemně liší
délkou navázaného postranního řetězce[42]. Podílí se na přenosu elektronů v dýchacím
řetězci, usnadňuje však i „zametání“ volných radikálů v membránách pravděpodobně tím, že
usnadňuje elektronový přenos při regeneraci tokoferylového radikálu.

Karotenoidy
Skupina sloučenin s dlouhým izoprenovým řetězcem zahrnuje především látky rostlinného
původu: karoteny a lykopen. Z některých vznikají vitaminy A. Rozsáhlý systém
konjugovaných dvojných vazeb dokáže přijmout nadbytečný nepárový elektron a stabilizovat
jej. Antioxidační účinek karotenoidů je pravděpodobně závislý na tokoferolu.

Kyselina močová
Kyselina močová, považovaná za odpadní produkt metabolismu purinů, patří mezi nejhojnější
antioxidanty v krevní plasmě. Kromě toho, že vychytává některé radikály, tvoří
s přechodnými kovy komplexy, v nichž jen pomalu reagují.

Bilirubin
Bilirubin, degradační meziprodukt hemu, má výrazné antioxidační účinky. Pravděpodobně
může regenerovat tokoferol a přímo vychytává některé ROS.

Vysokomolekulární antioxidanty
Do této kategorie můžeme zahrnout bílkoviny, které váží přechodné kovy a snižují jejich
katalytickou aktivitu. Patří mezi ně proteiny vážící železo (ferritin), volný hemoglobin či hem
(haptoglobin, hemopexin) nebo měď (ceruloplasmin). Antioxidační účinky má i nejhojnější
bílkovina plasmy, albumin.

Enzymy antioxidační obrany
Superoxiddismutasa (SOD)
Superoxid O2·- v přibližně neutrálním vodném prostředí rychle spontánně dismutuje na
peroxid vodíku a molekulární kyslík
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2O2·- + 2H+ → H2O2 + O2
Tato reakce je o čtyři řády urychlována superoxiddismutasami (EC 1.15.1.1) přítomnými
prakticky ve všech buňkách[1,3,40,43-45]. Kromě vzestupu reakční rychlosti se katalyzovaná
reakce od nekatalyzované liší i formou vznikajícího molekulárního kyslíku: v přítomnosti
SOD se tvoří méně singletového kyslíku. Všechny superoxiddismutasy jsou metaloproteiny,
přechodné kovy v jejich aktivním centru přenášejí elektrony mezi molekulami superoxidu.
Cu,Zn-SOD se vyskytuje v cytosolu a mezimembránovém prostoru mitochondrií. Jde o
poměrně stabilní dimerický protein, jehož každá podjednotka má relativní molekulovou
hmotnost asi 16000.
Mn-SOD a Fe-SOD jsou vzájemně příbuzné enzymy. Mn-SOD se vyskytuje u prokaryont, ale
i v eukaryotických buňkách, kde byla prokázána v mitochondriální matrix. Fe-SOD nebyla
v eukaryontních buňkách nalezena. Prokaryontní enzymy se vyskytují jako dimery,
mitochondriální eukaryotická Mn-SOD je tetramer. Všechny podjednotky mají relativní
molekulovou hmotnost kolem 20000.
Extracelulární SOD (EC-SOD) obsahuje ve své molekule atomy zinku a mědi. Váže se na
endotelové buňky prostřednictvím vazebného místa pro heparansulfát. Ve srovnání
s předchozími SOD je její molekula větší (molekulová hmotnost asi 135000) a má
tetramerickou strukturu.

Peroxidasy (Px)
Jako peroxidasy označujeme heterogenní skupinu enzymů, které dokáží redukovat peroxidy
s využitím vhodného substrátu. Z hlediska antioxidační ochrany je významná hlavně
glutathionperoxidasa a nedávno objevený enzym peroxiredoxin.

Glutathionperoxidasy (GPx)
Glutathionperoxidasy (GPx) jsou enzymy, které redukují peroxid vodíku či hydroperoxidy
lipidů a dalších organických látek za současné oxidace glutathionu GSH[38,46-48]. Vyskytují
se jako tetramery, jejichž každý řetězec obsahuje ve svém aktivním centru selenocystein (tj.
modifikaci cysteinu, který namísto sulfhydrylové –SH skupiny obsahuje skupinu -SeH).
Zajímavé je, že zařazení selenocysteinu je kódováno tripletem TGA, který většinou funguje
jako stop-kodon. Selenocystein reaguje s peroxidem vodíku za tvorby cysteinselenenové
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kyseliny (Cys-SeOH), která je posléze redukována glutathionem zpět na selenocystein.
Glutathion se následně regeneruje glutathionreduktasou proti NADPH. V savčích buňkách
bylo popsáno pět izoenzymů GPx. Klasická GPx1 se nachází prakticky ve všech tkáních a
v buňkách ji najdeme v cytosolu a matrix mitochondrií. GPx 2, 4 a 5 jsou jen v některých
buněčných typech. GPx3 využívá jako substrát jen lipoperoxidy. GPx jsou aktivovány
fosforylací, která závisí na c-Abl a Arg.

Peroxiredoxiny (PRx)
Peroxiredoxiny byly objeveny v roce 1985 a jejich funkce ještě není zcela prozkoumána. Zdá
se však, že patří mezi hlavní systémy eliminující peroxid vodíku, zejména je-li H2O2
v nízkých koncentracích. Podílejí se tak především na signalizaci prostřednictvím ROS[4862].
Peroxiredoxiny jsou poměrně malé bílkoviny, které se vyskytují jako dimery nebo dekamery.
Enzymaticky degradují peroxid vodíku, organické hydroperoxidy a peroxynitrit. Ve svém
aktivním centru mají cysteinový zbytek v blízkosti zásaditého argininu (tzv. peroxidatický
cystein). Sousedství těchto dvou aminokyselin způsobuje, že se cystein snadno disociuje na

Obr. 2: Reakce peroxiredoxinů. Prx – peroxiredoxin, Trx – thioredoxin, TrxR –
thioredoxinreduktasa, Grx – glutaredoxin, GSH / GSSG – glutathion (redukovaná /
oxidovaná forma), GSR – glutathionreduktasa.
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cystein-thiolátový ion Cys-S-. V této podobě je náchylný oxidaci hydroperoxidy, přičemž
vzniká sulfenová kyselina (-SOH). Dříve se předpokládalo, že taková oxidace je za podmínek
in vivo ireverzibilní, avšak není tomu tak. Sulfenová skupina může reagovat s –SH skupinou
dalšího cysteinu (zpravidla jej poskytne druhá molekula Prx z oligomeru) a vzniká
disulfidový můstek. Oxidovaný peroxiredoxin pak regeneruje proti bílkovině thioredoxinu
nebo glutaredoxinu. Konečně thioredoxin se regeneruje enzymem thioredoxinreduktasou
(TrxR) proti NADPH. Regenerace glutaredoxinu je o něco složitější: glutaredoxin se redukuje
za současné oxidace dvou molekul glutathionu, GSSG se pak redukuje glutathionreduktasou
proti NADPH.
Peroxiredoxiny savců můžeme rozdělit do tří velkých skupin[50,52].
1. Typické dvoucysteinové peroxiredoxiny (Prx I-IV). Jde o bílkoviny obsahující přibližně
200 aminokyselin, které obsahují jednu konzervativní sekvenci s cysteinem v blízkosti N- a
druhou v blízkosti C-konce. Oby cysteiny jsou poměrně daleko od sebe, bývá mezi nimi 121
aminokyselin. Savčí peroxiredoxin I a II se nachází cytosolu, Prx II je i v jádru. Peroxiredoxin
III je mitochondriální. Zvláštní postavení má peroxiredoxin IV: na rozdíl od ostatních, které
se vyskytují jako homodimery, vytváří heterodimer s Prx I. Vyskytuje se v endoplasmatickém
retikulu a může být secernován i do extracelulárního prostředí. Peroxiredoxiny I až IV
vykazují více než 70procentní homologii. Zvlášť konzervativní jsou oblasti v okolí N- i Cterminálního cysteinu.
2. Atypické dvoucysteinové peroxiredoxiny (Prx V). Ty ve své molekule obsahují jen Nterminální konzervativní sekvenci s cysteinem. Pro jejich funkci je však nutný ještě další
cystein, který se však liší od C-terminálního cysteinu typických dvoucysteinových
peroxiredoxinů.
3. Jednocysteinový peroxiredoxin (Prx VI) obsahuje jen konzervativní N-terminální
cystein. Další cysteinový zbytek ke své funkci nepotřebuje. Byl nalezen podle podobnosti
sekvence s ostatními Prx v okolí N-terminálního cysteinu. Jde o cytoplasmatický protein. Jeho
sulfhydrylová skupina se peroxidem vodíku oxiduje na sulfenovou skupinu –SOH,
následnému vytvoření disulfidového můstku však brání absence druhého vhodného cysteinu.
Sulfenová skupina se může redukovat některými nefyziologickými thioly, např. DTT.
Fyziologický redoxní partner peroxiredoxinu VI není znám; glutathion tuto úlohu zastávat
nemůže.
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Peroxiredoxiny se vyskytují prakticky ve všech organismech, jejich klasifikace však není
uzavřená. Všechny však spojují již zmíněné konzervativní sekvence kolem katalyticky
aktivních cysteinů. Některé peroxiredoxiny nevyužívají jako donor elektronů thioredoxin.
Příkladem může být peroxiredoxin izolovaný z bakterií Salmonella typhimurium a
Escherichia coli označovaný jako AhpC (alkylhydroperoxidreduktasa, C = katalytická
podjednotka), který jako redukční ekvivalent používá bílkovinu označovanou jako AhpF
(obsahuje FAD). Jiným takovým peroxiredoxinem je tryparedoxinreduktasa izolovaná
z Crithidia fasciculata, jež jako donor elektronů využívá malou bílkovinu tryparedoxin.
Tryparedoxin se následně redukuje proti hexapeptidu příbuznému glutathionu, trypanothionu.

Regulační cyklus peroxiredoxinů
Sulfenová skupina -SOH peroxiredoxinů se někdy dále oxiduje na sulfinovou –SO2H,
přičemž ztrácí svou peroxidázovou aktivitu. K oxidaci sulfhydrylové skupiny cysteinu až na
sulfinovou kyselinu přitom nestačí samotný peroxid vodíku, ale je nutná přítomnost všech
složek katalytického cyklu peroxiredoxinu (peroxid vodíku, thioredoxin,
thioredoxinreduktasa, NADPH), k oxidaci tedy nejspíše dochází někdy v průběhu
katalytického cyklu. Inaktivace peroxiredoxinu oxidací je poměrně pomalá (0,072 % na
otáčku katalytického cyklu), přesto není bezvýznamná. Sulfinylace je reverzibilní díky
enzymu sulfiredoxinu (Srx). Jde o rodinu značně konzervativních bílkovin eukaryontních
organismů, jejichž exprese je výrazně indukována peroxidem vodíku. V aktivním centru
obsahují konzervativní sekvenci s cysteinem a ke své práci vyžadují hydrolýzu ATP, Mg2+ a
jako elektronový donor některý thiol.

Zajímavá je skutečnost, že se sulfiredoxin nevyskytuje u prokaryot. Prokaryotické
peroxiredoxiny totiž postrádají krátký C-terminální úsek, který je pro citlivost cysteinu
k sulfinylaci nezbytný. Dá se tedy říci, že pouze eukaryontní peroxiredoxiny mohou být
oxidativně inaktivovány a také jen eukaryontní buňky mají mechanismus pro reaktivaci
peroxiredoxinů.
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Kinetika reakcí katalyzovaných peroxiredoxiny
Peroxiredoxiny I a II jsou poměrně pomalé (jejich Vmax se pohybuje mezi 6 a 13
µmol/min/mg při 37 °C), o 1 – 3 řády pomalejší než katalasa nebo
glutathionperoxidasy[48,52,54,55,59]. Přesto jsou zřejmě nejdůležitějším systémem
eliminujícím H2O2 v cytoplasmě.
Katalasa se nachází jen v peroxisomech a může odstraňovat jen H2O2, který se k ní dostane
difusí. Navíc jen špatně vychytává nízké koncentrace peroxidu vodíku – pomalu se saturuje a
reakce katalyzovaná tímto enzymem vyžaduje dvě molekuly peroxidu v aktivním centru.

Obr. 3: Regulační cyklus peroxiredoxinů. Katalytický cyklus (levá polovina schématu):
oxidovaný peroxiredoxin reaguje s další molekulou peroxiredoxinu za vzniku
disulfidového můstku. Následně dochází k regeneraci thioredoxinem nebo
glutaredoxinem. Regulační cyklus (pravá polovina schématu): oxidovaný peroxiredoxin se
dále oxiduje peroxidem vodíku, vzniká sulfinová skupina. V této formě je peroxiredoxin
katalyticky neaktivní. Může být reaktivován sulfiredoxinem. Prx – peroxiredoxin, Trx –
thioredoxin, Grx – glutaredoxin, Srx – sulfiredoxin.
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GPx 1 je sice přítomna především v cytosolu (menší částí pak v mitochondriích) a má
vysokou specifickou aktivitu, Prx I a II však mají vyšší koncentraci (tvoří asi 0,1 až 0,8 %
celkových rozpustných bílkovin cytoplasmy). Nadto mají výrazně vyšší afinitu k peroxidu
vodíku než katalasa i glutathionperoxidasa (jejich Km je < 20 µmol/l)
Zvlášť velký fyziologický význam mají peroxiredoxiny v erytrocytech, kde patří mezi
nejhojnější bílkoviny.

Thioredoxiny (TRx)
Již jsme se zmínili o další skupině bílkovin, které dokáží regenerovat peroxiredoxiny a tím se
podílejí na regulaci redoxního stavu buňky. Do rodiny thioredoxinů (Trx) řadíme bílkoviny
s motivem – Cys – X – Y – Cys –. Počet známých členů roste: je známo kolem 80
zástupců[40,49,56,63-65]. Nejprostudovanější je „klasický“ cytosolový thioredoxin 1 a
mitochondriální Trx2. Příbuzný Glutaredoxin má 2 izoformy . Jde o glutathion-dependentní
členy rodiny thioredoxinů. Grx 1 se nachází v cytosolu, Grx2 v jádru a mitochondriích. Mezi
thioredoxiny dále patří celá řada bílkovin, které z historických důvodů nesou nejrůznější
jména: proteindisulfidisomerasa (PDI), transmembránový TMX, mikrotubulární Trx-like
protein 2 (Txl-2), plasma cell Trx-related protein (PC-TRP) a další.
Thioredoxiny se chovají jako disulfidreduktasy s malou substrátovou specifitou – kromě
peroxiredoxinu dokáží redukovat např. disulfidy insulinu, fibrinogenu, choriového
gonadotropinu a dalších.
Thioredoxin 1 má několik posttranslačních modifikací. Protein zkrácený na prvních 80 nebo
84 aminokyselin je secernován buňkami a vykazuje účinky podobné cytokinům. S-nitrosylace
Trx na cysteinu 69 má pro změnu výrazný antiapoptotický efekt.
Hladina Trx1 v séru či plasmě se zdá být dobrým ukazatelem oxidačního stresu (infekce HIV,
HCV, akutní infarkt myokardu, chronické srdeční selhání).
Transgenní myši s nadprodukcí Trx1 jsou odolnější vůči oxidačnímu stresu a nejrůznějším
onemocněním s ním spojeným a dožívají se vyššího věku.
Exogenně podaný Trx1 může vstupovat do buněk, snižuje intracelulární hladinu ROS a
působí proti apoptóze. Podle posledních studií Trx1 zlepšuje průběh autoimunitní
myokarditidy, infarktu myokardu, mozkového infarktu, akutního poškození plic. Exprese
Trx1 je snížená v aortě spontánně hypertenzního laboratorního potkana (SHR)
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Glutaredoxiny (GRx)
Glutaredoxiny mají podobnou úlohu jako thioredoxiny a dokáží redukovat bílkovinné
disulfidy. Kromě toho mohou redukovat i smíšené disulfidy, tzn. dokáží z bílkoviny odštěpit
glutathion navázaný na zbytek cysteinu[63,66,67].
Glutaredoxiny mohou být rozděleny do tří skupin:
1. Klasické glutaredoxiny. Jsou to bílkoviny o velikosti kolem 10 kDa. Ve svém aktivním
centru obsahují sekvenci CPYC a v prostoru zaujímají konformaci označovanou jako
thioredoxin/glutaredoxin fold. Do této skupiny patří Grx1 a 3 z E.coli. Slouží jako donory
elektronů pro redukující enzymy jako je ribonukleotidreduktáza.
2. Glutaredoxiny příbuzné glutathion-S-transferázám. Jde o velké enzymy se dvěma
doménami. Jednu tvoří opět thioredoxin/glutaredoxin fold a v aktivním centru opět mívají
sekvenci CPYC. Druhá doména má podobu α-helixu. Do této skupiny patří např. Grx2
z E.coli, ale také některé proteiny zařazované mezi glutathion-S-transferázy. Ve všech
případech jde o proteiny, které hrají úlohu v detoxifikaci nebo při odpovědi na stres.
3. Glutaredoxiny s monothiolovým aktivním centrem (obvykle se sekvencí CGFS). Patří
mezi ně např. kvasinkové yGrx3, yGrx4 a yGrx5 či lidská bílkovina PICOT (protein kinase
C-interacting cousin of thioredoxin).
Cytosolový Grx1 souží k redukci proteinových disulfidů (např. ribonukleotidreduktázy),
podílí se na redukci dehydroaskorbátu a zasahuje do regulace transkripčních faktorů a
apoptózy. Je inhibován kadmiem.
Grx2 má dva alternativní transkripty, které se liší v prvním exonu. Podle něj je Grx2
transportován buď do mitochondrie nebo do jádra. Oxidovaný Grx2 může být redukován buď
glutathionem nebo thioredoxinreduktasou, a to bez ohledu na to, zda je oxidován ve smyslu
tvorby disulfidového můstku mezi svými dvěma cysteiny nebo ve smyslu tvorby smíšeného
disulfidu s glutathionem. Grx2 chrání buňku před ROS z mitochondrií. Buňky s inhibovanou
Grx2 pomocí siRNA byly citlivé na řádově nižší koncentrace ROS-indukujících látek jako
doxorubicin či fenylarsinoxid ve srovnání s kontrolami.
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Katalasa
Katalasa je dismutasa, která redukuje jednu molekulu peroxidu vodíku na vodu při současné
oxidaci druhé molekuly peroxidu na molekulární kyslík[48]. Nachází se výlučně
v peroxisomech savčích buněk. Její hlavní úlohou je likvidace peroxidu vodíku, který vzniká
při α-oxidaci mastných kyselin v peroxisomech. Na cytoplasmatickou koncentraci H2O2 nemá
přímý vliv – rozkládá jen peroxid, který difunduje do peroxisomů. Přesto je její aktivita
výrazně indukována oxidačním stresem a zejména extracelulární koncentrací peroxidu
vodíku. Regulace aktivity katalasy je zprostředkována zejména fosforylací závislou na
tyrosinkinasách c-Abl a Arg, a také na ubikvitinylaci, jež závisí na stejných kinasách. Nízké
koncentrace peroxidu vodíku zřejmě prostřednictvím c-Abl a Arg aktivují katalasu, zatímco
vysoké koncentrace vedou k její ubikvitinylaci a odbourání, čímž působí proapoptoticky.
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Reaktivní formy kyslíku a signalizace
Široká odborná i laická veřejnost si pod volnými radikály a reaktivními formami kyslíku
představí nejčastěji toxické, pro zdraví potenciálně nebezpečné látky. Takový pohled mohl
mít své opodstatnění donedávna, z dnešního hlediska je ale značně okleštěný. Jako toxické se
ROS chovají, přesáhne-li jejich koncentrace určitou hranici a dojde-li k vyčerpání
antioxidačních mechanismů. Reaktivní formy kyslíku ale hrají v organismu i důležité
fyziologické úlohy. Některé jsou známy už dlouho – ve velkých koncentracích vznikají např.
v peroxisomech fágů, kde jsou nezbytné pro likvidaci odbourávaných částic. Svou úlohu mají
také v reakčních mechanismech celé řady metabolických pochodů (např. již zmíněné reakce
na cytochromech nebo třeba při syntéze eikosanoidů), byť v tomto případě působí v přesně
ohraničeném prostoru (aktivním centru enzymu) a ROS uvolněné mimo něj lze považovat za
uniklé.
Zcela nová kapitola se otevřela, když se zjistilo, že velká většina buněk obsahuje NADPH
oxidasu. Dosud byl tento enzym známý jen ve fagocytech, kde má vysloveně zničující účinek.
V nefagocytárních buňkách tvoří podstatně menší, subtoxické koncentrace ROS. Dnes se
všeobecně přijímá, že tyto nízké koncentrace ROS mají významnou signální funkci.
Skutečnost, že by se reaktivní formy kyslíku mohly chovat jako signální molekuly není až tak
překvapující, uvědomíme-li si, že oxid dusnatý NO· – dnes již dobře známá signální
molekula, je také volný radikál. V literatuře se za signální ROS zpravidla považuje superoxid
O2·-, peroxid vodíku H2O2 a singletový kyslík. Je však otázkou, zda skutečně všechny
uvedené látky mají tuto úlohu za fyziologických podmínek; situaci komplikuje fakt, že
jednotlivé ROS se mohou rychle přeměňovat v jiné. Většinou budeme pro jednoduchost
předpokládat, že primárně vzniká jako signální ROS superoxid. Musíme však mít na paměti,
že superoxid může snadno dismutovat na peroxid vodíku, takže některé účinky mohou být
tímto způsobem zprostředkované. Jiné ROS navíc nepochybně budou mít podobné účinky na
biomolekuly (nezapomínejme, že všechny reakce ROS s biomolekulami jsou v principu
jednoduché oxidace a redukce).
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Cíle působení signálních ROS
Reaktivní formy kyslíku sice fungují jako články některých signálních řetězců, nemůžeme
však očekávat, že by pro ně existovaly typické receptory. Jejich funkce je do značné míry
nespecifická – většinou je signalizace ROS založena na změně rozložení disulfidových
můstků, méně často na jiné redoxní modifikaci bílkovin[68]. V důsledku toho může docházet
k agregaci bílkovin, přiblížení podjednotek apod. Výsledkem je změna aktivity enzymu
(nejčastěji kinasy či fosfatasy) popřípadě změna chování některého iontového kanálu
(nejčastěji pro vápník či draslík).
Přestože ROS nemají specifické receptory, předpokládá se, že některé bílkoviny jsou na jejich
působení citlivější než jiné a fungují jako senzory redoxního stavu. Popisu redoxních senzorů
se věnuje řada skupin, dosavadní údaje jsou přesto značně útržkovité[69-72].

Signální dráhy zahrnující ROS
Tak jako zatím přesně neznáme cílové molekuly působení ROS v signální transdukci,
neznáme přesně ani celé signální dráhy, v nichž mají ROS své místo. Přesto bylo v posledních
letech na tomto poli dosaženo značného pokroku. Bohužel je k dispozici jen značné množství
jednotlivých zjištění, která byla získána nejrůznějšími technikami na různých
experimentálních modelech, a jejichž shrnutí je proto dosud problematické. Na tomto místě se
proto pokusíme jen o několik zobecňujících poznámek.
Nejvíce prozkoumaným signálem, který zvyšuje produkci ROS v buňce, je působení
růstových faktorů (např. EGF[73-78], PDGF[77,79-85], TGF-β1[86,87]) a cytokinů
(TNFα[22,40,88-100], interleukin 1β[101-105], CD-28). Podobný účinek mají i další
hormony, například insulin[106-110] nebo angiotensin II[20,26,76,81,111-122]. Všimněme
si, že ve všech případech jde o malé peptidy, které stimulují proliferaci buněk.
Signální dráhy růstových faktorů nejsou ještě podrobně popsány. Vesměs jsou závislé na
proteinkinase C, která fosforyluje podjednotky phox-NOX a umožňuje tak jejich
sestavení[21,76,81,123-133]. O ECTO-NOX je známo, že ji aktivuje jiný běžný článek
signálních kaskád, kyselina arachidonová[134,135].
Mírné zvýšení koncentrace ROS v buňce zpravidla zvyšuje proliferační aktivitu[40,136,137].
Ani v tomto případě není signální kaskáda známá. Zdá se však, že superoxid poměrně
nespecificky aktivuje kinasy (zejména serin-threoninové), včetně mitogeny aktivovaných
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protein kináz (MAPK) v cévní stěně, např. p42/p44 MAPK, stresem aktivované kinázy, c-Jun
N-terminální kinasu a p38 MAPK-asociované dráhy[14], a naopak inhibuje
fosfatasy[6,72,80,109,138-140]. Také peroxid vodíku inhibuje fosfatasy, pravděpodobně
přímou oxidací cysteinových zbytků v aktivním místě[14].
Peroxid vodíku aktivuje některé transkripční faktory (např. NF-κB[141-144], AP1[14,40,145-147] a další).
Koncentrace reaktivních forem kyslíku také výrazně zasahuje do signalizace intracelulárním
vápníkem[6,14,15,148,149]. Peroxid vodíku zvyšuje intracelulární koncentraci Ca2+
v hladkých svalových buňkách cév. V endotelu způsobuje peroxid vodíku přechodné uvolnění
Ca2+ z intracelulárních zásob. Mechnismem závislým na kalciu a kalmodulin-dependentní
kinase II (CaMK II) zvyšuje peroxid vodíku i expresi NO synthasy[14].
ROS také mohou aktivovat, inhibovat či ponechat neovlivněné draslíkové kanály, což má
zásadní vliv na polarizaci buněčné membrány[15,150,151].

Zajímavé je, že signalizace přes ROS pravděpodobně obsahuje kladné zpětné vazby. Např.
phox-NOX je aktivována fosforylací cytosolových podjednotek. Produkce superoxidu pak
aktivuje kinasy a inhibuje fosfatasy, takže se phox-NOX dále snadno aktivuje. Může tím dojít
k zesílení signálu. Otázkou zůstává, jakým způsobem se kladná zpětná vazba přeruší.

Vliv ROS na genovou expresi
Z výše uvedeného je patrné, že změna tvorby nebo naopak odstraňování reaktivních forme
kyslíku povede ke změně aktivity některých transkripčních faktorů. Podívejme se na tomto
místě podrobněji na některé jejich zástupce[14].

Nukleární faktor κB (NF-κB)
NF-κB byl první eukaryotický transkripční faktor, u něhož se prokázalo, že přímo reaguje na
oxidativní stres. Jde o klíčový redoxní senzor ve vaskulární fyziologii a patofyziologii. Jeho
aktivace v endoteliálních buňkách reaktivními formami kyslíku, které vznikly působením
cytokinů, hypercholesterolemie, ischemicko-reperfusního poškození, pokročilých produktů
glykace (AGE) či renin-angiotensinového systému, vede ke zvýšení exprese adhezních
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molekul E-selektinu, ICAM-I, V-CAM-1. Rovněž indukuje Mn-SOD. V hladkých svalových
buňkách cév hraje NF-κB zásadní úlohu při regulaci proliferace.

Aktivující protein 1 (activating protein 1, AP-1)
AP-1 je aktivován peroxidem vodíku a dalšími prooxidačními stimuly (oxLDL, 4-hydroxy-2nonenalem). Podílí se na regulaci genů, které v cévě řídí zánět, ICAM-1 a MCP-1, zvyšuje
expresi endotelinu 1 (ET-1). Při hyperglykemii se účastní indukce interleukinu 8.

Hypoxií indukovaný faktor 1 (HIF-1)
Reaktivní formy kyslíku mění stabilitu HIF-1α a posttranslačními změnami ovlivňují aktivitu
HIF-1. V důsledku toho se mění exprese genů, které regulují angioneogenezi, energetický
metabolismus, buněčnou proliferaci a remodelaci cév.

PPAR
PPAR se mohou považovat za redox-senzitivní transkripční faktory v cévách, neboť jsou
aktivovány oxidativně modifikovanými mastnými kyselinami. Působí protizánětlivě, neboť
ruší signál NF-κB, STAT a AP-1.
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NAD(P)H oxidasy
Za nejdůležitější fyziologický zdroj superoxidu pro buněčnou signalizaci se v posledních
letech považují NAD(P)H oxidasy. Literárně se zpravidla uvádí, že jde o enzymatické
systémy příbuzné fagocytární NADPH oxidase, která tvoří ROS při tzv. respiračním vzplanutí
fágů.
Tvorba superoxidu v nefagocytárních buňkách však, na rozdíl od fágů, probíhá nejen za
současné oxidace NADPH, ale i NADH – proto se často hovoří o NAD(P)H oxidase. Přesnou
molekulární charakterizaci zdroje superoxidu v přítomnosti NADH a NADPH nemůžeme
dosud považovat za uzavřenou – dosavadní experimentální práce totiž používají řadu různých
přístupů, jejichž výsledky nemusejí být vzájemně kompatibilní. Na jedné straně se tak
používají metody založené na měření produkce superoxidu při současné oxidaci NADH
a/nebo NADPH, přičemž tyto redukční ekvivalenty bývají často ve vysokých, zcela
nefyziologických koncentracích. Redukci molekulárního kyslíku na superoxid může za těchto
podmínek s největší pravděpodobností katalyzovat několik enzymů. Nemusí přitom jít o
reakci, která by v podstatnější míře probíhala za podmínek in vivo – fyziologicky jsou
pravděpodobně alespoň v některých případech donorem elektronů jiné látky než NAD(P)H,
např. chinolony a semichinony.
Skutečnost, že nefagocytární NAD(P)H oxidasy mohou využívat jako donor elektronů NADH
(a v některých případech bývá NADH oxidasová aktivita vyšší než NADPH oxidasová), lze
vysvětlit dvěma způsoby: buď je nefagocytární NAD(P)H oxidasa skutečně příbuzná
fagocytárnímu enzymu, avšak postrádá nebo má jinou specifitu k redukovanému nukleotidu,
nebo může jít o jiný enzymatický systém, který má podobnou katalytickou aktivitu. Jakkoliv
tuto otázku dosud není možné rozhodnout, je pravděpodobné, že půjde o kombinaci obou
možností. Na tomto místě proto rozdělíme enzymy s NAD(P)H oxidasovou aktivitou do dvou
skupin – na enzymy příbuzné fagocytární NADPH oxidase (phox-Nox) a ostatní.

phox-NADPH oxidasy (phox-NOX)
Dnes je známo celkem sedm enzymů příbuzných fagocytární NADPH oxidase. Zpravidla jde
o enzymy, které se skládají z několika podjednotek. Protože význam jednotlivých
podjednotek ani jejich interakce nebyly dosud dostatečně popsány, přidržíme se klasifikace
založené na podjednotce odpovídající gp91PHOX (nověji Nox2) fágů. Jednotlivé izoenzymy se
označují Nox1 až 5, Duox1 a Duox2.
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Struktura enzymů příbuzných fagocytární NADPH oxidase
Jak jsme již uvedli, fagocytární NADPH oxidasa se skládá z membránové části, kterou tvoří
podjednotky Nox2 (dříve gp91PHOX) a p22PHOX, a cytosolové části tvořené podjednotkami
p67PHOX, p47PHOX, p40PHOX a malým G-proteinem z rodiny Rho (rac2 nebo rac1). V různých
obměnách mají podobnou strukturu i příbuzné enzymy. Na tomto místě uvedeme složení
fagocytární NADPH-oxidasy[21,152] a dále probereme odlišnosti jednotlivých izoenzymů.

V průběhu aktivace fagocytární NADPH-oxidasy se cytosolové podjednotky přesouvají
k membránovým a dochází ke složení enzymu. K tomu jsou nutné specifické fosforylace
podjednotky p47PHOX proteinkinasou C, uvolnění Rac ze specifického bílkovinného
inhibitoru a hydrolýza GTP navázaného na Rac na GDP.

Obr. 4: Struktura fagocytární NADPH oxidasy

36

Martin Vejražka

Úloha NAD(P)H oxidasy v signální trandukci

Nox2 (gp91PHOX)
Vlastní přenos elektronů probíhá na podjednotce gp91PHOX (nověji Nox2) NADPH oxidasy.
Obsahuje 6 α-helikálních transmembránových domén, které vytvářejí protonový kanál. Na
cytoplasmatickém C-konci je navázán FAD a je zde vazebné místo pro NADPH. Na
histidinech třetí a páté transmembránové domény jsou koordinovány dva hemy. Při aktivaci
enzymu se po navázání redukovaného NADPH přenášejí dva elektrony postupně přes FAD a
oba hemy skrz membránu na vesikální nebo extracelulární stranu, kde dochází k redukci dvou
molekul kyslíku na dva superoxidové radikály. Aby byl tento přenos elektricky vyvážený,
procházejí současně kanálem tvořeným α-helikálními doménami dva protony.

p22PHOX
Druhá membránová podjednotka je p22PHOX. Společně s gp91PHOX vytváří část enzymu, jež se
podle charakteristického absorpčního spektra označuje jako cytochrom b558. Podjednotka
p22PHOX váže při aktivaci na svou cytosolovou část podjednotku p47PHOX .

p47PHOX
Bílkovina p47PHOX spojuje při aktivaci enzymu cytosolové podjednotky s membránovými.
V průběhu aktivace musí být fosforylována proteinkinasou C (PKC) na serinových zbytcích
S303 nebo S304 a S358 nebo S370. Podjednotka p47PHOX obsahuje na N-konci PX-doménu,
následují dvě tandemově uspořádané SH3 domény. Na C-konci je oblast bohatá na prolin,
která slouží jako vazebné místo pro SH3 doménu podjednotky p67PHOX[19].

p67PHOX
Přesný význam p67PHOX pro funkci fagocytární NADPH oxidasy není jasný. Obvykle se
považuje za „pomocnou bílkovinu“, je nicméně pro funkci enzymu nezbytná. Pravděpodobně
se podílí na přenosu elektronů z NADPH na kyslík[153]. Podjednotka p67PHOX obsahuje na
N-konci čtyři repetice TPR, které váží rac protein. Dále obsahuje doménu PB1 a na C-konci
SH3 doménu, kterou se váže na p47PHOX.
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p40PHOX
Funkce podjednotky p40PHOX není známá. NADPH oxidasa může být funkční i bez této
bílkoviny. Předpokládá se, že se podílí na regulaci enzymu.

Jednotlivé izoenzymy fagocytární NADPH oxidasy

Nox1
Nox1 byl první objevený homolog gp91PHOX (dnes Nox2)[82]. Gen pro tuto bílkovinu se
nachází na chromosomu X v oblasti Xq22. Jsou známé tři sestřihové varianty; z hlediska
produkce reaktivních forem kyslíku je významná jen „dlouhá“ varianta označovaná NOH-1L.
Krátká varianta NOH-1S slouží pravděpodobně jako protonový kanál bez elektronového
transportu a třetí známá sestřihová varianta, NOH-Lv, nebyla zatím blíže charakterizována.
Nox1 obsahuje 564 aminokyselin a z 56 % se shoduje s Nox2. Podobně jako Nox2 obsahuje
vazebná místa pro NADPH, FAD a dva hemy. Nox1 se nejvíce exprimuje v epitelových
buňkách tlustého střeva, zejména v apikálních částech krypt[154]. Kromě toho se vyskytuje
v hladkých svalových buňkách, děloze, prostatě, ledvinách, žaludku a osteoklastech.
Pro produkci superoxidu vyžaduje Nox1 homolog fagocytárního proteinu p47PHOX
označovaný jako NOXO1 (NAD(P)H oxidase organiser 1) a homolog fagocytární bílkoviny
p67PHOX označovaný NOXA1 (NAD(P)H oxidase activator 1)[132,155]. NOX1 dále
interaguje s membránovou podjednotkou p22PHOX a pro aktivaci je nutný i G-protein Rac.
NOXA1 nemá na rozdíl od p47PHOX místa pro fosforylaci, takže aktivace Nox1 závisí pouze
na dostupnosti Rac 1/2 [71].
Fyziologický význam Nox1 zatím zůstává neznámý. Předpokládá se, že v různých typech
buněk může mít různou funkci[19]. V tlustém střevu se může podílet na obraně proti
bakteriím[156]. Z tohoto hlediska jej nemůžeme považovat pouze za zdroj malých množství
O2·- pro signalizaci, ale i za zdroj mikrobicidních koncentrací ROS.
Nox1 se podílí na rozvoji hypertenze indukované angiotensinem II[111,115,157] a na
produkci ROS stimulované angiotensinem II.
V cévní stěně je exprese Nox1 poměrně nízká, může však být stimulována PDGF či
angiotensinem II[14].

Nox2 je novější označení pro fagocytární gp91PHOX.
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Nox3
Nox3 je kódována genem ležícím na 6. chromosomu (6q25.1-q26) a skládá se z 568
aminokyselin. Vykazuje 58% shodu s Nox2[19]. mRNA pro Nox3 byla prokázána ve
vnitřním uchu v kochleárním a vestibulárním senzorickém epitelu a ve spirálním gangliu.
Kromě toho byla tato bílkovina prokázána ve fetálních plicích, játrech, ledvinách a
slezině[158].
Nox3 tvoří funkční komplex s p22PHOX. Superoxid produkuje i bez cytosolových podjednotek,
i když jejich vazba produkci superoxidu zvyšuje a pro funkci vnitřního ucha je asi nutná
přítomnost NOXO1[19,159]. Na regulaci Nox3 se podílí i Rac1[160].
Nox3 je nutná pro funkci vnitřního ucha; nejspíše se podílí na tvorbě otokonií[161], ale není
jasné, jakým způsobem. Spekuluje se o tom, že ROS tvořené Nox3 by mohly precipitovat
extracelulární bílkoviny tvorbou dityrosinových můstků a takto vzniklá sraženina by mohla
být základem pro kalcifikaci otokonií[19].

Nox4
Nox4 se původně popisovala jako „renální oxidasa“ (Renox). Jde o bílkovinu kódovanou na
poměrně dlouhém úseku 11. chromosomu (11q14.2-q21) sestávající z 578 aminokyselin[162].
Vykazuje 39% homologii s Nox2. Nejprve byla nalezena v ledvinách (její lokalizace v tomto
orgánu se liší u různých druhů[19]), byla však prokázána i v celé řadě dalších orgánů: ve
fetálních játrech, hladkých svalových buňkách, osteoklastech, krvetvorných kmenových
buňkách, adipocytech a pupečníkových endoteliích[158]. Nox4 se nachází intracelulárně:
v hladkých svalových buňkách cév byla prokázána v endoplasmatickém retikulu a jádru,
v lidských endoteliích pupečníkové žíly v jádru.
Nox4 tvoří funkční komplex s p22PHOX, ale pravděpodobně je nezávislá na cytosolových
podjednotkách. Aktivita Nox4 se pravděpodobně reguluje na úrovni exprese[19].
Nox4 redukuje molekulární kyslík nejen za současné oxidace NADPH, ale i NADH; podle
některých autorů dokonce NADH před NADPH preferuje[21]. Kyslík spíše než na superoxid
redukuje až na peroxid vodíku[163].
Fyziologická úloha Nox4 není známá a pravděpodobně je v různých orgánech různá.
Spekuluje se o ní jako o možném senzoru pro kyslík v ledvinách, kde by mohla regulovat
syntézu erytropoetinu[19]. Podílí se na patogenezi diabetické nefropatie[139]. Nox4 je
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pravděpodobně hlavním producentem ROS v endotelu[164,165]. Také se podílí na produkci
ROS stimulované přes insulinový receptor[109].

Nox5
Nox5 byla původně nalezena podle homologie své cDNA s Nox2. Popsána byla bílkovina o
565 aminokyselinách, která se z 27 % shodovala s Nox2. Později byly nalezeny i alternativní
sestřihy dlouhé více než 700 aminokyselin (označují se Nox5α, Nox5β, Nox5γ, Nox5δ), které
na svém N-konci nesou EF-doménu vážící Ca2+[166]. Gen pro Nox5 se nachází na 15.
chromosomu (15q23). Nox5 se exprimuje především v endoplasmatickém retikulu sleziny,
varlete a ve fetálních tkání, dále ve vaječnících, placentě, pankreatu, hladkých svalových
buňkách cév, kostní dřeni a děloze[158]. Fyziologická funkce Nox5 není známá. Předpokládá
se, že hraje roli v signalizaci lymfocytů a spekuluje se o úloze v regulaci spermatocytů[19].
[167]
Podobně jako ostatní isoformy Nox je Nox5 transmembránová bílkovina, která prochází 6 až
7krát skrz membránu. Od ostatních isoenzymů se liší tím, že její N-konec obsahuje čtyři EFhands, jež váží kalcium a regulují její aktivitu[167]. Aktivace Nox5 je nezávislá na
cytosolových podjednotkách. Ve srovnání s ostatními Nox je aktivace Nox5 jen krátkodobá
(sekundy oproti minutám až hodinám). V bezbuněčném systému je ovšem koncentrace kalcia
nutná pro účinnou aktivaci Nox5 značně vysoká (1 – 10 µmol·l-1), o hodně vyšší, než jsou
obvyklé intracelulární koncentrace vápníku. Citlivost Nox5 k vápníku může být podstatně
zvýšena a její aktivita prodloužena fosforylací tří serinových a jednoho threoninového zbytku
(S486, S490, T494 a S498). Fosforylace těchto zbytků je pravděpodobně katalyzována
proteinkinasou C, nejspíše PKC-β. Místa pro fosforylaci v řetězci Nox5 se nevyskytují
v žádné jiné Nox, ani v Duox1 či 2, které také mají EF-hands a jejichž produkce ROS je
řízena kalciem.
Kromě EF-hands na N-terminálním konci nese Nox5 na C-konci i vazebné místo pro
kalmodulin (CaMBD). V přítomnosti Ca2+ se kalmodulin na toto místo váže, čímž se změní
konformace enzymu a zvýší se citlivost N-konce na stimulaci vápníkem[168].

Duální oxidasy (Duox)
Duální oxidasy Duox1 a 2 byly nalezeny ve štítné žláze. Jde o bílkoviny mnohem větší, než
jsou Nox. Kromě části podobné Nox, která nese NADPH oxidasovou aktivitu a je na C-konci
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proteinu, mají N-terminální doménu s peroxidasovou aktivitou a je příbuzná jiným
peroxidasám. Na rozdíl od ostatních peroxidas však Duox pravděpodobně neobsahují
navázanou hemovou skupinu. Mezi NADPH oxidasovou a peroxidasovou částí jsou dva EFmotivy vážící Ca2+.
Obě Duox mají vysokou aktivitu ve štítné žláze v apikální části thyreocytů[169]. Duox
neprodukují superoxid, ale přímo peroxid vodíku. Přesná molekulární podstata této vlastnosti
není známá[19]; předpokládá se, že by mohla souviset s posttranslačními modifikacemi
bílkoviny Duox. Aktivita Duox se zvyšuje v přítomnosti Ca2+. Kromě toho je regulována na
úrovni exprese. Předpokládá se také závislost aktivity Duox na proteinkinase C [170].
Produkce ROS naopak nezávisí na interakci s p22PHOX ani cytosolovými podjednotkami.
Peroxid vodíku, který Duox produkují ve štítné žláze, se využívá v thyreoperoxidasové reakci
k oxidaci jodu na reaktivní sloučeniny, které se dále používají pro syntézu hormonů štítné
žlázy. Funkce i lokalizace Duox1 a 2 ve štítné žláze je identická; důvod, proč zde existují dva
izoenzymy, nebyl objasněn. Geny pro Duox1 i 2 leží v těsné blízkosti na 15. chromosomu
(15q15.3).
V ostatních tkáních se Duox pravděpodobně podílejí na tvorbě ROS pro buněčnou signalizaci
a spekuluje se i o účasti na tvorbě ROS při obraně proti mikroorganismům ve sliznicích[19].

Duox1
Duox1 obsahuje 1551 aminokyselin a její NADPH oxidasová část vykazuje 47% homologii
s Nox2[169]. Kromě štítné žlázy se exprimuje v epiteliích dýchacích cest, pankreatu,
placentě, prostatě a varleti

Duox2
Duox2 se skládá z 1548 aminokyselin[169]. NADPH oxidasová část je ze 47% homologní
s Nox2. Kromě štítné žlázy se exprimuje v mnoha částech gastrointestinálního traktu a
v epiteliích dýchacích cest
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Další povrchové NAD(P)H oxidasy (ECTO-Nox)
Na plasmatické membráně se nachází řada povrchových oxidoreduktas, po molekulární
stránce dosud jen špatně popsaných. Molekulární kyslík redukují na superoxid dodáním
elektronu, který za fyziologických podmínek má zdroj v intracelulárním prostoru. Zatímco
phox-NOX jsou transmembránové proteiny, které na intracelulární straně váží NADPH a na
extracelulární straně produkují superoxid, tyto povrchové oxidoreduktasy nepřenášejí elektron
z intracelulárního prostoru samy. Využívají elektronový transportní řetězec (trans-plasma
membrane electron transport, tPMET), jehož podstatným článkem je
hydrochinon[135,171,172]. Redukovaný hydrochinon je za fyziologických podmínek
pravděpodobně vlastním donorem elektronů pro tyto povrchové enzymy. Jako intracelulární
zdroj elektronů slouží především NADH , ale i NADPH a další redukční činidla.
In vitro se často jako donor elektronů používá NADH nebo NADPH podané extracelulárně
(tedy bez využití tPMET). Jde o nefyziologický zdroj, neboť tyto nukleotidy se v dostatečné
koncentraci v extracelulárním prostoru in vivo nevyskytují. Nicméně na základě skutečnosti,
že tyto enzymy produkují superoxid po dodání NADH nebo NADPH, se označují jako
povrchové NAD(P)H oxidasy, popřípadě externí NADH oxidasy (ECTO-NOX).
ECTO-NOX mají řadu pozoruhodných vlastností. Jde o velmi odolné bílkoviny odolné např.
proteolýze proteinasou K či denaturaci teplotou mezi 70 až 80 °C[173]. Kromě NADH
oxidasové aktivity mají ještě proteindisulfidtransferasovou aktivitu[174]. Obě aktivity
pravidelně oscilují v čase (střídají se) s velmi přesnou, na teplotě nezávislou periodou kolem
24 minut[175,176].
V současné době jsou popsány tři ECTO-NOX: konstitutivní CNOX, tumor-asociovaná
tNOX[134,177-179] a se stárnutím asociovaná (age related) arNOX[42,180].

NADH a/nebo NADPH oxidasová aktivita produkující superoxid byla popsána i u dalších
enzymatických systémů, například xanthinoxidoreduktasy či NO-synthasy. Jejich význam je
nejasný.
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Cévní oxidasa
NAD(P)H oxidasy tvoří hlavní zdroj superoxidu v cévách[14]. Ve všech typech buněk cévní
stěny byly prokázány Nox1, Nox2, Nox4 a Nox5[21]. Na celkové produkci ROS pro
buněčnou signalizaci se různou měrou podílejí všechny tyto enzymy; proto se používá termín
cévní oxidasa, který zahrnuje všechny NADPH oxidasy exprimované buňkami cévní stěny
v určitém okamžiku bez ohledu na jejich konkrétní molekulární identitu.
Shrňme některé významné vlastnosti cévní oxidasy:
•

Nízká aktivita. Ve srovnání s NADPH oxidasou stimulovaných fagocytů má cévní
oxidasa nízkou aktivitu (~ 1 – 10 %). To může být způsobeno nižší expresí součástí
enzymu, menší dostupností cytosolového NAD(P)H jako substrátu nebo jinou regulací
aktivace enzymu[21].

•

Bazální aktivita. Zatímco nestimulované neutrofily nemají prakticky žádnou bazální
aktivitu NADPH oxidasy, v buňkách cévní stěny má tento enzym určitou aktivitu i bez
předchozí stimulace. Přidání cytosolové frakce k izolovaným membránám, které je u
fagocytů nutné pro aktivaci membránové NADPH oxidasy, vede u cévních buněk
překvapivě ke snížení bazální aktivity. Konstitutivní aktivitu cévní NADPH oxidasy
nese část enzymu složeného ze všech podjednotek. Další část enzymu může být
aktivována translokací cytosolových podjednotek, podobně jako je tomu u fagocytární
NADPH oxidasy.

•

Subcelulární lokalizace. Vaskulární NADPH oxidasa se z velké části nachází
intracelulárně. Předpokládá se, že se superoxid neuvolňuje přímo do cytosolu, ale
spíše do vezikul a organel ohraničených membránami, včetně jádra. Superoxid
z těchto organel může pronikat jen omezeně, může v nich však dismutovat na peroxid
vodíku, který snadno difunduje biologickými membránami. Kromě intracelulární
NADPH oxidasy je, zejména v endotelu a ve fibroblastech adventicie, část tohoto
enzymu uložena v plasmatické membráně nebo blízko ní. Pravděpodobně slouží pro
parakrinní signalizaci.

•

Časná a pozdní aktivace. Aktivace může probíhat jednak během několika minut od
stimulace, jednak v průběhu několika hodin. Pomalejší, pozdní aktivace je způsobena
vyšší expresí Nox[81]. Z fyziologického hlediska je asi nejvýznamnější látkou, která
stimuluje aktivitu cévní NADPH oxidasy, Angiotensin II. Jeho působením se po
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několika hodinách zvyšuje aktivita NADPH oxidasy hladkých svalových buněk cév
dvakrát až třikrát[112].
•

Zapojení v signální transdukci. Vaskulární NADPH oxidasa produkuje nízké,
subtoxické koncentrace ROS a hraje úlohu v signální transdukci především stimulací
některých transkripčních faktorů a proteinových kinas a inhibicí tyrosinových fosfatas.
Je třeba si povšimnout, že tato produkce ROS nevede ke změně redoxního stavu
buňky jako celku, neboť intracelulární prostředí má značnou kapacitu antioxidačních
mechanismů. To je nutné i pro odstraňování signálních ROS, bez kterého by přenos
signálu nepracoval dostatečně citlivě. Stimulace vaskulární NADPH oxidasy tedy
nemusí být spojená s oxidativním stresem.

•

Substrátová specifita. Vaskulární oxidasa dokáže významnou měrou oxidovat nejen
NADPH ale i NADH. Nox4, která se výrazně exprimuje v hladkých svalových
buňkách cév, dokonce preferuje NADH před NADPH[21].

Exprese vaskulární NAD(P)H oxidasy
Exprese izoenzymů cévní NAD(P)H oxidasy se liší v různých vrstvách cévní stěny, tak i
v různých typech cév. Ve všech buňkách cévní stěny byla nalezena Nox4 v poměrně vysoké
koncentraci. Nejvíce Nox4 je v medii cév[14,164,181]. Nox2 spolu se všemi podjednotkami
fagocytární NADPH oxidasy se exprimuje také ve všech typech buněk cévní stěny s výjimkou
medie velkých tepen[14,26,164,181]. Na tomto místě ji nahrazuje Nox1, má zde však menší
koncentraci než Nox4[21,26,164]. V cévních hladkých svalových buňkách člověka (nikoliv
však laboratorního potkana) byla prokázána i Nox5[166,182]. Duox2 byla nalezena v medii
lidské aorty[183]. Ostatní homology NADPH oxidasy (Nox3 a Duox2) nebyly v cévní stěně
prokázány[21].

Aktivace cévní NADPH oxidasy
Cévní NAD(P)H oxidasa má jednak bazální aktivitu, jednak může být aktivována agonisty.
Zvýšení aktivity NADPH oxidasy po stimulaci může být jednak časné, v řádu minut – to je
podmíněno především fosforylací podjednotek, a jednak pozdní, v řádu hodin – v tom případě
je dáno především zvýšením exprese podjednotek enzymu. Řízení aktivity cévní NADPH
oxidasy je velmi přesné, díky čemuž se tento enzym může podílet na buněčné signalizaci.
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Významným aktivátorem cévní oxidasy je proteinkinasa C (PKC). V případě fagocytární
NADPH oxidasy fosforyluje podjednotku p47PHOX a u nefagocytárních buněk se předpokládá
obdobný mechanismus účinku. Účinek inhibitorů PKC na aktivaci cévní oxidasy nicméně
není úplný. Cévní oxidasa je tedy zřejmě aktivována více drahami, které se mohou do určité
míry zastupovat[21].
Pravděpodobně přímo zvýšením fluidity plasmatické membrány[184] aktivují NADPH
oxidasu některé lipidy a mastné kyseliny. Kyselina fosfatidová (PA) produkovaná
fosfolipasou D (PLD) se účastní aktivace vaskulární oxidasy některými agonisty[185,186].
Kyselina fosfatidová se navíc může defosforylovat na diacylglycerol (DAG). PA i DAG
mohou aktivovat NADPH oxidasu i nepřímo stimulací PKC. Kyselina arachidonová (AA) a
volné mastné kyseliny vznikající účinkem fosfolipasy A2 (PLA2) a dalších specifických lipas
rovněž přímo stimulují vaskulární oxidasu[112,184].
Na regulaci cévní oxidasy se podílí i malý G-protein Rac. Může se změnit jeho exprese,
GTPasová aktivita a translokace z cytoplasmy k membránám[21]. Rac se posttranslačně
modifikuje isoprenylací závislou na HMG-CoA reduktase. Hydrofobní uhlovodíkový řetězec,
který se na Rac připojí, slouží k zakotvení G-proteinu do membrány v průběhu aktivace
NAD(P)H oxidasy. Isoprenylaci Rac lze potlačit statiny – inhibitory HMG-CoA
reduktasy[187-190] běžně používanými k léčbě hypercholesterolémií.
Prostřednictvím výše popsaných mechanismů může být cévní oxidasa aktivována cytokiny,
růstovými faktory a vasoaktivními látkami, ale také fyzikálními faktory jako je napětí cévní
stěny, pulsující tlak či smykové napětí[14]. Mezi nejvýznamnější agonisty cévní oxidasy patří
angiotensin II[112].
Rac mohou být aktivovány agonisty receptoru pro EGF prostřednictvím fosfatidylinositol-3kinasy (PI3K)[21]. Zajímavé je, že na jedné straně vede stimulace receptoru pro EGF ke
zvýšení produkce ROS aktivací Rac a následně NADPH oxidasy, na druhé straně receptor pro
EGF může být stimulován reaktivními formami kyslíku prostřednictvím kinasy Src. Vzniká
tak kladná zpětná vazba. Další kladná zpětná vazba vzniká díky tomu, že cévní oxidázu
stimuluje ve VSMC i peroxid vodíku a hydroperoxidy lipidů[14]. Skutečnost, že v regulaci
cévní oxidasy existují kladně zpětnovazební mechanismy naznačuje, že by hladina ROS
tvořených touto skupinou enzymů mohla být „přepínána“ mezi dvěma úrovněmi. V klidovém
stavu tvoří cévní oxidasa malé množství superoxidu. Peroxid vodíku, který vzniká jeho
dismutací, je následně vychytáván především za účasti peroxiredoxinů. Pokud však
koncentrace ROS překročí určitou mez, prudce se zvýší aktivita cévní oxidasy. Hlavním
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mechanismem, který v této situaci odstraňuje peroxid vodíku, bude spíše
glutathionperoxidasa. Lze spekulovat o tom, že takovéto výrazné zvýšení tvorby ROS by se
mohlo podílet například na průběhu zánětlivé odpovědi. Společně s poruchami regulace cévní
oxidasy by také mohlo patřit mezi patogenetické mechanismy některých onemocnění, např.
aterosklerosy a jejích komplikací či esenciální hypertenze. V souvislosti s touto hypotézou je
zajímavé zjištění, že nízké dávky ROS mají v cévní stěně antiapoptotický účinek
zprostředkováný zvýšením redoxního regulátoru Trx-1, zatímco vysoké koncentrace ROS
naopak indukují apoptosu a podílejí se tak na poškození endotelu indukovaném oxidačně
poškozenými LDL částicemi, angiotensinem II, hyperglykémií a TNF-α[14].

Vztah cévní oxidasy a oxidu dusnatého
Superoxid produkovaný cévní oxidasou i dalšími zdroji velmi rychle reaguje s oxidem
dusnatým NO· za vzniku peroxynitritu ONOO-. Oxid dusnatý přitom má významnou úlohu
v regulaci tonu cév, účinně navozuje vazodilataci. Zvýšení produkce superoxidu a tím
způsobená biologická nedostupnost oxidu dusnatého v cévách proto vede
k vazokonstrikci[14].

reakce s NO·

vasokonstrikce

O2·dismutace na H2O2

vasodilatace

Obr. 5: Úloha superoxidu v regulaci cévního tonu.

Tento mechanismus se podílí na deficitu NO· v několika modelech vaskulárních onemocnění,
včetně hypercholesterolemie, aterosklerosy, hypertenze, srdečního selhání, endoteliální
dysfunkce, restenosy tepen či hypertrofie medie tepen[13,18,21,29,115,121,191,192]. Podílí
se také na rozvoji cévních komplikací diabetu mellitu, neboť pokročilé produkty glykace
(AGE’s) stimulují NADPH oxidasu v endotelu. Zároveň snižují expresi NOS III (zvyšuje se
rychlost degradace její mRNA)[7,14].
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Všimněme si prostorové blízkosti zdrojů NO· i superoxidu v cévní stěně: oxid dusnatý je
produkován převážně endotelovými buňkami a vazodilatačně působí na hladké svalové
buňky, superoxid se tvoří ve všech vrstvách cévní stěny, především však v hladkých
svalových buňkách.

Reaktivní formy kyslíku tvořené cévní oxidasou však mohou vést i k vasodilataci
(Obr. 5). Superoxid totiž může být dismutován endoteliální CuZnSOD na peroxid vodíku,
který má vazodilatační efekt[14]. Kromě toho Nox4, která je zřejmě nejhojnější NAD(P)H
oxidasou cévní stěny, redukuje molekulární kyslík až na peroxid vodíku, takže dismutace
superoxidu odpadá[163]. Účinkem peroxidu vodíku dochází ke vzestupu intracelulární
koncentrace Ca2+ v hladkých svalových buňkách cév. Také v endotelu způsobuje peroxid
vodíku přechodné uvolnění Ca2+ z intracelulárních zásob. Prostřednictvím draslíkových
kanálů řízených vápníkem a uvolnění NO závislém na vápníku pak dojde k vasodilataci[14].
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NAD(P)H oxidasa v patogenezi onemocnění
Vzhledem k zapojení NAD(P)H oxidasy do signálních mechanismů se nabízí hypotéza, že by
tato skupina enzymů mohla hrát úlohu v rozvoji některých onemocnění a patologických stavů,
zejména spojených s regulací proliferace buněk a buněčného cyklu nebo s metabolismem
oxidu dusnatého. Zvlášť zajímavá je z tohoto hlediska úloha NAD(P)H oxidasy v cévní stěně
– reakce superoxidu produkovaného cévní oxidasou s oxidem dusnatým sloužícím jako
významný vazodilatační signál je dobře popsaná[136].
Zvýšený oxidativní stres se pokládá za příčinu endoteliálního poškození. Hraje významnou
úlohu v patofyziologii několika vaskulárních onemocnění, včetně aterosklerosy, komplikací
diabetu mellitu, vaskulárně podmíněných neuropatií a ischemicko-reperfusního
poškození[14]. Kromě toho v cévní stěně reaktivní formy kyslíku stimulují adhezivní faktory,
angiogenezi[27], způsobují dysfunkci endoteliální bariéry, hypertrofii a migraci hladkých
svalových buněk. Vyvolávají degradaci a reorganizaci mezibuněčné matrix prostřednictvím
matrix-metaloproteinas (hlavně MMP-2 a MMP-9).

Na tomto místě musíme připomenout, že NAD(P)H oxidasu sice někteří autoři považují za
nejvýznamnější zdroj ROS zejména v cévní patologii, nejde však o zdroj jediný. Uvést přesné
pořadí různých zdrojů ROS za rozličných situací by dosud bylo pouhou spekulací. Např.
zvýšená produkce superoxidu mitochondrií je patrná při hyperglykémii, zvýšení hladiny
leptinu nebo hypoxii násleované reperfuzí. Superoxid tvořený mitochondriemi se v těchto
situacích alespoň z části podílí na zvýšení permeability endotelu[14]. Jiným zdrojem
superoxidu může být NO synthasa – dojde-li k rozpojení elektronových transportních
mechanismů v tomto enzymu, začne NO synthasa namísto oxidu dusnatého produkovat O2·-.
Klíčovou roli v rozpojení NOS hraje nedostupnost tetrahydrobiopterinu (BH4). Jeho exogenní
podání částečně obnovuje funkci rozpojené NOS při hypetrenzi, hypercholesterolemii a u
kuřáků. Dostupnost BH4 má zásadní význam pro udržování rovnováhy mezi produkcí
superoxidu a oxidu dusnatého NOS III[14]. Také kyselina listová, která snižuje hladinu
reaktivních forem kyslíku a homocysteinu a zvyšuje dostupnost BH4, měla preventivní účinek
na rozvoj hypertenze vyvolané glukokortikoidy u laboratorního potkana a částečně dokázala i
hypertenzi zmírnit[193].
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NAD(P)H oxidasa a hypertenze
Mimořádný zájem vyvolává vztah mezi aktivitou cévní oxidasy a esenciální hypertenzí. Je to
dáno i tím, že esenciální hypertenze patří celosvětově mezi nejrozšířenější onemocnění,
provází ji řada komplikací a má závažné socioekonomické důsledky. Přestože se výzkumu
esenciální hypertenze již několik desetiletí celosvětově věnuje značná pozornost, není
patogeneze tohoto onemocnění dosud uspokojivě objasněna. Ačkoliv jde pravděpodobně o
onemocnění podmíněné souhrou řady faktorů, a nadto tato nosologická jednotka asi není
homogenní, považují někteří autoři NAD(P)H oxidasu za potenciální cíl léčebných zásahů při
arteriální hypertenzi i některých dalších kardiovaskulárních onemocněních[18].

Současný pohled na patogenezi esenciální hypertenze
Jako esenciální hypertenze se označuje arteriální hypertenze (u člověka opakovaný vzestup
systolického tlaku krve nad 140 mm Hg a/nebo diastolického tlaku krve nad 90 mm Hg), u níž
nelze stanovit vyvolávající příčinu; jde tedy o diagnózu per exclusionem. Jako esenciální
hypertenze se klasifikuje přibližně 95 % všech případů arteriální hypertenze. Často se
vyskytuje u osob, které jsou obézní, mají metabolický syndrom, hyperurikémii, hyperaktivní
sympatický nervový systém (včetně tzv. osobností typu A, osob s vysokou klidovou tepovou
frekvencí či pozitivním chladovým testem). Dále se častěji vyskytuje u osob s pozitivní
rodinnou anamnézou, u černošské populace a při intoxikaci nízkými dávkami olova[194].
Mezi rizikové faktory arteriální hypertenze patří i nízká porodní hmotnost a s ní související
malý počet nefronů[195].
Podle nedávných experimentálních studií se hypertenze rozvíjí ve dvou fázích[194]. První
fáze je vyvolána extrarenálními podněty, které samy o sobě mohou způsobit zvýšení krevního
tlaku, zároveň však indukují renální vasokonstrikci. Patří mezi ně hyperurikémie, angiotensin
II, katecholaminy, endoteliální dysfunkce, porucha uvolňování oxidu dusnatého či některé
léky (např. cyklosporin A).
Druhá fáze je charakterizována perzistentní vasokonstrikcí renálních kortikálních arteriol,
která je již nezávislá na původním podnětu. Rozvíjejí se typické morfologické změny tkáně
ledvin – arteriolosklerosa (tzv. nemoc aferentních arteriol) a intersticiální zánět. V této fázi
začíná výše krevního tlaku reagovat na příjem sodíku.
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Změny ledvinných arteriol bývají výraznější, pokud byla hypertenze vyvolána angiotensinem
II, hyperurikemií či blokádou systému oxidu dusnatého[194]. Naproti tomu bývají jen mírné,
jsou-li vyvolány katecholaminy či hypokalemií.
V průběhu první fáze postupně dochází k depozici extracelulární matrix do stěny aferentních
arteriol. Tím dochází k poruše jejich funkce. Arterioly se pak nemohou kontrahovat natolik,
jak by odpovídalo krevnímu tlaku, a rozvíjí se glomerulární hypertenze. Morfologicky se
objevuje hypertrofie glomerulů a obraz dekompenzované glomerulosklerosy. Později dochází
naopak k ischémii glomerulů.
K progresi hypertenze do pokročilejšího stadia dochází
•

Pokud krevní tlak překročí určitou hranici a selže autoregulace průtoku krve ledvinami.
Glomerulární tlak zůstává normální do hodnot systémového systolického tlaku kolem 160
mm Hg.

•

Při poruše autoregulační odpovědi, např. při sníženém počtu glomerulů.

•

Účinkem kyseliny močové – při hyperurikémii se glomerulární hypertenze objevuje již při
mírné systémové hypertenzi

•

V důsledku dědičné predispozice.

Esenciální hypertenze byla asociována se snížením celkové antioxidační kapacity séra,
askorbátu, vitaminu A a glutathionu. U hypertenzních jedinců byla také nižší aktivita
antioxidačních enzymů superoxiddismutasy a glutathionperoxidasy, stejně jako produkce
oxidu dusnatého. Naopak byla esenciální hypertenze spojena se vzestupem hladiny kyseliny
močové a homocysteinu v séru a se změnami v lipidovém spektru. Osoby s esenciální
hypertenzí měly vyšší sérové hladiny malondialdehydu (MDA), markeru oxidativního
stresu[196].
Vzhledem k častému familiárnímu výskytu esenciální hypertenze se hledá genetický podklad
tohoto onemocnění. V současnosti je známo téměř osmdesát kandidátních genů majících vliv
na krevní tlak a arteriální hypertenzi u člověka[195]. Některé z nich uvádí tabulka 1.
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Geny ovlivňující transport iontů

endoteliální NO-synthasa (eNOS, NOS3)

kotransportér sodíku a lithia

prostacyklinsynthasa (PGIS)

epiteliální sodíkový kanál (ENaC)

endothelin (EDN-1)

kotransportér sodíku a chloridů

receptory pro endothelin (EDNRA a EDNRB)

(citlivý na thiazidy)

selektin E (SELE)

kotransportér sodíku, draslíku a chloridů

fosfolipasa A2 skupina IB (PLA2GIB)

(NKCC2)

gen pro substrát insulinového receptoru (IRS)

potassium inwardly rectifying channel (KCNJ)

adrenomedulin (ADM)

steroid-11β-hydroxylasa (CYP11B1)
11β-hydroxysteroiddehydrogenasa
adducin

Geny ovlivňující systém renin-angiotensin-

Geny se vztahem k aktivitě sympatiku

aldosteron a arginin-vasopresin

mozkový γ-adducin (ADD3)

renin (REN)

dopamin-β-hydroxylasa (DBH)

angiotensinogen (AGT)

fenylethanolamin-N-methyltransferasa (PNMT)

angiotensin konvertující enzym (ACE)

β2-adrenoreceptor

angiotensinový receptor 1 a 2 (AGTR1 a AGTR2)
aldosteronsyntasa (ALDOS)
receptor pro mineralokortikoidy (MCR)
natriuretické peptidy ANP, BNP a CNP
bradykininový receptor B2 (BDKRB2)
bombesin-like receptor (BRS3)
sérový amyloid asociovaný s hypertenzí (SAH)

Tab. 1: Vybrané kandidátní geny podmiňující arteriální hypertenzi u člověka. Upraveno
podle [195].
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Polymorfismy genu CYBA kódujícího podjednotku p22PHOX NAD(P)H oxidasy
Zajímavé jsou v této souvislosti zjištění, že polymorfismy genu kódujícího podjednotku
p22PHOX NAD(P)H oxidasy (gen se označuje CYBA – cytochrom B) mohou být asociovány
s arteriální hypertenzí nebo s výskytem komplikací hypertenze. Dosud byly popsány čtyři
polymorfismy genu p22PHOX: C242T, C549T, G580A a A640G. Dvě z nich (C242T a C549T)
ovlivňují pořadí aminokyselin, v případě polymorfismu G508A nedochází k záměně
aminokyseliny kvůli degeneraci genetického kódu a polymorfismus A640G je ve 3‘-koncové
nepřekládané oblasti[197].

Polymorfismus CYBA C242T
Nejvíce literárních údajů je o polymorfismu CYBA C242T. Frekvence alely C je 67 %, alely
T 33 %. Frekvence genotypů jsou 45,4 % CC, 43,6 % CT a 10,9 % TT[198].
Genotyp CC a frekvence alely C byly signifikantně vyšší u osob s hypertenzí [199]. Genotyp
CC byl také významně častěji nalezen u pacientů s nemocí koronárních tepen[197]. Aktivita
fagocytární NADPH oxidasy byla u genotypu CC vyšší než u CT a TT[198,199]. Obecně se
dá říci, že alela CYBA 242T je asociována s nižší bazální i stimulovanou aktivitou NAD(P)H
oxidasy. Pravděpodobným mechanismem je nahrazení histidinu 72 podjednotky p22PHOX
tyrosinem, čímž se zabrání vazbě hemu v aktivním centru[198].

Další údaje o souvislosti mezi aktivitou NAD(P)H oxidasy a
kardiovaskulárními onemocněními
Nejen genetické studie nasvědčují tomu, že NAD(P)H oxidasa může hrát roli v patogenesi
arteriální hypertenze a jejích komplikací. V aortách laboratorních potkanů s hypertenzí
vyvolanou deoxykortikosteronacetátem (DOCA-salt) byla vyšší produkce superoxidu, jehož
zdrojem byla NAD(P)H oxidasa (přinejmenším z části šlo o Nox2); na nadprodukci
superoxidu se naopak nepodílela xanthinoxidasa ani rozpojená NO synthasa[17].
V erytrocytech pacientů s esenciální hypertenzní byla prokázána vyšší aktivita PKC[200],
která se zásadním způsobem podílí na aktivaci cévní oxidasy. Řada dalších změn byla u
pacientů s esenciální hypertenzí popsána v regulaci adenylátcyklasy, fosfatidylinositolu či
kalcia v krevních destičkách[201-206].
Produkce O2·- neutrofily aktivovanými fMLP (tedy zprostředkovaná především Nox2) byla 34× vyšší u osob s esenciální hypertenzí ve srovnání se zdravými kontrolami[207]. Autoři
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předpokládali, že NADPH oxidasa byla v „nastartovaném“ stavu. Na tuto práci se však
pokusila navázat další skupina[208], která předešlé výsledky nepotvrdila a nenalezla žádné
rozdíly v fMLP indukované produkci superoxidu neutrofily osob s esenciální hypertenzní a
s normálním krevním tlakem. Kromě toho tato práce nenalezla ani žádné rozdíly závislé na
pohlaví, věku či kuřáctví.
Inhibice sestavení Nox2 a p47PHOX vedla ke snížení hypertrofie medie a infiltraci cévní stěny
makrofágy u laboratorního potkana[209].
Zvýšené hladiny Nox2, p47PHOX, p67PHOX a dalších podjednotek Nox byly prokázány
v lidských koronárních arteriích postižených aterosklerosou a v cévách diabetiků, v obou
případech současně se zvýšenou produkcí superoxidu[14]. Angiotensin II zvyšuje expresi
Nox1 a Nox2 v cévní stěně. Naproti tomu polyfenoly z červeného vína blokovaly hypertenzi,
zvýšení produkce superoxidu, zvýšení exprese Nox1 a Nox2 a endoteliální dysfunkci
navozenou AngII[118]. Také mechanický stres zvyšuje produkci reaktivních forem kyslíku a
zejména superoxidu v cévách[210,211], pravděpodobně stimulací NAD(P)H
oxidasy[212,213]
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Cíle
Původním cílem práce bylo popsat zapojení NAD(P)H oxidasy do signální transdukce, a to
zejména ve vztahu k její funkce v cévní stěně při regulaci krevního tlaku a při patogenezi
různých kardiovaskulárních onemocnění. Za tím účelem bylo třeba vyřešit tyto hlavní dílčí
cíle:
1. Zavést techniky tkáňových kultur a zavést kultury jednotlivých buněčných typů cévní
stěny.
2. Zjistit, jaké jsou rozdíly v aktivitě NAD(P)H oxidasy u normotenzních a
hypertenzních jedinců.
3. Pomocí specifických inhibitorů a aktivátorů signální kaskády se pokusit popsat rozdíly
v regulaci NAD(P)H oxidasy normotensních a hypertenzních jedinců.

V průběhu jsme narazili na překvapivé a dosud neznámé vlastnosti apocyninu, jednoho
z široce používaných inhibitorů NADPH oxidasy. Vzhledem k zásadnímu významu tohoto
zjištění pro naši další práci i pro jiné výzkumné skupiny jsme se rozhodli věnovat se
podrobněji vlivu apocyninu na produkci reaktivních forem kyslíku. Výsledky byly úspěšně
publikovány a dočkaly se zájmu vědecké veřejnosti; oproti původním cílům nyní tvoří
stěžejní část předkládané práce.
Mezitím ztratily původní cíle na aktuálnosti, neboť NAD(P)H oxidasa a tzv. cévní oxidasa
byla blíže popsána několika jinými skupinami a většina uvedených otázek byla přesvědčivě
zodpovězena. Začali jsme se proto věnovat dalším spojitostem mezi NAD(P)H oxidasou a
kardiovaskulárními onemocněními. Vzhledem k tomu, že se objevily nové údaje naznačující
možný vliv urikémie na aktivitu cévní oxidasy a tím i na rozvoj kardiovaskulárních
onemocnění, zahájili jsme další výzkum v této oblasti. Výsledky, přestože dosud nemohou být
považovány za uzavřené, tvoří poslední část předkládané práce.

V současné době se předkladatel této práce intenzivně věnuje i dalším studiím zaměřeným na
NAD(P)H oxidasu a kardiovaskulární onemocnění. Stanovuje se aktivita tohoto enzymu
v granulocytech; podle předběžných výsledků našich i jiných skupin se zdá, že koreluje
s aktivitou tohoto enzymu v cévní stěně a mohlo by jít o technicky dostupnou alternativu
k velmi náročnému stanovení aktivity cévní oxidasy u lidí. Vzhledem k tomu, že jde o do
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značné míry samostatnou a poměrně rozsáhlou tematiku otevřenou až v posledních dvou
letech a že ve spolupráci s několika dalšími pracovišti teprve probíhá sběr a zpracování dat,
nezařazujeme do předložené práce ani dokončené dílčí pokusy.
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Metody
Buněčné kultury
Jako pokusný model pro sledování aktivity cévní NAD(P)H oxidasy jsme zavedli kultury
jednotlivých buněčných typů – endotelií, hladkých svalových buněk a fibroblastů izolovaných
z arterií laboratorního potkana. Buňky byly připraveny z jednak z tkání normotenzních zvířat
(Wistar Kyoto – WKY a Brown Norvergicus – BN) a jednak z jedinců s arteriální hypertenzí
(Spontaneously Hypertensive Rat – SHR). Buněčné kultury vycházely z vlastních
primokultur, neboť komerčně nejsou podobné linie (zejména pak izolované z hypertenzních
zvířat) dostupné.
Součástí těchto experimentálních prací bylo i zavedení celé řady technik rutinně potřebných
pro pěstování buněčných kultur na Ústavu lékařské biochemie 1. LF UK.

Kultivace fibroblastů adventicie aorty laboratorního potkana
Fibroblasty adventicie aorty laboratorního potkana byly izolovány explantační metodou
popsanou v literatuře[117]. V hluboké éterové anestézii byla asepticky izolována aorta samců
o hmotnosti do 120 g (věk asi 4 týdny) a byla do ní zavedena kanyla. Po exsangvinaci a
prostřižení v. cava inferior bylo cévní řečiště zvířete propláchnuto kultivačním médiem F12K
s 50 U·ml-1 penicilinu a 50 µg·ml-1 streptomycinu. Poté byla odebrána břišní a hrudní aorta a
uložena ve stejném médiu. Další postup probíhal za přísně sterilních podmínek v laminárním
boxu. Aorta byla mechanicky očištěna od zbytků okolních tkání a rozstříhána na tenké (< 1
mm) kroužky. Ty byly přeneseny na dno Petriho misky pro tkáňové kultury a na každý
kroužek byla nanesena kapka kultivačního média F12K s penicilinem a streptomycinem a
s přídavkem 10 % fetálního bovinního séra (FBS). Po dvou dnech bylo doplněno kultivační
médium, to se dále měnilo dvakrát týdně. Primokultury byly inkubovány obvyklým
způsobem, tj. při 37 °C v atmosféře obohacené o 5 % CO2 a nasycené vodní párou. Pátý den
od založení kultury byly odebrány kroužky aorty. Od první pasáže, tj. po třech týdnech od
založení kultury, se používalo kultivační médium F12K s 10 % FBS bez antibiotik. Dále se
fibroblasty pasážovaly jednou týdně v obvyklém ředění 1:4. Pro pokusy se používaly buňky
ze 7 až 12 pasáže.
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Kultivace hladkých svalových buněk aorty laboratorního potkana
Hladké svalové buňky byly izolovány z aorty laboratorního potkana a kultivovány metodou
popsanou v literatuře[214]. Aorty byly získány obdobně jako pro izolaci fibroblastů ze samců
o hmotnosti do 120 g (stáří asi 4 týdny) a uloženy v Dulbecově minimálním základním médiu
(DMEM) s 50 U·ml-1 penicilinu a 50 µg·ml-1 streptomycinu. Další izolace probíhala přísně
asepticky v laminárním boxu. Aorty se mechanicky očistily od zbytků okolních tkání. Pak se
inkubovaly 30 minut v roztoku kolagenasy (70 U·ml-1) v Hankově vyváženém roztoku solí
(HBSS) v třepací lázni při 37 °C. Tím se odstranily zbytky adventicie. Poté byly aorty
podélně rozstřiženy a znovu inkubovány s kolagenasou, aby se odstranil endotel. Izolovaná
medie byla uložena v médiu DMEM s penicilinem (50 U·ml-1), streptomycinem (50 µg·ml-1),
fetálním bovinním sérem (FBS, 10 %) a ECGS (endothelial cell growth supplement, 30
µg·ml-1) v inkubátoru s 37 °C, 5 % CO2 a atmosférou nasycenou vodní parou přes noc.
Nasledující den byla tkáň rostříhána na malé částečky (proužky široké asi 1 mm), přeneseny
do roztoku kolagenasy (70 U·ml-1) a elastasy (80 U·ml-1) v HBSS a na třepací lázni
inkubovány při 37 °C, dokud se tkáň nerozpadla (asi 90 – 120 minut). Disociované buňky
byly zcentrifugovány při 1000× g a resuspendovány v kultivačním médiu DMEM s 10 % FBS
a s přídavkem želatiny (1 mg·ml-1). Poté byly znovu zcentrifugovány, resuspendovány
v kultivačním médiu DMEM s FBS (10 %), ECGS (30 µg·ml-1), penicilinem (50 U·ml-1) a
streptomycinem (50 µg·ml-1) a nasazeny do polystyrenových kultivačních lahví potažených
tenkou vrstvou kolagenu I. Kultury byly inkubovány za obvyklých podmínek (37 °C, 5%
CO2, atmosféry nasycená vodní parou), médium se vyměňovalo 2× týdně a buňky byly
pasážovány zpravidla 1× týdně při obvyklém ředění 1:10. Identita kultury byla ověřována
pomocí sledování kontraktibility buněk podle Murray et al. [215]. K pokusům jsme používali
buňky z 5. až 12. pasáže.

Potahování kultivačních nádob tenkou vrstvou kolagenu I[216]
Kolagen I byl zakoupen od Sigma-Aldrich nebo připraven podle protokolu popsaného v
literatuře[217]. Ve stručnosti, kolagenní vazy z ocasu laboratorního potkana se rozpouštěly
v 0,1% kyselině octové (300 ml kyseliny n a1 g vaziva) při 4 °C po 48 hodin za stálého
míchání na magnetické míchačce. Vzniklý roztok byl přefiltrován přes gázu a skleněný filtr a
sterilizován filtrací přes filtr s porozitou 0,22 µm. Obsah bílkoviny byl stanoven biuretovou
metodou.
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Do kultivačních lahví byl nanesen roztok kolagenu (0,05 g·l-1) v kyselině octové (20 mmol·l-1)
v množství 1 ml na 8 cm2 a ponechán na povrchu nejméně 24 hodin při 4 °C. Před použitím
byl kultivační povrch opakovaně opláchnut HBSS, pH 7,4.

Ověření kontraktibility hladkých svalových buněk
Identita kultivovaných hladkých svalových buněk byla pravidelně ověřována metodou
publikovanou Murray et al. [215] založenou na sledování kontraktibility kultivovaných
buněk. Na důkladně vyčištěná sterilní mikroskopická krycí skla byla nanesena tenká vrstva
sterilního silikonového oleje (Sigma.Aldrich). Rychlým protažením plamenem plynového
kahanu došlo k polymerizaci silikonu a k vytvoření tenké vrstvy silikonové gumy na jeho
povrchu. Takto připravená skla se silikonovou gumou na vrstvě oleje byla vložena do
šestijamkových kultivačních desek a překryta suspenzí buněk. Při kultivaci za obvyklých
podmínek začaly buňky růst na filmu silikonové gumy, přičemž na něm vytvořily vrásky
dobře pozorovatelné pod mikroskopem s fázovým kontrastem.
Po stimulaci (noradrenalin, 1 µg·ml-1) došlo u hladkých svalových buněk ke kontrakci,
přičemž se změnilo rozložení vrásek na silikonovém filmu (Obr. 6). U fibroblastů
používaných jako negativní kontroly k obdobné změně nedošlo.

Obr. 6: Kontrola kontraktibility kultivovaných hladkých svalových buněk. Hladké
svalové buňky byly kultivovány na tenkém silikonovém filmu. Při růstu na něm vytvářely
vrásky dobře patrné pod mikroskopem s fázovým kontrastem (obr. vlevo). Po stimulaci
noradrenalinem (1 µg·ml-1) došlo ke kontrakci kultivovaných buněk a k přeskupení vrásek na
silikonovém filmu (obr. vpravo). Zvětšení 400×.
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Optimalizace podmínek kultivace vaskulárních hladkých svalových buněk
Při zavádění kultur cévních hladkých svalových buněk jsme srovnávali růst kultury
v Dulbecově minimálním esenciálním médiu (DMEM) s přídavkem 5, 10 a 20 % fetálního
bovinního séra, s přídavkem a bez přídavku 30 µg.ml-1 ECGS. Používali jsme neošetřené
polystyrenové kultivačí nádoby (NUNC), povrch s tenkou vrstvou kolagenu a povrch
potažený želatinou. Pro každkou kombinaci všech podmínek jsme hodnotili rychlost
proliferace kultury, její morfologii a zachování kontraktibility kultivovaných buněk.
Nejrychlejší proliferace buněk při zachování typického vřetenovitého tvaru a kontraktibility
po nejméně 12 pasáží jsme dosáhli při použití kultivačních podmínek uvedených výše, tj.
s kultivačními nádobami potaženými tenkou vrstvou koloagenu a kultivačním médiem
DMEM s 10 % FBS a 30 µg.ml-1 ECGS.

Kultivace endotelií
Komerčně jsou dostupné některé linie endoteliálních buněk, zejména lidské endotelie
z pupečníkové žíly (HUVEC) nebo endotelie izolované z velkých tepen. Pro naše
experimenty jsme chtěli založit kultury endotelií izolovaných z cév normotenzního a
hypertenzního laboratorního potkana, čímž bychom získali experimentální materiál dobře
srovnatelný s kulturami fibroblastů a hladkých svalových buněk z obdobných zdrojů.
Vyzkoušeli jsme několik technik izolace a kultivace endotelií. Sběrem endotelií pomocí
perfuze cév médiem s kolagenázou byl při práci s cévami laboratorního potkana mimořádně
technicky náročný a ani po několika modifikacích protokolu nevedl k dostatečnému zisku
živých buněk. Úspěšnější byla izolace mikrovaskulárních endotelií z myokardu metodou
podle Nishidy et al.[218]. Myokard byl enzymaticky natráven. Endotelie se separovaly na
základě jejich rychlé adheze k povrchu potaženému lamininem. Přestože se touto technikou
dařilo kultivovat endoteliální buňky i po několik pasáží, nepodařilo se nám získat dostatek
materiálu pro další experimenty.

Izolace leukocytů z periferní krve
Granulocyty a monocyty laboratorního potkana byly izolovány pomocí Histopaque 1083 a
Histopaque 1077 (Sigma) podle protokolu dodávaného výrobcem. Ve čtyřech 15ml
polypropylénových centrifugačních zkumavkách byly převrstveny vždy 3 ml Histopaque
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1083 třemi mililitry Histopaque 1077. Nad gradient jsme položili vrstvu heparinizované krve
laboratorního potkana ředěné fyziologickým roztokem 1:3. Po centrifugaci při 700 g po 30
minut se vytvořila vrstva granulocytů na rozhraní Histopaque 1083 a 1077 a vrstva monocytů
na rozhraní Histopaque 1077 a ředěného séra. Izolované krvinky jsme dvakrát promyli ve
fyziologickém roztoku a resuspendovali v MEM bez fenolové červeně.
Lidské granulocyty byly izolovány pomocí isopyknické sedimentace na kontinuálním
percollovém gedientu podle protokolu výrobce (Percoll, Amershan Biosciences). 15ml
polypropylénové centrifugační zkumavky byly naplněny 70% roztokem Percollu se 150
mmol·l-1 chloridu sodného. Gradient byl ustaven centrifugací při 20 000× g po 20 minut
v úhlovém rotoru. Takto vytvořený gradient byl stabilní nejméně po 14 dní při skladování
v temnu při 4 °C. Při vlastní separaci byl gradient převrstven 3 ml heparinizované krve a
centrifugován 5 minut při 1000× g. Poté jsme odsáli vrstvu séra a nejvyšší frakci, která
obsahovala destičky a mononukleáry. Následovala další centrifugace při 100×g po 20 minut,
při které došlo k oddělení granulocytů a erytrocytů. Granulocyty byly 2× promyty
minimálním esenciálním médiem s Hankovými solemi (MEM-H) a uloženy na ledu. Všechny
stanovované parametry byly v takto připravených granulocytech stabilní nejméně 8 hodin od
izolace. Čistota preparátů získaných oběma metodami byla vyšší než 90% (nátěr,
panoramatické barvení podle Pappenheima), kontaminace byla téměř výlučně na vrub
hemolyzovaných erytrocytů.

Izolace plasmatických membrán
Některé pokusy jsme prováděli se suspenzí plasmatických membrán z kultivovaných buněk.
48 hodin před měřením jsme nahradili obvyklé kultivační médium používané pro danou
kulturu médiem bez séra a růstových faktorů, popřípadě s přídavkem sledovaných látek.
Plasmatické membrány byly izolovány metodou podle Zhaga[122]. Kultura byla krátce
opláchnuta PBS. Pak byla kultivační nádoba ochlazena ledovou tříští; všechny další kroky
probíhaly striktně při 4 °C. Buňky byly mechanicky seškrábány do ledové destilované vody,
aby podlehly osmotické lýze. Dále byly homogenizovány plastovým mikrohomogenizátorem
a dvacetiminutovou sonikací v ultrazvukové lázni. Vzniklou suspenzi jsme centrifugovali 5
minut při 3000× g, abychom odstranili zbývající celé buňky a uvolněná buněčná jádra. Frakce
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obohacená o plasmatické membrány pak byla získána centrifugací supernatantu po 60 minut
při 24 000× g. Pelety byly resuspendovány v PBS a ihned použity k měření.

Příprava chemikálií
Opsonizovaný zymosan (serum treated zymosan, STZ) byl připraven ze zymosanu A ze
Saccharomyces cerevisiae(Sigma-Aldrich). Suspenzi zymosanu A (asi 5 mg.ml-1) jsme vařili
20 minut na vodní lázni v Hankově vyváženém roztoku solí (HBSS). Nabobtnalý zymosan
byl zcentrifugován a po odsátí supernatantu 30 minut inkubován v séru laboratorního potkana
(5 mg zymosanu na 1 ml séra). Tento krok se opakoval celkem třikrát. Pak jsme zymosan
dvakrát promyli v HBSS a resuspendovali na výslednou koncentraci 10 mg.ml-1. Alikvóty se
skladovaly při –85 °C.

2‘,7‘-dichlorofluorescindiacetát (DCFH-DA, Sigma-Aldrich) byl rozpuštěn v koncentraci 4
mmol.l-1 v 96 % ethanolu, dále ředěn destilovanou vodou na koncentraci 250 µmol.l-1. Tento
zásobní roztok byl rozdělen do alikvótů a skladován při –85 °C v dusíkové atmosféře.

2‘,7‘-dichlorofluorescin (DCFH) jsme připravili deesterifikací DCFH-DA jak bylo popsáno
v literatuře[219]. 0,5 ml DCFH-DA 1,0 mmol.l-1 v methanolu jsme smísili s 2 ml 10 mmol.l-1
hydroxidu sodného. Deesterifikace probíhala 30 minut při pokojové teplotě, pak jsme roztok
neutralizovali přidáním 10 ml 25 mmol.l-1 fosfátového pufru, pH 7,4. Roztok byl uchováván
při 4 °C v temnu.

Apocynin aktivovaný peroxidázou a peroxidem vodíku jsme připravili následujícím
postupem: k 0,4 ml apocyninu (Fluka) 4 mmol.l-1 jsme přidali 2 ml PBS, 3 jednotky
peroxidasy z křenu (ICN Biochemicals) a 100 µl peroxidu vodíku (Fluka) 30 ppm. Po
jednohodinové inkubaci jsme přidali 8 kU katalasy (Sigma-Aldrich) a směs jsme inkubovali
15 minut při 37 °C. Proteiny jsme denaturovali krátkým varem, po ochlazení jsme doplnili
MEM bez fenolové červeně do výsledného objemu 4 ml a precipitát jsme odstranili
centrifugací.
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Stanovení produkce ROS
Pro stanovení produkce reaktivních forem kyslíku jsme používali několik přístupů. Tradiční
stanovení produkce superoxidu založené na redukci cytochromu c inhibovatelné
superoxiddismutasou[129,220-223] se v našich experimentech ukázalo jako nedostatečně
citlivé. Metody založené na přímém stanovení radikálů pomocí elektronové paramagnetické
resonance jsme nedokázali využít pro řadu technických obtíží spojených zejména s měřením
v buněčných suspenzích v reálném čase. Využili jsme proto dvou technik: stanovení produkce
ROS pomocí oxidace 2‘,7‘-dichlorofluoresceinu (DCFH) a stanovení produkce superoxidu
pomocí redukce ve vodě rozpustné tetrazoliové sloučeniny WST-1 (water soluble
tetrazolium).

Měření produkce ROS pomocí DCFH
2‘,7‘-dichlorofluorescindiacetát (DCFH-DA) je fluorescenční sonda, která prochází
plazmatickou membránou intaktních buněk do cytoplazmy, kde je buněčnými esterasami
deesterifikována na nepermeabilní 2‘,7‘-dichlorofluorescin
(DCFH). DCFH je snadno oxidován ROS, zejména

HO

O

OH

peroxidem vodíku a hydroxylovým radikálem, na
Cl

fluoreskující DCF[54,143,219,224-226].

Cl
O

Fibroblasty nebo leukocyty byly resuspendovány v MEM
O

bez fenolové červeně s 10 µmol.l-1 DCFH-DA. Po
30minutové inkubaci při 37 °C byly promyty v MEM bez
fenolové červeně a 5·104 buněk·ml-1 bylo resuspendováno
ve stejném médiu obsahujícím sledované inhibitory či

Obr. 7:
2‘,7‘-dichlorofluorescein.
Fluorescenční sonda použitá ke
stanovení produkce ROS

aktivátory. Fluorescenci jsme měřili pomocí
spektrofluorimetru FluoroMax 3 (Jobin-Yvon) 1 hodinu po 2,5 minutách při excitační vlnové
délce 501 nm, štěrbině 5 nm a emisní vlnové délce 521 nm, štěrbině 5 nm při 37 °C. Vzorky
byly po celou dobu měření zvolna promíchávány magnetickým míchadélkem.
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Měření produkce superoxidu pomocí
WST-1
Aktivitu NADH a NADPH oxidasy jsme měřili jako
rychlost redukce tetrazoliového barviva WST-1

-

O
-

O

původně vyvinuta jako obdoba MTT testu

N

N
N+

O

N

založeného na redukci tetrazoliového barviva enzymy
dýchacího řetězce. WST-1 mělo odstranit jednu
z nevýhod MTT, jež ztěžuje jeho použití – špatnou

I

rozpustnost ve vodě. Vnesením polárních skupin však
WST-1 ztratila schopnost pronikat plasmatickou
membránou živých buněk; zároveň se však tato látka

Obr. 8: WST-1. Ve vodě rozpustný
tetrazoliový derivát použitý k měření
produkce superoxidu.

stala použitelnou pro stanovení aktivity povrchových
NAD(P)H oxidas.
48 hodin před začátkem měření bylo kultivační médium nahrazeno médiem bez séra a
růstových faktorů. Poté byly adherentní buněčné kultury, buněčné suspenze nebo izolované
buněčné membrány preinkubovány v PBS s/bez NADH (200 µmol·l-1) nebo NADPH (200
µmol·l-1) při 37 °C po 5 minut v 96jamkové mikrotitrační desce. WST-1 bylo přidáno do
výsledné koncentrace 0,5 mmol·l-1. Produkce superoxidu se měřila jako vzestup absorbance
při 450 nm na miligram bílkoviny za dvacet minut.
U kontrol bez plasmatických membrán nebo buněk nebyla v žádném pokusu prokázána
redukce WST-1, takže nemohlo docházet k přímé redukci této látky redukovanými
nukleotidy. Stejně tak u kontrol bez přídavku NAD(P)H nedocházelo k redukci WST-1.
Redukce WST-1 byla zcela inhibována superoxiddismutasou a syntetickým vychytávačem
superoxidu, tironem[229,230], WST-1 tedy bylo redukováno superoxidem tvořeným
systémem závislým na NAD(P)H. Přidáním peroxidu vodíku k redukovanému WST-1
nedošlo k poklesu absorbance při 450 nm, je tedy nepravděpodobné, že by výsledky měření
mohly být ovlivněny H2O2 vznikajícím dismutací superoxidu.
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(water-soluble tetrazolim, Dojindo laboratories, CAS
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Další použité techniky
Koncentrace bílkoviny
Koncentrace bílkoviny byla stanovena pomocí Biorad Protein Assay podle návodu výrobce a
byla kalibrována proti hovězímu sérovému albuminu (Serva a Sigma-Aldrich). Stanovení byla
prováděna v tripletech v 96jamkové mikrotitrační desce.

Statistické metody
Není-li uvedeno jinak, jsou výsledky uváděny jako aritmetický průměr z nejméně tří
nezávislých měření ± směrodatná odchylka vzorku. Srovnání nezávislých výběrů
Studentovým t-testem bylo proedeno ve statistickém programu Statistica (Statsoft). Hladina
významnosti byla ve všech pokusech a priori stanovena p < 0,05.

64

Martin Vejražka

Úloha NAD(P)H oxidasy v signální trandukci

Výsledky a diskuse
Aktivita NAD(P)H oxidasy ve fibroblastech aorty normotenzního a
hypertenzního potkana. Účinek angiotensinu II.
Prvním experimentálním modelem, který jsme zavedli pro měření aktivity NAD(P)H oxidasy,
byly kultivované fibroblasty z aorty laboratorního potkana. Buňky byly izolovány jednak
z normotenzních jedinců (Brown norvergicus, BN, a Wistar, WKY), jednak z hypertenzních
zvířat (SHR).

Aktivita NADH oxidasy i NADPH oxidasy v buňkách z normotenzních zvířat byla významně
nižší než v buňkách hypertenzních zvířat. Aktivity buněk izolovaných z obou normotenzních
kmenů, tj. brown norvergicus (BN) a Wistar (WKY) se přitom od sebe významně nelišily.
1,2
hypertenzní

1

normotenzní

A450 / mg prot.

0,8
0,6
0,4
0,2

***

***

0
NADH ox.

NADPH ox.
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-0,2

Obr. 9: Aktivita NAD(P)H oxidasy ve fibroblastech aorty laboratorního potkana.
Kultivované fibroblasty z aorty hypertenzního potkana (SHR) měly významně vyšší aktivitu
NADH oxidasy i NADPH oxidasy ve srovnání s fibroblasty z normotenzního potkana (BN).
Aktivita NADH oxidasy a NADPH oxidasy byla stanovena pomocí redukce WST-1 a je
vyjádřena jako změna absorbance při 450 nm na mg proteinu po dvacetiminutové inkubaci
(blíže v kapitole Metody). U kontrol bez NADH / NADPH (ctrl) nebyla redukce WST-1
měřitelná. ***: p < 0,001 (BN proti SHR).
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Tříhodinová inkubace s angiotensinem II (100 nmol·l-1) vedla k mírnému, ale statisticky
významnému vzestupu produkce superoxidu NADH oxidasou i NADPH oxidasou u
normotensních (BN)fibroblastů. Na cévní fibroblasty z hypertenzních zvířat angiotensin II
neměl stimulační vliv, aktivita NADH oxidasy i NADPH oxidasy se spíše snižovala, rozdíl
však nebyl statisticky významný.

150

NADH oxidasa
NADPH oxidasa

% kontrol

*

*

100

50

hypertenzní

normotenzní

Obr. 10: Vliv angiotensinu II na aktivitu NAD(P)H oxidasy fibroblastů aorty
normotenzního (BN) a hypertenzního (SHR) laboratorního potkana.
Suspenze fibroblastů byla 3 hodiny inkubována s angiotensinem II (100 nmol·l-1). Aktivita
NADH oxidasy a NADPH oxidasy stanovená pomocí WST-1 byla srovnávána s kontrolami
neošetřenými angiotensinem. Výsledky jsou uvedeny jako průměry a směrodatné odchylky
pro 6 nezávislých měření.*: p < 0,05.

V dalších pokusech jsme se snažili blíže popsat signální dráhu vedoucí od angitensinu II
k řízení aktivity NAD(P)H oxidasy. Již při prvních pokusech jsme získali překvapivé
výsledky s literárně popsaným inhibitorem NADPH oxidasy apocyninem a tomuto tématu
jsme se věnovali podrobněji.
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Účinky apocyninu na produkci ROS fagocytárními a
negfagocytárními buňkami
Apocynin (4-hydroxy-3-metoxyacetofenon, acetovanilon, CAS

O

CH 3

498-02-2) je metoxy-substituovaný katechol, původně izolovaný
z kořenů himalájské léčivé trvalky Picrorhiza kurroa[231].
Podobně jako některé další methoxy-substituované
katecholy[232] může inhibovat produkci superoxidu
aktivovanými neutrofily, přičemž zůstává zachována jejich
schopnost fagocytózy. V lidovém léčitelství se různé extrakty
z Picrorhiza kurroa (pod lidovým názvem kutaki) používají

O
OH

CH3

Obr. 11: Apocynin

v systémech Ájurvédy a Unani k léčbě stavů spojených s chronickým zánětem. V současnosti
se tato sloučenina intenzivně studuje jako potenciální protizánětlivá látka s předpokládaným
využitím zejména při léčbě artritidy[231]. V pokusech se zvířaty byl prokázán dobrý efekt
apocyninu i při léčbě aterosklerózy[233] nebo v prevenci reperfúzního poškození plic[234].
Apocynin inhibuje tvorbu superoxidu prostřednictvím fagocytární NADPH oxidázy.
Předpokládaný mechanismus jeho účinku je inhibice sestavení cytosolových a membránových
podjednotek tohoto enzymu, pravděpodobně zablokováním sulfhydrylových skupin[232].
Samotný apocynin nepůsobí jako scavenger ROS[235].
Experimentálně se apocynin využívá jako modelový inhibitor fagocytární NADPH
oxidázy. V našich pokusech jsme chtěli této látky, podobně jako někteří další autoři[226],
použít jako inhibitoru NADPH oxidázy v nefagocytech. Ošetření vaskulárních fibroblastů
apocyninem však překvapivě nevedlo ke snížení produkce ROS, ale naopak k jejímu
výraznému zvýšení. Někteří autoři již dříve vyslovili domněnku, že apocynin nepůsobí jako
inhibitor NADPH oxidázy přímo, ale až po aktivaci peroxidem vodíku a peroxidázou[232].
V místě zánětu jsou peroxid vodíku i myeloperoxidáza produkovány fagocyty, ve většině
nefagocytárních buněk však prakticky chybí. Vzhledem ke kontroverzním výsledkům
předběžných pokusů jsme se rozhodli podrobněji se věnovat účinkům apocyninu na produkci
reaktivních forem kyslíku a ověřit hypotézu, že apocynin má odlišný efekt na imunitně
stimulované fagocytární buňky a na nefagocyty: v prvním případě působí jako inhibitor
NADPH oxidázy a jeho podání tak vede ke snížení produkce ROS, ve druhém případě naopak
produkci ROS stimuluje.
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Vliv apocyninu na produkci reaktivních forem kyslíku cévními fibroblasty
Apocynin (100 µmol·l-1) způsoboval zvýšení fluorescence fibroblastů ošetřených DCFH-DA
(Obr. 12). Tuto fluorescenci lze přičítat oxidaci DCFH zachyceného v buňkách; takové
zjištění však bylo v protikladu s očekáváním, že apocynin povede ke snížení produkce
reaktivních forem kyslíku buňkami, neboť dle literárně dostupných údajů se chová jako
inhibitor NADPH oxidasy.
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Obr. 12: Vliv apocyninu na fluorescenci vaskulárních fibroblastů ošetřených DCFHDA. Suspenze fibroblastů cévní stěny (konečná koncentrace 5.104 buněk.ml-1) byla
rozdělena na dvě části. Polovina byla 30 minut inkubována s 10 µmol.l-1 DCFH-DA při 37
°C, druhá část ponechána jako kontrola. Po promytí MEM bez fenolové červeně byla
každá část suspenze opět rozdělena na dva díly, k jednomu byl na začátku měření přidán
apocynin 100 µmol·l-1 (Apo), druhý ponechán jako kontrolní. Fluorescence je vyjádřena
jako počet pulsů za sekundu (CPS).
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Zabývali jsme se proto otázkou, zda uvedený vzestup fluorescence není způsobený přímou
interakcí apocyninu s DCFH, nebo zda nevzniká nějaký metabolit apocyninu, který by
fluoreskoval při použitých vlnových délkách.

Fluorescence DCFH a apocyninu v bezbuněčném systému
V bezbuněčném systému jsme smísili apocynin s DCFH deesterifikovaným in vitro (Obr. 13).
Ve srovnání s předchozím pokusem bylo vyšší pozadí (v pokusu s buňkami poskytoval signál
jen dichlordihydrofluorescein zadržený v buňkách), přídavek apocyninu však nevedl
k vzestupu fluorescence, který by byl srovnatelný s pokusem na živých buňkách. Apocynin
tedy nemohl zvýšit fluorescenci přímou interakcí s fluorescenční sondou.
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Obr. 13: Vliv apocyninu na fluorescenci DCFH.
2‘,7‘-dichlorofluorescein (DCFH) byl připraven in vitro deesterifikací DCFH-DA (blíže
v kapitole Metody). Fluorescence DCFH (20 µmol.l-1) v přítomnosti apocyninu (Apo, 100
µmol.l-1) a bez něj je vyjádřena v počtu pulsů za sekundu (CPS).
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Tvorba fluoreskujících metabolitů apocyninu
Abychom vyloučili vznik fluoreskujícího metabolitu apocyninu, přidali jsme jej k buňkám,
které nebyly ošetřené DCFH-DA (Obr. 12). Nedošlo k žádnému vzestupu fluorescence.
Samotný apocynin nevykazoval žádnou fluorescenci v použité části spektra a ani nevznikal
žádný jeho fluoreskující metabolit.

Vliv apocyninu na produkci reaktivních forem kyslíku imunitně
stimulovanými fagocyty.
Uvedená zjištění byla v rozporu s očekáváním, že apocynin, popsaný jako inhibitor NADPH
oxidasy, by měl snižovat tvorbu reaktivních forem kyslíku a tím i oxidaci DCFH na
fluoreskující DCF. Literárně je apocynin dobře popsaný jako inhibitor respiračního vzplanutí
fágů. Zabývali jsme se proto otázkou, zda apocynin inhibuje respirační vzplanutí
fagocytárních buněk i za přesně stejných podmínek, jaké jsme použili v předchozích
pokusech.
Po přidání apocyninu (100 µmol·l-1) k makrofágům imunitně stimulovaným opsonizovaným
zymosanem (STZ) došlo ve srovnání s kontrolami v prvních minutách k přechodnému
vzestupu produkce reaktivních forem kyslíku (Obr. 14). Produkce ROS poté prudce klesala a
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Obr. 14: Vliv apocyninu na oxidaci DCFH makrofágy imunitně stimulovanými
opsonizovaným zymosanem.
Makrofágy ošetřené DCFH-DA byly stimulovány opsonizovaným zymosanem (STZ, 1
mg.ml-1) v přítomnosti apocyninu (Apo, 100 µmol.l-1) nebo bez něj (ctrl). Rychlost tvorby
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přibližně po 15 minutách byla nižší než u kontrol. Přidání čerstvého apocyninu vedlo opět
k vzestupu produkce ROS, takže pokles tvorby ROS není možné vysvětlit spotřebováním
fluorescenční sondy nebo vyčerpáním makrofágů. Zdá se tedy, že samotný apocynin nepůsobí
jako inhibitor NADPH oxidasy, ale naopak stimuluje tvorbu reaktivních forem kyslíku
buňkami. Makrofágy jej však mohou zřejmě metabolizovat na jinou látku, která tvorbu ROS
naopak inhibuje.

Účinky apocyninu aktivovaného in vitro na produkci ROS
V předchozích pokusech apocynin nedokázal inhibovat produkci reaktivních forem kyslíku
fibroblasty a naopak ji zvyšoval. V případě makrofágů nastupoval inhibiční účinek apocyninu
se zpožděním, neboť nejspíše musel být nejprve přeměněn na aktivní metabolit některými
produkty imunitně stimulovaných fagocytů. Někteří autoři již dříve publikovali hypotézu, že
apocynin musí být aktivován peroxidem vodíku za účasti peroxidasy [232]. Při této reakci
vzniká symetrický dimer s novou vazbou mezi pátými uhlíky [236]. Zabývali jsme se proto
dále účinkem apocyninu předem aktivovaného in vitro peroxidem vodíku a peroxidasou
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Obr. 15: Vliv apocyninu preaktivovaného peroxidem vodíku a peroxidasou z křenu na
produkci ROS vaskulárními fibroblasty.
Vaskulární fibroblasty (106 buněk / ml) byly inkubovány s DCFH-DA (10 µmol·l-1) 30
minut, promyty MEM a resuspendovány v médiu s preaktivovaným apocyninem
(podrobnosti v kapitole Metody) nebo bez něj (ctrl). Fluorescence DCF je vyjádřena jako
počet pulsů za sekundu (CPS).
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z křenu (blíže v kapitole Metody). Takto aktivovaný apocynin měl okamžitý inhibiční účinek
na produkci reaktivních forem kyslíku jak fibroblasty (Obr. 15), tak i makrofágy
stimulovanými STZ.

Vliv vybraných scavengerů ROS a inhibitorů NADPH oxidasy na účinky
apocyninu
Specifický scavenger superoxidu tiron, který prochází plasmatickou membránou, úplně
zablokoval účinky apocyninu na oxidaci DCFH cévními fibroblasty. Také
superoxiddismutasa a katalasa účinky apocyninu přinejmenším z části potlačily (Obr. 16).
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Obr. 16: Vliv některých scavengerů a inhibitorů na produkci ROS stimulovanou
apocyninem.
Vaskulární fibroblasty byly inkubovány s DCFH-DA (10 µmol·l-1, 30 minut) a promyty
v médiu MEM. Fluorescence DCF byla měřena po přidání apocyninu (Apo, 100 µmol·l-1),
tironu (10 mmol·l-1), katalasy (CAT, 8kU·ml-1), superoxiddismutasy (SOD, 400 U·ml-1) a
difenyleniodinia (DPI, 100 µmol·l-1). Za 100 % je považována fluorescence kontrol bez
apocyninu a inhibitorů. *: p < 0,05 ve srovnání s apocyninem.
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Tyto výsledky naznačují, že zvýšení oxidace DCFH účinkem apocyninu je zprostředkováno
superoxidem, který se následně dismutuje na peroxid vodíku.
Stimulační účinek apocyninu na produkci reaktivních forem kyslíku byl také statisticky
významně snížen účinkem difenyleniodinia (DPI, Obr. 16). Difenyleniodinium je inhibitor
flavoproteinů, který se nechová jako scavenger[171,237]. Často se používá jako inhibitor
NADPH oxidasy[12].

Uvedená zjištění podporují hypotézu, že zvýšení fluorescence DCFH vyvolané apocyninem je
zprostředkované zvýšením produkce reaktivních forem kyslíku, nejspíše superoxidu, který
následně dismutuje na peroxid vodíku. Zajímavé je zjištění, že systém, který tyto reaktivní
formy kyslíku tvoří, je inhibovatelný difenyleniodiniem.

Diskuse k experimentům s apocyninem
Apocynin se používá jako inhibitor fagocytární NADPH oxidasy. Vzhledem k tomu, že
fagocytární NADPH oxidasa má s isoenzymy přítomnými v nefagocytárních buňkách řadu
společných vlastností a s některými z nich sdílí i některé podjednotky, pokusili jsme se
apocyninu použít k inhibici NADPH oxidasy cévních fibroblastů. Apocynin však nevedl ke
snížení tvorby reaktivních forem kyslíku těmito buňkami, jak jsme očekávali, ale naopak
způsobil zvýšení této produkce.
Reaktivní forma kyslíku, jejíž tvorba je apocyninem stimulována, je s největší
pravděpodobností superoxid. Zvýšení produkce ROS měřené pomocí oxidace DCFH bylo
totiž zcela zablokováno tironem, syntetickým scavengerem superoxidu, který prochází
plasmatickou membránou. Menší pokles apocyninem stimulované oxidace DCFH způsobila i
superoxiddismutasa a katalasa. Můžeme předpokládat, že účinkem apocyninu se stimuluje
tvorba superoxidu, který následně dismutuje na peroxid vodíku. Skutečnost, že inhibiční
účinek měly i makromolekulární látky (superoxiddismutasa a katalasa), které nemohou
pronikat plasmatickou membránou, nasvědčuje tomu, že produkce superoxidu probíhala
přinejmenším zčásti na extracelulární straně plasmatické membrány. Zajímavé je, že účinek
superoxiddismutasy a katalasy se významně nelišil (a v samostatném pokusu se inhibice
nezvýšila ani při použití vyšších aktivit SOD – data nejsou uvedena), účinek tironu však byl
větší. Lze spekulovat o různých příčinách tohoto rozdílu: Buď se část superoxidu tvořila
intracelulárně (kde může být O2·- vychytáván tironem, nikoliv však SOD). Nebo část
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extracelulárně vytvořeného superoxidu „unikla“ tím, že po protonaci prošla
plasmatickoumembránou (pro superoxidový anion je plasmatická membrána prakticky
nepropustná, protonovaný superoxid skrze ni však může téměř volně difundovat).
Zajímavé je, že inhibitor NADPH oxidasy difenyleniodinium (DPI) stimulační účinky
apocyninu na tvorbu ROS v cévních fibroblastech zablokoval. DPI ovšem není specifický
inhibitor NADPH oxidasy, působí na všechny flavorpoteiny. Můžeme říci, že apocyninem
indukované zvýšení produkce ROS bylo zprostředkované nějakým flavoenzymem; nabízí se
zatím nevyřešená otázka, zda by to nemohla být přímo NAD(P)H oxidasa.
Působení apocyninu na imunitně stimulované fagocyty je složitější. V první fázi krátce
stimuluje tvorbu reaktivních forem kyslíku, pak se však jeho účinek mění a dochází naopak
k inhibici respiračního vzplanutí. Bezprostředního inhibičního účinku apocyninu lze
dosáhnout, pokud je in vitro „pre-aktivován“ peroxidem vodíku a peroxidasou. Přeměna
apocyninu na inhibitor tvorby ROS je tedy zřejmě zprostředkována jeho oxidací peroxidem
vodíku v přítomnosti peroxidasové aktivity – ať už uvolněné ze stimulovaných fagocytů
v podobě myeloperoxidasy, nebo dodané zvnějšku. Touto reakcí pravděpodobně vzniká
symetrický 5,5‘-dimer apocyninu, který již byl popsán jako účinný inhibitor sestavení
podjednotek NADPH oxidasy[236].
V literatuře lze nalézt práce, které dokumentují inhibiční účinek apocyninu i na nefagocytární
buňky (např. [17,98,238,239]). Je však třeba si povšimnout, že experimentální uspořádání se
v těchto případech lišilo od našich pokusů: apocynin působil na buňky nebo tkáně mnohem
delší dobu (několik hodin nebo i dní před začátkem měření, v našich pokusech jsme apocynin
přidávali při začátku měření). Můžeme se domnívat, že nízká produkce peroxidu vodíku, ke
které dochází i u nefagocytárních buněk, v těchto případech stačila k oxidaci apocyninu a že
peroxidasová aktivita byla zastoupena např. pseudoperoxidasovou aktivitou přechodných
kovů.

Skutečnost, že apocynin se chová jako inhibitor NADPH oxidasy až po aktivaci peroxidem
vodíku a peroxidasou, by mohla mít významné farmakoldynamické konsekvence. K této
aktivaci totiž ve velké míře může docházet především zánětlivém ložisku, kde je snadno
přístupná jak leukocytární myeloperoxidasa, tak peroxid vodíku. Za těchto podmínek
apocynin bude působit jako protizánětlivá látka. Naproti tomu fagocyty, které dosud nebyly
imunitně aktivovány, nebudou apocyninem inhibovány.
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Zůstává otázkou, zda by mohl mít fyziologický význam i apocyninem způsobený vzestup
produkce ROS v nefagocytárních buňkách. Vzhledem k podílu reaktivních forem kyslíku na
buněčné signalizaci zejména ve smyslu zvýšení proliferační aktivity můžeme spekulovat o
tom, že by tato látka na jedné straně mohla snižovat produkci mikrobicidních, ale také
cytotoxických ROS v místě zánětu, zároveň by ale mohla i stimulovat proliferaci buněk a
reparaci poškozené tkáně.

Výše uvedené výsledky týkající se apocyninu i větší část úvah uvedených v diskusi jsme
publikovali v r. 2005 v časopise Biochimica et Biophysica Acta, General Subjects[240]. Tato
publikace byla vydavatelem oceněna jako jeden z deseti článků v tomto časopise, který byl
v r. 2005 nejvíce čten v elektronické formě. Dosud byla tato práce celkem jedenáctkrát
citována[209,221,241-247]. Reinehr et al.[242] ukázali, že u hepatocytů vede podání
apocyninu sice k přechodnému mírnému zvýšení produkce ROS, převládá však inhibiční
efekt této látky na NADPH oxidasu. Autoři připomínají, že hepatocyty disponují vysokou
peroxidasovou aktivitou a produkují i peroxid vodíku. Práce Riganti et al.[243] potvrdila, že
apocynin zvyšuje oxidativní stres v buňkách a koncentraci peroxidu vodíku. Účinkem této
látky se také zvýšil metabolismus v pentosovém cyklu a v citrátovém cyklu. Na rozdíl od
našich výsledků se těmto autorům podařilo připravit i bezbuněčný model, v němž apocynin
zvyšoval oxidaci thiolů a dokonce způsoboval i neenzymatickou tvorbu superoxidu.
Ximenes et al.[246] se zabývali produkty oxidace apocyninu peroxidem vodíku v přítomnosti
myeloperoxidasy. Ukázali, že apocynin snadno tvoří dimery a trimery. Oproti našim
předpokladům ukazali, že oligomery apocyninu pravděpodobně nejsou aktivním inhibitorem
NADPH oxidasy: takový účinek má spíše apocyninový radikál, který vzniká
v myeloperoxidasové reakci. Tento radikál může reagovat se sulfhydrylovými skupinami
podjednotky p47PHOX, čímž inhibuje sestavení NADPH oxidasy.

Účinky kyseliny močové na aktivitu cévní oxidasy
Zvýšené koncentrace kyseliny močové jsou spojené s vyšším rizikem kardiovaskulárních
onemocnění[248]. Podle nedávných studií je hladina kyseliny močové nezávislým rizikovým
faktorem pro arteriální hypertenzi[196,249-252], zejména pak pro esenciální hypertenzi u
mladých osob[253,254]. Hyperurikémie je kromě toho asociována s rizikovými faktory pro
komplikace arteriální hypertenze[194,255]. Byly popsány i vztahy mezi sérovou koncentrací
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kyseliny močové a chorobou koronárních tepen, aterosklerosou, cévními mozkovými
příhodami, endoteliální dysfunkcí a onemocněními ledvin[256-259]. Povšimněme si, že
patogeneze všech uvedených stavů se spojuje s oxidativním stresem.
Kyselina močová je na druhou stranu i významným antioxidantem [5,248,260]. Chová se jako
účinný vychytávač superoxidu, hydroxylového radikálu a singletového kyslíku[5,248,261].
Působí také jako chelátor železa[262]. Řada autorů považuje kyselinu močovou za jeden
z nejvýznamnějších antioxidantů krevní plasmy. Asociace mezi vyšší hladinou kyseliny
močové a kardiovaskulárním rizikem by se mohla zdát v rozporu s antioxidačními vlastnostmi
této látky. Většina autorů předpokládá, že oxidativní stres při hyperurikemii je důsledkem
nadprodukce ROS xanthinoxidasou, tedy enzymem, který kyselinu močovou tvoří (např.
[263-266]). Avšak podání samotné kyseliny močové vede k endoteliální dysfunkci, snižuje
dostupnost oxidu dusnatého, zvyšuje cévní tonus, stimuluje proliferaci hladkých svalových
buněk cév a má prozánětlivé účinky[267]. Objevila se proto hypotéza, že hyperurikémie je
kompenzatorní ke zvýšenému oxidativnímu stresu[268].
Vzhledem k tomu, že za hlavní zdroj ROS v cévách spojený s uvedenými kardiovaskulárními
onemocněními bývá považována NAD(P)H oxidasa, zabývali jsme se otázkou, zda existuje
vztah mezi koncentrací kyseliny močové a aktivitou cévní oxidasy.

Vliv vysoké koncentrace kyseliny močové na aktivitu NAD(P)H oxidasy
v membránách hladkých svalových buněk cév
Testovali jsme účinek 48hodinové inkubace kultivovaných hladkých svalových buněk z aorty
normotenzního a hypertenzního potkana s kyselinou močovou (1 mmol·l-1). Jako kontroly
jsme použili stejné buňky, které byly kultivovány bez přídavku této látky. Z takto
připravených buněk jsme izolovali plasmatické memrány a v nich jsme stanovili aktivitu
NADH oxidasy a NADPH oxidasy (podrobnosti jsou v kapitole Metody).
V případě buněk izolovaných z normotentzního potkana došlo účinkem kyseliny močové ke
vzestupu aktivity NADH oxidasy na 190 % (Obr. 17A). Bazální aktivita NADPH oxidasy
byla mnohem nižší, účinkem kyseliny močové se však aktivita tohoto enzymu zvýšila na 180
% (Obr. 18A).
U hladkých svalových buněk izolovaných z hypertenzního potkana (SHR) byla situace
odlišná. Obecně můžeme říci, že kyselina močová neměla na aktivitu NAD(P)H oxidasy vliv

76

Martin Vejražka

Úloha NAD(P)H oxidasy v signální trandukci

(Obr. 17B a 18B). Zajímavé je, že aktivita NADPH oxidasy byla u hypertenzních VSMC
stejná jako aktivita tohoto enzymu po stimulaci kyselinou močovou u buněk z normotenzního
zvířete. Aktivita NADH oxidasy u VSMC z hypertenzního zvířete byla naproti tomu blízká
nestimulovaným buňkám z normotenzního potkana.
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Obr. 17: Vliv vysokých koncentrací kyseliny močové na aktivitu NADH
oxidasy cévních hladkých svalových buněk.
Kyselina močová (UA, 1 mmol·l-1) byla přidána do kultivačného média bez séra a
růstových faktorů 48 hodin před měřením. Aktivita NADH oxidasy byla stanovena
v izolovaných plasmatických membránách z VSMC normotenzního (A) a
hypertenzního (B) laboratorního potkana pomocí WST-1 a je uvedena jako změna
absorbance při 450 nm na miligram bílkoviny po dvacetiminutové inkubaci.
**: p < 0,01.

Závislost aktivity NAD(P)H oxidasy cévních hladkých svalových buněk
laboratorního potkana na koncentraci kyseliny močové
V předchozím experimentu jsme srovnávali produkci superoxidu NAD(P)H oxidasou při
kultivaci hladkých svalových buněk v prostředí zcela bez kyseliny močové a s velmi vysokou
koncentrací této látky. Oba případy neodpovídají fyziologické situaci: plasmatické
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koncentrace kyseliny močové se u laboratorního potkana pohybují kolem 150 µmol·l-1 (jsou
tedy přibližně poloviční než fyziologická urikémie u člověka). V dalších pokusech jsme se
proto měřili aktivity NAD(P)H oxidasy po ovlivnění hladkých svalových buněk z aorty
laboratorního potkana kyselinou močovou v koncentracích mezi 0 a 900 µmol·l-1.
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Obr. 18: Vliv vysokých koncentrací kyseliny močové na aktivitu NADPH oxidasy
cévních hladkých svalových buněk.
Kyselina močová (UA, 1 mmol·l-1) byla přidána do kultivačného média bez séra a
růstových faktorů 48 hodin před měřením. Aktivita NADPH oxidasy byla stanovena
v izolovaných plasmatických membránách z VSMC normotenzního (A) a hypertenzního
(B) laboratorního potkana pomocí WST-1 a je uvedena jako změna absorbance při
450 nm na miligram bílkoviny po dvacetiminutové inkubaci. *: p < 0,05.

Produkce superoxidu NADH oxidasou byla nejnižší pro koncentrace kyseliny močové blízké
fyziologickým hodnotám. S rostoucí koncentrací kyseliny močové pak přibližně lineárně
rostla (Obr. 19). Zajímavé je, že rovněž buňky kultivované bez kyseliny močové měly vyšší
aktivitu NADH oxidasy než buňky po 48 hodin pěstované v médiu se 150 µmol·l-1 kyseliny
močové.

78

Martin Vejražka

Úloha NAD(P)H oxidasy v signální trandukci

Aktivita NADPH oxidasy naproti tomu byla nejnižší u buněk pěstovaných bez kyseliny
močové a pak s koncentrací této látky prudce stoupala. Maximálních hodnot dosáhla aktivita
NADH oxidasy již při koncentraci kyseliny močové 300 µmol·l-1 a dále se již významněji
neměnila. Je třeba si povšimnout, že produkce superoxidu NADPH oxidasovou aktivitou byla
za všech podmínek nižší, než NADH oxidasová aktivita.
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Obr. 19: Vliv koncentrace kyseliny močové na aktivitu NADH oxidasy cévních hladkých
svalových buněk.
Cévní hladké svalové buňky normotensního potkana (WKY) byly 48 hodin inkubovány
v médiu bez séra a růstových faktorů, ale s přídavkem kyseliny močové (0 až 900 µmol·l-1).
Aktivita NADH oxidasy byla stanovena v plasmatických membránách pomocí WST-1, je
uvedena jako změna absorbance při 450 nm na mg proteinu po dvacetiminutové inkubaci.

Diskuse ke vztahu koncentrace kyseliny močové a aktivity NAD(P)H
oxidasy
Koncentrace kyseliny močové plasmě je rizikovým faktorem kardiovaskulárních
onemocnění, a to i přesto, že kyselina močová je významný antioxidant a dalo by se tedy
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očekávat, že bude mít naopak protektivní účinky. V našich poměrně jednoduše uspořádaných
pokusech na kultivovaných buňkách jsme ukázali, že kyselina močová stimuluje produkci
superoxidu membránovými NAD(P)H oxidasami v hladkých svalových buňkách aorty
normotenzního laboratorního potkana.
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Obr. 20: Vliv koncentrace kyseliny močové na aktivitu NADPH oxidasy cévních
hladkých svalových buněk.
Cévní hladké svalové buňky normotensního potkana (WKY) byly 48 hodin inkubovány
v médiu bez séra a růstových faktorů, ale s přídavkem kyseliny močové (0 až 900 µmol·l-1).
Aktivita NADPH oxidasy byla stanovena v plasmatických membránách pomocí WST-1, je
uvedena jako změna absorbance při 450 nm na mg proteinu po dvacetiminutové inkubaci.

V medii aorty byly prokázány Nox 1, 2, 4 a 5[21]. Převládá Nox4, která má vyšší NADH
oxidasovou aktivitu než NADPH oxidasovou[21,164,181]. V souladu s tím je i naše
pozorování, že NADH oxidasová aktivita byla v použitém modelu vyšší.

Na rozdíl od buněk z normotenzního zvířete nestimulovala kyselina močová NAD(P)H
oxidasovou aktivitu v kultivovaných VSMC z hypertenzního potkana (SHR). Zajímavé je, že
zadímco NADH oxidasová aktivita hypertenzních VSMC byla stejná jako bazální NADH

80

Martin Vejražka

Úloha NAD(P)H oxidasy v signální trandukci

oxidasy v normotenzních VSMC, NADPH oxidasová aktivita v hypertenzních buňkách
odpovídala aktivitě v normotenzních buňkách stimulovaných kyselinou močovou. Zdá se
tedy, že NADH a NADPH oxidasové aktivity odpovídají (nejméně) dva různé enzymatické
systémy s rozdílnou regulací; tuto domněnku je však ještě nutné potvrdit dalšími experimenty.
Kang et al. [269] nedávno publikoval, že kyselina močová stimuluje proliferaci vaskulárních
hladkých svalových buněk in vitro (a sami jsme si podobného jevu všimli při rutinní péči o
buněčné kultury). Hladké svalové buňky přitom nemají pro urát žádný specifický receptor:
urát do nich vstupuje napěťově řízeným transportérem UAT[269]. Pak dochází k rychlé
stimulaci kinas ERK 1/2 a MAP-kinas. Následně se aktivují transkripční faktory AP-1 a
NFκB a zvyšuje se exprese cyklooxygenasy 2 a tromboxanu A2 (TxA2). Zvýšení exprese
TxA2 může aktivovat z destiček odvozený růstový faktor (PDGF) a monocytární
chemoatraktivní prtoein 1 (MCP1)[84,248,255,269-271]. Existují přitom doklady, že PDGF
v hladkých svalových buňkách cév zvyšuje produkci superoxidu NAD(P)H oxidasou[81].

V minulosti se již objevila hypotéza, že kyselina močová by se v nízkých koncentracích
mohla chovat jako antioxidant a ve vysokých by mohla mít naopak prooxidační účinky[248].
Přitom se vycházelo především z výsledků epidemiologických studií, které ukazují, že vztah
mezi plasmatickou koncentrací kyseliny močové a kardiovaskulárním rizikem mívá tvar
písmene J[272]. V až překvapivém souladu jsou s těmito epidemiologickými daty naše
výsledky in vitro, které ukazují, že ošetření VSMC nízkými koncentracemi kyseliny močové
(150 µmol·l-1) vede ke snížení NADH oxidasové aktivity asi o 50 % ve srovnání s kontrolami
kultivovanými bez urátu. Při zvyšování koncentrace kyseliny močové pak produkce
superoxidu NADH oxidasou prudce stoupá.
Důležitou vlastností NAD(P)H oxidasy je, že reaktivní formy kyslíku, které produkuje,
způsobují další zvýšení její aktivity[21]. Můžeme tedy spekulovat, že nízké koncentrace
kyseliny močové snižují tvorbu superoxidu NAD(P)H oxidasami díky scavengerovým
účinkům této látky[215], zatímco vysoké koncentrace urátu naopak produkci superoxidu
zvyšují stimulací signální dráhy vedoucí přes kinasy a aktivaci PDGF. Přestože je ještě třeba
provést řadu pokusů pro potvrzení tohoto konceptu, doplnila by tato teorie stávající mozaiku
nedávných studií a elegantně by vysvětlila dosavadní rozpory v jejich výsledcích.
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Závěry
1. Zavedli jsme experimentální modely pro studium NAD(P)H oxidasy a měření její
aktivity v kultivovaných fibroblastech a hladkých svalových buňkách izolovaných
z normotenzního a hypertenzního laboratorního potkana. Pokusy o zavedení
obdobného endoteliálního modelu nebyly úspěšné.

2. Aktivita NADH oxidasy i NADPH oxidasy kultivovaných fibroblastů adventicie
aorty byla vyšší u buněk izolovaných z hypertenzního laboratorního potkana (SHR)
než u buněk z normotenzních zvířat (WKY a BN).
3. NADH oxidasa i NADPH oxidasa fibroblastů z adventicie laboratorního potkana byla
stimulovatelná angiotensinem II v případě buněk z normotenzního zvířete. Obdobné
ošetření kultivovaných fibroblastů izolovaných z hypertenzního laboratorního potkana
angiotensinem II nevedlo k významné změně aktivity NADH oxidasy ani NADPH
oxidasy.

4. Apocynin, v literatuře tradovaný inhibitor fagocytární NADPH oxidasy, může zvýšit
tvorbu reaktivních forem kyslíku, jmenovitě superoxidu. K tomuto zvýšení zřejmě
dochází v buňkách, které mají malou peroxidasovou aktivitu a nízkou produkci
peroxidu vodíku. Systém produkující superoxid je inhibovatelný difenyleniodiniem
(DPI), inhibitorem flavoenzymů.
5. Apocynin nezpůsobuje inhibici fagocytární NADPH oxidasy sám o sobě. Tento účinek
má až metabolit apocyninu, který vzniká účinkem peroxidu vodíku v přítomnosti
peroxidasové aktivity.
6. Rozdílný účinek apocyninu na tvorbu reaktivních forem kyslíku fagocytárními a
nefagocytárními buňkami by mohl mít farmakologický význam při uvažovaném
použití apocyninu jako protizánětlivé látky.

7. Kyselina močová ovlivňuje tvorbu superoxidu NAD(P)H oxidasou v cévních
hladkých svalových buňkách. Nízké koncentrace kyseliny močové (nižší než
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fyziologické) inhibují tvorbu superoxidu tímto systémem, zatímco koncentrace vyšší
než fyziologické naopak produkci ROS NAD(P)H oxidasou stimulují.
8. V případě, že hladké svalové buňky byly izolovány z hypertenzního zvířete, byly
účinky kyseliny močové nevýznamné. NADH oxidasová aktivita hypertenzních
VSMC byla však srovnatelná s aktivitou NADH oxidasy ve VSMC z normotenzního
zvířete inkubovaných v médiu s vysokou koncentrací (1 mmol·l-1) kyseliny močové.
9. Antioxidační účinek nízkých a prooxidační účinek vysokých koncentrací kyseliny
močové by mohl přispět k vyřešení současných kontroverzí mezi vztahem urikémie a
kardiovaskulárního rizika a scavengerovými vlastnostmi kyseliny močové.
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Souhrn
Reaktivní formy kyslíku se většinou vnímají jako nebezpečné, cytotoxické látky, které se
podílejí na patogenezi mnoha onemocnění tím, že poškozují biomolekuly. Mají však i
nezastupitelnou úlohu při mnoha fyziologických funkcích. V realtivně nízkých koncentracích
se podílejí na signální transdukci. Jsou zapojeny do signálních drah ovlivňujících fosforylaci
bílkvin, genovou expresi, dostupnost oxidu dusnatého či koncentraci intracelulárního vápníku.
V konečném efektu se podílejí např. na řízení buněčného cyklu a apoptźy. Z orgánového
hlediska se v poslední době věnuje velká pozornost jejich úloze při regulaci napětí cévní
stěny.
Mezi nejvýznamnější zdroje reaktivních forem kyslíku se dnes počítají NAD(P)H oxidasy,
enzymy blízké fagocytární NADPH oxidase, jež hraje nezastupitelnou roli v imunitní
odpovědi. V této práci jsme se věnovali srovnání vlastností NAD(P)H oxidasy v cévní stěně u
normotenzních a hypertenzních laboratorních zvířat. V pokusech s buňkami kultivovanými in
vitro jsme ukázali, že se liší aktivity tohoto enzymatického systému mezi buňkami
z normotenzních a hypertenzních jedinců. Liší se také regulace NAD(P)H oxidas,
přinejmenším pokud jde o jejich ovlivnění angiotensinem II a kyselinou močovou.
Na začátku experimentálních prací jsme narazili na neočekávané vlastnosti apocyninu,
známého inhibitoru NADPH oxidasy. Ukázali jsme, že tato látka nemusí jen snižovat
produkci superoxidu, ale může naopak i zvyšovat tvorbu ROS. Je to dáno tím, že apocynin
sám o sobě není aktivní inhibitor NADPH oxidasy – na ten se mění teprve účinkem peroxidu
vodíku v přítomnosti peroxidasové aktivity.
Provedli jsme také pilotní experimenty, které se zabývají vztahem aktivity cévní NAD(P)H
oxidasy a urikemie. U kultivovaných hladkých svalových buněk cév jsme ukázali, že kyselina
močová v nízkých koncentracích snižuje, ve vysokých naopak zvyšuje produkci superoxidu
NADH oxidasou. To by mohlo vysvětlit stávající rozpory mezi známým antioxidačním
působením urátu a zvýšeným kardiovaskulárním rizikem při hyperurikémii.
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