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Souhrn 
          Oxid dusnatý (NO) je nestabilní volný radikál, signální molekula v cévách, 
imunitním systému i v centrální nervové soustavě. Reaktivita oxidu dusnatého za 
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fyziologických a patologických podmínek je závislá na jeho koncentraci a na místě 
vzniku. Oxid dusnatý  je jedinečným buněčným poslem. NO hraje roli při morfogenezi 
mozku, reguluje synaptickou plasticitu, výbojovou aktivitu neuronů, výdej 
neurotransmiterů i hormonů. Způsobuje lokální vazodilataci. Může iniciovat 
neurotoxickou kaskádu, podílí se na řadě neurodegenerativních onemocnění mozku. V 
některých případech má naopak neuroprotektivní vliv. Je považován za jeden z 
mediátorů bolesti a spolupodílí se na vzniku drogové závislosti. Při stresu 
zprostředkovává snížení aktivity sympatiku v periferii.    NO svou mnohostranností 
zasahuje přímo i nepřímo do celé řady signálních drah v cytosolu. Porušená rovnováha 
mezi NO a antioxidačními systémy (oxidační stres) je jednou z příčin buněčných 
poškození a pravděpodobným spouštěčem procesů, na jejichž konci dochází k aktivaci 
kaspas vedoucí k apoptose.  Intracelulárním druhým poslem NO je cyklický 
guanosinmonofosfát, vyznačující se schopností difuze v celém objemu buňky a 
zprostředkovávající většinu fyziologických účinků NO v cytosolu. 

 

Summary 
          Nitric oxide (NO) is the unstable free radical in the vessels, immune system and 
central nervous system. The reactivity of nitric oxide under physiological and 
pathological conditions depends upon its concentration and site of production. Nitric 
oxide  is a unique neurotransmitter. NO plays a key role in the brain morphogenesis. 
NO can regulate a synaptic plasticity, electrophysiological responses of neurons, and 
the release of other neurotransmitters and hormons. The release of NO causes the 
local vasodilatation. NO can iniciate the neurotoxic cascade. It plays a role in 
neurodegenerative diseases, but can play a neuroprotective role as well. NO is one of 
the „pain mediators“; it can increase the morphine tolerance. Stress-induced activation 
of the NO-producing neurons decreases the sympatic activity in the periphery.NO with 
his versatility takes effect directy and undirecty to many signal pathways in cytosol. 
Inbalance of NO and antioxidative systems (oxidative stress) is one of causes of the 
neuronal and other cells injury. These processes trigger activation of caspases and 
lead to apoptosis. The secundary intracellular messenger of NO is cGMP, which can 
diffuse in all dimension of cellule and do majority physiological effect NO in cytosol. 
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1. Úvod 
        

          Oxid dusnatý (NO) je látka vznikající v lidském organismu, kde má řadu 
funkcí. Tato molekula byla dlouhou dobu považována pouze jako negativní 
polutant ovzduší, přispívajícím k neblahým následkům průmyslové činnosti 
člověka na životní prostředí a za potenciální karcinogen (1).  
          K průlomu tohoto poněkud zjednodušeného pohledu ve vztahu oxidu 
dusíku a lidského organismu došlo teprve v relativně nedávné době a to na 
základě zásadního objevu Roberta Furchgotta, který v roce 1980 objevil a 
popsal v souvislosti s endotelem biologický účinek labilního mediátoru. Tento 
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mediátor byl původně pojmenován endoteliální relaxační faktor (EDRF, 
endothelium derived relaxing factor). Pozdější úsilí o jeho identifikaci vedlo k 
poznání, že EDRF je identický NO (2).  NO se následně dostal do popředí 
zájmu a to až do té míry, že byl roku 1992 vyhlášen časopisem Science 
molekulou roku. Neustálý zájem v následující dekádě postupně vedl k odhalení 
celé řady biologických efektů NO v organismu. Zde nelze nepřipomenout 
udělení Nobelovy ceny za fysiologii a lékařství Robertu F. Furchgottovi, Louisovi 
J. Ignarrovi a Feridu Muraddovi "za klíčové objevy týkající se významu NO jako 
signální molekuly v kardiovaskulárním systému" (3).   
          NO je nekonvenčním neuromediátorem, který se vymyká obecné 
charakteristice klasických mediátorů. Tyto mediátory, mezi něž zařazujeme 
např. acetylcholin, noradrenalin, dopamin, kyselinu gama-aminomáselnou 
(GABA) a serotonin, většinou vznikají v předstihu, jsou uskladňovány 
v presynaptickém útvaru v synaptických váčcích a uvolňují se exocytózou 
v důsledku membránové depolarizace do synaptické štěrbiny poté, co vzruch 
dosáhne presynaptického zakončení a zvýší permeabilitu presynaptické 
membrány pro ionty vápníku (4).  
          Na rozdíl od těchto klasických mediátorů tomu tak není u NO. Ten vzniká 
podle potřeby a ihned se využívá. Jeho účinek je intracelulární i transcelulární. 
NO splňuje téměř ideální podmínky pro optimální místní signalizaci v 
organismu. Má velmi malou molekulu a dobře penetruje skrze bariéry (3). 
Dokáže rychle a volně difundovat přes membrány (5) a na rozdíl od klasických 
mediátorů se uvolňuje ze stimulované buňky nejen na synapsích, ale i v celém 
průběhu axonu a v buněčném cytozolu (4). 
          NO na rozdíl od klasických mediátorů není skladován ve váčcích, ani 
uvolňován exocytózou a neváže se na klasické postsynaptické receptory (5). 
          NO je nestabilním volným radikálem s poločasem několika sekund, 
přesto je při šíření z místa svého vzniku schopen ovlivnit okolí do vzdálenosti 
cca 200 mikrometrů. Dokáže působit na okolní buňky bez ohledu na existující 
anatomické spojení (6). Cílovými místy působení NO jsou jak pre- tak post- 
synaptická nervová zakončení (7). Zde hraje významnou roli nejen jako 
mediátor, ale i jako modulátor funkcí různých receptorů. Jeno vlivu může 
podléhat i uvolňování některých mediátorů (8).    
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2. Syntéza NO 
 
        NO  je  v  eukaryotických    buňkách   syntetizován  při  přeměně    jednoho  
z guanidinových    dusíků   L-argininu    na    citrulin,  v  reakci    katalyzované  
NO-syntázou (NOS, 2). Reakce probíhá dvoustupňově. 
        V první fázi syntézy dochází k hydroxylaci L-argininu na intermediární 
metabolit NG-hydroxy-L-arginin. Při této reakci je spotřebována jedna molekula 
nikotinamidadenindinukleotid-fosfátu (NADPH)  a jedna molekula vzdušného 
kyslíku (O2, 9).  
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Obr. 1:  První stupeň syntézy NO  
 převzato z Racek a Holeček (10) 

     
      Druhým krokem je pak tříelektronová oxidace intermediátoru NG-hydroxy-L-
argininu za spotřeby jedné molekuly O2 a 0,5 molekuly NADPH. Výsledkem  
katalýzy druhé fáze je uvolnění NO a L-citrulinu (10). 
 

         
Obr. 2:  Druhý stupeň syntézy NO  
převzato z Racek a Holeček (10) 

       Katalyzátorem celé reakce obou kroků je jediný enzym (neobvyklé, čekali 
bychom sérii dvou enzymů), a to  NOS. U katalytické konverze je u obou kroků 
nutná přítomnost NADPH (11). V druhé fázi katalýzy může být NOS zastoupena 
i cytochromem P-450 (10).  
       Odštěpení NO z NG-hydroxy-L-argininu může dokonce probíhat i bez účasti 
enzymu NOS a to vlivem superoxidu buď přímo, nebo po hydrolýze na 
hydroxylamin. Tato reakce umožňuje vznik NO i v tkáních neobsahujících NOS. 
Potvrzením této možnosti je výrazný pokles NO vlivem superoxiddismutázy, 
která odstraňuje potřebný superoxid (9).  
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Obr. 3:  Syntéza NO bez účasti NOS  
 převzato z Racek a Holeček (10) 

       
       Celkový podíl produkce NO za účasti jednotlivých izoforem NOS (jsou tři) je 
výsledkem kombinací vnějších a vnitřních faktorů. Jedním z faktorů limitujících 
rychlost tvorby NO je dostupnost L-argininu, která je podmíněna jeho 
vychytáváním a degradací a též recyklací citrulinu (11).  
       Výchozí prekurzor arginin, jehož osud je v organismu velice    
komplikovaný a obtížně rozpoznatelný (byl historicky objeven a znovuobjeven 
čtyřikrát), je v každém případě naprosto nepostradatelný pro syntézu proteinů 
(12).        
       Lidský organismus si arginin dokáže syntetizovat sám v cyklu močoviny, 
jehož účastníkem je právě i výsledný produkt NOS L-citrulin. Arginin je tedy 
prekurzorem NO a L-citrulin je pro změnu prekurzorem L-argininu (2).   
       I když si lidský organismus dokáže L-arginin syntetizovat sám ve 
zmíněném cyklu močoviny, za určitých podmínek tato syntéza nestačí (např. u 
dětí v období růstu)  a je nezbytné doplňovat arginin exogenně potravou. 
        Při úvaze o metabolismu  argininu a jeho vstupu do syntézy NO musíme 
uvažovati o enzymu, který soutěží s NOS o substrát arginin a to o argináze. 
Argináza může být exprimována  např. jako  mitochondriální izoforma (argináza 
II) a má důležitou roli v homeostáze argininu (12).  
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3.  Syntázy NO (NOS)  
 
 NOS (nitric oxide synthase) je komplexní enzym,  spojující v sobě funkce 
hemoproteinů a flavoproteinů. NOS zaujímá ústřední roli při syntéze NO. 
Působení NOS je velmi komplikované a složitě řízené (9).  
 U savců se vyskytuje ve třech základních izoformách, které jsou produkty 
odlišných genů a byly označeny podle tkání, v nichž byl daný podtyp poprvé 
identifikován. Z tohoto důvodu rozeznáváme neuronální NOS (nNOS, typ I), 
inducibilní NOS (iNOS, typ II) a endoteliální NOS (eNOS, typ III ). Poměrně 
nedávno byla potvrzena existence nové NOS v mitochondriích (mitochondriální, 
mtNOS, 44).  
           Mezi jednotlivými izoformami NOS je významná podobnost sekvencí. 
Aktivní ve vztahu k produkci NO jsou pouze homodimerní formy NOS. Každý 
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monomer se skládá ze dvou katalyticky aktivních a rozdílných domén a to z 
oxygenázové - hemové domény (HD), neboli N- terminálové a z C-terminálové 
reduktázové domény (RD). Tato doména je někdy v literatuře také uváděna pod 
názvem flavoproteinová (9). 
           HD zahrnuje vazebná místa pro protoporfyrin IX (hem), strukturální a 
redoxní kofaktor tetrahydrobiopterin (BH4) a L-arginin (substrát). 
           RD doména obsahuje vazebná místa pro flavinadenindinukleotid (FAD) a 
flavinmononukleotid (FMN) a kosubstrát nikotinamidadenindinukleotidfosfát 
(NADPH). 
            HD je s RD propojena kalmodulinovou oblastí. Domény mohou být 
navzájem odděleny limitovanou proteolýzou (2). 
   

  
 
 
Obr. 4:  Protein-proteinové interakce eNOS a nNOS v dimerním uspořádání 
převzato z Jáchymové a spol. (2) 
 
 
Ox- hemová doména  
Red - reduktázová doména 
Bk -  bradykinin 
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B2-R - bradykininový receptor typ 1 
CAM - kalmodulin 
CAT1 - aminokyselinový transportér kationtů 
PKB - proteinkináza B 
sGC - solubilní guanylátcykláza 
NOSIP - eNOS interacting protein 
NOSTRIN - nitric oxide synthase interacting protein 
Hs90 - heat shock protein 
PIN - protein inhibitor NOS 
CAPON - C-terminal PDZ ligant protein 
PSD 95/93 - postsynaptické denzitní proteiny 

    
           Izoformy nNOS, eNOS a mtNOS jsou exprimovány konstitutivně (tj. stále 
přítomné). U konstitutivních izoforem  NOS (cNOS) dochází k jejich aktivaci 
vzestupem hladiny cytozolového kalcia (Ca 2+). Ca2+ se váže na kalmodulin a 
komplex Ca2+/kalmodulin aktivuje cNOS (11). 
            V doméně FMN nNOS, eNOS  a mNOS se nachází 45 aminokyselinová  
sekvence, která se nevyskytuje v iNOS. Tento segment je označován jako 
autoregulační inzert, slouží ke kontrole toku elektronů v Ca2+/kalmodulinové 
vazbě (13).   
            Indukovatelná forma iNOS není v buňce konstantně přítomná, pevně 
váže kalmodulin a její aktivita proto není na změnách hladiny kalciových iontů 
závislá (11).  
            Aktivita cNOS je kontrolována hladinou Ca2+ a ser/tyr fosforylací, nNOS 
dále ultrakrátkou zpětnovazební inhibicí a eNOS modulací exprese. Aktivita 
iNOS je regulována na úrovni transkripce. Indukčně v tomto směru např. působí 
TNF –  alfa, IL – 1, IL – 2 a řada antigenů. Naopak inhibiční funkci mají TGF – β,  
IL – 4, IL – 10 (14). 
           NADPH je donorem redukčních ekvivalentů pro katalytickou konverzi L-
argininu na L-citrulin. Přenos elektronů se uskutečňuje z NADPH přes FAD a 
FMN po vazbě Ca2+

  Jednotlivé izoformy NOS se vzájemně odlišují v rychlosti přenosu 
elektronů. Výsledná koncentrace NO za přítomnosti cNOS je za fyziologických 

/kalmodulin k hemu HD, kde probíhá reakce s tvorbou NO 
(2).  
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podmínek malá (řádově pikomoly až nanomoly), naopak koncentrace NO 
produkovaná iNOS je mnohem větší rychlostí (řádově mikromoly, 13).  

Konkrétní lokalizace jednotlivých izoforem NOS v buňkách je určující pro 
přístupnost k mimobuněčným podnětům a účinnost při produkci NO. NNOS a 
iNOS jsou lokalizovány v cytozolu, eNOS v buněčné membráně, mtNOS v 
mitochondriích (4).  

Jednotlivé izoformy jsou v zásadě orgánově specifické. Aktivita cNOS 
koresponduje s funkcemi jako např. regulace krevního tlaku a nervová 
signalizace, zvýšená aktivita iNOS je vykazována např. v zánětlivých 
odpovědích organismu (artritida, septický šok, hypertenze) (13).   
  
 
       
Doporučené 
označení 

NOS I  NOS II  NOS III  

Alternativní označení nNOS (neuronální); ncNOS 
(neuronal constitutive); bNOS 

(brain=mozková)  

iNOS (inducibilní); mNOS 
(makrofágová)  

eNOS (endoteliální); ecNOS 
(endothelial constitutive)  

Molekulová váha ~160 kDa  ~130 kDa  ~133 kDa  

Gen na lidském 
chromosomu 

12  17  7  

Vyžaduje Ca2+ +    -  +  

Lokalizace v buňce cytosol  cytosol  buněčná mambrána (kaveoly)  

Výskyt některé centrální a periferní 
neurony, 

některé buňky epitelu a cévního 
hladkého svalu, kosterní sval; 

není v glii  

makrofágy, 
glie, hepatocyty, endotel, 
epitel, srdeční myocyty, 

hladký sval,...  

cévní endotel, plicní a renální 
epitel, trombocyty, srdeční 

myocyty, hipokampus  

Exprese proteinu konstitutivní (trvalá)  většinou inducibilní (pouze 
po stimulaci cytokiny 

apod.); 

někde snad konstitutivní 
(epitel dýchacích cest, 

nosní dutiny ?)  

konstitutivní (trvalá); 
expresi moduluje mechanické 

namáhání endotelových 
buněk  
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Regulace aktivity Ca2+ jakmile je protein 
exprimován, není aktivita 

regulována;  
NO (zpětnovazební 

inhibice)  

, ser/tyr fosforylace, NO 
(zpětnovazební inhibice)  

Ca2+, ser/tyr fosforylace, 
modulace exprese  

Hlavní 
(pato)fysiologický 
význam 

neurotransmise, 
neuromodulace  

boj s infekcí a tumory 
(cytotoxicita)  

regulace cévního tonu, 
průtoku krve tkáněmi, 

krevního tlaku  

Tab. 1: Základní údaje jednotlivých izoforem NOS   
převzato z Kupková a spol. (23) 

 
                       
           Zajímavý je vztah  mezi  NOS  a  vznikem superoxidů a kofaktorem NOS 
tetrahydrobiopterinen (BH4). BH4 je esenciálním kofaktorem všech tří izoforem 
NOS, kde je nezbytný pro jejich homodimerizaci a pro elektronový přenos 
během oxidace argininu. Enzym NOS při nedostatku BH4 produkuje superoxidy, 
protože nepárový elektron se přenáší z domény reduktázy na molekulární kyslík 
bez oxidace L-argininu (11). 
          NOS je důležitým proteinem, na který je zaměřena mimořádná pozornost. 
Obrovské nasazení mnoha vědeckých týmů zatím vedlo k popisu struktury 
hemové části všech izoforem, zatímco ostatní části jsou popsány neúplně. 
Využití moderních metod molekulární biologie a krystalografie pravděpodobně 
dopomůže k odhalení nových dosud neznámých mechanizmů katalýzy 
zprostředkované jednotlivými NOS (2).     
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4.  Úloha NO v cytosolových signálních mechanismech 
         
        

          NO je značně reaktivní radikálová molekula, která pokud by nebyla v těle 
vázána na proteiny, by byla maximálně během několika sekund rozložena 
vlivem kyslíku nebo superoxidu. (15). NO svou mnohostranností zasahuje 
přímo i nepřímo do celé řady metabolických procesů, majících vztah nejen 
pouze k cytozolu, ale zároveň působících i mitochondriálně, v buněčném jádru, 
na membránové receptory a pod. Proto se při definování úlohy  NO 
v cytozolových signálních mechanismech nelze vždy zcela vyhnout i popisu 
biologických pochodů mimocytozolových, majících však návaznost na 
cytozolové děje.  
          NO může regulovat široké rozmezí biologických funkcí prostřednictvím  
postranslačních modifikací proteinů.  Tyto modifikace se uskutečňují na 
základě vazby NO se železem hemové skupiny, dale pak S-nitrosylací 
redukovaných cysteinových zbytků a C-nitrací tyrozinových a tryptofanových 
reziduí (2). Velkou hrozbu ve všech typech tkání představuje vznik tzv. 
kyslíkových radikálů. NO je sice může  „vychytávat“, reagovat s nimi a snižovat 
tak jejich obsah v buňce, tedy snižovat riziko tzv. lipoperoxidačního poškození 
membrány a poškození DNA (10). Na druhé straně v podmínkách nadprodukce 
NO se negativně projevuje zejména jeho reakce se superoxidem za vzniku 
toxického peroxodusitanu. Toxicita peroxodusitanu pramení z oxidace SH 
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skupin bílkovin, atomů železa a síry v biologických molekulách, degradace 
sacharidů, peroxidace lipidů a štěpení DNA (2).   
 
 

4.1. NO a aerobní respirace buňky        
         

       Jedním z významných momentů účinku NO je jeho podíl na regulaci 
vysokoenergetické fosfátové vazby ve formě adenozintrifosfátu (ATP) - 
produktu aerobní respirace buňky tj., oxidativní fosforylace v mitochondriích. 
NO se na inhibici mitochondriální tvorby ATP může podílet buď přímo, nebo v 
součinnosti s dalšími jím tvořenými metabolity. Do působnosti NO je nutno 
zahrnout i regulaci vstupních kroků oxidativní fosforylace (např. regulaci hladiny 
aerobního kyslíku, 20).  
       NO může inhibovat cytochrom c oxidázu vazbou na hem a tím zvyšovat 
produkci superoxidového radikálu v mitochondriích. Superoxid může reagovat s 
NO za vzniku peroxynitritu a následně inhibovat komplexy dýchacího řetězce. 
Jinou možnost představuje inhibice cis-akonitázy, která způsobuje blok v 
metabolické cestě přeměny acetyl koenzymu A na oxid uhličitý, důležitý krok při 
tvorbě NADH (2). Veškeré tyto efekty vedou v buňce k nedostatečné tvorbě 
ATP. Nedostatečná produkce ATP, jakožto hlavního přenašeče energie, má 
široké důsledky pro řadu buněčných funkcí a systémů (např. ATPasové 
pumpy), majících důležitou roli – mimo jiné - i v cytozolových signálních 
mechanismech (20).  
 
 

4.2. Cyklický guanosinmonofosfát (cGMP) - druhý posel NO 
        
       Cyklický guanosinmonofosfát (cGMP) je intracelulárním „druhým“ poslem 
NO, majícím schopnost difundovat v celém prostoru buňky a zároveň 
zprostředkovávajícím většinu fyziologických účinků  NO (7).  Distribuce a 
kumulace cGMP při odezvě na NO je spíše komplementárního charakteru, 
protože buňky kumulující cGMP jsou často odlišné od buněk syntetizujících NO. 
NO v tomto případě figuruje jako mezibuněčný přenašeč, produkovaný 
konstitutivními izoformami NOS, tedy při nižších výsledných koncentracích (8).        
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        CGMP je získáván konverzí guanosintrifosfátu (GTP) za účasti aktivované 
guanylátcyklázy (GC). GC, které produkují cyklické nukleoidy, jsou aktivovány 
ionty vápníku a mají dvě odlišně umístěné a jinak fungující formy. Jedna forma 
GC je transmembránový protein a tvoří součást receptorů pro peptidové 
hormony, které regulují vodní a elektrolytovou homeostázu, druhá forma je 
cytozolová (solubilní) a uprostřed její hemové struktury je Fe2+. Tato forma GC 
může být aktivována volným NO (2).  
        Efekt interakce NO a solubilní guanylátcyklázy (sGC), je poměrně dobře 
charakterizován (2). NO rychle difunduje přes membrány do sousedních buněk, 
kde se pevně váže na hemové železo s cytozolovou sGC. Tím dojde k její 
aktivaci a následné přeměně GTP na cGMP, ten pak zprostředkovává  účinky 
NO.  Tento mechanismus je obecně pokládán za hlavní signální dráhu NO. 
        Vlastní účinky cGMP jsou mnohostranné, může např. přímo řídit některé 
iontové kanály (např. draslíkové), inhibovat fosfolipázy C, stimulovat 
fosfodiesterázy cAMP, stimulovat vychytávání Ca2+  do organel, aktivovat 
cGMP-depedentní proteinkinázu (proteinkináza G, PKG) a pod. (13). 
        CGMP je degradována fosfodiesterázami (PDE), katalyzujícími reakci 
přeměny cGMP na necyklický GMP, takže regulace dráhy NO je plastická. 
Fosfodiesterázy se vyskytují ve více typech (PDE -1 až PDE -12) a jsou do 
značné míry orgánově specifické. Zde je nutno připomenout, že se PDE 
obdobným způsobem podílejí i na regulaci dalšího z významných druhých poslů 
a to cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP), který má rovněž schopnost 
difundovat v celém objemu buňky. CAMP má obdobně jako cGMP více 
signálních drah. PDE jsou považovány za hlavní mediátory komunikace mezi 
různými signálními drahami zprostředkovanými sekundárními posly. Tak je 
např. známo, že cGMP inhibuje PDE-3, která hydrolyzuje cAMP. NO tedy může 
tímto mechanismem indukovat vzestup cytozolového obsahu cAMP. Zvýšená 
hladina cAMP může  v řadě buněk zvyšovat jím zprostředkované cytozolové 
procesy, jako je např. regulace Na iontů a pod.(4) . NO je tedy v některých 
případech je schopen kumulací cGMP a následnou inhibicí PDE regulovat 
cytozolovou hladinu cAMP.    
 
4.3. Vazodilatace - signální dráha NO zprostředkovaná cGMP      
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        Základní fyziologický účinek je vyvolán uvolňováním Ach z 
parasympatických nervů aktivujícím v membránách efektorových buněk 
muskarinový ACh receptor, spojený s G-proteinovým systémem a následným 
fluxem kalcia (Ca2+) do cytozolu. Komplex Ca2+/ CaM vede ke stimulaci cNOS a 
tím zvýšení endoteliálního NO. NO difunduje přes buněčné membrány do 
myocytů, kde se rychle váže na hemové železo přítomné v cytozolové cGC a 
tím dochází k její aktivaci. Aktivovaná cGC katalyzuje přeměnu GTP na 3´,5´-
cGMP. CGMP aktivuje proteinkinázu G (3,4,17). Vazodilatace aktivovaná 
proteinkinázou G je obecně zprostředkována fosforylací cílových proteinů 
různými kinázami (3). Výsledkem je defosforylace lehkých myozinových řetězců 
a navození stavu relaxace. V současnosti bylo popsáno několik mechanismů, 
jimiž může cGMP působit relaxaci, jejich skutečný podíl na  vazodilataci in vivo  
většinou není úplně jasný. Možným mechanismem je snižování citlivosti kinázy 
lehkého řetězce myosinu ke kalciu a o snižování iontů Ca2+. Na redukci  Ca2+ se 
podílí inhibice vápníkových přenašečů („pump“) odčerpávajících Ca2+ z cytozolu 
do extracelulárního prostoru a do sarkoplasmatického retikula. Tyto účinky 
cGMP jsou zprostředkovány cGMP depedentní proteinkinázou (2). Snížení Ca2+ 
se projeví inhibičním účinkem troponín-tropomyozínového komplexu, co má za 
následek relaxaci hladké svaloviny. VIP přes receptor asociovaný s Gs proteiny 
aktivuje adenylátcyklázu (AC), která katalyzuje přeměnu ATP na cAMP, který 
aktivuje enzymy zabezpečující fosforylaci kinázy lehkých řetězců myozinu, čímž 
se zabrání interakci aktinu a myozinu. Výsledkem je opět relaxace hladké 
svaloviny. Hladinu cGMP snižuje fosfodiesteráza 5 (PDE5), která katalyzuje 
přeměnu cGMP na GMP (14).  
 
4.4. Vazodilatace - alternativní cesta na cGMP nezávislá 
       Kromě hlavní signální dráhy zprostředkované cGMP vedoucí k vazodilataci, 
byla popsána alternativní cesta obcházející cGMP, ale opět závislá na NO. 
Vazodilatace na NO závislá a na cGMP nezávislá je přičítána aktivaci 
draslíkových iontových kanálů  prostřednictvím NO. Otevřením K+ kanálů ke 
snížení cytozolového Ca2+ a k vazodilataci. NO také inhibuje enzym cytochrom 
P4504A, který je  zodpovědný za produkci 20-hydroxyarachidonové kyseliny v 
buňkách hladkého svalstva (2). 
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4.5. NO a synapse   
 
     Na excitačních synapsích glutamátového typu se glutamát uvolňuje z 
presynaptického zakončení, otvírá iontový kanál NMDA receptoru, kterým 
prochází do cytosolu buňky spolu s Na+ i Ca2+. Ca2+ se v neuronu váže na 
kalmodulin a tento komplex stimuluje cNOS (16). Tvoří se NO, který jednak 
postupně vede k fosforylaci cytozolových bílkovin ve vlastním neuronu, ale také 
může difundovat přes synapse do nervového zakončení, kde aktivuje 
cytozolovou GC, iniciuje tvorbu cGMP a cGMP- depedentní zvýšení výlevu 
glutamátu, což dále vede k vtoku Ca2+

      Samotný proces apoptózy může být navozen vnější i vnitřní signální cestou 
(17). V obou cestách má NO své zastoupení. Vnější signální cesta je spouštěna 
cytokinovými signály a následnou aktivací kaspázové kaskády (Cytosolic 
Asparate-Specific cistein Proteases = CASPASE) (18). Jedním z těchto 
cytokinových ligandů je i tumor nekrotizující faktor α ( TNF-α). Působí nejen na 
aktivaci kaspáz, ale jeho proapoptotický účinek může být zprostředkován i NO 
(19). Kaspázy  mají klíčový význam v celém procesu apoptózy. Tyto enzymy 
katalyzují proteolýzu cytozolových bílkovin klíčového významu pro život buňky. 
V současné době je známo 10 humánních kaspáz, majících v apoptóze roli jak 

 do postsynaptického neuronu. 
Opakování tohoto cyklu posiluje synaptický kontakt. NO také pravděpodobně 
působí na zvýšení výlevu neuropřenašeče nejen prostřednictvím GC, ale i přes 
ADP-ribosyltransferázu (8).   
         

4.6. NO a apoptóza   
 
       NO je také významným faktorem v modulaci apoptózy - programované 
geneticky řízené smrti (17). NO může buňku chránit před apoptózou, za jiných 
podmínek však může naopak iniciovat buněčnou smrt, o tom rozhoduje 
koncentrace NO, typ buněk a současně působení dalších faktorů (2). I když 
význam NO v regulaci apoptózy není plně objasněn (V0), dosavadní poznatky 
poukazují  na vícečetnou roli NO v jejích mechanismech.  
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inhibiční, tak stimulační (18). Je prokázáno, že na regulaci apoptózy 
prostřednictvím kaspáz má svůj podíl i NO. NO inhibuje kaspázy S-nitrosylací 
cysteinu nacházejícího se v jejich aktivním místě (2). 
       Vnitřní signální cesta může být aktivována poškozením jaderné DNA vlivem 
metabolitů, ischemií, virovou infekcí buňky a volnými radikály. Poškození DNA 
navozené vysokou koncentrací NO je zapříčiněno jeho reakcí se superoxidem 
na peroxynitrit, z něhož může dále vzniknout hydroxylový radikál (OH.), který 
má schopnost narušit DNA (2). 
       Poškození DNA představuje signál pro aktivaci proteinu p53. Jeho hlavní 
funkcí je rozpoznat genetické poškození. Působí tak, že blokuje replikaci 
poškozené DNA na dobu, která umožňuje chybu opravit vnitřním opravným 
mechanismem. Pokud však změny DNA přesahují možnost opravy dochází ke 
zvýšení  exprese p53 a k indukci syntézy dalších proteinů, které narušují 
mitochondrie. Byla prokázána porucha funkce proteinu p53 v souvislosti se 
zvýšenou produkcí NO a jeho konverzí na RNS (17). 
       Při poškození mitochondrií dochází ke zvýšení propustnosti membrány pro 
látky aktivující apoptické děje. Současně se zvyšuje tvorba ROS a RNS , která 
mitochondrie dále poškozuje. Změna permeability mitochondriální membrány 
vede k uvolnění cytochromu c z mitochondrií do cytosolu kde se naváže na 
kaspázu 9 (18). Inhibitory kaspázy 9 částečně tlumí proapoptotický efekt NO, 
což potvrzuje účast tohoto kaspázového enzymu na efektu NO (10). Kaspáza 9 
je efektorem iniciace konečné kaskády kaspáz ( kaspázy 3,6,7), která je 
posledním krokem nevratné fáze apoptózy ( 18). 
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5.  Přehled působení NO v CNS 

     NO nachází v CNS široké pole působnosti a to jak za fyziologických 
podmínek, tak i v některých  patologických situacích.  
 
5.1.  Fyziologické účinky NO v CNS 
       Z dosavadních poznatků plyne, že aktivity NOS  v mozku jsou v rámci 
celého organismu nejvyšší. Tento enzym je zde široce rozšířen a v tomto 
ohledu se dá srovnat s glutamátem a s GABA. Podobnou distribuci má i cGMP, 
který vzniká v signální dráze NO. Distribuce NOS a GMP je spíše 
komplementárního charakteru, protože existují neurony syntetizující NO odlišné 
od neuronů, které akumulují cGMP. To potvrzuje i funkci NO jako 
mezibuněčného přenašeče. Za normálních podmínek se NOS v CNS vyskytuje 
převážně v neuronech (16). 
     Třebaže je v endotelu mozkových cév přítomna eNOS a v aktivovaných 
gliích iNOS, zůstává hlavní izoformou NOS v mozku nNOS. Je přítomna v 
různých skupinách neuronů, v kolokalizaci s jinými mediátory.  Působení NO 
závisí na jeho lokalizaci (8). 
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obr. 5:   nNOS – fyziologická regulace NO   
převzato z Kalina (16) 
5.1.1.  Spánek  
       Farmakologické studie, které se zaobírají vlivem NO na spánkové procesy 
zjistily, že tento plyn hraje určitou úlohu v pomalém, NREM (non rapid eye 
movements), ale i rychlém, REM (rapid eye movements) spánku. Psychiatrický 
výzkum demonstroval zajímavý vztah mezi poruchami spánku a duševními 
chorobami. Předčasný nástup REM spánku a zvýšení jeho frekvence se zjistil 
hlavně u pacientů trpících depresí (8). 
       Studie sledující interakce NO a jinými neuromediátory ukázaly, že 
zvyšování hladiny NO pomocí jeho donorů, vede – alespoň do určité hranice - k 
zvýšenému uvolňování acetylcholinu. Z preklinických  experimentů je známo, že 
rychlý (REM) i pomalý (NREM) spánek je regulovaný pomocí cholinergních a 
serotoninergních/ noradrenergních neuronů v mozkovém kmeni, přičemž 
cholinergní neurony v gigantocelulárním jádru jsou zodpovědné za spouštění a 
udržování REM spánku (21).    

 
5.1.2.   Denní rytmy 
       NO se může podílet i na vzniku denních rytmů, závislých na střídání světla 
a tmy. Tyto rytmy jsou řízeny suprachiazmatickým jádrem mozku. Světlo 
synchronizuje naše rytmy s cca 24.hodinovou periodicitou. NO spolupůsobí s 
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glutamátem na zakončeních buněk v nucleus suprachiasmaticus. Příslušné 
jádro mozku má schopnost tvořit NO, protože obsahuje NOS. Změnu 
v nastavení biologických hodin vyvolá noční osvětlení, glutamát, aktivace 
NMDA receptorů a následná tvorba NO, což způsobí v nucleus supraopticus 
fosforylaci "cAMP response element binding" (CREB) proteinu. (6) 

 
5.1.3.  Paměťové stopy - LTP a LTD 
Ve vztahu NO k  molekulárním mechanizmům paměti a jejich receptorovému 
vyjádření jsou dosavadní poznatky omezenější. Nejčastější receptorovou teorií 
paměti je teorie glutamátová (7).  
        Tvorby paměťové stopy  se  účastní Ca2+ iontové kanály vrátkované 
glutamátem (typ NMDA) či napěťově sensitivní Ca2+  kanály. Po řízeném 
otevření kanálů dochází ke zvýšení koncentrace kalcia v neuronu. Aktivovaná 
NOS odpoví produkcí NO. Vytvořený NO difunduje do presynaptického 
neuronu. Aktivace CG nervového zakončení presynaptického neuronu může být 
spouštěčem cGMP kaskády (8), která podnítí dlouhodobou  potenciaci – tzv. 
LTP (tj. rychle vyznikající a přetrvávajjící zvýšení odpovědi na synaptický 
přenos vyvolaný krátkou opakovanou stimulací presynaptických neuronů) nebo 
při dlouhodobé depresi – tzv. LTD (tj. která se objevuje při částečné 
depolarizaci neuronu, kdy se otevírají excitační glutamátové NMDA receptory a 
umožňují vstup Ca2+). Tak se patrně NO zařazuje do mechanismu vytvoření 
paměťové stopy. 
       Zjistilo se, že - vedle blokády glutamátových receptorů - je i potlačení 
aktivity NOS specifickými inhibitory provázeno neschopností vytvořit a upevnit 
paměťovou stopu (16).  
      LTP  je NO ovlivňována hlavně v hipokampu, zatímco LTD v mozečku, což 
jsou zároveň dva základní typy synaptické modulace ovlivňující učení a paměť. 
Protichůdnost některých experimentálních údajů může být způsobena tím, že 
pravděpodobně existuje NO-dependentní a NO-independentní forma LTP i 
LTD. (8).     

 
5.1.4.  Morfogeneze CNS 
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      Zvýšená aktivita NOS se přechodně objevuje v ohraničených oblastech 
vyvíjejícího se mozku. Může tak ovlivňovat na aktivitě závislou tvorbu synapsí, 
řízenou apoptózu a tvorbu tzv. koridorů pro rostoucí axony, což se projeví např. 
kolumnárním uspořádáním kůry. NO může reverzibilně inhibovat růst výběžků 
zrajících neuronů. Zdá se, že NOS je aktivní v časných stadiích buněčné 
diferenciace a NO může sloužit jako „growth-arrest gene product“, který iniciuje 
během diferenciace změnu vedoucí k cytostáze (8). 
 
5.1.5.  Sexuální chování 
         Experimentálně navozená absence NO vede u pokusných zvířat k agre- 
sivitě a inadekvátnímu sexuálnímu chování. Ve studiích s geneticky upravenými 
hlodavci (laboratorní myši) bez nNOS byla zjištěna ztráta sociální inhibice, tzn. 
naopak převládala tendence k nadměrným kontaktům. Samci např. obtěžovali i 
samice, které nebyly v říji, což prokázalo určitou roli NO v sexuálním chování. 
Navíc jsou myši bez nNOS mnohem agresivnější než myši kontrolní. Na 
neutrálním území vyvolávají víc útoků a na rozdíl od kontrolních myší jen zřídka 
zaujmou submisivní pozici. NO produkovaný neurony tedy může zastávat 
důležitou inhibiční funkci v normální sexuální a sociální aktivitě (8). 
 
 
5.1.6. Hypotalamo-hypofyzární regulace (výdej hormonů)  
      V hypotalamických jádrech, zejmena v nucleus supraopticus a nucleus 
paraventricularis, stejně tak jako v adenohypofýze, je hojně zastoupena NOS v 
indukovatelné i konstitutivní formě, zasahující do syntézy většiny zde tvořených 
působků, a to jak za fyziologických podmínek, tak i v některých patologických 
situacích.  Postavení NO je zde za fyziologických podmínek méně nápadné. 
Není esenciální, spíše moduluje, umožňuje jemné nastavení a vyvážení 
systému zpětných vazeb a buněčných interakcí. Zatím je předčasné hledat 
praktické uplatnění těchto poznatků. Experimentální výsledky si navíc protiřečí, 
efekty vysokých a nízkých dávek NO mohou být opačné a do účinků NO 
zasahují další autokrinní a parakrinní faktory (20). NO je zde zapojen do 
kontroly exprese a uvolnění peptidových působků kortikoliberinu, 
gonadoliberinu, vazopresinu a oxytocinu. Méně zřejmá je úloha NO v regulaci 
tvorby prolaktinu, luteinizačního hormonu a růstového hormonu. NO  rovněž 
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mediuje některé cílové efekty hormonů, především orgánově specifický 
vazodilatační efekt vazopresinu, nebo naopak antagonizuje efekty 
hypofyzárních působků (20).  
 
 
 
 

5.2.  Patofyziologické účinky NO v CNS 
 
         Nervový systém je zvlášť náchylný ke vzniku degenerativních změn. 
Jednou z primárních příčin, vyvolávajících degeneraci neuronů, je oxidační 
stres. Ten je přímo spojen s nadprodukcí reaktivních forem kyslíku a dusíku, 
sloučenin se značným fyziologickým ale i patologickým významem. 
V podmínkách nadměrné nadprodukce je NO neurotoxický. Riziko poškození 
mozku snižují inhibitory NOS, avšak nedostatek NO může opět vést 
sekundárně k poškození mozku kyslíkovými radikály. Jak nedostatek, tak i nad- 
produkce NO vede k postupnému odumírání neuronů v CNS (22). 
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obr. 6:  nNOS a patologická nadprodukce NO 
převzato z Kalina (16) 

 
5.2.1.  Alkoholizmus a jiné závislosti  
       NO může hrát určitou roli při vzniku závislostí např. u morfinové tolerance i 
při závislosti na kokain a alkohol (23). 
       Po podávání alkoholu se u krys signifikantně zvyšuje nNOS aktivita ve 
frontální kůře a ve striatu. Naopak v mozečku a v mozkovém kmeni zůstává 
nezměněna (8). NO může hrát určitou roli při vzniku morfinové tolerance i při 
závislosti na kokainu. Podání inhibitorů NOS společně s morfinem výrazně 
zpomalí rozvoj morfinové tolerance. Obdobná souvislost byla popsána  v  přípa- 
dě závislosti na kokainu  (8). 
 
5.2.2.  Bolest 



 - 28 - 

      NO hraje velkou roli v regulaci bolesti a to jak ve fyziologické, tak pato -
logické rovině.  NO a NOS facilitují přenos bolestivé informace v různých 
částech centrálního nervového systému (23).   
       S rozvojem poznání fyziologie membránových kanálů a s objevy jejich 
podtypů se hledají i nové léky, které by mohly ovlivňovat zvláště sodíkové a 
vápníkové kanály, které se určitě účastní procesu akutní bolesti a na vzniku a 
udržování bolesti chronické. Subtypy kanálů byly zjišťovány použitím technik 
molekulární biologie a byly vyvinuty nové ligandy pro každý typ a podtyp kanálu 
a testovány in vivo. Tyto studie ukázaly, že receptory typu NMDA, a samotné 
NOS jsou významné pro vývoj a udržování neuropatické bolesti. Proto jsou 
studovány antagonisté NMDA receptorů a inhibitory NOS, které by byly účinné 
u zvířecích modelů neuropatické bolesti (24).  
        Taková možnost byla např. ověřována na skupině pacientů s bolestmi 
hlavy tenzního charakteru, kterým byl podáván specifický inhibitor NOS  L-
NMMA (monomethyl L-arginin). Infúze L-NMMA vedla k mírnému, ale 
prokazatelnému snížení pocitu bolesti. Už tak nevelký analgetický efekt byl ale 
znehodnocován vážnými poruchami srdeční činnosti, zvýšením krevního tlaku a 
snížením tepové frekvence. Předběžné údaje totiž ukazují, že cílovými 
strukturami L-NMMA jsou i endotelové buňky.  
       Kdyby ale podstatou analgetického účinku při chronické bolesti tenzního 
charakteru skutečně byla blokáda syntézy NO v neuronech mozku nebo míchy, 
nikoli v endotelu, znamenalo by to mimořádně významnou novou možnost léčby 
chronické bolesti. Bylo by ovšem nutné zabezpečit, aby lék selektivně inhiboval 
pouze nNOS, nikoli eNOS endotelových buněk (aby se nevyvolávala 
hypertenze a případně i aterogeneze, 24).  
       Farmaceutický průmysl má velký zájem o vývoj specifických inhibitorů 
jednotlivých izoforem NOS. Jednou z nejperspektivnějších látek se zdá být 
nitroindazol, který má jen malý vliv na krevní tlak, ale účinně inhibuje  nNOS 
(16). 
 
 
 
5.2.3. Migréna 
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       Bolest hlavy při migréně je spojena s dilatací mozkových cév

      Jedním z nejčastějších klinických projevů neurodegenerace je Alzheimerova 
choroba. Jejím hlavním morfologickým projevem je ukládání ß-amyloidů, 
nerozpustných proteinů, tvořících hlavní složku senilních plaků a  
indukujících apoptózu v neuronech. Reaktivní aktivace gliových buněk vede k 

. U migrény 
byly v posledních letech popsány destičkové abnormality, které podporují 
hypotézu, že destičková aktivita má v patogenezi migrény svoji úlohu. Obecně 
dochází ke změnám cerebrálního průtoku při migréně. Při samotném záchvatu  
se může uplatnit vlastní vazodilatační efekt NO. NO - jak již bylo popsáno,  je 
uvolňován z endoteliálních buněk, z neuronů, z makrofágů i z destiček.  
       V klinických studiích byly vyšetřovány hladiny nitritů a nitrátů a cGMP 
v destičkách u pacientů s migrénou během záchvatu i v období klidu, 
srovnávány s hodnotami u zdravých dobrovolníků. Výsledkem studie je zjištění, 
že u migréniků během záchvatu byly ve srovnání se zdravými dobrovolníky 
nalezeny vysoké koncentrace destičkového NO, rovněž vysoké hodnoty 
celkového dusíku (nitrity,nitráty) . Tyto hodnoty poklesly v období klidu mimo 
záchvat. Tato zjištění potvrzují domněnku, že NO je během migrénosního 
záchvatu v destičkách produkován. Mohou tím být rovněž ovlivněny i bolesti při 
záchvatu a změny perfuze mozku během záchvatu. Aktivovace NO-cGMP cesty 
(viz. 4.2) vede k relaxaci hladkého svalstva ve stěně cévy a způsobuje dilataci 
cév. Vasodilatace je součástí dějů odehrávajících se při migrenosním záchvatu. 
Nitrovasodilatátory jako nitroglycerin způsobují bolest hlavy. Ovšem některé 
práce dokazují, že vasodilatace není nutná ke vzniku bolesti hlavy (25). 
 
5.2.4.   Cerebrální ischemie   
       NO má významnou úlohu v patogenezi neuronálního poškození během 
cerebrální ischemie. Úloha NO v procesu ischemizace tkáně představuje složitý 
problém. Uplatňuje se tu jak protektivní tak i cytotoxický efekt. Zatímco zvýšená 
produkce NO působením nNOS aktivované NMDA receptory a iNOS aktivované 
cytokiny působí cytotoxicky, zvýšená aktivita eNOS může svojí produkcí NO 
pozitivně ovlivnit průtok krve mozkem a zabraňovat nervovému poškození (12). 
 
5.2.5.  Alzheimerova choroba 
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produkci cytokinů, hyperaktivních forem kyslíku a dusíku. Ve tkáních se 
hromadí konečné produkty pokročilé glykace. Jednou z možných příčin 
neurodegenerace je interakce ß-amyloidního prekurzoru s NMDA receptorem, 
stimulujícím excitotoxický účinek glutamátu s intenzivní tvorbou NO, superoxidu 
a jiných reaktivních forem kyslíku a dusíku (viz také 5.2.9., 23).  
     
5.2.6. Svalová dystrofie Duchenne/Becker 
       Pacienti postižení svalovou dystrofií Duchenne/Becker (Duchenne/Becker 
Muscular Dystrophy DMD/BMD)  často trpí sníženými poznávacími schopnostmi 
a nižším IQ. Mechanismus jak k tomu dochází ale není jasný. Problémy s 
učením dobře korelují s poruchami neurogeneze mozku, která může být 
způsobena NO (viz také 5.1.3., 23).  
 
5.2.7.  Parkinsonova choroba   

       Bylo prokázáno, že u parkinsoniků dochází k indukci produkce NO v 
gliových buňkách substantia nigra. Zvýšená koncentrace NO v substantia nigra 
má pravděpodobně zhoubný vliv na neurony(8). 
 
5.2.8.  Roztroušená skleróza 
       Indukce iNOS v demyelinizovaných oblastech mozku byla popsána u 
pacientů se sclerosis multiplex. Byl také zjištěn přímý toxický vliv NO na 
oligodendroglie produkující myelin. V aktivních mozkových lézích byla 
prokázána silná iNOS pozitivita v perivaskulárních a v parenchymových 
makrofázích v oblastech aktivní demyelinizace (Degroot et al., 1997). Tyto 
makrofágy obsahovaly i eNOS a in vitro produkovaly NO. Uvnitř chronických 
lézí byly slabě iNOS pozitivní makrofágy. Makrofágy tedy mohou nadměrnou 
produkcí NO působit cytotoxicky na oligodendroglie a ničit myelin v mozku a 
míše. V séru pacientů s roztroušenou sklerózou byly nalezeny zvýšené hladiny 
nitrátů a nitritů (metabolity NO). Stejné nálezy byly u získaných syndromů 
imunodeficience a u zánětlivých neurologických onemocnění (8). 
 

 
  
5.2.9.  Neurotoxická kaskáda 
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         Ve vysokých koncentracích může NO iniciovat neurotoxickou kaskádu. 
Aktivace NMDA receptorů způsobí vzestup cytozolové koncentrace Ca2+, čímž 
se aktivuje NOS a další enzymy uvolňující volné radikály. Tyto volné radikály 
pak poškozují DNA a také inhibují mitochondriální funkce, což vede k další 
tvorbě volných radikálů. Obnova poškozené DNA pomocí 
polyadenozindifosfátribososyntetázy (PARS) vyčerpává energetické zásoby 
buňky, což nakonec vede k buněčné smrti. Při experimentálním podání 
inhibitorů PARS do kortikální kultury jsou neurony chráněny před glutamátovou  
a NO neurotoxicitou. 
        Inhibitory NOS nebo redukovaný hemoglobin vážící NO zabrání 
glutamátové neurotoxicitě. Glutamátová neurotoxicita, zprostředkovaná aktivací 
NMDA receptorů a následným vzestupem hladiny intracelulárního Ca2+, hraje 
roli v buněčné smrti při fokální ischemii a při různých neurodegenerativních 
procesech, jako jsou Alzheimerova (viz také 5.2.5) a Huntingtonova choroba. 
Lepší přežívání NOS pozitivních neuronů při toxicitě zprostředkované aktivací 
NMDA receptorů může být způsobeno jak vyšší koncentrací 
superoxiddismutázy v těchto buňkách, tak relativně malým počtem NMDA 
receptorů na jejich povrchu (8). 
 
5.2.10.  Schizofrenie 
       Podle neurovývojové hypotézy je schizofrenie klinickým vyjádřením 
narušené „konektivity“ nervových buněk v důsledku jejich nesprávného 
„vycestování“ v průběhu migrace z neurální trubice. Při vývoji centrálního 
nervového systému tak dochází k poněkud odchylnému umístění jednotlivých 
neuronálních populací v anatomicky definovaných částech mozku. Vzhledem 
k již popsané úloze NO v procesech morfogeneze (viz 5.1.4.) se nedá 
opominout jeho možná účast v patogenezi tohoto psychického onemocnění. 
Dosavadní poznatky jsou zatím protichůdné. Např. neuroleptika chlorpromazin 
a haloperidol snižují aktivitu nNOS, existují však i opačné výsledky. Záleží 
zřejmě na tom, v jaké fázi onemocnění byla léčba nasazena. Také dosavadní 
studie s podáváním inhibitorů NOS nevedly k uspokojivým výsledkům. Vedle 
nežádoucích účinků uvedených v části 5.2.2. byly zaznamenána katalepsie a 
zhoršení kognitivních schopností (to koresponduje i závěrům v části 5.1.3.).  
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5.2.11.  Zánět a stres 
       Během infekce dochází pod vlivem bakteriálních endotoxinů a dalších 
antigenů k aktivaci imunokompetentních buněk a k vyplavení cytokinů. Mimo 
jiné se tyto cytokiny dostávají různými cestami i do mozku, především do oblasti 
hypotalamu a hypofýzy. Některé prozánětlivé cytokiny, jako např. IL-1, jsou v 
průběhu infekčního zánětu identifikovány přímo v neuronech CNS. Vedle 
dalších efektů (horečka, anorexie, behaviorální změny) tyto cytokiny navodí 
odpověď stresové hypotalamo-pituitární osy na infekční podnět. Přibývá 
důkazů, že se v tomto procesu účastní NO a to na několika úrovních. 
      Zánětlivé a stresové účinky NO jsou zčásti zprostředkovány aktivací GC s 
tvorbou cGMP, zčásti aktivací cyklooxygenázy a lipooxygenázy a uvolněním 
prostaglandinu E2, respektive leukotrienů. NO tak hraje významnou modifikační 
roli v odpovědi hypotalamu a hypofýzy na zánětlivou cytokinovou stimulaci (19). 
 
 

 
5.3. NO a experimenty na geneticky pozměněných myších 
        
      Výsledky preklinických studií získané v 2. polovině 90. let vedly k názoru, že 
NO je významný mediátor neuroendokrimních regulací zapojený do genové 
exprese a uvolnění řady hypotalamických a hypofyzárních hormonů. Nový 
pohled na skutečný význam NO v těchto regulacích přinesly experimenty na 
geneticky upravených myších s vyřazenou syntézou jednotlivých izoforem NOS. 
Nejčastěji zastoupenou izoformou  NOS v CNS je nNOS, proto se skupina 
dr.Bernsteina (28) v roce 1998 soustředila na myši s vyřazenou syntézou právě 
tohoto izoenzymu. Studována byla exprese genu a uvolnění jednotlivých 
hormonů (např. CRH, LHRH, ADH).Pro srovnání byla sledována i skutečná 
aktivita jednotlivých izoforem NOS. Prakticky v celém vyšetřovaném spektru 
hormonů se testované myši nelišily od zdravých kontrol. Tyto a další studie 
dokázaly, že vyřazení nNOS nemá pro postižené zvíře fatální následky, 
neovlivňuje kvalitu života, množení ani dobu přežívání. Z pohledu 
experimentálního endokrinologa se ukazuje, že nNOS není nezbytná pro 
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bazální sekreci většiny hypotalamických a hypofyzárních hormonů a její 
nepřítomnost  za klidových podmínek nemá žádné klinické projevy. 
        Teprve budoucnost by měla odpovědět na otázku, nakolik se vyřazení 
genu pro nNOS projeví v zátěžových situacích, jakými jsou infekce, emoční 
stres, deprese atd. (19).  

 
 
 
5.4.  NOS a otázky lidské patofyziologie 
       
       V roce 1998 Bernstein (28) publikoval výsledky zatím ojedinělé klinické 
studie realizované na histologickém materiálu získaném z hypotalamu 
zemřelých pacientů. Zaměřil se na  pacienty, kteří se před smrtí léčili s 
psychiatrickými diagnózami, a zjišťoval zastoupení NOS v jednotlivých 
strukturách hypotalamu. U všech vyšetřovaných skupin zemřelých osob bylo 
největší zastoupení nNOS nalezeno v paraventrikulárním jádře. Naopak 
nucleus supraopticus neobsahoval (na rozdíl od hlodavců) prakticky žádnou 
NOS. Hypotalamus a především nucleus paraventricularis obsahoval ve 
skupině schizofreniků a pacientů s endogenní depresí ve srovnání s kontrolami 
méně NOS. 
       Klinický význam tohoto zjištění je nejasný. Autoři předkládají hypotézu, 
podle které snížená aktivita nNOS vede k dysregulaci tvorby ACTH, 
vazopresinu nebo  oxytocinu.  U   těchto   tří   působků   je   v  jiných 
souvislostech uváděna zvýšená  tvorba  právě  u  pacientů  s  tzv. endogenními 
psychózami, zejména u  depresí (19).  
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6.  Závěr 
 
         Rozsah působnosti NO je veliký. Komplexnost biologického působení 
NO v organismu má za následek množství potenciálních interakcí s jinými 
molekulami a shrneme-li dosud prokázané efekty NO, nebudeme daleko od 
pravdy prohlášením, že NO působí téměř na všechny metabolické procesy. To, 
co mu umožňuje tuto mimořádnou roli je zejména skutečnost, že splňuje téměř 
ideální podmínky pro místní signalizaci.  
            I když intenzivnímu výzkumu úlohy NO v organismu bylo v posledních 
dekádách věnováno mimořádné vědecké úsilí a již mnohé bylo odhaleno, 
zůstává řada oblastí, kde význam NO není plně objasněn a lze v tomto směru 
očekávat mnohá překvapení. Studium úlohy NO je komplikováno skutečností, 
že výsledný efekt jeho působnosti může být bifázický. Rozhoduje typ buněk, 
koncentrace NO a navíc současné působení  dalších faktorů. Bifázický efekt 
může souviset s paralelní aktivací různých cytozolových mechanismů. Tento 
fenomén může být vysvětlením určitých rozporů při porovnání protichůdných 
výsledků některých výzkumných studií. Rovněž experimenty na geneticky 
pozměněných myších s vyřazenými jednotlivými izoformami NOS přinesly 
některé překvapivé závěry. Bylo totiž zjištěno, že vyřazení NOS nemělo u zvířat 
fatální následky. 
          Tyto paradoxy spolu s dalšími otevřenými problémy kolem NO je nyní 
třeba zasadit do širších souvislostí v klidových a zátěžových situacích.    
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7.    Příloha č.1:  přehled metod detekce NO 
 
          Oxid dusnatý je in vivo  tvořen v malém množství a rychle reaguje s 
kyslíkem, thioly, hemoglobinem a jinými látkami. Proto je jeho existence velice 
krátká (3–5 s). Stanovitho lze přímo nebo nepřímo z jeho produktů. 
 

7.1.  Přímá stanovení 
     4.1.1. Chemiluminiscence 
     4.1.2. Elektrochemická (amperometrická) detekce 
     4.1.3. Elektronová spinová (paramagnetická) rezonance ESR (EPR) 

7.2.  Nepřímá stanovení 
     4.2.1. Griessova metoda 
     4.2.2. Oxidace hemoglobinu 
     4.2.3. Fluorescenční detekce 
     4.2.4. Chemiluminiscenční reakce NO s luminolem 
     4.2.5. Přeměna argininu na citrulin 
     4.2.6. Analýza dusitanů a dusičnanů metodou HPLC 
     4.2.7. Ostatní metody 
 

7.1.  Přímá stanovení 

7.1.1.  Chemiluminiscence 
 
 Luminiscenční analýza je založena na měření luminiscenčního záření,    
které zkoumaný vzorek emituje. Luminiscencí rozumíme vlastní záření látky ve 
viditelné oblasti spektra nebo blízko ní, které zpravidla vzniká po nebo při 
ozáření této látky. Luminiscenční záření není tepelným zářením, má jinou 
vlnovou délku než záření primární a trvá i po přerušení primárního záření. 
Zdrojem excitace u chemiluminiscence je energie chemické reakce.  
 NO reaguje s ozonem za tvorby oxidu dusičitého v excitovaném stavu. 
Při návratu excitovaných molekul na základní hladinu je přebytečná energie 
emitována ve formě světla. 
 
NO + O3 → NO2* + O2 
NO2* → NO2

 Intenzita chemiluminiscence je přímo úměrná koncentraci NO. Vlnová 
délka emitovaného světla leží v červené a infračervené oblasti spektra (640–
3000 nm). Přestože jsou detektory emitovaného světla citlivé jen v oblasti 

 + hv  
 



 - 36 - 

vlnových délek pod 900 nm, patří metoda chemiluminiscence k nejcitlivějším 
metodám pro stanovení NO – detekční limit je 1–2 pM. Pro vysokou rychlost 
reakce NO s O3 a citlivost detekce emitovaného světla je možné měřit hladinu  
NO  v  reálném  čase,  a  to  v  plynné  i  v kapalné fázi. Lze stanovovat  
i   oxidační   produkty   NO,   ale   až   po   převedení   dusičnanů   na   dusitany  
(např. bakteriálními  reduktasami  nebo  kadmiem )  a  jejich redukci zpět na NO  
(v kyselém prostředí vzniká z dusitanu nitrosoniový ion, který je možné 
redukovat např. jodidem nebo dvojmocným vanadem na NO).  
 Tato metoda je použitelná např. k měření NO ve vydechovaném vzduchu 
během konstantního výdechového proudu. 
 

7.1.2.  Elektrochemická (ampérometrická) detekce 
 
 Biologický poločas oxidu dusnatého (řádově sekundy) a jeho produkci 
jednotlivými buňkami je možné sledovat amperometricky. Referenční elektroda 
je nejčastěji Ag/AgCl ponořená do roztoku NO. Na pracovní elektrodě je 
odevzdáván elektron za vzniku NO+. V přítomnosti OH- vzniká HNO2 a 
dusitany mohou být dále oxidovány na dusičnany. Množství oxidovaného NO je 
úměrné proudu protékajícímu mezi elektrodami. Původně používaná Clarkova 
platinová elektroda je dnes nahrazována uhlíkovou elektrodou modifikovanou 
porfyrinem, která je potažená vrstvou Nafionu (kationový iontoměnič odpuzující 
negativně nabité ionty, např. NO2-

7.1.3.  Elektronová spinová (paramagnetická) rezonance ESR (EPR) 

). Využívána je i elektroda z polykrystalické 
platiny, vykazující vyšší účinnost oxidace NO, potažená vrstvou Nafionu a 
acetátem celulosy. Nejnovější přístroje jsou založeny na mikročipovém senzoru, 
jehož citlivost je 16 pA/nM NO s detekčním limitem přibližně 300 pM.  
 Byl připraven biosenzor selektivní na NO na bázi optických vláken 
založený na měření změn fluorescence způsobené cytochromem c, který je 
označen fluorescenčním barvivem a zabudován do senzoru. Detekční limit je 20 
μM.  
 Kalibrace NO senzoru je založena na vzniku oxidu dusnatého z dusitanu 
nebo na rozkladu donoru NO N-acetyl-S-nitroso-DL-penicillaminu či na užití 
standardního NO roztoku připraveného z plynného NO. Elektroda citlivá na NO 
byla např. použita k přímému měření NO in vivo v žaludeční 
mukózní vrstvě během ischemické reperfuze. 
 

 
 Po vložení látky s nepárovým elektronem (radikálu) do vnějšího 
magnetického pole dochází k orientaci magnetického momentu elektronu do 
dvou povolených orientací, které se liší energií. Dodáním záření o vhodné 
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energii lze změřit hodnotu rozdílu mezi oběma spinovými stavy elektronu. 
Záznamem měření je spektrum ESR.  
 NO obsahuje v molekule 11 valenčních elektronů, ale ESR spektrum 
vzniká u volné molekuly NO, jen pokud je v excitovaném stavu. Pro detekci NO 
se užívá metoda záchytu spinu, kdy reakcí radikálu s diamagnetickou látkou 
náchylnou k tvorbě komplexu vzniká radikál, který má delší biologický poločas, 
a tím i lepší detegovatelnost. NO tvoří komplex nejčastěji s přechodnými kovy 
(Fe2+), thioly nebo s reaktivními kyslíkovými centry. Pro zachycení NO se 
nejčastěji používá Fe2+ 

 

– N-methyl-D-glukamin-dithiokarbamát nebo 
hemoglobin. Detekční limit vzniklých nitrososloučenin nebo methemoglobinu je 
přibližně 1 nM. 
 

7.2.  Nepřímá stanovení 

7.2.1.  Griessova metoda 
 
 Je založena na spektrofotometrickém stanovení dusitanů po diazotaci 
sulfanilamidu a kopulaci s N-(1-naftyl)ethylendiaminem (viz obr. 1) s detekcí v 
oblasti při 540 nm. V biologických vzorcích musí být dusičnany (vzniklé reakcí 
NO s hemoglobinem) zpět zredukovány na dusitany, které podléhají reakci, 
čímž je zajištěno stanovení celkové hladiny oxidačních produktů NO. 
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Obr. 7: Reakční mechanismus NO při Griessově reakci  
 
 Při analýze séra musí být před stanovením provedena deproteinizace 
(např. ultrafiltrací). K redukci nitrátů se nejčastěji používá NADPH-dependentní 
nitrátreduktasa. Vyšší koncentrace NADP+ inhibuje Griessovu reakci. Proto se 
do reakční směsi přidává glukosa-6-fosfátdehydrogenasa a glukosa-6-fosfát, 
které NADP+ regenerují na redukovanou formu koenzymu.  
 Významné je postupné přidávání obou složek Griessova činidla pro 
dosažení maximální citlivosti testu. Pokud reaguje postupně kyselý roztok 
sulfanilamidu a pak teprve N-(1-naftyl)ethylendiamin, je reakce téměř třikrát 
citlivější než v případě, kdy se obě složky smíchají před přidáním do reakční 
směsi. Úskalím metody je možnost interference antikoagulantů nebo 
hemoglobinu ve vzorcích plazmy. Kalibrační křivka s limitem citlivosti 5 μM je 
sestrojena pomocí vodného roztoku dusitanu sodného. 
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7.2.2.  Oxidace hemoglobinu 
 
 Reakcí oxyhemoglobinu (Fe2+) s NO vzniká methemoglobin (Fe3+) a 
dusičnan. 
 
HbO2 + NO → metHb + NO3- 

7.2.3. Fluorescenční detekce 

    
 
 Výhodou reakce je její vysoká rychlost (probíhá 26×rychleji než 
autooxidace NO), nenáročnost provedení, možnost měření in vivo i in vitro a 
vysoká citlivost a specifičnost pro NO. Spektrum oxyhemoglobinu je 
charakterizováno intenzivním absorpčním pásem s maximem při 415 nm a 
dvěma užšími absorpčními maximy při 542 nm a 577 nm. Methemoglobin 
vykazuje hlavní absorpční maximum při 406 nm .  
 NO je detegován díky charakteristické změně absorpčního maxima 
hemoglobinu z 415 nm (oxyHb) na 406 nm (metHb). Měřit lze i konverzi 
oxyhemoglobinu na redukovaný methemoglobin jako rozdíl absorbance při 401 
nm a 411 nm (izosbestický bod). Při měření chalkonů (prekurzory flavonoidů, u 
nichž ještě nedošlo k úplné cyklizaci na flavonoidní skelet) jako inhibitorů NO 
byla sledována tvorba methemoglobinu pomocí poklesu absorbance 
oxyhemoglobinu při 576 nm.  
 Detekční limit metody pro měření NO in vivo je 1–10 nM. 
 

 
 Pro fluorescenční detekci NO se užívají různé aromatické diaminy, např. 
naftalen-2,3-diamin (DAN) či 4,5-diaminofluorescein (DAF-2), které v 
přítomnosti kyslíku reagují s NO za vzniku triazolů. Metoda není selektivní pro 
NO, neboť reagují i dusitany. Schopnost DAF-2 detegovat NO je vyšší v 
přítomnosti dvojmocných kationů. Vápník zvyšuje signál NO uvolněného z NO 
donoru 200×. Současně bylo pozorováno zvýšení fluorescence s rostoucí 
dobou osvitu.  
 Protože DAN je málo rozpustný ve vodě, není příliš vhodný pro měření 
biologických vzorků. Rozpustnější je 5,6-  diaminonaftalen-1,3-disulfonová 
kyselina (DANDS) s maximem absorbance při 267 nm. DANDS reaguje s NO 
za vzniku 1H -naftotriazol-6,8-disulfonové kyseliny (NTADS) s maximem 
absorbance při 415 nm. Přirozená fluorescence DANDS je velice nízká a 
zvyšuje se reakcí s NO. Intenzita fluorescence je měřena při 428,8 nm s 
excitací při 302,4 nm. Měření se provádí na fluorescenčním spektrometru nebo 
metodou HPLC s fluorescenční detekcí. Detekční limit je 0,6 nM. 
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7.2.4.  Chemiluminiscenční reakce NO s luminolem 
 
 Luminol (5-aminoftalazin-1,4(2H,3H)-dion) je široce užívané 
chemiluminiscenční činidlo pro detekci reaktivních forem kyslíku a dusíku v 
biologickém systému. Oxid dusnatý reaguje s peroxidem vodíku za vzniku 
peroxodusitanu, který oxiduje luminol a vyvolá emisi chemiluminiscenčního 
záření.  
 Metoda byla použita při studiu patofyziologické role oxidu dusnatého v 
ledvinách potkanů u hypertenze. Detegovaná koncentrace NO uvolněného po 
průniku ledvinami byla 39 pM.  
 Yao a používají metodu pro měření NO in vivo, kde je vzorek odebírán 
mikrodialýzou a detekce NO probíhá chemiluminiscenčně pomocí luminolu. 
Speciální mikrodialyzační sonda je vysoce selektivní pro NO. Systém byl užit 
pro měření NO v krvi a tkáních a je dostatečně citlivý na změny koncentrace 
NO, způsobené teplotou nebo efekty donorů NO. Validovaný lineární rozsah 
metody je 5 nM až 1 μM s detekčním limitem 1nM.  
 Je užívána i metoda založená na spojení chemiluminiscenční detekce 
NO (peroxodusitanu) luminolem a průtokové injekční analýzy. NO vzniká reakcí 
jodidu s dusitanem, prochází selektivní membránou a reaguje s peroxidasou za 
vzniku stabilnějšího komplexu. Ten po denaturaci uvolňuje NO, který je 
detegován technikou FIA na základě chemiluminiscence vznikající při reakci s 
luminolem. Detekční limit metody je 0,9 μM.  
 Peroxodusitan může být k chemiluminiscenčnímu detektoru přiváděn 
dialyzační, vysoce selektivní membránou z acetátu celulosy. Metoda má 
vysokou citlivost, detekční limit je 10 pM (bez dialyzační membrány) a 100 pM 
(s dialyzační membránou). 
 

7.2.4.  Přeměna argininu na citrulin 
 
 Schopnost tkání nebo buněk využívat generovaný NO může být 
sledována na základě tvorby citrulinu z argininu v přítomnosti NOS kofaktorů 
FAD, FMN, NADPH, tetrahydrobiopterinu, vápníku a kalmodulinu (v případě 
NOS neuronové nebo endotelové). Reakci iniciuje radionuklidem označený 
arginin, terminační účinek má EDTA při pH 5,5, která váže vápník, což vede k 
inaktivaci enzymů. Vzorek prochází katexem. Za těchto podmínek se arginin 
váže na iontoměniči, zatímco citrulin je eluován a měřen scintilačním 
počítačem.  
 Přeměna argininu na citrulin NO-syntasou a tvorba NO in situ může být 
monitorována metodou FIA s chemiluminiscenční detekcí. Imobilizovaná NOS 
produkuje NO v množství úměrném koncentraci L-argininu. Kalibrační křivka se 
sestrojí s argininem, mez detekce je 0,5 mM.  
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spektrofotometrickou 
 

7.2.5.  Analýza dusitanů a dusičnanů metodou HPLC 
 
 Pro současné měření dusitanů i dusičnanů v plazmě byla vypracována 
metoda HPLC s detekcí spektrofotometrickou65 nebo elektrochemickou 
(především amperometrickou nebo coulometrickou66). V práci je pro simultánní 
měření dusitanů i dusičnanů užívána metoda HPLC se 2 detektory. Prvním je 
DAD detektor, detegující dusitany a dusičnany při 212 nm a druhým je citlivější 
elektrochemický detektor s elektrodou ze skelného uhlíku, monitorující 
dusitanové ionty. Detekční limit pro dusitany je při použití UV-VIS detektoru 0,1 
μM a u elektrochemického detektoru 0,001 μM; pro dusičnany s UV-VIS detekcí 
je 0,2 μM. 
 Dusitany lze měřit také pomocí HPLC s fluorescenční detekcí po jejich 
derivatizaci naftalen-2,3-diaminem za tvorby 3,4-dihydro-1,2,4-triazaanthracenu 
(excitace při 375 nm a emise při 415 nm). Detekční limit metody je 10 nM. 
 Další metoda HPLC je založena na nitrosaci dusitanu a N-acetyl-L-
cysteinu na N-acetyl-S-nitroso-L-cystein, který je detegován při 333 nm. Mez 
detekce je 50 nM. 
 Pro stanovení dusitanů a dusičnanů byla vypracována také metoda 
iontové chromatografie s detekcí konduktometrickou, spektrofotometrickou (214 
nm) a elektrochemickou. 
 

7.2.5.  Ostatní metody 
 
 Pro detekci plynného NO se používá hmotnostní spektrometrie, pro 
detekci dusitanů plynová chromatografie, případně kombinace plynové a 
hmotnostní spektrometrie (GC-MS). Pro analýzu a detekci vazeb NO se užívá 
infračervená spektrometrie. Dusitany a dusičnany se dají stanovit také kapilární 
elektroforézou, případně polarograficky. 
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8.    Příloha č.2:  přehled použitých zkratek 
 
AC - adenylátcykláza 
ACTH - Adrenortikotropní hormon 
ADH - Antidiuretický hormon, vazopresin 
ATP - adenozintrifosfát 
BH4 - tetrahydrobiopterin 
cGMP - cyklický guanosinmonofosfát 
cNOS - konstitutivní izoforma NOS 
CREB - aAMP response element binding 
CRH - Kortokotropin uvolňující hormon 
DNA - deoxyribonukleová kyselina 
EDRF - endoteliální relaxační faktor 
eNOS - endoteliální NOS 
FAD - flavinadenindinukleotid 
FMN - flavinmononukleotid 
FSH - Folikuly stimulující hormon 
GABA - kys. gamma - aminomáselná 
GTP - guanosintrifosfát 
GC - guanylátcykláza 

sGC - solubilní guanylátcykláza 

HD - oxygenázová - hemová doména (N-terminálová doména) 
HNO2 - kyselina dusitá 
HPLC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
IL-1  -  interleukin 1 
IFN-gamma  -  interferon gamma 
iNOS - inducibilní NOS 
LH - Luteinizační hormon 
LHRH -  Luteinizační hormon uvolňující hormon 
LTP - dlouhotrvající potenciace  (long-term potentiation)  
LTD - dlouhotrvající deprese (long-term depression )  
L-NMMA - monomethyl L-arginin 
metHb - methemoglobin 
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mtNOS - mitochondriální NOS 
NADPH - nikotinamidadenindinukleotidfosfát 
nNOS - neuronální NOS 
NMDA - (N-metyl-D-aspartát) receptor 
NO - oxid dusnatý 
NO2- - dusitan 
NOS - NO syntáza  
NR1 - nová lidská reduktáza 1 
NREM - non rapid eye movements (pomalý spánek) 
O2  - kyslík 
O3  - ozon 
oxyHb - oxyhemoglobin 
PARS - polyadenozindifosfátribososyntetáza 
PDE  - Fosfodiesteráza 
PKG - proteinkináza G 
RD -  C-terminálová reduktázová doména 
REM - rapid eye movements (rychlý spánek) 
RNS - reaktivní formy kyslíku

 
 
 

  
ROS - reaktivní formy kyslíku 
TNF alfa - tumor nekrotizující faktor alfa  
TGF-β  - cytokin 
VIP - vasoaktivní intestinální polypetid 
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