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2. POUŽITÉ ZKRATKY

AG aminoguanidin

ALT alaninaminotransferáza

AMPK     AMP-aktivovaná proteinová kináza

ATP adenosintrifosfát

BAL bioumělá játra („bioartificial liver“)

BALS podpůrný systém bioumělých jater („bioartificial liver support system“)

β-AR beta-adrenergní receptor

BH4 tetrahydrobiopterin

c koncentrace

Ca2+ vápenatý iont

[Ca2+]i volný intracelulární vápenatý iont

[Ca2+]ER vápenatý iont přítomný v endoplazmatickém retikulu

cAMP cyklický adenosinmonofosfát

CD „cluster of differentiation“       

cDNA komplementární deoxyribonukleová kyselina

cGMP cyklický guanosinmonofosfát

CM cytokinová směs („cytokine mixture“)

cNOS konstitutivní forma syntázy oxidu dusnatého

CNS centrální nervový systém

CO oxid uhelnatý

CO2 oxid uhličitý

COX-2 cyklooxygenáza-2

CsA cyklosporin A

CYP450 cytochrom P450

CYP 3A4 izoforma 3A4 cytochromu P450

Cyt C cytochrom c

DAF-2 4,5-diaminofluorescein

DAF-2 DA 4,5-diaminofluoresceindiacetát

D-GalN D-galaktosamin

DMEM Dulbeckem modifikované Eagleovo médium

DNA deoxyribonukleová kyselina
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EDRF endotelový relaxační faktor

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová

eNOS endoteliální forma syntázy oxidu dusnatého

ER endoplazmatické retikulum

FAD flavinadenindinukleotid

Fas antigen CD95

FasL ligand antigenu CD95 = Fas ligand

FBS fetální bovinní sérum

FFA volné mastné kyseliny („free fatty acids“)

FMB membránový deskový bioreaktor („flat membrane bioreactor“)

FK 506 takrolimus

FKBPs FK 506 - vazebné proteiny

FMN flavinmononukleotid  

hem železnatý protoporfyrin IX

Gi/s G inhibiční/stimulační protein

GSH redukovaný glutathion

HM „Hybridoma medium“

HSL hormon senzitivní lipáza

IFN interferon

IB inhibiční protein nukleárního faktoru-B

IKK IB kináza

IL interleukin 

IL-2R receptor pro interleukin 2

iNOS indukovatelná forma syntázy oxidu dusnatého

IR ischemie-reperfuze

IRF-1 interferonový regulační faktor-1

JNK Jun-terminální kináza

KM kompletní médium

KMX komplexní médium

L-NAME N-nitro-L-argininmethylester

L-NMMA N-monomethyl-L-arginin

LPS lipopolysacharid

MAPK mitogenem aktivované proteinové kinázy

MARS „molecular adsorbent recirculating system“
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MPT „mitochondrial permeability transition“

mtNOS mitochondriální forma syntázy oxidu dusnatého

MTT 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl] 2,5-difenyltetrazolium bromid

mRNA informační („messenger“) ribonukleová kyselina

NAD nikotinamidadenindinukleotid

NADH redukovaná forma nikotinamidadeninudinukleotidu

NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát

NF-AT nukleární faktor aktivovaných T lymfocytů

NF-B nukleární faktor B

nNOS neuronální forma syntázy oxidu dusnatého

NO oxid dusnatý

NO+ nitrosoniový iont

NO- nitroxylový iont

NO2
- nitrit = dusitan

NO3
- nitrát = dusičnan

NOHLA N-hydroxy-L-arginin

NOS syntáza oxidu dusnatého

O2
- superoxidový aniont

OH- hydroxylový radikál

ONOO- peroxynitritový aniont

P prednisolon

PBS fosfátový pufr

PKA protein kináza A

PKG protein kináza G

PM Petriho miska

PPAR nukleární receptor aktivovaný peroxizomovými proliferátory

PCR polymerázová řetězová reakce

RNA ribonukleová kyselina

RNS reaktivní sloučeniny dusíku

RSNO 3-nitrosothioly

ROS reaktivní sloučeniny kyslíku

RT reverzní transkripce

SEM standardní chyba průměru

SERCA „sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase“
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SNAP S-nitroso-N-acetylpenicillamin

STAT „signal transducer and activator of transcription“

TAG triacylglyceroly

TG thapsigargin

TGF transformující růstový faktor 

Th pomocný T lymfocyt

TNF tumor nekrotizující faktor

UDP uridindifosfát

WE Williamsovo médium E
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3. ÚVOD 

Oxid dusnatý (NO), konečný produkt působení enzymu syntázy oxidu dusnatého (NOS), 

je silným biologickým intracelulárním a intercelulárním mediátorem, který ovlivňuje četné 

fyziologické a patofyziologické procesy téměř v každém orgánu či tkáni. Jako vazodilatátor, 

imunomodulátor a neurotransmiter hraje tato signální molekula významnou úlohu 

v kardiovaskulárním, imunitním i centrálním a periferním nervovém systému. Také v játrech 

konstitutivně produkovaný NO přispívá k udržení homeostázy, kdežto indukovaná syntéza 

tohoto volného radikálu se může podílet na rozvoji četných jaterních onemocnění (Suzuki et 

al., 1995; Barry, 1997).

Za normálních podmínek jsou v játrech přítomny pouze nízké hladiny NO produkované 

konstitutivní endoteliální NOS (eNOS), které regulují jaterní perfuzi. Avšak jakmile dojde 

k expresi inducibilní NOS (iNOS), vyvolané např.: endotoxémií, hemoragickým šokem, 

ischemií-reperfuzí, sepsí, infekcí, hepatitidou, expozicí ozónu nebo jaterní regenerací, jsou 

v játrech produkována obrovská množství NO. NO se tak stává regulátorem a efektivním 

„messengerem“ během zánětu a infekce, ale jeho přesná úloha za těchto stavů však není 

známa. Doposud byly totiž předloženy pouze kontroverzní výsledky dokládající, že NO má 

v játrech protichůdné účinky: jak cytotoxické nebo proapoptotické, tak cytoprotektivní nebo 

antiapoptotické povahy (Chaby, 1999; Chu et al., 2001; Saetre et al., 2001; Leifeld et al., 

2002; Moreau, 2002). Důkazy naznačují, že také elevace volného intracelulárního kalcia 

([Ca2+]i), který působí cytotoxicky v mnoha buňkách včetně hepatocytů (Ueda et al., 2000), a 

současná modulace NO jsou spojeny s apoptotickou signalizací, ale  vzájemný vztah mezi 

těmito signály zůstává stále neobjasněn (Jordan et al., 1995; Jun et al., 1996; Park et al., 1996; 

Rodriguez-Lopez et al., 1999; Chen BC et al., 2001; Kiemer a Vollmar, 2001; Chen YJ et al., 

2005; Kmoníčková et al., 2005).

Na hepatocyty působí nejenom NO produkovaný samotnými jaterními buňkami, ale také 

NO uvolňovaný do svého nejbližšího okolí přiléhajícími nebo krevními buňkami (fibrocyty, 

makrofágy) a nepřímo i vzdálenějšími buňkami jako např. adipocyty, které pod vlivem 

působení NO vysílají do krevního oběhu bioaktivní molekuly modulující metabolické procesy 

v játrech (Hainer a Bendlová, 2004; Ronti et al., 2006).

Přestože nedávné výsledky ukazují, že krátkodobá stimulace endogenní exprese NO 

během ischémie chrání jaterní štěp před následujícím poškozením dlouhodobou chladovou 

konzervací/reperfuzí (Yin et al., 1998), jiné studie popisují škodlivý účinek od iNOS 
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odvozeného NO na akutní rejekci transplantátu (Devlin et al., 1994). Jak bylo potvrzeno 

nedávnými studiemi, imunosupresivní látky, např. cyklosporin A a FK 506, které se běžně 

používají v orgánové transplantologii k prevenci rejekce štěpu, mohou přímo interferovat s 

aktivací iNOS a tím i následnou produkcí NO v různých typech buněk (Trajkovic, 2001). 

Vzhledem k tomu, že intenzivní imunosupresivní terapie při transplantaci jater je velmi často 

komplikována rozvojem endotoxémie a tím i lipopolysacharidem (LPS) a cytokiny 

indukovanou produkcí NO, je úloha imunosupresiv a jejich vztah k expresi iNOS během 

jaterního poškození spojeného se zánětem stále důležitou oblastí hepatologického výzkumu.

Ke studiu zánětlivého poškození jater, navozeného podáním endotoxinu a/nebo 

prozánětlivých cytokinů,  lze kromě in vivo studií s výhodou využít i konvenční buněčné 

kultury a perfuzní metody pro imobilizované hepatocyty tzv. jaterní bioreaktory, které navíc 

umožňují kontinuální monitoraci signálních molekul, např. NO, a metabolických pochodů 

v hepatocytech (Gillies et al., 1986; Gillies et al., 1993; Farghali et al., 1994; Gerlach et al., 

1994; Flendrig et al., 1997; Bader et al., 1998; DeBartolo et al., 2000; Catapano et al., 2001; 

Gerlach et al., 2001; Sauer et al., 2001). Tak lze dále osvětlit některé patobiologické aspekty a 

vztahy mezi endogenními a exogenními hladinami NO a stupněm jaterního poškození 

v různých typech kultur s možnými farmakologickými intervencemi skrze modulaci NOS a za 

použití látek, jakými jsou donory NO a inhibitory NOS.
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4. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

Zde předložený literární přehled shrnuje základní, experimentální i aplikované poznatky 

týkající se produkce NO převážně jaterními buňkami, makrofágy a adipocyty za 

fyziologických a patofyziologických podmínek a v rozmanitých in vivo i in vitro systémech. 

Zvláštní důraz je kladen na rozbor exprese iNOS za prozánětlivých podmínek a její možnou 

modulaci inhibitory NOS, NO donory a imunosupresivními látkami.  V této práci jsou stručně 

popsány metody detekce exprese NOS a také je zde věnována pozornost jaternímu 

bioreaktoru, představiteli jednoho z výkonných modelů, který lze využít ke kontinuální 

monitoraci různých léčiv a signálních molekul, např. NO, a k simulaci různých typů jaterního 

poškození ve farmakotoxikologických a biomedicínských studiích.

4.1. Objev a biochemie oxidu dusnatého a syntázy oxidu dusnatého

Fyziologická funkce NO byla nejprve objevena v cévním systému, kde Furchgott už 

v roce 1978 dokázal, že endotel cév produkuje látku, která působí relaxaci hladkého svalstva 

cév, a tím podporuje prokrvování organismu. Tuto látku označil zkratkou EDRF (endothelial 

derived relaxing factor endotelový relaxační faktor). V roce 1986 Furchgott, Murad a Ignarro 

prokázali, že EDRF je radikál NO, který vzniká ve více tkáních, např. v cévním endotelu, 

v nervových vláknech, v kostní dřeni a účastní se regulace tonu hladkých svalů, nervových 

funkcí a imunologických procesů (Furchgott, 1995; Vanhoutte et al., 1995). Nezávisle na tom 

bylo zjištěno, že NO je endogenní aktivátor rozpustné guanylátcyklázy, odpovědné za tvorbu 

cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP) (Craven a DeRubertis, 1978; Murad et al. 1979; 

Gruetter et al., 1981). cGMP působí jako sekundární přenašeč signálů v mnoha buňkách 

včetně nervů, hladkých svalů, monocytů a krevních destiček.

NO je syntetizován endogenně z L-argininu aktivní syntázou oxidu dusnatého (NOS), 

která má určitou homologii se skupinou enzymů typu cytochromu P450 (CYP450). Syntéza 

probíhá na dusíku guanidinové skupiny L-argininu NADPH-dependentní  5ti elektronovou 

oxidací, při které se za vniku L-citrulinu uvolňuje NO (Obr. 1). Celý proces probíhá ve dvou

na sebe navazujících monooxigenázových reakcích, kdy vzniká Nω-hydroxy-L-arginin

(NOHLA) jako meziprodukt:
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(1)  L-Arg + NADPH + H+ + O2 → NOHLA + NADP+ + H2O 

(2) NOHLA + ½ NADPH + ½ H+ + O2 → L-citrulin + ½ NADP+ + NO + H2O 

Obrázek 1:  Reakce syntézy NO z L-argininu. NO je syntetizován endogenně konverzí L-

argininu na L-citrulin. Během této reakce je NADPH (1,5 molekuly) použit jako donor 

elektronu a Nω-hydroxy-L-arginin (NOHLA) je vytvořen jako meziprodukt. Hemová část 

enzymu je znázorněna barevně.

L-arginin nebo substrátové analogy se váží v blízkosti hemu oxygenázové domény NOS 

tak, že ovlivňují její redukci nebo její interakci s malými ligandy, jakými jsou NO nebo oxid 

uhelnatý (CO) (Prabhakar, 1998). L-citrulin může být konvertován zpět na L-arginin 

transaminací α-amino-dusíku kyseliny asparágové v tzv. cyklu arginin-citrulin nebo-li cyklu 

citrulin-NO, který se vyskytuje samostatně ve většině buněk produkujících NO, kdežto 
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v játrech je navíc úzce propojen s cyklem močoviny. V cyklu močoviny, pomocí kterého 

dochází k eliminaci amoniaku z těla, je L-arginin jako přirozený substrát arginázy 

ireverzibilně konvertován na L-ornitin (Morris, 2004) (Obr. 2). Silným inhibitorem 

arginázové aktivity je Nω-OH-arginin, meziprodukt vznikající při NO syntéze. Zatím není 

jasné, zda Km NOS je větší než Km arginázy nebo zda se může měnit podle aktuálních  

fyziologických podmínek (Stuehr a Ghosh, 2000; Morris, 2002).

Obrázek 2: Metabolismus L-argininu, citrulinu, a ornitinu. Jsou uvedeny pouze enzymy, 

které přímo využívají nebo produkují tyto aminokyseliny. Zkratky: ADC, arginin 

dekarboxyláza; AGAT, arginin-glycin amidinotransferáza; ARG, argináza; ASL, 

argininosukcinát lyáza; ASS, argininosukcinát syntetáza; NOS, syntáza oxidu dusnatého; 

OAT, ornitin aminotransferáza; ODC, ornitin dekarboxyláza; OTC, ornitin transkarbamyláza; 

P5C, L-Δ1-pyrrolin-5-karboxylát (převzato z Morris, 2004).

NO má za fyziologických podmínek poměrně krátký poločas (5 s), což jej řadí mezi 

labilní molekuly, které brzy po své produkci podléhají obrovskému množství biologických 

reakcí. NO, jeho oxidovaná (nitrosoniový iont NO+) a redukovaná forma (nitroxylový iont 

NO-) mohou reagovat s molekulárním kyslíkem, superoxidy a přechodnými kovy za tvorby 
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vyšších oxidů dusíku, jako např. NO2
- (dusitany = nitrity) a NO3

- (dusičnany = nitráty), a 

nitrosylovaných komplexů kovů. Důležitější je ovšem fakt, že NO může reagovat se 

superoxidovými anionty (O2
-), které jsou produkovány během  jaterního selhání a po 

ischemicko-reperfuzním inzultu, a vytvářet tak reaktivní dusíkaté sloučeniny (reactive 

nitrogen species, RNS), tj. především peroxynitritové anionty (ONOO-)  a 3-nitrotyrosin, a 

dále hydroxylové radikály (OH-), což jsou cytotoxické molekuly schopné iniciovat peroxidaci 

lipidů a ztátu struktury a funkce proteinů (Wink et al., 2000). Nízkomolekulární thioly reagují 

s NO v přítomnosti O2 za fyziologických podmínek a tvoří thionitrity a S-nitrosothioly, 

RSNO (Butler et al., 1998) (Tab. 1).

Tabulka 1: Hlavní reakce NO. NO reaguje s Fe2+, který se nachází v proteinech obsahující 

hem, s kyslíkem za produkce reaktivních intermediátů oxidu dusnatého a peroxynitritu, 

s thioly s tvorbou nitrosothiolů a s kyselinou chlornou, kdy vzniká např. působením 

myeloperoxidázy nitrylchlorid, který může přispívat k tvorbě 3-nitrotyrosinu (podle Aktan, 

2004).

Reakce s Produkt

Fe2+ Fe2+ - NO

O2 N2O3, N2O4, NO2
-, NO3

-, NOO-

R-SH R-S-NO

HOCl Cl-NO2

RSNO propůjčují stabilitu NO radikálu a minimalizují jeho interakce s reaktivními 

kyslíkovými radikály v biologickém prostředí. Tvorba S-nitrosothiolů může také oslabit 

toxicitu NO, protože RSNO jsou méně reaktivní než samotný NO a proto mají menší 

schopnost reagovat s kyslíkem a tvořit tak toxické oxidační formy. Vypadá to, že RSNO hrají 

integrální úlohu v množství různých na NO závislých fyziologických procesech. Například, 

nitrosoglutathion je fyziologicky relevantní nitrosothiol, který se ukázal být antioxidačním, 

antiischemickým a protidestičkovým agens (Patel, 2000). Podobně může být NO inhibován 

reakcí s komplexem železo-síra nacházející se v hemové skupině např. hemoglobinu, samotné 

NOS nebo guanylátcyklázy (Obr. 3).
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Obrázek 3: Schematické znázornění vzniku NO a peroxynitritu (ONOO-) a jejich 

působení. Vazbou na hemovou skupinu NO aktivuje guanylátcyklázu (GC), která vytváří 

cGMP, který dále aktivuje protein kinázu G (PKG), iontové kanály a c-GMP fosfodiesterázu 

(PE) vazbou na její hemovou skupinu. EC = endoteliální buňky.

Dosud byly v savčích buňkách charakterizovány tři izoformy NOS a očíslovány v pořadí, 

v jakém byly poprvé purifikovány: 1) NOS I (ncNOS), neuronální konstitutivní izoforma; 2) 

NOS II (iNOS), inducibilní forma, která je v organismu distribuována ubikvitérně po 

příslušné indukci nebo stimulaci; 3) NOS III (ecNOS), endoteliální konstitutivní izoforma

(Tab. 2). Strukturálně a funkčně tvoří komplex podobný rodině enzymů CYP450. Každá 

izoforma NOS obsahuje železnatý protoporfyrin IX (hem), flavinadenindinukleotid (FAD), 

flavinmononukleotid (FMN) a tetrahydrobiopterin (BH4) jako vázané prostetické skupiny. 

Mezi hemovou doménou NOS a CYP450  však neexistuje žádná strukturální podobnost

(Jáchymová et al., 2006). Dále obsahují vazebná místa pro L-arginin, NADPH a kalcium-

kalmodulin. Nově byla identifikována přítomnost jednoho nebo více fosoforylačních míst 

v NOS, což je řadí mezi signální molekuly potencionálně ovlivnitelné různými kinázami 
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(Jáchymová et al., 2006).  Prostetické skupiny a ligandy kontrolují spojování enzymu do 

aktivního dimeru u konstitutivních izoforem a eventuelně do trimeru nebo tetrametru 

v případě iNOS (Knowles a Moncada, 1994) (Obr. 4 a 5).

Tabulka 2: Izoformy syntázy oxidu dusnatého (NOS) (podle Farghali a Kameníková, 

2007).

Izoforma - synonyma Kalcium -
požadavek

Exprese Přibližná
hmotnost 
proteinu

NOS I
nNOS (pro neuronální NOS)
cNOS (pro konstitutivní NOS)
bc NOS (pro mozkovou konstitutivní NOS)

ano konstitutivní 150-160 kDa

NOS II
iNOS (pro inducibilní NOS)
mNOS (pro makrofágovou NOS)

ne transkripční 
indukce

125-135 kDa

NOS III
eNOS (pro endoteliální NOS)
cNOS (pro konstitutivní NOS)
ec NOS (pro endoteliální konstitutivní NOS)

ano konstitutivní 133 kDa

Obrázek 4: Krystalická struktura myší iNOS oxygenázového dimeru, 

tetrahydrobiopterinu a 4r-fluoro-N6-ethanimidoyl-L-lysinu.
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Obrázek 5: Model tvorby aktivního iNOS dimeru. Poté co je syntetizován iNOS protein, je 

v přítomnosti kalmodulinu (CaM), FAD a FMN vytvořen volný hemový monomer, který 

obsahuje funkční reduktázovou doménu. Inkorporace hemu do oxygenázové domény zahajuje 

dimerizaci. Tetrahydrobiopterin (H4B) a arginin vytvářejí aktivní těsnou dimerickou formu 

iNOS (převzato z Aktan, 2004).

Ačkoliv jsou enzymy NOS primárně cytoplazmatické, nacházejí se také 

v cytoplazmatické membráně a v jádře (Jobgen et al., 2006).  NOS III může být navíc dvojitě 

acetylována N-myristolací a cysteinovou palmitoylací a poté lokalizována v membránách 

Goldiho aparátu a v „caveolae“-specializovaných mikrodoménách plazmatické membrány 

endotelových buněk (Goligorsky et al., 2002). Navíc nedávno byla na vnitřní mitochondriální 

membráně hepatocytů detekována mitochondriální NOS (mtNOS), která byla identifikována 

jako α-izoforma NOS I (Haynes et al., 2004; Ghafourifar and Cadenas, 2005). Kromě výše 

uvedených kofaktorů konstitutivní izoformy (cNOS) vyžadují ke své úplné aktivitě také Ca2+

a kalmodulin. cNOS jsou exprimovány v neuronech (nNOS), endotelových buňkách (eNOS) i 

dalších buněčných typech a během několika minut produkují malé množství NO (Nathan, 

1992). Podle potřeby signální molekuly je NO syntetizován v nízkých koncentracích cNOS. 

Takto vytvořený NO se váže na hemové železo solubilní guanylátcyklázy, čímž dochází 

k tvorbě druhého posla cGMP, který  následně moduluje řadu mediátorů včetně různých 

iontových kanálů, fosfodiesteráz a proteinových kináz, a nakonec snižuje hladiny [Ca2+]i a 

umožňuje tak relaxaci hladkého svalu cév (Ignarro, 1992). Stimulace solubilní 

guanylátcyklázy pomocí NO také inhibuje agregaci destiček a jejich adhezi ke stěně cév 

(Chiang et al., 2002). NO tvořený eNOS v endotelových buňkách navíc inhibuje proliferaci 
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buněk hladkého svalu cév, moduluje cévní tonus a potlačuje oxidaci lipoproteinu a peroxidaci 

lipidů. Jiné typy buněk, jako například makrofágy, nádorové buňky, Kuppferovy buňky, 

hepatocyty, buňky hladkého svalu, kardiomyocyty, buňky glie, mesangiální buňky, 

endotelové buňky, neutrofily a keratinocyty exprimují iNOS, která po expozici cytokinům 

a/nebo bakteriálním lipopolysacharidům (LPS) produkuje relativně velké množství NO 

během hodin a dní (Lorsbach a Russell, 1992; Bernátová a Pecháňová, 1998). Na rozdíl od 

cNOS není aktivita iNOS závislá na zvýšení hladiny intracelulárního Ca2+ (Cho et al., 1992; 

Lowenstein et al., 1992; Nathan, 1992). Ačkoliv iNOS obsahuje vazebné místo pro kalcium-

kalmodulin, má toto vazebné místo ke svému ligandu velmi vysokou afinitu. To znamená, že 

iNOS může být aktivována i při nízké hladině Ca2+. 

4.2. Možnosti detekce a modulace exprese syntázy oxidu dusnatého

Jelikož NO je malá, difuzibilní a velice reaktivní molekula s velmi krátkým poločasem, a 

vyskytuje se ve velmi malých koncentracích, detekce NO v reálném čase je extrémně obtížná. 

Přesto jsou neustále zaváděny nové a přesnější metody přímé a nepřímé techniky používané k 

měření NO, mezi nimiž jsou např. měření aktivity NOS, plynová fázová chemiluminescence, 

elektrická paramagnetická rezonance (EPR), NO-senzitivní elektrody a další. Výzkumu NO 

napomáhá i využití NO donorů a NOS inhibitorů.

Expresi NOS můžeme detekovat a modulovat na několika úrovních: genové transkripční, 

posttranskripční, která zahrnuje mRNA translaci a posttranslační modifikace proteinů, a 

konečně na úrovni efektorové. Níže jsou uvedeny pouze některé vybrané analýzy 

z v současnosti používaných metod detekce NO a NOS.

Úroveň transkripce genu pro NOS lze vyhodnotit stanovením hladin specifického úseku 

mRNA, např. pro iNOS. Nejvíce jsou v tomto směru používány metody hybridizace in situ, 

Nothern blotting a reverzní transkriptázová řetězová polymerázová reakce (RT-PCR) (Laskin 

et al. 1995; Schroeder et al., 1998; Attur et al., 2000; Střeštíková et al., 2001). Při RT-PCR je 

nejdříve z buněk izolována celková RNA a pomocí enzymu reverzní transkriptázy 

syntetizována komplementární deoxyribonukleové kyseliny (cDNA). Z cDNA jsou posléze 

s využitím teplotně odolné DNA-polymerázy a specifických primerů: iNOS sense, 5´-GGC 

AGA CTG GAT TTG GCT GGT C-3´, iNOS anti-sense, 5´-AGG TGT TCC CCA GGT 

AGG TAG C-3; získány iNOS DNA fragmenty, které lze po oddělení na agarózovém gelu a 
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obarvení v roztoku ethidium bromidu vizualizovat pomocí UV transluminátoru. 

Denzitometrickým porovnáním specifických a kontrolních (tj. trvale exprimovaných) DNA 

fragmentů lze nepřímo a částečně kvantifikovat množství exprimované iNOS mRNA 

v jednotlivých buňkách. 

Imunologické metody jako např. imunohistochemie a Western blotting (imunoblotting) 

využívají specifických protilátek proti iNOS. Tak lze lokalizovat a kvantifikovat výskyt a

syntézu bílkoviny iNOS v histologickém preparátu či lyzátu buněk (Buttery et al., 1994; 

Laskin et al. 1995; DeGeorge et al., 1997; Gardner et al., 1998; Schroeder et al., 1998; Attur 

et al., 2000). NOS je kromě produkce NO asociována s NADPH diaforázovou aktvitou, 

kterou lze detekovat histochemicky a vizualizovat pomocí konvenční nitro-blue tetrazoliové 

soli. Tato metoda však není příliš specifická pro detekci NOS (obzvláště iNOS), protože řada 

buněk vykazuje diaforázovou aktivitu, aniž by zde byla imunohistochemicky detekována

NOS (Young et al., 1997) 

Nespecifickou aktivitu NOS lze, podobně jako u jiných enzymů, stanovit pomocí 

přeměny substrátu L-argininu na konečné produkty L-citrulin a NO. Této reakce se využívá 

v izotopové kvantitativní metodě detekující přeměnu H3-argininu na H3-citrulin (DeGeorge et

al., 1997; Attur et al., 2000). Nověji lze pomocí radiochemické HPLC měřit enzymatickou 

aktivitu eNOS detekcí konverze  argininu na citrulin in situ v intaktní vaskulární tkáni a to 

díky přítomnosti arginázové aktivity v této tkáni (de Bono et al., 2007)

Produkci NO lze detekovat přímo v buňkách nebo nepřímo z média či plazmy. Protože 

NO je nestabilní sloučenina a v roztocích se rozkládá na stabilnější nitrity (NO2
-) a nitráty  

(NO3
-), za ukazatele produkce NO se považuje koncentrace konečného redukovaného 

produktu NO2
-, kterou lze stanovit kolorometricky metodou dle Griesse s drobnými 

modifikacemi (Buttery et al., 1994; Laskin et al. 1995; DeGeorge et al., 1997; Gardner et al., 

1998; Schroeder et al., 1998; Attur et al., 2000; Střeštíková et al., 2001).

Použití 4,5-diaminofluoresceindiacetátu (DAF-2 DA) umožňuje přímé stanovení NO 

uvnitř buněk. DAF-2 DA penetruje přes buněčnou membránu a uvnitř buňky je esterázou 

hydrolyzován na 4,5-diaminofluorescein (DAF-2), který přes buněčnou membránu neproniká. 

Nitrosylací DAF-2 vznikne triazol vykazující intenzivní fluorescenci (Kojima et al., 1998; 

Nagata et al., 1999; Sugimoto et al., 2000). Tato metoda přímé detekce NO je technicky 

jednoduchá, specifická a senzitivní (detekční limit 5 nM). 

K objasnění některých aspektů fyziologické úlohy a farmakologického účinku NO se 

s úspěchem využívá nejen stimulace jeho endogenní produkce nebo suplementace exogenním 

NO, ale také inhibice endogenní iNOS nebo cNOS pomocí různých inhibitorů. 
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Jak bylo řečeno výše, endogenní produkce NO může být indukována podáním 

endotoxinu a/nebo některých cytokinů či jejich směsi. Tam, kde nemůže být indukována 

produkce NO, tj. v případě nepřítomnosti iNOS, nebo v případě, kde chceme takovouto

produkci inhibovat (zpětná vazba), lze použít tzv. NO donory. Nejúčinnějším, ale krátkodobě 

působícím (biologický poločas je kratší než 4 min) NO donorem, je autentický plyn NO, který 

se dnes využívá pouze při léčbě některých vaskulárních respiračních onemocnění. 

Mechanismus farmakologické aktivity ostatních NO donorů má vztah k uvolnění NO (Feelish 

and Noack, 1987). Mechanismus uvolnění NO z těchto sloučenin je spontánní nebo závislý na 

katalytickém působení enzymů. Oproti relativně krátkodobému farmakologickému působení 

NO plynu, NO donory jsou dlouhodoběji účinné. L-arginin je jako substrát pro NOS 

přirozeným NO donorem. Organické nitráty (nitroglycerin, isosorbit mono/dinitrát, 

glyceryltrinitrát, S-nitrosoglutathion) spontánně generují pouze malá množství NO a ke 

zvýšenému uvolnění NO potřebují přítomnost thiolových kofaktorů (Feelish, 1991). Přesto in 

vivo je uvolnění NO z organických nitrátů výrazně urychleno a potenciováno thioly a jinými 

enzymy včetně glutathion-S-transferáz (Chen et al., 1996). Stejně jako organické nitráty, také 

syndoniminy (jako molsidomin a jeho aktivní metabolit SIN-1) a anorganické NO-donory 

(jako nitroprusid sodný) jsou klinicky používané nitrovazodilatátory. Značný zájem vzbudila 

možná selektivita působení jednotlivých látek: například glyceryltrinitrát silněji působí na 

hladké svaly cév a krevní destičky, zatímco S-nitrosoglutathion selektivně inhibuje funkci 

trombocytů. V současné době je v řadě experimentálních studiích s úspěchem využíváno 

množství různých NO donorů, jakými jsou nitrosothioly (např. S-nitroso-N-

acetylpenicillamin, SNAP) nebo oxyhydraziny (např. (Z)-1-(N,N-diethylaminodiazen-1-ium-

1,2-diolát sodný, DEA/NO) (Kojda, 2000). Především v transplantologickém výzkumu je 

hojně používán pro játra selektivní NO donor, O2-vinyl 1-(pyrrolidin-1-yl)diazen-1-ium-1,2-

diolát (V-PYRRO/NO) (Ricciardi et al., 2001). Mezi nejdéle používané NO donory v 

experimentální medicíně patří nitroprusid sodný, SNAP a molsidomin. 

Existuje mnoho způsobů, kterými může být inhibována syntéza  nebo působení NO. 

Nejvýhodnější strategií v této době stále zůstává využití analogů argininu, z nichž některé

jsou nespecifickými inhibitory NOS (např. Nω-nitro-L-arginin, L-NNA; Nω-monomethyl-L-

arginin, L-NMMA; Nω-nitro-L-argininmethylester, L-NAME). Mezi tyto inhibitory je řazen i 

endogenní kompetitivní inhibitor NOS, asymetrický dimethylarginin, jehož zvýšené hladiny 

byly detekovány při hypercholesterolémii. Nedávno byl objeven jiný endogenní proteinový 

inhibitor NOS (PIN), který způsobuje destabilizaci NOS dimeru. Ostatní inhibitory působí 

specificky na různé izoformy NOS. N-iminoethyl-L-ornitin (L-NIO či L-NIL), W-1400, 
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aminoethylisothiourea  a aminoguanidin (Obr. 6 a Tab. 3) jsou příkladem více či méně 

potentních inhibitorů iNOS v aktivovaných makrofázích a jiných buňkách exprimujících 

iNOS (Vallance et al., 1992; Jaffrey a Snyder, 1996; Ruetten a Thiemermann, 1996; Thomsen 

et al., 1997; Parkinson, 2000). Nově vyvinutý specifický iNOS inhibitor FK330 (FR260330)

také selektivně blokuje aktivitu iNOS, ale jiným mechanismem působení - inhibuje dimerizaci 

iNOS monomeru, přičemž neovlivňuje expresi tohoto enzymu. Jeho selektivní působení 

potvrzuje fakt, že FK330 při podání in vivo v závislosti na dávce inhibuje produkci NOx 

indukovanou endotoxinem, avšak ani ve vysokých dávkách neovlivňuje krevní tlak (Chida et 

al., 2005). 

Obrázek 6:  Struktura argininu a jeho analogů – L-NMMA a aminoguanidinu.

arginin                            NH

                                       C                              NH2

                                H2N   NH-CH2CH2CH2CHCOOH

L-NMMA                      NH

                                       C                           NH2

                                HN    NH-CH2CH2CH2CHCOOH

                              CH3

aminoguanidin               NH

                                       C                               

                               H2N   NH-NH2
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Tabulka 3: Biologické aktivity některých inhibitorů NOS vyjádřené jako hodnoty IC50

(koncentrace inhibující 50% aktivity enzymu) v μM.

Produkt eNOS iNOS nNOS

1400W 50* 0.007* 2*

Aminoguanidine, Hemisulfate 526 250

1-Amino-2-hydroxyguanidine, p-Toluensulfate 68

Bromocriptine Mesylate > 100 10

Dexamethasone 0.005

NG,NG-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride

NG,NG’-Dimethyl-L-arginine, Dihydrochloride

Diphenyleneiodonium Chloride 0.18 0.05

2-Ethyl-2-thiopseudourea, HBr 0.036† 0.017† 0.029†

Haloperidol 31†

L-N5-(1-Iminoethyl)ornithine, 2HCl 0.5 2.2 3.9

MEG, Hydrochloride

S-Methylisothiourea Sulfate (SMT) – 2.0‡

S-Methyl-L-thiocitrulline, 2HCl 5.4 34 0.3

NG-Monoethyl-L-arginine, Monoacetate Salt 81

NG-Monomethyl-D-arginine, Monoacetate Salt – – –

        NG-Monomethyl-L-arginine, Monoacetate (L-NMMA) 0.7 3.9 0.65

        NG-Nitro-L-arginine Methyl Ester, HCL (L- NAME) 0.5

L-NIL, 2HCl - 3.3 92

NG-Nitro-L-arginine (L-NNA) 0.09† 8.1† 0.025†

7-Nitroindazole 0.8 20 0.71

7-Nitroindazole, Sodium Salt

7-Nitroindazole, 3-Bromo-, Sodium Salt

nNOS Inhibitor I 314† 39† 0.12†

1,3-PBITU, 2HBr 9† 0.047† 0.25†

L-Thiocitrulline, 2HCl - 3.6† 0.06†

NG-Propyl-L-arginine 8.5 180 0.057

SKF-525A, Hydrochloride 90

TRIM >1000 27 28.2

  Poznámky: *: Kd; 
†: Ki; †: EC50
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Mezi inhibitory NO se někdy řadí i tzv. zhášeče (scavengers) NO. Jsou to především 

látky obsahující ve své molekule hemovou složku (např. oxyhemoglobin, bilirubin, CYP450). 

Nejvíce se v tomto směru uplatňuje hemoglobin, který  kromě vazby kyslíku má vysokou 

afinitu k NO a působí tak jako zhášeč NO (Olsen et al., 1996). Přítomnost hemu v aktivním 

místě NOS a kritická funkce hemu při NOS katalýze vedly k objevu a označení látek 

vázajících hem jako NOS inhibitory. Známými inhibitory enzymů obsahující hem, především 

CYP450, jsou imidazol a od něj odvozené sloučeniny: 1-fenylimidazol, klotrimazol a 

mikonazol. Imidazol je reverzibilní, arginin-kompetitivní inhibitor NOS a také soutěží s BH4

o přímou vazbu na hem iNOS. Imidazolové sloučeniny jsou slabými NOS inhibitory, ale jsou 

relativně selektivní pro iNOS (Parkinson, 2000). Přestože již byla popsána spousta 

potenciálně užitečných NOS inhibitorů, uplatňujících přímou vazbu na hem, a jejich účinnost 

byla dobře prostudována in vitro na úrovni enzymů, zatím bylo předloženo jen velmi málo 

informací o jejich chování za podmínek in vivo nebo ve farmakologických in vitro studiích

s celými tkáněmi.

4.3. Fyziologická a patofyziologická úloha oxidu dusnatého v játrech

Za normálních podmínek je v játrech přítomna pouze konstitutivní eNOS a nízké hladiny 

NO produkované eNOS regulují jaterní perfuzi. Naproti tomu imunologické stimuly generují 

v játrech skrze indukci iNOS obrovská množství NO. Biologická úloha NO produkována 

oběmi izoformami NOS v játrech  není stále plně objasněna, protože mnohé studie prokázaly, 

že NO má jak cytotoxické tak cytoprotektivní účinky (Farghali et al., 1997; Chaby, 1999; Chu 

et al., 2001; Saetre et al., 2001; Leifeld et al., 2002; Moreau, 2002).

Játra udržují stálé vnitřní prostředí a jsou nepostradatelným centrálním metabolickým 

orgánem celého organismu. Významně se podílejí na metabolismu proteinů, sacharidů i tuků. 

Většina bílkovin plazmy – albumin, fibrinogen, hemokoagulační faktory, α1-antitrypsin, 

ceruloplazmin, transferin, haptoglobin, složky komplementu, apoproteiny – jsou tvořeny 

v játrech na hrubém endoplazmatickém retikulu (ER). Při deaminaci aminokyselin je vzniklý 

amoniak substrátem pro tvorbu močoviny v Krebsově-Henseleitově cyklu. V játrech se tvoří 

také kyselina močová, puriny, pyrimidin, fosfát aj. Játra zajišťují relativně stálou glykémii –

střádají glykogen, ze kterého může být uvolňována glukóza podle potřeb organismu, a dále 

jsou schopny novotvorby glukózy tj. glukoneogeneze. Játra jsou klíčovým orgánem v tvorbě a 
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biologických přeměnách lipoproteinů, cholesterolu, fosfolipidů a triacylglycerolů (TAG). 

Díky svému enzymovému vybavení jsou játra jediným orgánem, který ketolátky produkuje, 

ale sám je nedovede utilizovat. V neposlední řadě hrají játra zásadní úlohu v biotransformaci 

endogenních i exogenních látek, přičemž mohou vznikat jak látky méně toxické schopné 

vyloučení z organismu tak látky toxičtější (Brodanová, 1999). A právě díky toxickému 

poškození xenobiotiky jsou játra vhodným orgánem ke studiu mechanismu působení řady 

hepatotoxinů a na druhé straně i k testování potencionálně hepatoprotektivních látek.

Aby dostatečně fungovaly četné vzájemně provázané metabolické cesty v hepatocytech, 

potřebují hepatocyty ke své činnosti precizní systém vnějších a vnitřních signálů. Během 

posledních let bylo zjištěno, že normální a patologické jaterní funkce závisejí na komplexu 

interakcí mezi heterogenními subpopulacemi jaterních buněk. Játra se skládají z jaterních 

parenchymatózních buněk (hepatocytů) tvořících až 80% jaterního objemu, ale jen 60% všech 

buněk, dále z cévních endoteliálních buněk, usedlých jaterních makrofágů (Kupfferových 

buněk), biliárních a tukových zásobních buněk (hvězdicovitých „stellate“ nebo-li Ito buněk)

(Knolle et al., 1995). Každý buněčný typ kontroluje řadu fyziologických odpovědí a ovlivňuje 

okolní jaterní buňky několika způsoby. Zatímco se játra anatomicky skládají ze stavebních 

jednotek soustředěných kolem jaterního cévního zásobení, z fyziologického hlediska jsou 

játra organizována do funkčních jednotek, které se skládají z parenchymatózních a přilehlých 

Kupfferových buněk vzájemně propojených množstvím různých mezibuněčných interakcí. 

Fakt, že za různých podmínek byla nalezena ve všech těchto buněčných typech indukovaná 

produkce NO, nám umožňuje se domnívat, že by NO mohl být součástí mnoha metabolických 

procesů v játrech (Taylor et al., 1998).

V Kupfferových buňkách (Muriel, 2000) a hepatocytech (Geller et al., 1993; 

McNaughton et al., 2002; Ilan et al., 2005) je NO produkován především dvěmi izoformami 

NOS – eNOS a iNOS. Již dříve bylo stanoveno paramagnetickou rezonancí, že také 

mitochondrie izolované z kontrolních nebo normálních potkaních hepatocytů produkují NO

(Giulivi et al., 1998; Tatoyan a Giulivi, 1998). Teprve nedávno byla  v mitochondriích

hepatocytů identifikována Ca2+ senzitivní  mtNOS (viz výše) (Haynes et al., 2004; 

Ghafourifar a Cadenas, 2005). Tato data naznačují, že NO tak hraje úlohu v jaterním 

metabolismu. Přímé působení NO na metabolismus v játrech se projevuje např. snížením 

syntézy některých proteinů, syntézy glykogenu nebo glykogenolýzy, produkce glukózy, 

tvorby volných mastných kyselin (FFA), akumulaci tuku v játrech a aktivity CYPP450, který 

má zásadní úlohu při metabolismu léčiv (Bredt et al., 1991; Jobgen et al., 2006). Nedávno 

jsme prokázali, že exogenní NO donor, SNAP, naopak stimuluje glykogenolýzu a že aktivace 
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glykogenolýzy současně vede ke zvýšené produkci NO a expresí iNOS mRNA v potkaních 

hepatocytech. Tyto výsledky ukazují, že NO hraje určitou úlohu v procesu glykogenolýzy

(Hodis et al., 2007; Farghali et al., 2007).

Nepřímo může NO modulací cévního tonu peritoneální žíly a jaterní artérie ovlivňovat

jaterní metabolismus změnami v krevním průtoku játry, který tvoří až 25% z celkového  

srdečního výdeje. Na metabolismu různých látek v játrech se podílí nejenom NO 

produkovaný samotnými hepatocyty, ale také NO uvolňovaný do svého nejbližšího okolí 

přiléhajícími buňkami a nepřímo i vzdálenějšími buňkami jako např. adipocyty (viz níže), 

které pod vlivem působení NO vysílají do krevního oběhu  bioaktivní molekuly modulující 

metabolické procesy v játrech.

Za podmínek simulujících zánět nebo infekci byla prokázána mohutná exprese iNOS 

v Kuppferových buňkách a v parenchymatózních buňkách (Curran et al., , 1989; Billiar et al., 

1989; Freeswick et al., 1995; Pastor et al., 1995). iNOS tvořená v játrech je aktivována 

endotoxinem/LPS, prostaglandiny nebo prozánětlivými cytokiny, jakými jsou tumor 

nekrotizující faktor- (TNF-), interleukin-1 (IL-1) a interferon- (IFN-), a jejich 

vzájemnými kombinacemi. LPS a cytokiny aktivují transkripční nukleární faktor-B (NF-

B), který je velmi důležitý pro indukovanou expresi řady genů (např. iNOS a COX-2 neboli 

cyclooxygenázy-2) zapojených do zánětlivého procesu. IFN- zvyšuje indukovanou iNOS a 

tvorbu NO přes Jak-STAT signální kaskádu. Kombinace cytokinů nebo LPS s IFN-  indukují 

expresi iNOS synergisticky (Aktan, 2004) (Obr. 7). Aktivita NF-B může být navíc 

ovlivněna proteinovými fosfatázami (např. protein-tyrozin-fosfatázou), které tak hrají 

důležitou úlohu v expresi iNOS (viz níže).

Exprese iNOS mRNA může být v hepatocytech a makrofázích inhibována 

glukokortikoidy, dexametazonem, estrogeny, některými růstovými faktory (hepatocytární, 

epidermální a β-transformující růstový faktor – TGF-β), p53, IL-4, IL-8, IL-10 a nakonec i 

sama molekula NO má schopnost modulovat míru své produkce tím, že inhibuje transkripci 

iNOS genu a aktivitu iNOS (Griscavage a spol. 1993, Colasanti a spol. 1995, Mariotto a spol. 

1995). Transkripci iNOS genu může NO potlačit i negativní zpětnou vazbou inhibicí aktivace 

NF-B (Taylor et al., 1998; Muriel, 2000) a to především díky inhibici LPS a cytokinovou 

směsí (cytokine mixture, CM) indukované fosforylace a degradace IκBα (Chang et al., 2004). 

Souhrou těchto molekul je navozena taková produkce NO, která vede k odstranění 

zánětlivých elementů bez většího poškození tkáně (Moncada et al., 1997). Na 

experimentálním modelu jaterního poškození u potkana bylo prokázáno, že během sepse 
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dochází k funkční interakci mezi Kupfferovými buňkami a hepatocyty (Billiar et al., 1989). 

Curran a spolupracovníci popsali, že k expresi iNOS v hepatocytech je nutná předchozí 

exprese iNOS v Kupfferových buňkách. Stimulované Kupfferovy buňky produkují, kromě 

NO, také TNF- a IL-1. Tyto cytokiny následně podporují expresi iNOS v hepatocytech 

(Curran et al., 1989). Později bylo prokázáno, že cytokinová směs (obsahuje TNF-, IL-1, 

IFN- s nebo bez LPS) může indukovat iNOS v hepatocytech bez přímé účasti Kupfferových 

buněk (Billiar et al., 1989; Nussler et al., 1992). Hepatocyty se tak účastní nejen 

imunoregulačních procesů, ale hrají významnou roli i v imunitních obranných mechanismech 

(Suzuki et al., 1995). 

Obrázek 7: Aktivace nukleárního faktoru-B (NF-B) a STAT signální kaskády. LPS 

vazebný protein (LBP) přenáší LPS na Toll-like receptor-4 a CD14  receptor na buněčné 

membráně. Vazba LPS aktivuje NF-B nebo aktivující protein-1 (AP-1). IB-NFB komplex 

je inaktivní v cytosolu. Po aktivaci IB-NFB komplexu fosforylací pomocí IB kinázy 

(IKK), volný NFB přestupuje do jádra a indukuje expresi iNOS. IFN-γ se váže na svůj 

receptor (IFN-γ R) a aktivuje janus kinázy, Jak-1 a Jak-2, které fosforylují STAT1. 

Aktivovaný STAT1 se přemisťuje do jádra, kde aktivuje interferonový regulační faktor-1 

(IRF-1) a ten zvyšuje indukovanou iNOS expresi a NO produkci (převzato z  Aktan, 2004).
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NO produkovaný eNOS je jednoznačně prospěšný pro játra, díky své úloze při udržování 

perfuze a při prevenci adheze a agregace trombocytů a akumulace polymorfonukleárů. O tom 

svědčí protektivní působení NO při ischemicko-reperfuzním (IR) poškození jater, které je 

zprostředkováno několika mechanismy jako např. cytoprotekce, protizánětlivé působení, 

modulace mitochondriální respirace, antioxidační působení, a udržení vazomotorického tonu 

v presinusoidální části jaterních sinusoid (Li a Billiar, 1999). Tento protektivní účinek byl 

prokázán v klinických studiích při ortotopických transplantacích jater, kdy byl aplikován NO 

inhalační formou v průběhu celé operace (Lang et al., 2007). Naopak NO, tvořený převážně 

iNOS, může také přispívat k IR poškození tvorbou RNS včetně peroxynitritu (Li a Billiar, 

1999). ONOO- může reagovat s proteiny, lipidy, karbohydráty a DNA a také s oxidem 

uhličitým za tvorby velice reaktivního nitrosoperoxokarbonátu, které díky oxidačním a 

nitračním mechanismům mění strukturu a funkci těchto molekul a vedou k oxidativnímu 

poškození tkání. Oxidačními reakcemi může ONOO- navíc ireverzibilně inhibovat 

mitochondriální respiraci a tak poškodit řadu mitochondriálních komponent (Brown, 2001). 

Oxidační metabolity NO mohou také inhibovat aktivitu antioxidačních enzymů např. 

glutathion peroxidázy a redukovat hladiny některých buněčných antioxidantů, jakými jsou 

kyselina askorbová, kyselina močová a plazmatické thioly (Han et al., 2001). RNS a ONOO-

mohou také modulovat některé enzymy aktivované při zánětlivém procesu a při vaskulárních 

funkcích jako např. syntázu prostaglandinových endoperoxidů, a metabolismus CYP450 a 5-

lipooxygenázy (Bloodsworth et al., 2000; Coffey et al., 2002).

Důležité zjištění v oblasti výzkumu NO je, že je tato molekula schopna interferovat 

s mechanismy kontrolujícími buněčný cyklus (Ishida et al., 1997).  Jak bylo demonstrováno,

exprese iNOS může na jedné straně inhibovat a na druhé straně stimulovat buněčnou 

proliferaci. Například, byl popsán přímý vliv NO na expresi proteinu regulujícího buněčný 

cyklus, který způsobil inhibici proliferace buněk vaskulárního hladkého svalstva (Kibbe et al., 

2000). Na druhé straně, je známo, že na NO generovaný během regenerace jater po parciální 

hepatektomii hraje důležitou úlohu při růstu hepatocytů (Hortelano et al., 1995). Skutečně 

stimulace iNOS expresse a tím i zvýšená produkce NO má pozitivní efekt na jaterní 

regeneraci (Rai et al., 1998), tedy schopnost jater obnovit původní buněčnou populaci po 

různých typech poškození. Jelikož se hepatocyty nacházejí ve zdravých játrech v klidovém 

stavu (G0 fáze buněčného cyklu), je pro stimulaci proliferace důležité, aby došlo k přechodu 

hepatocytů do fáze G1 (tzv. „priming“), jako odpověď na mitogenní signály poskytovanými 

příslušnými cytokiny, a k následné syntéze DNA vlivem působení růstových  a metabolických 
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faktorů. Hlavními cytokiny zodpovědnými za regeneraci jater jsou TNF-α a IL-6, které 

aktivují cytokiny-regulované transkripční faktory NF-κB and STAT3 (Court et al., 2002),

které mimo jiné spouštějí transkripci iNOS. Opravdu NO produkovaný iNOS je schopen 

navodit přesmyk hepatocytů z klidového stavu do stavu odpovídajícím na působení 

hepatocytárního růstového faktoru (HGF). Tento fenomén byl doprovázen sníženou regulací 

hladin S-adenosylmethioninu, který je prvním metabolitem vedoucím k syntéze methioninu

(García-Trevijano et al., 2002). Nová data naznačují, že po parciální hepatektomii má trvalá 

přítomnost NO odvozeného od iNOS dvojí úlohu: zpočátku oslabuje jaterní regeneraci (např. 

snížením produkce TNF-α a IL-6, a potlačením NF-κB signalizace) zatímco v další fázi 

účinně chrání játra před apoptózou (Zeini et al., 2005).

Buněčná smrt hepatocytů provází téměř každé jaterní onemocnění či poškození. Rozlišují 

se dva základní typy buněčné smrti, nekróza a apoptóza, i když pravděpodobně jde jen o dva 

krajní body celé škály buněčné smrti. Kam se proces smrti, a tedy i charakter onemocnění 

posune, záleží zřejmě na typu buněk a signálů. Apoptóza neboli (geneticky) programovaná 

buněčná smrt je charakterizovaná typickými biochemickými a morfologickými znaky (Obr. 

8). Apoptotická kaskáda může být v hepatocytech spuštěna jak intracelulárními ději např. 

změnami [Ca2+]i, tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku (reactive oxygen species, ROS), MPT 

(„mitochondrial permeability transition“), přímým poškozením DNA různými látkami nebo 

xenobiotiky a odnětím růstových faktorů, které aktivují tzv. mitochondriální dráhu; tak 

působením extracelulárních stimulů (např. Fas ligandu, TNF-α a TGF-β), které se váží na 

transmembránové receptory smrti (např. FaslL-Fas receptor  neboli Apo-1/CD95, TNF-α-

TNF-R1). Přenos signálů a uskutečnění apoptotického procesu závisí především na aktivitě 

několika kaspáz, cystein-aspartát specifických proteáz, které působí v kaskádě jedna za

druhou (Ockner, 2001; Schuchmann a Galle, 2001; Kaplowitz, 2004) (Obr. 9). Důležitou 

signální molekulou, která hraje úlohu v buněčné smrti je NO. Vzhledem k tomu, že NO 

produkovaný iNOS během jaterního poškození, provázeného zánětem, může mít ochranný 

vliv nebo naopak může patologický stav zhoršovat (Li a Billiar, 1999), je jeho úloha 

předmětem mnoha hepatologických výzkumů. Vskutku, účinky iNOS v hepatocytech jsou 

kontroverzní, prospěšné na jedné straně a škodlivé na straně druhé, v závislosti na zavedených 

experimentálních podmínkách (Nussler a Billiar, 1993; Kolb a Kolb-Bachofen, 1998; 

Okamoto et al., 2000; Ozturk et al., 2002; Chang et al., 2003; Hwang a Han, 2003; Liaw et 

al.,  2003). 
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Obrázek 8: Zjednodušené schéma morfologie apoptózy a nekrózy.

Obrázek 9: Vnitřní (intracelulární) a vnější (extracelulární) mechanismy apoptózy. 

Vnější signalizační dráha je zprostředkována signalizací přes receptory smrti jako receptor pro 

tumor nekrotizující faktor (TNFR) nebo Fas ligand (FLR). Vazba ligandů na tyto receptory 

spustí vazbu signálního komplexu indukujícího smrt (death inducing signaling complex, 

DISC) s iniciální kaspázou-8, která aktivuje efektorové kaspázy-7 a 3 autoproteolýzou. 

Aktivace exekučních enzymů je ireverzibilní a jejím výsledkem je štěpení řady strukturálních

(např.  cytokeratin-18, laminin A) a funkčních proteinů (např. PARP neboli poly-(ADP-

ribose)-polymerase a CAD neboli caspase-activated DNAse), což  vede k permeabilizaci 

membrány a/nebo internukleozomálnímu štěpení genomové DNA a tím k apoptóze. 

Adaptační protein FLIP (flice-like inhibitory protein) brání aktivaci „receptorové“ signální 

cesty. Ve vnitřní signalizační dráze citlivost buněk k apoptóze závisí na rovnováze mezi pro-

a antiapoptotickými členy rodiny Bcl-2. Některé z těchto proteinů (Bcl-2 a Bcl-XL), které se 
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nacházejí na povrchu mitochondrií, jsou antiapoptotické (červená obrácená „T“) a chrání 

integritu membrán mitochondrií, brání uvolňování cytochromu c (Cyt C) a aktivaci kaspázy-9.  

Proapoptotické Bcl-2 proteiny (Bad, Bax, Bid – zelené šipky) se nacházejí v cytoplazmě, kde 

fungují jako senzory buněčného poškození nebo stresu, na které reagují přemístěním na  

mitochondriální povrch a interagují s antiapoptotickými proteiny. Tato interakce vede 

k tvorbě permeabilních tranzitních pórů, skrze které se přesunují iniciační proteiny apoptózy 

(Cyt C, endoG, Smac/Diablo, apoptotický indukující protein neboli AIF a další) 

z intermembranózního prostoru do cytosolu.  Vyplavený Cyt C reaguje s proteázou Apaf-1, 

který přijímá prokaspázu-9 a tím vytváří apoptosom. V apoptosomu dochází k aktivaci 

iniciační kaspázy-9, která zahajuje kaskádu aktivací efektorových kaspáz-3 a 6 vedoucích

k apoptóze. Aktivitu kaspáz blokuje inhibiční protein apoptózy (IAP) a serin/threoninkináza, 

která navíc inhibuje proapoptotické členy rodiny Bcl-2. V obrázku nejsou zobrazeny všechny 

signální molekuly aktivující a inhibující apoptózu (převzato z Sanjeev K. Anand: 

Mitochondria and Viruses. Student Perspectives on Contemporary Virology 2007, 1). 
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Byl předložen důkaz, že NO produkovaný iNOS vyvolává v játrech apoptózu, a současně 

v jiných in vivo studiích bylo prokázáno, že iNOS může mít antiapoptotické účinky (Kim YM

et al., 1997; Chung et al., 2001; Kim PK et al., 2001; Kishikawa et al., 2001; Moreau, 2002;

Ilan et al., 2005; Liu a Waalkes, 2005). Například inhibice iNOS vedla ke snížení apoptózy 

hepatocytů a tím k prevenci IR poškození (Isobe et al., 1999; Tsuchihashi et al., 2006). 

Naopak transfer adenoviru kódujícího iNOS do jater dárce zlepšil IR poškození a přežívání 

transplantátu spojené s redukovanou expresí ICAM-1 mRNA, akumulací neutrofilů, nekrózou 

jater a apoptózou hepatocytů  po ortotopické syngenní transplantaci jater u potkanů (Kaizu et 

al., 2006). Výskyt apoptózy, programované buněčné smrti, byl kromě IR poškození popsán i u 

několika dalších hepatopatologických stavů, jakými jsou alkoholická jaterní nemoc, chronická 

virová hepatitida a chemikáliemi nebo léky navozená hepatotoxicita   (Iio et al., 1998; Natori 

et al., 2001; Azzaroli et al., 2002; Minana et al., 2002; Jaeschke, 2003). Apoptotické ukazatele 

a signály produkované různými xenobiotiky včetně typického hepatotoxinu, D-galaktosaminu 

(D-GalN), dále endotoxinu a jiných, které způsobují oxidativní stres v hepatocytech, byly 

rozsáhle studovány in vivo. Na hlodavčích modelech systémové endotoxémie byla sledována 

spoluúčast různých faktorů jako např. TNF-α, Fas ligandů a NO a vliv Kupfferových a jiných 

infilrujících buněk (leukocytů) při rozvoji apoptózy hepatocytů (Freudenberg and Galanos, 

1991; Ayala et al., 1998; Morikawa et al., 1999; Sass et al., 2001; Zhao et al., 2001; Gujral et 

al., 2003). Za podmínek simulujících infekci inhibice iNOS selektivními inhibitory snížila 

jaterní poškození způsobené hepatotoxiny (Okamoto et al., 2000). Jiné studie uvádějí, že 

inhibice iNOS je za stejných podmínek škodlivá (Nussle a Billiar, 1993; Kolb a Kolb-

Bachofen, 1998). Za různých podmínek in vitro, D-GalN navozená hepatotoxicita byla 

zkoumána v několika kokulturních systémech s hepatocyty a makrofágy nebo Kupfferovými 

buňkami (McMillan and Jollow, 1995; Stachlewitz et al., 1999; Abou-Elella et al., 2002) a 

také v čisté primární kultuře hepatocytů (Siendones et al., 2003; Siendones et al., 2005; 

Rodriguez-Ariza et al., 2005), avšak přesný molekulární mechanismus, který je odpovědný za 

rozvoj D-GalN indukované apoptózy, nebyl dostatečně vysvětlen.

Obdobně látky zvyšující hladiny [Ca2+]i, mezi které patří také selektivní inhibitor Ca2+-

ATPáz sarkoendoplazmatického retikula (SERCA, sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-

ATPases), thapsigargin (TG), vyvolávají apoptózu v jaterních epiteliálních buňkách různého 

původu: buněčné linie odvozené z lidských jater – Huh7 buňky (Xie et al., 2002; Chae et al., 

2004) a různé hepatomové buněčné line (Sohn et al. 2003); i v primárních hlodavčích 

hepatocytech (Li a Holbrook, 2004; Liu et al., 2005).  Je všeobecně známo, že elevace [Ca2+]i
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působí cytotoxicky v řadě buněk včetně hepatocytů (Ueda et al., 2000). Navíc byla popsána 

centrální úloha Ca2+ v apoptotické signalizaci a důležitost deplece zásob kalcia z

endoplazmatického retikula ([Ca2+]ER) a ER-mitochondriální proudění v procesu apoptózy 

(Orrenius et al., 2003). Nedávno bylo publikováno, že TG může modulovat produkci NO a 

iNOS expresi a to především v závislosti na nárůstu [Ca2+]i, imunologické stimulaci a stavu 

protein kinázy C v makrofázích (Jordan et al., 1995; Jun et al., 1996; Park et al., 1996; Chen 

BC et al., 2001; Kiemer a Vollmar, 2001; Chen YJ et al., 2005; Kmonickova et al., 2005). 

Podle výsledků jiných autorů (Rodriguez-Lopez et al., 1999), TG zprostředkovává buněčnou 

apoptózu skrze indukci iNOS exprese a tím i zvýšené produkce NO. Dle výše uvedených 

prací zvýšení [Ca2+]i a modulace produkce NO jsou spojeny s procesy vyvolávajícími 

apoptózu buněk mimo jiné i hepatocytů, ale vztah mezi těmito signálními molekulami není 

stále objasněn. 

V jedné z posledních studií myši s nedostatečností iNOS vykazovaly silnou rezistenci na 

vznik fulminantní hepatitidy vyvolané anti-Fas protilátkou (Chang et al., 2003). Leifeld et al. 

(2002) oznámili, že jak iNOS tak eNOS jsou vysoce exprimovány v játrech pacientů 

s fulminantním jaterním selháním, na jehož patofyziologii se tak NO-syntázy významně 

podílejí. Naopak při použití konvenčního hepatotoxinu u thioacetamidem indukovaného 

fulminantního jaterního selhání bylo zjištěno, že inhibice NO zhoršila jaterní encefalopatii u 

potkanů (Chu et al., 2001). Autoři uvedli, že chronické podávání L-NAME prohloubilo 

závažnost jaterní encefalopatie, a přisoudili tak protektivní úlohu NO při rozvoji 

fulminantního jaterního selhání. Příznivé působení NO bylo pozorováno i na jiném modelu 

jaterního onemocnění, konkrétně jaterní fibrózy, způsobené ligací biliárního duktu. NO donor, 

molsidomin, zmírnil po týdenním podávání fibrózu parenchymu v játrech a snížil sérové 

hladiny AST a ALT (Ozturk et al., 2002). Během endotoxémie podání L-NAME  způsobilo 

snížení jaterního krevního průtoku, zatímco iNOS inhibitor obnovil průtok krve k normálu, 

ovšem žádná z těchto změn cirkulace se neodrazila v jaterní morfologii (Saetre et al., 2001). 

Autoři práce došli k závěru, že hlavní příčinou jaterního poškození během endotoxémie byla  

kombinace přímých toxických účinků NO na hepatocyty (tvorba peroxinitritů) a relativní 

ischémie v situaci, kdy jsou zvýšené nároky na dodávku kyslíku. Podobné nálezy naznačují, 

že zlepšení oběhového selhání a orgánového poškození po podání β2-adrenergního agonisty, 

terbutalinu, u zvířat s endotoxemickým šokem je spojeno se supresí produkce TNF-α, ROS a 

NO odvozeného od iNOS (Liaw et al., 2003). Navíc bylo prokázáno, že během sepse dochází 

iniciálně ke zvýšení poté ke snížení jaterní mikrocirkulace a k postupné degeneraci jater. Tyto 

změny se prohloubily, když byla inhibována syntéza NO (Hwang a Han, 2003). Kromě jiného 
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NO může během endotoxémie ochránit hepatocyty také před apoptózou. Mezi mechanismy, 

kterými NO může zabránit apoptóze, patří zvýšená produkce Bcl-2, protektivních proteinů ze 

skupiny „70-kDa heat shoch protein“, hemové oxygenázy-1, dále přerušení signální c-Jun 

NH2-terminální kinázové cesty a v neposlední řadě inhibice kaspázové aktivity (Taylor et al., 

1998; Li a Billiar, 1999). Bylo zjištěno, že v hepatocytech NO potlačuje zvýšení proteázové 

aktivity kaspáz, která vede k aktivaci efektorové kaspázy-3. Podobně jako ostatní cysteinové 

proteázy i kaspázy potřebují ke své funkci mít v aktivním místě redukovaný thiol, který se ale 

po S-nitrosylaci pomocí NO stává inaktivní. NO má dále schopnost zabránit depolarizaci 

mitochondriální membrány a tím i vylití cytochromu c, nepřímého induktoru kaspáz, do 

cytoplazmy hepatocytů. NO stimulovaná produkce cGMP také inhibuje aktivaci kaspáz a 

podporuje antiapoptotické působení NO (Tab. 4).

Tabulka 4: Úloha indukované produkce NO při jaterním poškození (podle Li a Billiar, 

1999).

Podmínky a induktory Efekt NO Mechanismus 

In vivo
Endotoxémie Protektivní Inhibuje apoptózu

Toxický Oxidativní stres, 
selhání cirkulace

TNF-α + N-galaktosamin Protektivní Inhibuje apoptózu
CCl4 (tetrachlormethan) Protektivní Snižuje oxidativní stres
Jaterní regenerace Protektivní Inhibuje apoptózu
Ischémie-reperfuze Toxický Oxidativní poškození*
Hemoragický šok Toxický Přímá toxicita, aktivuje zánět
Poškození jater alkoholem Protektivní ???

In vitro (hepatocyty)
TNF-α, Fas-protilátky Protektivní Inhibuje kaspázy/apoptózu,

zvyšuje aktivitu HSP 70
H2O2 Protektivní Zvyšuje aktivitu hemové

oxygenázy-1
Acetaminofen Moduluje hladiny GSH

   HSP 70 – heat shock protein, GSH – redukovaný glutathion, * NO zvyšuje produkci peroxynitritu (ONOO
-
)
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4.4. Lipidový metabolismus v adipocytech a hepatocytech: 

úloha oxidu dusnatého

Dnes již není pochyb o tom, že obezita způsobená zmnožením především viscerálního 

tuku v organismu představuje zásadní rizikový faktor pro vznik diabetu 2. typu, arteriální 

hypertenze a v konečném důsledku i kardiovaskulárních komplikací a řady dalších chorob. 

Proto se v současnosti výzkum v oblasti metabolických poruch konkrétně obezity zaměřuje 

nejen na posouzení kvantity a distribuce tukové tkáně, ale také na jejích funkčních

vlastnostech včetně endokrinní produkce (Chandalia a Abate, 2007).

Bílá tuková tkáň obsahuje především adipocyty a jejich prekurzory (adipoblasty a 

preadipocyty) a i další typy buněk, zejména fibroblasty, nervové buňky, histiocyty, 

lymfocyty, granulocyty a cévní buňky. Morfologie a metabolická výbava preadipocytů a 

adipocytů se liší podle toho, v jakém typu tukové tkáně se nacházejí. Adipocyty s jedinou 

tukovou kapénkou (unilokulární buňky) a menším množstvím mitochondrií jsou dominantním 

buněčným typem v bílé tukové tkáni (Obr. 10). Multilokulární adipocyty s větším počtem 

kapének a četnými mitochondriemi v cytoplazmě jsou charakteristické pro hnědou tukovou 

tkáň (Kopecký a Flachs, 2004).

Obrázek 10: Adipocyt bílé tukové tkáně (epididymální tuková tkáň potkana). Tvar 

pečetního prstene je charakteristickým vzhledem pro unilokulární adipocyt (A), který 

obsahuje malé množství mitochondrií převážně v blízkosti jádra (B). Fixované adipocyty byly 

barveny propidium jodidem a vizualizovány konfokálním mikroskopem.

A B
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Adipocyty jako důležitý a rozhodující činitel energetické homeostázy a metabolických 

komplikací obezity přitahují pozornost mnoha výzkumníků s cílem objasnit mechanismy

regulující metabolismus tukové tkáně a nalézt potenciální farmakologické možnosti 

modulace. Vskutku se adipocyty chovají jako endokrinně-sekreční buňky a ne jenom jako 

pasivní příjemce pro skladování přebytku energie ve formě tuku (Commins et al., 2000; Prpic 

et al., 2002; Bertile et al., 2003; Diez a Iglesias, 2003; Juge-Aubry et al., 2003; Prpic et al., 

2003). Produkce více jak 20ti doposud identifikovaných bioaktivních peptidů, nazývaných 

adipokiny, mezi něž se funkčně řadí hormony (např. leptin, adiponektin, resistin, steroidní 

hormony), růstové faktory a cytokiny; a přítomnost různých druhů receptorů exprimovaných 

v bílé tukové tkáni indikuje, že jejich působení je zprostředkováno endokrinními, 

parakrinními a autokrinními  mechanismy (Hainer a Bendlová, 2004; Ronti et al., 2006). 

Navíc sympatický nervový systém zásadním způsobem ovlivňuje lipidový metabolismu 

tukových buněk. Katecholaminy mají dobře známý lipolytický efekt, který je zprostředkován 

různými subtypy β-adrenergních (především β1 a β3) receptorů. Následná aktivace signální 

kaskády Gs (G stimulační) protein-adenylylcykláza-cAMP-protein kináza A vedoucí ke 

stimulaci hormon senzitivní lipázy (HSL), která hydrolyzuje TAG na glycerol a mastné 

kyseliny (Hirsch et al., 1989). Snížená funkce β3-adrenoceptorů (β3-AR) bývá spojena se 

zhoršením lipolýzy v bílé tukové tkáni a s poruchou termogeneze v hnědé tukové tkáni. 

Mutace genu pro β3-AR bývá u některých osob spojena s abdominální obezitou a 

souvisejícími komplikacemi. Modulace β3-AR v adipocytech může být také zodpovědna za 

narušený lipidový metabolismus (Spiegelman a Flier, 1996). 

Lipolýza je navíc stimulována i růstovým hormonem a naopak HSL je inhibována 

insulinem, adenosinem a také sympatickým nervovým systémem přes aktivaci α2 receptorů 

spřažených s Gi (G inhibičním) proteinem (Arner, 1992). U lidí je in vivo lipolýza také 

ovlivňována cholinergními nervovými zakončeními (Lindh a Hokfelt, 1990; Anderson a 

Arner, 1995). Stejně jako lipolýza, také lipogeneza je ovlivňována nutričními a hormonálními 

faktory, které regulují převážně aktivitu lipoproteinové lipázy. Její aktivita je stimulována 

insulinem (Angel a Bray, 1979), čímž dochází k podpoře lipogeneze v tukové tkáni. 

Katecholaminy a růstový faktor snižují aktivitu lipoproteinové lipázy. Narušení rovnováhy 

mezi lipogenezou a lipolýzou vede k hypertrofii a hyperplazii adipocytů s nárůstem nebo 

redukcí objemu tukové tkáně.

V posledních letech se předpokládalo, že vedle jiných endogenních mediátorů má určitou 

roli v lipidovém metabolismu tukové tkáně i NO. Exprese dvou známých izoforem NOS, 

eNOS a iNOS, byla opravdu prokázána v potkaní tukové tkáni (Ribiere et al., 1996; Kapur et 
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al., 2000; Giordano et al., 2002). Teprve nedávno byla exprese těchto enzymů prokázána i 

v tukové tkáni lidské (Andersson et al., 1999). Avšak některé práce ukázaly, že ani eNOS ani 

iNOS nemohou být v tukové tkáni detekovány v signifikantních hladinách. Na druhé straně 

přítomnost iNOS proteinu byla za bazálních podmínek prokázána jak v bílé tak hnědé tukové 

tkáni potkanů (Kapur et al., 2000). Jako u řady jiných typů buněk, dodání endotoxinu výrazně 

zvýšilo buněčnou koncentraci iNOS a aktivitu v obou typech tukové tkáně. Vzhledem k tomu, 

že vztah mezi NO a adipocyty je studován teprve několik let, úloha NO v tukové tkáni není 

stále plně objasněna. Bylo například publikováno, že endogenní produkce NO v adipocytech 

je potřebná k lipolytické aktivitě těchto buněk a že inhibice NOS inhibuje jak bazální tak 

cAMP stimulovanou lipolýzu (Gaudiot et al., 2000), ale že na druhé straně inhibice iNOS dále 

zvyšuje lipolýzu in vivo u lidí (Andersson et al., 1999) a v tukových buňkách aktivovaných 

cytokiny/LPS in vitro (Penfornis a Marette, 2005). 

V současnosti existuje mnoho prací dokládajících vztah mezi adipocyty a hepatocyty 

prostřednictvím několika signálních cest; tato zjištění vedou k lepšímu porozumění lipidového 

i glukózového metabolismu, jehož výsledkem je snaha najít vhodné možnosti intervence

(Berg et al., 2001). Nedávné studie prokázaly v bílé tukové tkáni lipolytické působení 

hormonu odvozeného od tukových buněk, leptinu, a to za podmínek in vitro i in vivo a 

přinesly tak doklady o jeho přímém fyziologickém autokrinně-parakrinním působení na 

tukové buňky. Metabolické působení leptinu nespočívá pouze ve zvýšení energetického 

výdeje, ale jeho vlivem stoupá oxidace tuků, snižuje se syntéza mastných kyselin a klesá 

obsah TAG ve tkáních. Leptin tak zabraňuje steatóze orgánů a zvyšuje citlivost tkání 

(především ve svalu, játrech i tukové tkáni) k insulinu (Hainer a Bendlová, 2004). Z nedávno 

publikovaných dat je zajímavé zjištění, že exogenně podaný leptin indukuje, na dávce 

závislým způsobem, uvolnění cirkulujícího NO (Frühbeck a Gomez-Ambrosi, 2001). Zdá se, 

že leptin a NO mají určitou signální úlohu při udržování plazmatické hladiny lipidů. 

V posledních lepech byl prokázán vliv leptinu i na glukózový metabolismus v hepatocytech. 

Leptin působí aditivně s insulinem na inhibici fosforylázy a stimulaci ukládání glykogenu 

v játrech. Soudí se, že primárním efektem leptinu v hepatocytech je podpora ukládání 

glykogenu. Tento efekt je považován za důležitý kompenzační mechanismus inhibice sekrece 

insulinu (Aiston a Agius, 1999). 

Játra jsou vedle tukové tkáně nejdůležitějším orgánem lipidového metabolismu a jsou i 

nejdůležitějším místem syntézy lipoproteinů. Játra na jedné straně přijímají FFA vzniklé při 

rozkladu TAG z potravy i z lipolýzy v tukové tkáni, na druhé straně syntetizují de novo FFA a 

poskytují je tak tukové tkáni. Obecně se předpokládá, že de novo jaterní lipogeneza je lepším 
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ukazatelem intrahepatálního metabolismu než kvantitativní snížení nadbytku energie 

(Hellerstein a Munro, 1994). Hlavním místem lipidového a glukózového metabolismu 

v postabsorbčním období jsou tuková tkáň a kosterní svaly.

Markerem metabolického syndromu a zároveň dalšími  faktory, které ovlivňují lipidový 

metabolismus, jsou nukleární receptory aktivované peroxizomovými proliferátory (PPAR). 

PPAR se vyskytují prakticky ve všech tkáních a to ve třech základních izoformách PPARα,  

PPARβ/δ a PPARγ. PPAR působí jako transkripční faktory ovlivňující expresi genů 

kódujících celou řadu působků zapojených nejen v metabolismu lipidů a sacharidů, ale také 

v regulaci zánětu, nádorového bujení, imunitních dějů, diferenciace buněk apod. PPARγ se 

hojně vyskytují v tukové tkáni a jsou nejvýznamnějším regulátorem její diferenciace, kapacity 

ukládání TAG (tzv. adipogeneze) a nepřímo i její endokrinní funkce.  Jako endogenní ligandy 

PPARγ působí některé mastné kyseliny a prostaglandiny. Nejvýznamnějšími exogenními 

ligandy PPARγ jsou glitazony (thiazolidindiony), které jsou používány jako antidiabetika. 

V adipocytech je v relativně malém množství přítomen i PPARα, který indukuje expresi genů 

potřebných pro oxidaci mastných kyselin v peroxisomech a mitochondriích. PPARα je 

aktivován vazbou mastných kyselin nebo látek ze skupiny hypolipidemik konkrétně fibrátů, 

neváže glitazony a je obsažen zejména v hepatocytech a myocytech, kde ovlivňuje mimo jiné 

i citlivost těchto tkání na insulin (Kopecký a Flachs, 2004; Haluzík a Svačina, 2005; Yahia et 

al., 2005).  Experimentálně se prokázalo, že aktivace  PPARγ vede k inhibici exprese iNOS 

v řadě buněk (Lin et al., 2007; Tjalkens et al., 2008), avšak doposud nebyl studován vliv této 

změny v produkci NO na lipogenezi a/nebo lipolýzu. Pouze v jedné studii bylo prokázáno, že 

NO donor potlačil diferenciaci preadipocytů díky supresi transkripční aktivity PPARγ resp. 

vazby PPARγ na DNA (Kawachi et al., 2007). 

Určité patologické podmínky jako těžká endotoxémie způsobují hyperglykémii 

generalizovaným snížením aktivity lipoproteinové lipázy, časově limitujícího faktoru 

odpovědného za intravaskulární hydrolýzu TAG, a stimulují expresi a aktivitu iNOS 

v klíčových TAG-hydrolyzujících tkáních (Picard et al., 2001). Také metabolismus tuků je 

silně ovlivněn za stavů spojených se zvýšením hladiny zánětlivých cytokinů a rovněž i u 

metabolických onemocnění, jakými jsou obezita a diabetes. V tukové tkáni obézních jedinců 

dochází ke zvýšení infiltrace imunokompetentními buňkami (nejčastěji jsou v této souvislosti 

uváděny makrofágy), které samy produkují zvýšené množství prozánětlivých faktorů a patrně 

také indukují zvýšenou produkci těchto faktorů v adipocytech. Snižuje se naopak produkce 

protizánětlivého a insulinsenzitizujícího hormonu adiponektinu. Výsledkem je vznik 

subklinického zánětu nejprve primárně v tukové tkáni a posléze i v dalších tkáních. Zvýšení 
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prozánětlivých faktorů interferuje s insulinovou signální kaskádou a vede ke vzniku 

insulinové rezistence na postreceptorové úrovni (Chandalia a Abate, 2007). Nadváha a obezita 

dětí a dospělých jsou opravdu kromě vyšších hladin leptinu spojeny i se zvýšenými

plazmatickými hladinami C-reaktivního proteinu, hemostatických markerů, adhezivních 

molekul, IL-6 a především TNF-α, které jsou známé jako hlavní indikátory zánětu a jsou úzce 

spjaty s kardiovaskulárním rizikovými faktory a kardiovaskulárními i nekardiovaskulárními 

příčinami smrti. Toto může přispět ke zvýšenému riziku diabetu, srdečních onemocnění, a 

mnoha dalších chronických onemocnění při obezitě (Das, 2001; Fischer-Posovszky et al., 

2007). Přesto přesný mechanismus, kterým signální molekuly včetně NO modulují 

energetický metabolismus není zatím zcela jasný.

4.5. Oxid dusnatý a imunitní odpověď – kalcineurinové inhibitory a 

úloha proteinových fosfatáz při modulaci exprese NOS

NO je molekula s antibakteriálním, antivirovým, antiparazitárním a antinádorovým 

účinkem, a proto hraje důležitou roli v nespecifické obraně organismu (Nussler a Billiar, 

1993). Význam NO v imunologických procesech začal být zkoumán v roce 1985, kdy byla 

objevena schopnost myších makrofágů produkovat NO po stimulaci LPS a/nebo cytokiny in 

vitro (Stuehr a Marletta, 1985). Makrofágy hrají klíčovou roli v imunitní odpovědi namířené 

proti mikrobiálním patogenům a jejich bakteriostatická a cytolytická aktivita je závislá na 

produkci NO (Green et al., 1990a; Green et al., 1990b; Adams et al., 1991; Vincendaeu a 

Daulouede, 1991; MacMicking et al., 1997) . Stimulace makrofágů cytokiny a mikrobiálními 

produkty aktivuje přenos NF-B z cytoplazmy do jádra a jeho vazbu na promotor iNOS genu, 

a tím zahajuje jeho transkripci. Regulace iNOS skrze NF-B signální cesty (Obr. 7) je 

důležitým mechanismem v zánětlivém procesu a potenciálním místem pro intervenci u 

zánětlivých onemocněních. Produktem iNOS genu je iNOS protein, který stejně jako cNOS, 

katalyzuje přeměnu L-argininu na L-citrulin za vzniku NO (Marletta et al., 1988; Knowles a 

Moncada, 1994). NO ve fyziologických koncentracích inhibuje prozánětlivou agregaci 

trombocytů, adhezi zprostředkovanou integriny, a prozánětlivě indukovanou expresi genů 

faktorů, které kontrolují vaskulární zánět a oxidativní poškození. iNOS exprese aktivovaná 

určitými induktory v makrofázích při obraně hostitele proti mikrobiálním a virovým 

patogenům či cizorodým antigenům vede k produkci RNS, které se podílejí na patogenezi 
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zánětlivých onemocnění, jakými jsou např. ateroskleróza, revmatoidní artritida, diabetes, 

septický šok, sclerosis multiplex a rejekce transplantátu, a které vedou k buněčné smrti

(Buttery et al., 1994; Luoma et al., 1998; Hubbard a Giardina, 2000; Bogdan, 2001).  

Makrofágy se tak zařadily na místo základních efektorových buněk a buňkami 

zprostředkované imunity. Makrofágy aktivované T lymfocyty začínají produkovat větší 

množství cytokinů, růstových faktorů a jiných působků, jako například NO, který by mohl být 

hlavní molekulou zajišťující cytotoxické působení makrofágů při rejekci transplantátů.

Diferenciace CD4+ lymfocytů probíhá směrem k Th1, Th2 nebo Th3 buňkám, které se liší 

druhem produkovaných cytokinů a efektorovou funkcí v imunologických pochodech. Bylo 

zjištěno, že diferenciace CD4+ lymfocytů je modulována prostřednictvím NO (Kolb a Kolb-

Bachofen, 1998), který současně může měnit funkce již diferencovaných buněk (Koglin et al., 

1998). 

Při produkci velkého množství NO se však tato molekula může stát škodlivou, díky 

reakci s O2
-, při které dochází k tvorbě vysoce toxických sloučenin – peroxynitritových a 

hydroxylových radikálů. Organismus je vybaven systémem kontrolujícím expresi iNOS 

především prostřednictvím různých endogenních a exogenních molekul. Mezi molekuly 

indukující expresi iNOS patří LPS, INF-, TNF-, IL-1, supresivní účinek mají 

kortikosteroidy, dexamethazon, estrogeny, TGF-, IL-4, IL-8, IL-10 a jiné. H2O2 a ROS 

aktivují NF-B se zvýšenou iNOS expresí a tato je suprimována antioxidačními sloučeninami 

a enzymy.  Souhrou těchto molekul je navozena taková produkce NO, která vede k odstranění 

zánětlivých elementů bez většího poškození tkáně (Moncada et al., 1997). Mnohé studie 

prokázaly cytotoxický vliv NO, který přispívá k rozvoji zánětlivé reakce a k procesu rejekce 

po transplantacích (Cook a Cattell, 1996; Koglin et al., 1998). Během akutní rejekce po 

ortotopické transplantaci jater zvýšená exprese iNOS korelovala s tíží rejekce (Wang et al., 

2005). Exprese iNOS v infiltrujících zánětlivých buňkách a také v samotných hepatocytech 

během akutní rejekce má za následek destrukci parenchymatózních buněk. Zvýšené hladiny 

NO3
- a NO2

- v krvi a NO v exhalovaném vzduchu jsou považovány za markery akutní rejekce 

po transplantaci jater, srdce a plic (Ichiguchi et al., 1998; Wang et al., 1998). Naopak, NO 

může redukovat buněčnou imunitní odpověď, eliminovat volné ROS, inhibovat adhezi a 

agregaci destiček inhibicí proliferace lymfocytů, inhibovat proliferaci hladkých svalů cév a 

zpomalovat rozvoj následné arteriosklerózy a tak chránit transplantovaná játra (Koglin et al., 

1998; Geller et al., 2001; Hongo et al., 2004). 
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Endotoxémie spojená se zvýšenou expresí iNOS a masivní produkcí NO je jednou 

z nejčastějších komplikací terapie imunosupresivy po transplantaci jater. Jedny z nejdéle a 

nejčastěji používaných selektivních imunosupresivních látek patří cyklosporin A (CsA) a FK 

506 (takrolimus). Tato dvě imunosupresiva vykazují podobný mechanismus účinku, jedná se 

však o látky chemicky nepříbuzné. 

CsA byl objeven Borelem v r. 1976 jako produkt houby Tolypocladium inflatum (Borel et 

al., 1977). Vykazuje vysokou účinnost v prevenci a léčbě rejekce transplantovaných tkání a 

orgánů a při terapii mnoha autoimunitních onemocnění (Calne et al., 1981;  White, 1982). 

Jedná se o cyklický peptid složený z jedenácti aminokyselin cyc-[MeBmt--Abu-Sar-MeLeu-

Val-MeLeu-Ala-D-Ala-MeLeu-MeLeu-MeVal] (Obr. 11). Pouze dvě z nich jsou esenciální 

aminokyseliny, ostatních devět se běžně v proteinech nevyskytuje. První aminokyselina 

označená jako MeBmt, (2S,3R,4R,6E)–3–hydroxy–4–methyl–2–(methylamino)–6–oktenová 

kyselina, je typická pro cyklosporiny a je například známa pouze u hub. V současné době je 

popsáno příbuzných 26 cyklosporinů A – Z (Maťha et al., 1994). Nepatrné změny ve struktuře 

cyklosporinů se zásadním způsobem promítají do jejich biologické účinnosti. Z dosud 

známých přírodních cyklosporinů vykazují značný imunomodulační účinek cyklosporiny A, 

C, D, G a M (Sadeg et al., 1993). Pouze CsA je terapeuticky využíván. Aktivita ostatních 

přírodních cyklosporinů a jejich rozkladných produktů, vzniklých různými fyzikálními a 

chemickými pochody i aktivita cyklosporinových metabolitů, je obvykle značně nižší. Proto

v procesu výroby CsA a jeho lékové formy je nezbytné kontrolovat přítomnost možných 

cyklosporinových analogů. 

Obrázek 11: Chemický strukturní vzorec cyklosporinu A (převzato z Dostál et al., 2005).
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Výhoda specifického imunosupresivního efektu CsA je však snižována jeho nežádoucími 

účinky, především nefrotoxicitou, neurotoxicitou, hypertenzí, diabetogenním účinkem, 

hyperlipidémií, poruchami funkce gastrointestinálního traktu, kožními a slizničními projevy 

(hirsutismus, hypertrichóza, hyperplazie gingiv), výskytem infekcí (bakteriální, virové, 

mykotické) a hepatotoxicitou. Toxické působení CsA na játra se projevuje u 4-7% pacientů po 

transplantacích orgánů především jako hyperbilirubinémie a mírné zvýšení alkalické fosfatázy 

a jaterních transamináz (Dostál et al., 2005). Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle závislé na 

dávce a mizí po jejím snížení. Zda je toxicita CsA zvyšována přítomností značného počtu 

metabolitů, které vznikají působením intestinálního a/nebo jaterního izoenzymu cytochromu  

P-450 3A4 (CYP 3A4) (Kolars et al., 1992; Wu et al., 1995) a které si zachovávají 

undekapeptidovou strukturu mateřské látky (Maurer, 1985), zůstává stále nejasné. Proto bylo 

snahou mnoha laboratoří nalézt novou specificky působící imunosupresivní látku s nižší 

toxicitou. To se podařilo v roce 1987, kdy byl z plísně Streptomyces tsukubaensis izolován 

makrolid (makrocyklický lakton) FK 506 (Kino et al., 1987a; Kino et al., 1987b) (Obr. 12), 

který je v savčích buňkách stejně jako CsA metabolizován CYP 3A4.

Obrázek 12: Chemický strukturní vzorec takrolimu (převzato ze Saudek, 2006).
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Ve srovnání s terapií CsA se při podávání FK 506 častěji vyskytují tyto nežádoucí 

účinky: průjem, poruchy glycidového metabolismu a některé typy neurotoxického postižení; 

zatímco naopak méně časté jsou hypertenze a hypercholesterolémie. FK 506 vykazuje také 

menší míru hepatotoxicity, přitom pro použití při transplantaci jater představuje základní 

imunosupresivní lék, jehož výhody spočívají při použití dalších moderních imunosupresivních 

léků (např. mykofenolát mofetilu, sirolimu čili rapamycinu) především v relativně příznivém 

profilu nežádoucích účinků (Saudek, 2006). Bylo prokázáno, že FK 506 v netoxických 

koncentracích silně inhibuje proliferativní odpověď lymfocytů stimulovaných alogenním 

antigenem, dále blokuje tvorbu cytotoxických T lymfocytů, expresi receptoru pro interleukin-

2 (IL-2R) a produkci cytokinů T buňkami. Účinná koncentrace je přibližně stokrát nižší než u 

CsA (Kino et al., 1987a; Kino et al.,  1987b). 

Obě látky se vážou na skupinu nitrobuněčných vazebných proteinů, které byly 

pojmenovány imunofiliny. Jsou to enzymy patřící mezi tzv. rotamázy, které katalyzují 

konformační změny jiných proteinů (Mason, 1990; Quemeneur et al., 1998). Jednotlivé 

skupiny imunofilinů se vzájemně odlišují podle lokalizace v buňce, tkáňové distribuce, afinity 

vůči některým lékům a jiných specifických funkcí. Souhrnně lze imunofiliny pokládat za 

cytoplazmatické receptory obou látek, CsA a FK 506. Imunofiliny, na které se váže CsA, jsou 

nazývány cyklofiliny, konkrétně cyklofilin A. Imunofiliny, na které se váže FK 506, jsou 

označovány jako FK 506 vazebné proteiny (FKBPs), konkrétně FKBP-12. Takto vzniklé 

komplexy brání v buňce aktivaci kalcineurinu (Hauben, 1996; Dostál, 1998), proto se CsA a 

FK 506 řadí mezi tzv. kalcineurinové inhibitory. Kalcineurin je cytosolický protein řazený 

mezi fosfatázy a jeho aktivita je regulována hladinou intracelulárního kalcia prostřednictvím 

kalmodulinu. Kalmodulinem aktivovaný kalcineurin umožňuje několika významným 

nukleárním faktorům, které se řadí do skupiny NF-AT (nuclear factors of activated T 

lymphocytes), translokaci do buněčného jádra tím, že je defosforyluje (Obr. 13). NF-AT patří 

mezi důležité aktivátory transkripce a následné syntézy regulačních cytokinů v T-buňkách 

zejména interleukinu-2 (IL-2), ale také IL-3, IL-4, IL-5, granulocyty-makrofágy kolonie 

stimulujícího faktoru (GM-CSF), IFN-γ a TNF-α. CsA a FK 506 tedy brání aktivaci a 

proliferaci T lymfocytů a tím snižují nežádoucí imunitní odpověď organismu vůči vlastním 

bílkovinám v případě autoimunitních procesů, či pomáhají při prevenci odhojování 

transplantovaného orgánu (Dostál et al., 2005; Saudek, 2006; Saudek, 2007). Nezávisle na 

inhibici kalcineurinu, CsA navíc specificky inhibuje v mnoha buňkách vyplavení Ca2+ z 

mitochondrií blokádou otevření MPT, čímž udržuje stabilní mitochondriální membránový 
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potenciál a může tak za určitých podmínek blokovat rozvoj apoptózy (Broekemeier et al., 

1992; Bernardi et al., 1994).

Obrázek 13: Mechanismus působení kalcineurinových inhibitorů (převzato ze Saudek,

2007).  

Během akutní rejekce častěji spíše než parenchymové buňky vykazují infiltrující 

makrofágy zvýšenou expresi iNOS, ale i v kardiomyocytech byla během rejekce zjištěna 
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exprese iNOS po alogenní transplantaci srdce. Léčba s CsA a FK 506 vedla ke snížení 

plazmatických hladin NO3
- a NO2

- a současně snížila iNOS mRNA a aktivitu iNOS v 

kardiomyocytech (Langrehr et al., 1991; Cai et al.; 1995). Nebylo však jasné, zda redukce 

iNOS mRNA byla výsledkem přímé interference imunosupresiv s indukcí iNOS v 

kardiomyocytech nebo byla způsobena nepřímo omezením vstupu buněk zánětu a produkce 

cytokinů v transplantátech srdce. Po transplantaci srdce u lidí bylo dokázáno, že nejvyšší 

stupeň poškození transplantátu a výskyt apoptotických buněk myokardu je v oblastech s 

nejvyšší koncentrací aktivovaných makrofágů exprimujících iNOS (Szabolcs et al., 1998). V 

roce 1999 Ing a spolupracovníci potvrdili, že NO produkovaný iNOS navozuje apoptózu 

kardiomyocytů (Ing et al., 1999).

Předchozí práce potvrdily, že nejen NF-AT ale také další nukleární faktor  NF-κB, 

důležitý při indukované expresi iNOS a COX-2, je senzitivní k působení CsA v aktivovaných 

T lymfocytech. Z toho vyplývá, že by kalcineurin mohl fungovat jako signální molekula 

nadřazená oběma nukleárním faktorům a  podobně, že NFκB je multifunkční signální 

molekulou  při zánětu a modulaci imunitních reakcí. Tak látky, které modulují NFκB, mají 

protizánětlivé a imunosupresivní účinky (Taylor et al., 1999; Attur et al., 2000) . To dokazuje, 

že imunosupresivní látky kromě jejich účinku na T lymfocyty ovlivňují i buňky nespecifické 

imunity, především makrofágy, inhibicí exprese iNOS. Imunosupresivní látky interferují 

s aferentní fází imunitní odpovědi tím, že snižují vstup imunitních buněk do místa zánětu a 

vedou k oslabení efektorových mechanismů zodpovědných za destrukci tkáně, včetně 

zmíněné inhibice produkce NO. 

V roce 1999 Taylor a spolupracovníci popsali význam kalcineurinu a dalších 

proteinových fosfatáz v procesu exprese iNOS v potkaních hepatocytech (Taylor et al., 1999), 

kde NF-B působí jako mediátor cytokiny stimulované produkce NO (Obr. 14). Degradace 

IB (např. zvýšená působením H2O2, snížená laktacystinem), fosforylace/defosforylace NF-

B-IB komplexu a translokace volného NF-B do jádra jsou důležité při regulaci NO 

produkce skrze iNOS (Aktan, 2004) (Obr. 7). Úloha fosfatáz při aktivaci NF-B je variabilní 

a liší se v jednotlivých typech buněk. Do té doby se již někteří autoři touto problematikou 

zabývali, jejich výsledky však byly kontroverzní (Thevenin et al., 1990;  Rieckmann et al., 

1992; Imbert et al., 1994; Lin et al., 1995; Singh a Aggarwal, 1995; Sun et al., 1995). Dong a 

spolupracovníci (1995) například zjistili, že fosfatázy 1 a 2A jsou nezbytné pro expresi iNOS 

v myších makrofázích. 
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Obrázek 14:  Schéma předpokládaného mechanismu účinku inhibitorů fosfatáz (PAO, 

PV, OA) na expresi iNOS. Cytokiny stimulují translokaci aktivovaného NF-B do jádra a 

jeho vazbu na promotor iNOS genu. Inhibitory protein-tyrosinové fosfatázy blokují aktivaci 

NF-B, zatímco inhibitory serin-threoninové fosfatázy pravděpodobně zabrání translaci iNOS 

mRNA (převzato z Taylor et al., 1999)
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Odlišné úrovně inhibičního efektu dokládají i práce zabývající se modulací aktivace 

iNOS různými imunosupresivy (Attur et al., 2000; Střeštíková et al.,  2001; Trajkovic, 2001). 

Příčina odlišného účinku imunosupresivních látek na expresi iNOS v různých buňkách je 

nejasná. Schopnost modulovat expresi iNOS může částečně zlepšovat terapeutický efekt 

imunosupresivních látek a současně může být příčinou jejich nežádoucích účinků. Sakr a 

spolupracovníci (1990; 1991) popsali ochranný účinek FK 506 v játrech poškozených 

ischemií, na kterém se může podílet regulace exprese iNOS. FK 506 snižuje hladiny volných

radikálů v játrech uvolněných při IR poškození (Garcia-Criado et al., 1997). Byl popsán 

neuroprotektivní efekt CsA a FK 506 v kulturách kortikálních buněk, kde tyto látky 

inhibovaly katalytickou aktivitu NOS a zabránily glutamátové neurotoxicitě (Dawson et al., 

1993). Podobně CsA a FK 506 ochránily aktivované makrofágy před rozvojem apoptózy 

závislé na NO (Hortelano et al., 1999). Výsledky jiné práce naopak naznačují, že NO 

zprostředkovává přes indukci iNOS (via p53) CsA navozenou apoptózu v kulturách renálních 

buněk (Amore et al., 2000).  Tyto odlišné výsledky mohou být způsobeny rozdíly 

v rovnováze mezi nitrosativním a oxidativním stresem, které vzniknou následkem 

endotoxémie (Espey et al., 2000).  Nitrosace je zprostředkována pomocí N2O3, zatímco 

oxidace pomocí ONOO- a NO- (Wink et al., 1997).

4.6. Využití jaterního bioreaktoru v biomedicínských studiích

Ke studiu biotransformace xenobiotik nebo zánětlivého poškození jater, navozeného 

podáním endotoxinu a/nebo prozánětlivých cytokinů,  lze kromě in vivo studií s výhodou 

využít i konvenční buněčné kultury a perfuzní metody pro imobilizované hepatocyty tzv. 

jaterní bioreaktory. 

Hepatocyty, izolované velmi snadno kolagenázovou metodou (Moldéus et al., 1978), jsou 

široce užívané v biomedicínských studiích. Primární kultury hepatocytů jsou široce využívány 

ve farmakologických, toxikologických a metabolických studiích (Berry et al., 1992) a tvoří 

základ pro buněčné transplantace (Mito a Sawa, 1997) nebo podpůrné systémy bioumělých 

orgánů v klinické medicíně (Rozga et al., 1993). Přesto bylo zjištěno, že buňky v konvenční 

kultuře hepatocytů v důsledku nevyhnutelné neefektivní oxygenace, hromadění škodlivých 

odpadních produktů a nepřítomnosti vhodné extracelulární matrix jsou metabolicky méně 

aktivní ve srovnání s buňkami in vivo. Během posledních třiceti let se vědci pokoušeli 
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vyvinout takové modely, které by nejlépe napodobily podmínky in vivo a prodloužily dobu 

přežívání hepatocytů. Hepatocyty jsou buňky závislé na uchycení a musí adherovat 

k podkladu (nosiči – nejčastěji kolagenu), aby přežily. Aby byla udržena polarita buněk, byly 

jednovrstevné kultury hepatocytů uzavřeny mezi dvě vrstvy kolagenu nebo matrigelu, čímž 

vznikl tzv. sendvičový model. Tento model zlepšil nejenom životnost hepatocytů, jejich 

polarizaci a morfologickou diferenciaci, ale také vedl k rekonstituci specifických jaterních 

gen-transkripčních, syntetizujících, CYP450 metabolických a antioxidačních aktivit (Dunn et 

al., 1992; Arterburn et al., 1995; Bader et al., 1995; Bader et al., 1996a; Chow, 2002; Richert 

et al., 2002). Jiný přístup, jak vytvořit vhodné in vitro prostředí pro hepatocyty, bylo použití 

kokultur různých neparenchymatózních jaterních buněk a hepatocytů. Systémy kokultur 

umožnily studium mezibuněčných interakcí a potvrdily jejich prospěšný vliv na 

hepatospecifické funkce za různých podmínek (Bader et al.,  1996b; Auth et al., 1998; Hoebe 

et al., 2000; Bhandari et al., 2001). Ačkoliv hepatocyty dobře tolerují hypoxii, neadekvátní 

zásobování kyslíkem způsobuje nedostatečnou utilizaci glukózy a tvorbu energie. Kultivace 

hepatocytů na membráně propustné pro plyny umožnilo redukovat vrstvu kultivačního média 

stejně jako využívat okolní koncentrace kyslíku bez náhradního zdroje (Bader et al.,  1996b; 

Bader et al., 1999) (Obr. 15). Současně se snahou najít optimální komponenty kultivačních 

médií (Mitaka, 1998; Bader et al., 1999; Washizu et al., 2000; Chandra et al., 2001; Katsura et 

al., 2002)  byly vyvinuty mnohem dokonalejší organoidní kultury (Bader et al., 1996b; Auth 

et al., 1998; Michalopoulos et al., 2001). Použití takto pokročilých kultur vedlo ke konstrukci 

rozmanitých hepatocytárních bioreaktorů odlišujících se například velikostí: malé (Bader et 

al., 1998), objemné (Gerlach et al., 1994) a velkokapacitní (De Bartolo et al., 2000)

bioreaktory; nebo praktickým využitím: laboratorní (Farghali et al., 1994; Catapano et al., 

2001) a klinické (Flendrig et al.,  1997; Catapano et al., 2001; Gerlach et al., 2001) 

bioreaktory. 

Bioreaktory se savčími buňkami ve většině případů obsahují buňky uchycené na nebo 

v inertním materiálu tak, aby byla umožněna plynulá perfuze bez způsobení stresu, poškození 

nebo uvolnění buněk (Sauer et al., 2001). Vývoj perfuzní metody pro izolované hepatocyty 

(Gillies et al., 1986; Gillies et al., 1993), kterou se zlepšuje proces oxygenace a umožňuje 

dostatečné odstranění konečných metabolických produktů, se jeví jako významně hodnotný 

pro zlepšení funkční kompetence buněk. Obecně je známo, že perfuze savčích buněk není 

jednoduchá. Je za potřebí, aby byly buňky imobilizovány za použití vhodného nosiče, který 

umožňuje buněčnou perfuzi na jedné straně a na straně druhé dovoluje vykonávat normální 

buněčné funkce. Imobilizace zahrnuje tedy fixaci buněk na vhodném nosiči nebo uvnitř něho, 
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od níž se pak liší typ bioreaktoru. Dosud existuje velké množství možných permutací mezi 

metodami imobilizace a podpůrnými materiály. Mezi bioreaktory, které jsou v dnešní době 

využívány, patří například systémy s dutými vlákny (Arnaout et al., 1990; Rozga et al., 1993), 

agarózovými nitěmi (Farghali et al., 1994; Farghali a Hynie, 1997; Farghali et al., 2002), 

polyesterovými netextilními tkanivovými kolonami (Morsiani et al., 2001), alginátovými 

partikulemi  (Joly et al., 1997) a s imobilizací hepatocytů mezi dvěmi vrstvami kolagenu, tzv. 

sendvičový model (Bader et al., 1998; Bader et al., 2000; De Bartolo et al., 2000; Langsh a 

Bader, 2001). Nyní jsou konstruovány také velmi sofistikované systémy s třídimenzionální

(3-D) konstrukcí složené z např. polyethylénových tereftalátových (PET) vláken 

inkorporovaných procesem mikronavíjení do polysulfonátových dutých vláken s různou 

porozitou (Catapano et al., 2001; Hoque et al., 2007). 

Obrázek 15: Schéma hepatocytárního membránového bioreaktoru. Tento bioreaktor se 

skládá z akrylátového prstence opatřeného vstupním a výstupním portem a dvou membrán 

propustných pro kyslík.  Po nasazení hepatocytů je bioreaktor napojen na perfuzní systém, 

který může pracovat v recirkulujícím nebo nerecirkulujícím („single-pass“) režimu (převzato 

z De Bartolo et al., 2006).
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I když aplikace v metabolických výzkumných studiích jsou zdržovány frustracemi a 

zřejmými komplikacemi zjištěnými v průběhu procesu imobilizace, přesto se hepatocytární 

bioreaktory mohou stát v krátké době populární především v toxikologickém využití 

v důsledku lepší výkonnosti perfundovaných hepatocytů ve srovnání s konvenční 

hepatocytární kulturou. Kromě toho se začalo intenzivně pracovat na možném použití 

hepatocytárního bioreaktoru ve formě bioumělých jater (BAL, bioartificial liver) pro tzv. 

přemosťovací či překlenovací terapii („bridged therapy“).  Jako BAL byl nedávno vyvinut 

tzv. „full-scale“ hepatocytární bioreaktor využívající prasečí hepatocyty, který rekonstruuje 

jednovrstevnou plátovou architekturu jater a podporuje expresi tkáňově specifických funkcí 

(Bader et al., 2000; De Bartolo et al., 2000).

Zdokonalení výkonnosti hepatocytárních bioreaktorů zvýšilo výzkumný zájem o 

podpůrné systémy bioumělých jater (BALS, bioartificial liver support system) neboli nověji 

EHLSD (extracorporeal hybrid liver support device), z nichž některé jsou již klinicky 

testovány i přes některé biotechnologické a imunologické komplikace s nimi spojenými

(Busse et al, 1999; Patzer, 2001; Naruse a Makuuchi, 2002). Proto vývoj laboratorního 

„medium-scale“ bioreaktoru pro biomedicínský výzkum zůstal v pozadí, neboť výzkumní 

pracovníci na akademických pracovištích a ve farmakologickém průmyslu se snažili na tomto 

úseku vyvinout účinný BALS pro léčbu akutního jaterního poškození. Tento systém byl 

popsán a představuje jeden z nejzáludnějších biomedicínských inženýrských modelů. 

Problematika bioumělých jater má ještě řadu dalších problémů, které je nutno vyřešit a proto 

bude trvat nějaký čas, než se nalezne přijatelné klinické a praktické využití pro pacienty 

s jaterním poškozením. Pro toto tvrzení je řada důvodů, k nimž patří vysoká komplexnost 

metabolických jaterních funkcí, imunologické problémy a potenciální infekce. Tyto obtíže, 

jejichž následkem jsou pak velmi limitované úspěchy aplikovaného hepatocytárního 

bioreaktoru, povedou nutně k nepřetržitému zpětnému sledování funkčnosti hepatocytárního 

bioreaktoru za odlišných podmínek pro možné experimentální aplikace (Busse et al, 1999; 

Patzer, 2001; Naruse a Makuuchi, 2002; Santoro et al., 2007).

Přestože mnoho studií se dnes opět soustředí na přípravu vhodného experimentálního 

hepatocytárního bioreaktoru, stále zůstává  snaha prokázat i jeho možnou klinickou aplikaci. 

Vážná akutní jaterní insuficience a s ní spojená morbidita, známá jako náhle vypuknuvší 

fulminantní hepatitida, zůstává vysoce letálním jaterním onemocněním rezistentní vůči 

konzervativní léčbě a terapii čistění krve. Dokonce i s pomocí pokročilé lékařské technologie 

zůstává v současnosti průměrná mortalita pacientů postižených akutním jaterním selháním
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nebo těžkou akutní dekompenzací chronického jaterního selhání velmi vysoká: pohybující se 

od 10% do 40% při transplantaci jater a 50-90% bez transplantace (Yeganehfar et al., 1998; 

Bernal et al., 1999; Fisher et al., 1999). Proto je snahou takové pacienty léčit pomocí 

vyvíjejícího se BALS, který by umožnil překlenout období vedoucí k plné regeneraci jater 

nebo do nalezení vhodného dárce k transplantaci jater. Protože játra plní více jak 500 funkcí a 

metabolické funkce jater jsou velmi složité, nemohlo by se dosáhnout kompletní substituce 

jaterních funkcí jednoduše aplikací existujících nebiologických extrakorporálních technologií 

čištění krve („artificial liver support systems“), např. plazmaferézou, dialýzou s albuminem

(SPAD, single-pass albumin dialysis), hemo(dia)filtrací a zařízeními se sorbenty (aktivovaný 

uhlík, pryskyřice) (Rozga, 2006; Naruse et al., 2007). Ani pomocí modifikovaných a 

sofistikovanějších postupů využívající adsorpci látek na albumin (tzv. MARS, molecular

adsorbent recirculating system, a novější Prometheus system), které se v současné době 

klinicky testují u vážných onemocnění jater (Mitzner et al., 2001a; 2001b), nelze nahradit 

syntetické a regulační funkce jater. Přesto byla prokázána účinnost MARS především při 

léčbě jaterní encefalopatie, ale údaje o přežívání se omezují pouze na malé série kazuistik

(Santoro et al., 2007). Tyto nebiologické systémy jsou schopné odstranit toxiny jak lipofilní  

tj. na albumin  vázané substance jako bilirubin, žlučové kyseliny, metabolity aromatických 

aminokyselin, mastné kyseliny se středním řetězcem, cytokiny; tak hydrofilní látky jako 

amoniak při jaterním selhání, ale jejich využití je limitováno jejich neschopností nahradit 

všechny funkce jater. Naopak zařízení obsahující  hepatocyty mohou poskytnout detoxifikaci, 

biosyntézu i biotransformaci. A tak hybridní systém, který v sobě zahrnuje živé hepatocyty a 

další jaterní buňky (v bioreaktorech) nebo celistvou jaterní tkáň (v ECLP, extracorporeal liver 

perfusion) v rozsahu umělého provedení, zůstává novou nadějí i pro léčbu vážného poškození 

jater (Rozga, 2006; Naruse et al., 2007). Z tohoto důvodu se vývoj BAL stává velmi silnou 

potřebou a nutností. Avšak existují vážné a velmi přísné požadavky na to, jak docílit přípravu 

klinicky aplikovatelných extrakorporálních bioumělých jater. K těmto požadavkům patří, 

mezi jinými, vysoká denzita hepatocytární kultury, dlouhodobé udržení hepatospecifických 

metabolických funkcí, usnadněné hodnocení těchto funkcí, vyřešené imunologické problémy 

a aseptické provedení. Nedávno bylo prokázáno (Esch et al., 2002), že lidské xenoreaktivní 

protilátky v játrech pacientů s jaterním selháním exponované vůči vepřovým hepatocytům po 

léčbě BAL, představují vedle možné infekce prasečím retrovirem hlavní problém. Tyto potíže 

nezbytně ztěžují odhad funkční schopnosti hepatocytárního bioreaktoru.  Optimální by bylo 

využít lidské primární hepatocyty, ale díky jejich omezené dostupnosti a proliferaci a 

postupné ztrátě funkceschopnosti během kultivace jsou nahrazovány lidskými buněčnými
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liniemi odvozenými od hepatomu, které si zachovávají mnoho (i když ne všechny) pro 

hepatocyty specifických charakteristik. Další naděje se upínají k využití kmenových buněk 

jaterního, hematopoetického nebo embryonálního původu, i když je zde stejně jako u

hepatomových buněk obava z možné hepatokarcinogeneze (Chamuleau et al., 2005).

Pro prolongované užití hepatocytárního bioreaktoru by měla být precizně stanovena jeho 

funkční výkonnost. Vedle mnohonásobně důležitých fyziologických a biochemických 

parametrů, které jsou podstatné a nezbytné pro chod bioreaktoru, by mělo být provedeno také 

další důležité testování funkčních schopností hepatocytů, mezi než patří i metabolismus 

některých léků. V současné době je cyklosporin A nejvíce používanou imunosupresivní 

látkou při transplantacích a při léčbě selektivních autoimunitních onemocnění. Boční řetězce 

CsA jsou extenzivně metabolizovány systémem CYP450 3A4 na více než 30 metabolitů 

(Christians et al., 1993). Vzhledem k významné toxicitě CsA při jeho vyšších hladinách v krvi 

je při jaterních dysfunkcích spojených s poruchami metabolismu nezbytná úprava dávky 

podaného CsA. Právě proto testování biotransformační kapacity hepatocytárního bioreaktoru 

pomocí CsA je ideálním parametrem pro demonstraci metabolické schopnosti systému. 

Kromě toho další výhodou CsA je jeho potenciální využití k analýze problémů tohoto 

systému, jež vyplývají z faktorů imunologických. Hepatocytárních bioreaktorů tak lze 

s úspěchem využít ke kontinuální monitoraci různých léčiv a signálních molekul, např. NO, a 

určit v reálném čase jejich vliv na metabolické pochody v hepatocytech. Imobilizované a 

perfundované hepatocyty v bioreaktoru mohou být dále využity ke studiu různých typů 

jaterního poškození, jako je poškození v důsledku oxidativního stresu nebo působení různých 

chemikálií. Příkladem může být nedestruktivní a flexibilní sledování vlivu CsA na minoritní 

změny funkce hepatocytů, biosyntézy močoviny a spontánní produkce NO v různých 

časových intervalech (Farghali et al., 2002). Tak lze dále osvětlit některé patobiologické 

aspekty a vztahy mezi endogenními a exogenními hladinami NO a stupněm jaterního 

poškození v různých typech perfundovaných kultur s možnými farmakologickými 

intervencemi skrze modulaci NOS a za použití látek, jakými jsou donory NO a inhibitory 

NOS.
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5. CÍLE PRÁCE

1) Úloha indukovaného NO během jaterním poškození spojeného se zánětem (resp. 

endotoxémií), který velmi často komplikuje terapii imunosupresivy při transplantaci 

jater, stále zůstává důležitou oblastí hepatologického výzkumu, jelikož zvýšená 

produkce NO  může mít jak pozitivní tak negativní účinky na tkáně. Navíc selektivní 

imunosupresivní látky CsA a FK 506, které se používají k prevenci rejekce, mohou za 

určitých podmínek působit hepatotoxicky. Proto jedním z cílů naší vědecké práce bylo 

porovnání modulačního účinku CsA a FK 506 na expresi iNOS mRNA a produkci NO 

in vitro v primárních hepatocytech. Pro experimenty byly použity buněčné kultury 

potkaních hepatocytů stimulovaných lipopolysacharidy Escherichia coli (LPS) nebo 

směsí cytokinů (CM). V hepatocytech byly zjišťovány také účinky nespecifického (L-

NAME) a specifického (aminoguanidin, AG) iNOS inhibitoru.

2) Hepatocyty jako představitelé buněk s neobyčejně četnými a složitými funkcemi 

zasahují do metabolismu bílkovin a to jak do pochodů katabolických tak anabolických 

a zaujímají klíčové místo v metabolismu sacharidů a tuků a v procesu detoxikace. 

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl stále plně objasněn vliv spontánní produkce NO 

na chování hepatocytů in vitro, dále jsme se v našich studiích zaměřili na:

a. stanovení a porovnání spontánní produkce NO v konvenční a perfundované 

buněčné kultuře primárních potkaních hepatocytů a v hepatocytárním 

bioreaktoru;

b. vyhodnocení vlivu spontánní a modifikované produkce NO na 

funkčně/metabolickou kapacitu a buněčnou integritu hepatocytů za různých 

kultivačních podmínek včetně podání CsA.

3) Jelikož pochopení regulačních mechanismů NO při procesech apoptózy a proliferace

by poskytlo důležitý klíč k diagnóze a léčbě jaterního poškození navozeném různými 

xenobiotiky nebo zánětem, rozhodli jsme se studovat in vitro účinky NO na životnost 

a na spontánní nebo hepatotoxiny indukovanou buněčnou smrt hepatocytů. 
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a. Nejdříve jsme pomocí NO donoru, S-nitroso-N-acetylpenicillaminu (SNAP), 

studovali potenciál exogenně dodaného NO ovlivnit životnost, spontánní 

buněčnou smrt a další funkční parametry v primární kultuře potkaních 

hepatocytů.  K rozlišení a kvantifikaci apoptotické a nekrotické buněčné smrti 

bylo použito morfologické hodnocení. Několik imunohistochemicky 

detekovaných apoptotických markerů bylo srovnáno s morfologickými kritérii 

a pro účely následujících studií byl vybrán pro apoptózu specifický marker.

b. Dále jsme se zaměřili na výzkum in vitro působení hepatotoxinu D-

galaktosaminu (D-GalN), samotného nebo v kombinaci s LPS, na určité 

biochemické a morfologické apoptoticko-nekrotické markery a na  možný vliv 

produkce NO při modulaci apoptózy hepatocytů.

c. Nakonec jsme sledovali změny produkce NO a apoptotických a/nebo 

nekrotických markerů v návaznosti na zvýšení [Ca2+]i spojené s deplecí zásob 

Ca2+ v endoplazmatickém retikulu navozené podáním thapsigarginu (TG) 

v primární kultuře potkaních hepatocytů. 

4) I když role endogenního NO v bílé tukové tkáni není stále objasněna,  předpokládá se, 

že NO produkovaný za fyziologických a patofyziologických může ovlivňovat 

metabolismus lipidů v adipocytech. Proto dalšími cíli naší práce bylo:

a. stanovit vliv endotoxinu podáním bakteriálního lipopolysacharidu (LPS) na 

lipolýzu v primární kultuře potkaních adipocytů vzhledem ke stimulaci 

exprese iNOS;

b. objasnit možný vztah mezi produkcí NO a aktivací transdukční cesty β-

adrenergní receptor (β-AR) - cAMP vedoucí k lipolýze v bílé tukové tkáni 

potkanů a to pomocí: 1.stanovení vlivu specifických a nespecifických β-AR 

agonistů a antagonistů a modulátorů intracelulárního cAMP na lipolýzu a 

produkci NO v adipocytech; 2. porovnání efektu specifických a 

nespecifických NOS inhibitorů a NO donorů na lipolýzu indukovanou 

podáním β3-AR agonisty.
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6. MATERIÁL A METODY

Na tomto místě jsou samostatně uvedeny pouze obecné údaje vztahující se k použitým 

metodám. Podrobněji je zde popsána izolace a kultivace hepatocytů, protože zavedení 

vhodných primárních kultur hepatocytů na našem pracovišti bylo jedním z úkolů mého 

postgraduálního studia a protože bylo vytvořeno několik typů kultur vzhledem k účelu a cíli 

daného experimentu. Následuje tedy přehled všech variant primárních kultur hepatocytů 

včetně souhrnné tabulky (Tab. 5), která současně uvádí odkaz na publikace, ve kterých je 

popsán daný experiment a účel, pro který byl konkrétní typ kultury využit.

Vzhledem k rozsáhlosti údajů týkajících se použitých experimentálních postupů jsou 

ostatní metodiky zmíněny jen velice stručně a to formou Tabulky 6. Tato tabulka obsahuje  

odkazy na publikace, které jsou součástí této dizertační práce (viz Příloha) a ve  kterých jsou 

jednotlivé metody velice podrobně popsány. Pokud byla metodika částečně nebo úplně 

převzata, jsou navíc v Tabulce 6 uvedeny citace prací popisujících původní metodu.

6.1. Reagencie

Pokud není uvedeno jinak, všechny použité reagencie, kity a chemikálie byly zakoupeny 

od firmy Sigma-Aldrich, Praha. Vzhledem k tomu, že některé reagencie přestala Sigma-

Aldrich vyrábět nebo se staly pro nás cenově nevýhodné, změnili jsme po určité době 

dodavatele. V těchto případech uvádíme pro úplnost jak Sigmu-Aldrich, tak nového 

dodavatele. 

6.2.Pokusná zvířata

Všechny pokusy byly prováděny na samcích laboratorního potkana konvenčního kmene 

Wistar (dodavatel Velaz a.s., Lysolaje) o hmotnosti 180-300 g a stáří 7-12 týdnů. Před 

zařazením do pokusu byli potkani aklimatizováni alespoň 7 dní v akreditovaném uživatelském

zařízení – zvířetníku Farmakologického ústavu 1.LF UK. Potkani byli chováni za 

standardních podmínek při regulované teplotě (22  2 C), relativní vlhkosti vzduchu (50 

10%) a při 12ti hodinovém světelném režimu (12/12 hod světlo/tma) s Holým přístupem 

k vodě a granulované dietě. V některých případech (in vivo pokusy a studium lipolýzy) byla 

potkanům 8-12 hodin před samotným experimentem odejmuta tuhá strava. Použité protokoly 
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byly použity ve shodě s pravidly Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 311/1997 Sb. o chovu 

a využití pokusných zvířat a byly schváleny Odbornou komisí pro práci s pokusnými zvířaty 

1.LF UK podle zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.

6.3. Izolace a kultivace primárních hepatocytů

6.3.1. Izolace potkaních hepatocytů

Hepatocyty byly izolovány z jater potkanů standardní dvoustupňovou 

kolagenázovou/EGTA metodou (Moldéus et al., 1978; Berry et al., 1991) s drobnými

modifikacemi (Farghali et al., 1994). K izolaci byla použita surová kolagenáza produkovaná 

bakterií Clostridium histolyticum (Sevapharma, Praha). Izolované buňky byly resuspendovány 

v Krebs-Henseleitově pufru (v g/L: NaCl 6,9; KCl 0,36; MgSO4.7H2O 0,295; KH2PO4 0,13; 

CaCl2.2H2O 0,426; NaHCO3 2,0), obohaceném o glukózu  (0,9 g/L) a hovězí sérový albumin 

(0,2 g/L) a dvakrát promyty v tomto pufru 5ti minutovou centrifugací při 50 x g. Životnost 

takto získaných hepatocytů se pohybovala v rozmezí 80-95% a kontaminace 

neparenchymovými buňkami, která byla opakovaně stanovena histologickým vyšetřením, 

nepřesáhla 5%. 

6.3.2. Buněčné kultury hepatocytů

6.3.2.1. Základní kultivace hepatocytů (model jedné vrstvy = „monolayer“)

Pro účely základní kultivace byly nejdříve jednotlivé  Petriho misky (PM) o průměru 35 

mm (NunclonTM Dishes) nebo 6-ti jamkové destičky (NunclonTM Multidishes, Schoeller 

Pharma, Praha) rovnoměrně potaženy 0,8 ml roztoku kolagenu (0,3 mg/ml), který byl 

připraven  smícháním kolagenu typu I (Collagen type I from rat tail, Sigma-Aldrich nebo 

Roche Diagnostic, Praha) s 20 mM kyselinou octovou, a ponechán 10-15 min při pokojové 

teplotě v PM. Po slití přebytečného kolagenu a jeho neutralizaci Williamsovým mediem E 

(WE), byly čerstvě izolované viabilní hepatocyty v množství 1,5x106 nasazeny na kolagenem

potažené PM v 1,5 ml kompletního média (KM + 10% FBS), které se skládalo z WE

s NaHCO3, obohaceného o 50 g/ml gentamicinu, 2 mM L-glutaminu a 10% fetálního 

bovinního séra (FBS) (Sigma-Aldrich, Praha; Gibco, KRD, Praha). Poté byly hepatocyty 

ponechány 3 hod za standardních kultivačních podmínek v CO2 inkubátoru SANYO MCO –
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20 AIC (Schoeller Instruments, Praha) při 37 C, 95% vlhkosti a 5% CO2, aby se na kolagenu

uchytily živé hepatocyty a aby se po odsátí média obsahujícího mrtvé a/nebo neuchycené 

buňky vytvořila jedna vrstva buněk – „monolayer“ (Obr. 16). Takto připravené kultury byly 

použity k dalším experimentům, kdy se do čerstvého kompletního média přidávaly studované 

látky a to buď jednotlivě nebo v různých kombinacích a  hepatocyty byly inkubovány obvykle 

dalších 24 hod (kultivace 0-24 h). Příprava a kultivace hepatocytů probíhaly vždy za sterilních 

podmínek.

Obrázek 16: Vytvoření tzv. „monolayer“ v primární kultuře hepatocytů po 24 hodinové

inkubaci (fázový kontrast inverzního mikroskopu, zvětšení objektivu 40x).

6.3.2.2. Modifikované kultivace hepatocytů

Varianty základní kultivace

Základní kultivace potkaních hepatocytů mohla být v závislosti na účelu vlastního 

pozorování modifikována kromě změny konfigurace (model jedné vrstvy a sendviče, viz dále) 

dalšími čtyřmi hlavními způsoby: 1) změnou velikosti PM (35 a 60 mm v průměru) event. 

jamky v kultivační destičce (6, 24 a 96ti jamková destička); 2) koncentrací nasazených 

hepatocytů (1,0 nebo 1,5x106/1,5 ml média); 3) použitím kompletního média o různém 

složení; 4) a/nebo různou délkou trvání inkubace v rozmezí 1 hod až 7 dní. Prodloužení doby 
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inkubace bylo často spojeno s použitím komplexnějšího kultivačního média obohaceného o 

některé hormony a změnou uchycení kolagenu. Přehled modifikací, kdy kultivace hepatocytů 

pro každou sadu experimentů byla prováděna podle jednotného protokolu, uvádí Tabulka 5. 

Speciální úpravy kultivace primárních hepatocytů jsou detailněji popsány dále.

Komplexní „monolayer“ s dlouhou dobou kultivace

Aby kolagenní vrstva vydržela týdenní kultivaci hepatocytů, byl připraven dehydratovaný 

monomerní kolagenní film pevně uchycený na dně PM. 0,45 ml roztoku kolagenu (0,3 

mg/ml) byl pokryt povrch PM kroužením a třepáním PM. Otevřené PM byly spolu s víčky 

umístněny pod UV lampu v laminárním boxu, kde byly ponechány do druhého dne, aby došlo 

k dehydrataci kolagenu vypařováním. Poté byly PM uzavřeny víčky a ponechány i několik 

dní v boxu k použití. Před nasazením hepatocytů byly PM promyty WE, aby došlo 

k neutralizaci a rehydrataci kolagenu. Hepatocyty byly poté preinkubovány 3 hod 

v komplexním WE médiu obohaceném o L-glutamin, antibiotika, antimykotikum, hormony a 

10% FBS (KMX + 10% FBS; Tab. 5). Dále byly hepatocyty kultivovány v komplexním 

médiu bez séra a některé navíc také bez prednisolonu. Médium bylo měněno každých 24 hod 

za čerstvé.

Kultivace hepatocytů pro imunohistochemické detekce

Za účelem různých imunohistochemických barvení a morfologických vyšetření byly 

izolované hepatocyty nasazovány na kolagenem (0,3 mg/ml;  viz základní kultivace) potažená 

skleněná krycí sklíčka (22 x 22 mm), která byla předem umístněna na dno PM o průměru 35 

mm. Další manipulace s PM a kultivace co do složení média a délky inkubace se nelišila od 

ostatních kultur hepatocytů daného experimentu. Na konci každého pokusu byly hepatocyty 

uchycené na krycích sklíčcích promyty dvakrát studeným (4 °C) fosfátovým pufrem (PBS,

pH 7,3-7,4 v g/L: NaCl 3,7; NaH2PO4.2H2O 0,181; Na2HPO4.12H2O 1,589) a ihned fixovány

ve 4 % neutrálním paraformaldehydem (10 min při 4 °C). Další zpracování fixovaných 

hepatocytů se lišilo dle použité histologické metody detekce (viz jednotlivé publikace).

Sendvičový model = „sandwich“

V tzv. sendvičovém modelu byla použita kultivace hepatocytů  mezi dvěmi vrstvami 

neutralizovaného kolagenního gelu, který byl připraven rozpuštěním kolagenu typu I 

(Collagen type I from rat tail, Sigma-Aldrich nebo Roche Diagnostic, Praha) v 20 mM ledové 

kyselině octové (4 C) do koncentrace 1,14 mg/ml a následně neutralizován 10x 
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koncentrovaným Dulbeckem modifikovaným Eagleovým médiem (DMEM) s obsahem 

NaHCO3 v poměru 10 dílů kolagenu : 1 dílu 10x DMEM. Dno PM o průměru 60 mm 

(NunclonTM Dishes) bylo ihned pokryto 1 ml ledového neutralizovaného kolagenu, který byl 

ponechán 24 hod při 37 C v CO2 inkubátoru proto, aby se vytvořil gel, na který bylo možné 

po promytí WE nasadit 3,0x106 hepatocytů ve 2 ml kultivačního média skládajícího se z WE 

s NaHCO3 a 2 mM L-glutaminu, 50 μg/ml gentamicinu, 5% FBS a 1 mM NH4Cl (WE + 5% 

FBS). Po 24 hodinové inkubaci bylo toto médium kompletně odsáto a hepatocyty překryty 2. 

vrstvou ledového neutralizovaného kolagenu a ponechány 1 hod v inkubátoru, aby se opět 

vytvořil kolagenní gel a tzv. sendvičová struktura. Nakonec byly přidány 2 ml příslušného 

kultivačního média  a hepatocyty kultivovány 24 nebo 48 hod. Pro účely Publikace IV jsme 

použili dvě odlišná kompletní média a to WE + 5% FBS a HM – FBS tj. o hormony 

obohacené „Hybridoma Medium“ neobsahující sérum, ale doplněné o 200 U/ml penicilinu, 

200 μg/ml streptomycinu, 2 mM L-glutaminu, 950 ng/ml prednisolonu (Solu-Decortin, 

Merck), 15,6 ng/ml glukagonu (Glukagen 1 mg inj. HYPOKIT, Novo Nordisk), 0,175 IU/ml 

insulinu (Insuman Hoechst rapid inj., Hoechst) a 1 mM NH4Cl. 

6.3.3. Stimulace hepatocytů v buněčné kultuře a odběr vzorků

Hepatocyty byly v kultuře stimulovány různými látkami a jejich kombinacemi po různou 

dobu tak, jak je uvedeno dále v kapitole „Výsledky“ a/nebo v jednotlivých publikacích

souvisejících s touto dizertační prací (viz Příloha). 
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Tabulka 5: Přehled základních charakteristik buněčných kultur primárních potkaních 

hepatocytů a jejich modifikací.
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Kultivační médium
Doba 

kultivace

Publikace

č. (= citace)

O
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a
če

n
í

v
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ex
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S
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že
n

í

P
re

in
k

u
b

a
ce

S
ti

m
u
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ce

 

Základní

(„mono-

layer“)

PM 

35 mm

-

0,3 

mg/ml

1,5x106

/ 1,5 ml

KM +

10% 

FBS

WE s NaHCO3, 

2 mM L-glutami-

nu, 50 g/ml gen-

tamicinu, 

10% FBS

3 

hod

+ 24 

hod

I, II, III

(Farghali et 

al., 2002a; 

2003; 2002b)

Základní 

s 5% FBS

PM 35 

mm

+ 

0,3 

mg/ml

1,5x106

/ 1,5 ml

KM +

5% FBS 

viz výše, ale 5% 

FBS

3 

hod

+ 3, 6, 

9 nebo 

12 hod

V (Kučera et 

al., 2006)

Monolayer

s neutrali-

zovaným 

kolagen-

ním gelem 

PM 60 

mm

-

1,04

mg/ml

3,0x106

/ 3,0 ml

WE +

5% FBS

WE s NaHCO3, 

2 mM L-glutami-

nu, 50 g/ml gen-

tamicinu, 5% FBS, 

1 mM NH4Cl

3 

hod

+ 24 

hod

nebo 

+ 48 

hod

IV (Canová 

et. al, 2004)

Sendvičové

s neutrali-

zovaným 

kolagen-

ním gelem 

PM 35 

mm

- ,

nebo 

PM 60 

mm

-

2 vrstvy 

po 1,036 

mg/ml

1,5x106

/ 1,5 ml

nebo

3,0x106

/ 3,0 ml

WE +

5% FBS

– prein-

kubace;

poté

HM -

FBS

WE + 5% FBS 

(viz výše); poté

HM s NaHCO3, 

2 mM L-glutami-

nu, 200 μg/ml

streptomycinu, 

200 U/ml penici-

linu, 15,6 ng/ml 

glukagonu, 0,95 

μg/ml prednisolo-

nu, 0,175 IU/ml 

insulinu,

1 mM NH4Cl

3 + 

24 

hod

+ 48 

hod

IV (Canová 

et. al, 2004)
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Komplexní 

monolayer

s dlouhou 

dobou 

kultivace

PM 35 

mm

-

0,3 

mg/ml 

1,5x106 

/ 1,5 ml

KMX +

10%

FBS 

(preinku

-bace);

poté

KMX + 

P; nebo

KMX -

P

WE s NaHCO3,

2 mM L-glutami-

nu, 200 μg/ml 

streptomycinu, 

200 U/ml penicili-

nu, 0,25 μg/ml 

amphotericinu B,

2,5 μg/ml predni-

solonu, 15,0 ng/ml 

glukagonu, 0,014

IU/ml insulinu, 

10% FBS; poté

= KMX bez FBS;

nebo

= KMX bez FBS a 

bez prednisolonu

3 

hod

+ 1-7 

dní

Nepubliko-

váno

Základní 

s nižším 

počtem 

buněk ke 

stanovení 

apoptózy

PM 35 

mm 

+,

nebo

6 a 24*

jamko-

vé 

destičky

0,3 

mg/ml

1,0x106 

/ 1,5 ml 

*

0,2x106 

/ 0,3 ml

apoKM WE s NaHCO3, 

2 mM L-glutami-

nu, 100 μg/ml 

streptomycinu, 

100 IU/ml penici-

linu, 0,4 IU/ml 

(6 μg/ml) insulinu, 

5% FBS

3 

hod 

nebo 

3 + 

24 

hod

+ 24 

hod (0-

24 h)

nebo 

+ 24 

hod

(24-48 

h)

VI a VII

(Kutinová 

Canová et. al, 

2007 a 2008), 

FBS = fetální bovinní sérum (fetal bovine serum); HM = „Hybridoma Medium“; KM = kompletní médium; 

apoKM = kompletní médium pro pokusy ke stanovení apoptózy; KMX = komplexní médium; P = prednisolon; 

PM = Petriho miska; WE = Williamsovo médium E bez fenolové červeně
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Tabulka 6: Přehled a stručný popis všech použitých metod, které jsou popsány v 
„dizertačních“ publikacích a/nebo uvedených samostatně v této dizertační práci.

Název 
metody

Popis / 
podskupina

Upřesnění Výrobce / 
dodavatel 
hlavního 
materiálu 
a/nebo 
reagencie

Citace 
původní  
metody
(viz Přehled 
literatury)

Publi-
kace 
č. 

Pokusná 
zvířata

Samci 
laboratorního 
potkana 
konvenčního 
kmene Wistar 

Hmotnost 180 -
300 g, stáří 7 - 12 
týdnů

Velaz a.s., 
Lysolaje

I-IX

Izolace 
potkaních 
hepatocytů

Standardní 
dvoustupňová 
kolagenázová/
EGTA metoda

Surová 
kolagenáza 
produkovaná 
bakterií 
Clostridium 
histolyticum

Sevaphar-
ma, Praha

Moldeus et 
al., 1978;
Berry et al.,
1991;  
Farghali et 
al., 1994 

I-VII

Buněčné 
kultury 
hepatocytů 

Viz Tab.5 I-VII

Hepato-
cytární 
bioreaktor

Niťový bioreaktor
ve speciálně 
upravené skleněné 
trubici

Perfuze 
imobilizovaných 
hepatocytů v 
“nitích” 
tuhnoucího 
agarózového gelu

Farghali  a 
Hynie, 1997

III

Deskový 
membránový 
bioreaktor (FMB) 
– speciálně 
upravená 
polykarbonátová 
deska s bioFolií* 
na povrchu

Perfuze 
hepatocytů 
uchycených na 
(“monolayer”) 
nebo v 
(“sandwich”) 
neutralizovaném 
kolagenním gelu 

*Viva-
science/
Sartorius 
AG, SRN

IV

In vivo 
pokusy

Sledování 
mortality

24 hod po i.p. 
aplikaci látek

I, II

Odběr vzorků po 
usmrcení 
pokusných 
potkanů 
k biochemickým a 
morfologickým
analýzám

Stanovení 
životnosti 
Trypanovou 
modří a lipidové 
peroxidace 
izolovaných 
hepatocytů 

Sigma-
Aldrich

Ohkawa et 
al., 1979

I, II
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Následná 
produkce urey a 
ALT (kity) 
v niťovém 
bioreaktoru

Sigma-
Aldrich 

I

Hladiny sérového 
ALT

Sigma-
Aldrich

II

Histologie jaterní 
tkáně

II

Izolace 
potkaních 
adipocytů

Digesce 
epididymální 
tukové tkáně 
kolagenázou 

Surová 
kolagenáza 
produkovaná 
bakterií 
Clostridium 
histolyticum

Sevaphar-
ma, Praha

Rodbell,
1964; 
Lincová et 
al., 2002

VIII, 
IX

Buněčné 
kultury
primárních 
adipocytů

Suspenze 
„plovoucích“ 
adipocytů 

30, 60, 120 nebo 
150 min a 24 hod 
inkubace 
v DMEM 
kompletním 
médiu s 10% FBS

Sigma-
Aldrich

VIII, 
IX

Kultivace 
epididymální 
tukové tkáně 

Nastříhané plátky 
tukové tkáně 

90 min inkubace 
v Krebs–
Ringerově 
fosfátovém pufru
s 3% BSA

Sigma-
Aldrich

Lincová et 
al., 2002

IX

Detekce 
produkce 
NO 

Nepřímá detekce 
produkce NO 

Kolorimetrická 
(540 nm) detekce 
nitritů v médiu 
Griessovým 
činidlem 

Sigma-
Aldrich

I-IX

Detekce nitritů a 
nitrátů v médiu 
pomocí kitu

Roche 
Diagnostic 
Praha

VIII, 
IX

Přímá 
fluorescenční 
detekce NO 

Detekce NO 
v cytosolu 
hepatocytů 4,5-
diaminofluores-
ceindiacetátem 
(DAF-2 DA)

Sigma-
Aldrich

nepu-
bliko-
váno

Detekce 
exprese 
iNOS v 
hepatocytech

Imunohistoche-
mická detekce 
iNOS proteinu

Primární myší 
monoklonální 
iNOS protilátka +
sekundární 
protilátka značená 
křenovou 
peroxidázou 

BD 
Transdu-
ction, La-
boratories/
BD Bio-
sciences, 
USA

VI
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Detekce exprese 
iNOS mRNA

Reverzní 
transkriptázová 
polymerázová 
řetězová reakce 
(RT-PCR) 

Invitrogen 
a Gibco 
BRL

Chomczyn-
ski a Sacchi, 
1987

I, II

Biochemická 
stanovení 
funkční 
aktivity a 
metabolismu 
buněk

Biosyntéza urey 
hepatocyty

Spektrofotometric
ké stanovení 
koncentrace urey 
v médiu nebo 
perfuzátu (kit)

Sigma-
Aldrich 
nebo Vian 
Diagnosti-
ka, Praha

I, III-
VII

Metabolismus
cyklosporinu A 
(CsA, 
Sandimmun®) v 
hepatocytech

Detekce 
koncentrace CsA 
v médiu nebo 
perfuzátu pomocí 
HPLC

Sandoz 
Pharma 
(Švýcar-
sko)

Havranová 
et al., 1994;  
Brozma-
nová et al., 
2000  

III, IV

MTT test Viz níže

Detekce 
intracelulární
ho vápníku v 
hepatocytech

Fluorescenční 
stanovení 
koncentrace 
[Ca2+]i

Kalcium 
senzitivní sondou 
Fura-2/ 
acetoxymethyl
esterem (AM) a 
ionomycinem

Sigma-
Aldrich a 
Calbio-
chem –
Merck 
Bioscien-
ces, USA

Grynkie-
wicz et al., 
1985

VI

Detekce 
lipolýzy v 
adipocytech

Spektrofotome-
trické stanovení 
glycerolu v médiu

Chromotropním
činidlem

Sigma-
Aldrich

Lambert a 
Neish, 1950

VIII, 
IX

Spektrofotome-
trické stanovení 
neesterifikova-
ných volných 
mastných kyselin 
v médiu

Randox kitem pro 
„nonesteried fatty 
acids (NEFA)“

Randox, 
Břeclav

VIII, 
IX

Detekce 
celkového 
proteinu

Spektrofotome-
trické stanovení 
proteinu 
lyzovaných buněk

Pomocí „Bio-Rad 
protein assay dye 
reagent“ nebo 
BCA (bicinchoni-
nic acid) kitu 
(pub. VIII a IX)

Bio-Rad 
Company 
Praha 
nebo 
Sigma-
Aldrich

VI-IX

Detekce 
životnosti 
buněk

Vylučování 
trypanové modři 
živými buňkami

Mikroskopická 
detekce živých 
(světlých) a 
mrtvých 
(modrých) buněk 
v Bürkerově 
komůrce

Sigma-
Aldrich

I-VII
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MTT test –
spektrofotome-
trická detekce 
fialového 
formazanu 
v živých buňkách

Redukce 
tetrazolidové soli 
(MTT) na ve 
vodě nerozpustný 
formazan 
mitochondriální 
dehydrogenázou

Sigma-
Aldrich

VI-
VIII

Spektrofotome-
trické stanovení 
integrity 
buněčných 
membrán 
hepatocytů

Stanovení 
koncentrace 
cytoplazmatickýc
h enzymů ALT 
v médiu (kity)

Sigma-
Aldrich 
nebo Vian 
Diagnosti
ka, Praha

I-VII

Stanovení 
lipid-
peroxidace 
(peroxidace 
PUFA)

Spektrofotome-
trické stanovení 
malondialdehydu 

Pomocí kyseliny 
2-thiobarbiturové

Sigma-
Aldrich

Ohkawa H, 
et al. 1979

I

Biochemická 
detekce 
markerů 
apoptózy v 
kultuře 
hepatocytů

Spektrofotometric
ké stanovení 
aktivity kaspázy-3

„The caspase-3 
colorimetric assay 
kit“ 

Sigma-
Aldrich

VI, 
VII

Spektrofotome-
trické stanovení 
cytosolického 
cytochromu c

Sendvičová 
ELISA metoda 
(Quantikine 
Rat/mouse cyt.c
Immunoassay) 

R&D 
Systems, 
Minneapol
is, USA

VI, 
VII

Spektrofotome-
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Microsoft 
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7. VÝSLEDKY

Výsledky konkrétních experimentů, které jsou předmětem této dizertační práce, jsou 

popsány v jednotlivých publikacích autorky a kolektivu (viz Seznam publikací a Příloha). 

V této kapitole jsou uvedeny pouze souhrnné in vitro výsledky z Publikací č. I a II společně 

s nepublikovanými daty, které doplňují a upřesňují danou problematiku. Samostatně jsou zde 

předloženy i výsledky experimentů dlouhodobé (7-denní) kultivace primárních hepatocytů 

sledující vliv prednisolonu na funkční kapacitu a přežívání hepatocytů. Tyto výsledky rovněž 

nebyly publikovány, i když úzce souvisí a navazují na data uvedená v Publikaci č. IV.

7.1. Působení CsA, FK 506, L-NAME a aminoguanidinu na expresi 

iNOS, funkční kapacitu a buněčnou integritu potkaních hepatocytů 

stimulovaných LPS a/nebo cytokinovou směsí  in vitro

Níže uvedené výsledky jsou buď součástí Publikací č. I a II nebo nebyly publikovány, ale 

byly prezentovány na národních a mezinárodních konferencích. 

  

7.1.1. Vliv na produkci NO, biosyntézu urey a vyplavování ALT

          V Tabulce 7 je souhrnně uvedeno ovlivnění koncentrací NO2
-, urey a ALT 

v supernatantech kultur hepatocytů při různých kombinacích (imuno)stimulačních a 

imunosupresivních látek nebo iNOS inhibitorů. Z uvedených výsledků vyplývá, že 

cytokinová směs (CM) v průměru indukovala produkci NO v hepatocytech ve větším měřítku 

v porovnání s LPS. CsA a FK 506 v závislosti na koncentraci signifikantně inhibovaly 

stimulovanou produkci NO, přičemž CsA byl v tomto smyslu účinnější.  Jak se dalo 

předpokládat, L-NAME a AG velmi efektivně suprimovaly produkci NO v hepatocytech.  

LPS a CM neměly významný vliv na produkci urey a vyplavování ALT z hepatocytů. 

Biosyntéza urey významně poklesla pouze po přidání vyšší koncentrace CsA k CM, což 

současně korelovalo s nejmohutnějším vyplavováním ALT z hepatocytů. FK 506 neovlivnil 

biosyntézu urey a ani nenarušil buněčnou integritu hepatocytů.  L-NAME pouze v kombinaci 

s LPS signifikantně zvýšil koncentraci urey a ALT v kultivačním médiu. Naopak AG 

významně snížil koncentraci ALT v kulturách hepatocytů stimulovaných jak LPS tak CM.
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Tabulka 7:  Vliv CsA, FK 506, L-nitroarginin-metylesteru (L-NAME) a aminoguanidinu 

(AG) na koncentraci NO2
-, urey a ALT v LPS a cytokinovou směsí stimulovaných 

hepatocytech (= 100%). Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM (n = 9-21 měření, tj. 

po trojicích ze 3-7 nezávislých experimentů).

Podávané látky c [NO2] Pokles c c [urea] Změna c c [ALT] Změna c

(μM ± SEM) NO2
-
 [%] (mg/dcl ± SEM) urea [%] (U/L ± SEM) ALT [%]

kontrola 37,8 ± 3,7 6,05 ± 0,27 73,3 ± 7,6

LPS (5 μg/ml) 56,8 ± 3,3 ## 6,32 ± 0,32 76,7 ± 3,3

LPS+CsA (0,1 μg/ml)  45,0 ± 4,0 *  21 *  6,45 ± 0,27 2 84,8 ± 5,8 11

kontrola 38,6 ± 2,2 11,7 ± 1,72 139,3 ± 7,5

LPS (5 μg/ml) 62,1 ± 5,1 ### 8,88 ± 1,14 137,0 ± 5,1
LPS+CsA (1 μg/ml) 45,7 ± 4,1* 26* 8,04 ± 1,23 -14 158,8 ± 9,1 * 16 *
kontrola 34,2 ± 5,4 8,58 ± 0,41 66,4 ± 2,5

CM 82,6 ± 2,6 ### 8,09 ± 0,16 62,2 ± 3,6
CM+CsA (1 μg/ml) 56,0 ± 3,3 *** 32 *** 7,63 ± 0,14 *  -6 * 82,5 ± 6,1 * 33 *

kontrola 38,6 ± 2,2 11,7 ± 1,72 139,3 ± 7,5

LPS (5 μg/ml) 62,1 ± 5,1 
###

8,88 ± 1,14 137,0 ± 5,1
LPS+FK506 (0,1 μg/ml) 60,1 ± 4,4 3 8,85 ± 1,00 0 148,5 ± 9,3 8
kontrola 38,6 ± 2,2 11,7 ± 1,72 139,3 ± 7,5

LPS (5 μg/ml) 62,1 ± 5,1 ### 8,88 ± 1,14 137,0 ± 5,1
LPS+FK506 (1 μg/ml) 48,2 ± 1,9* 22 * 8,10 ± 0,60 -9 147,4 ± 8,5 8

kontrola 40,5 ± 6,2 6,62 ± 0,67 63,4 ± 4,4

CM 66,9 ± 6,6 ## 6,67 ± 0,52 64,7 ± 4,5

CM+FK506 (0,1μg/ml) 61,4 ± 9,2 8 6,58 ± 0,54 -2 61,4 ± 3,9 -5

kontrola 43,2 ± 3,4 6,38 ± 0,38 63,5 ± 2,6

CM 80,7 ± 6,2 ### 6,50 ± 0,33 66,5 ± 3,3
CM+FK506 (1 μg/ml) 66,3 ± 4,1 18 6,40 ± 0,30 -2 69,2 ± 4,1 4

kontrola 27,7 ± 3,1 7,45 ± 0,46 126,3 ± 7,8

LPS 61,0 ± 9,3 ## 7,70 ± 0,16 127,5 ± 5,7

LPS+AG (1 mM) 16,9 ± 8,3  ** 72 ** 7,55 ± 0,24 -2 64,8 ± 11,8 ***  -52 ***

kontrola 56,6 ± 11,0 5,86 ± 0,14 93,9 ± 4,5

CM 91,8 ± 12,6 # 6,28 ± 0,40 100,9 ± 9,5
CM+AG (1 mM) 4,3 ± 0,4 *** 95 *** 5,99 ± 0,16 -5 17,9 ±1,2 ***  -82 ***

kontrola 18,9 ± 1,2 7,42 ± 0,26 141,1 ± 4,8

LPS 34,57 ± 1,7 ### 7,26 ± 0,27 132,0 ± 4,6
LPS+L-NAME (1 mM) 6,26 ± 0,7 *** 82 *** 8,20 ± 0,29 * 13 * 146,0 ± 4,3 * 12 *

kontrola 56,6 ± 11,0 5,86 ± 0,14 93,9 ± 4,5

CM 91,8 ± 12,6 # 6,28 ± 0,40 100,9 ± 9,5
CM+L-NAME (1 mM) 5,8 ± 0,3 *** 94 *** 6,33 ± 0,32 1 89,2 ± 8,6 -12

Statistika (Studentův nepárový t-test): 
# P<0,05; ## P<0,01; ### P<0,001 v porovnání s kontrolou

* P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001 v porovnání s LPS nebo CM  (tj. TNF-α + IL-1β + IFN-γ)
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7.1.2. Vliv na expresi iNOS mRNA

       

       Zjistili jsme, že ve stimulovaných hepatocytech se ovlivnění exprese iNOS

imunosupresivy CsA a FK 506 liší. Zatímco podání CsA v koncentraci  1 g/ml potlačilo 

expresi iNOS mRNA v LPS nebo CM stimulovaných hepatocytech na prakticky 

nedetekovatelné hodnoty (Obr. 17), FK 506 ve stejné koncentraci neinhiboval indukovanou 

expresi iNOS mRNA (Obr. 18).  Tuto expresi neovlivnily ani L-NAME (1 mM) a 

aminoguanidin (AG, 1mM) (Obr. 19). Jak je patrné z Obrázků 17-19, po 24 hod inkubaci 

byla v kontrolní skupině nestimulovaných buněk detekována iNOS mRNA a v hepatocytech 

stimulovaných CM byl přítomen intenzivní iNOS PCR produkt. 

Obrázek 17:  Vliv CsA na expresi iNOS mRNA. Hepatocyty byly stimulovány cytokinovou 

směsí (CM), část stimulovaných buněk byla ovlivněna CsA (1 μg/ml). Nestimulované 

hepatocyty sloužily jako kontrola. Pro kontrolu množství izolované RNA byla detekována 

mRNA -aktinu. Na fotografii agarózového gelu znázorňuje sloupec 1 marker molekulární 

váhy, 2 kontrolní nestimulované buňky, 3 hepatocyty stimulované CM, 4 stimulované buňky 

s přidáním CsA, 5 blank PCR
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Obrázek 18:  Efekt FK 506 na expresi iNOS mRNA. Hepatocyty byly stimulovány 

cytokinovou směsí (CM), část stimulovaných buněk byla ovlivněna FK 506 (1 μg/ml). 

Nestimulované hepatocyty sloužily jako kontrola. Pro kontrolu množství izolované RNA byla 

detekována mRNA -aktinu. Na fotografii agarózového gelu znázorňuje sloupec 1 marker 

molekulární váhy, 2 kontrolní nestimulované buňky, 3 hepatocyty stimulované CM, 4, 5 

stimulované buňky s přidáním FK 506, 6 blank PCR.

  

7.1.3. Detekce NO v hepatocytech pomocí DAF-2 DA 

K porovnání morfologie hepatocytů s in situ NO produkcí a NOS aktivitou v živých 

buňkách v reálném jsme použili fluorescenční indikátor 4,5-diaminofluoresceindiacetát

(DAF-2 DA), jehož vazbu na NO jsme vizualizovali pomocí konfokálního mikroskopu. 

Nejdříve byly pro ověření senzitivity techniky porovnány konfokální mikroskopií intenzity 

fluorescence skupin stimulovaných hepatocytů inkubovaných s DAF-2 DA se stimulovanými 

hepatocyty inkubovanými pouze ve fosfátovém pufru, tj. bez DAF-2 DA (Obr. 20).

       V části vzorků byly zjištěny rozdíly v maximální intenzitě fluorescence mezi 

stimulovanými hepatocyty inkubovanými s DAF-2 DA a stimulovanými hepatocyty bez 

přidání DAF-2 DA. Při hodnocení většího počtu vzorků, které byly zpracovány stejným 

iNOS
β-actin

1         2          3          4         5        6
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metodickým postupem, jsme však nezjistili statisticky významné rozdíly mezi skupinami 

(83% z celkového počtu vzorků). Stimulované hepatocyty ovlivněné imunosupresivy 

nevykazovaly odlišnost v intenzitě fluorescence při porovnání se stimulovanými buňkami bez 

přídavku těchto látek (histogramy jednotlivých skupin v této práci neuvádíme).

Obrázek 19:  Efekt AG a L-NAME na expresi iNOS mRNA. Hepatocyty byly stimulovány 

LPS, část stimulovaných buněk byla ovlivněna AG (1 mM) a část L-NAME (1 mM). 

Nestimulované hepatocyty sloužily jako kontrola. Pro kontrolu množství izolované RNA byla 

detekována mRNA -aktinu. Na fotografii agarózového gelu znázorňuje sloupec 1 marker 

molekulární váhy, 2 kontrolní nestimulované buňky, 3 hepatocyty stimulované CM, 4 

stimulované buňky s přidáním AG, 5 stimulované buňky s přidáním L-NAME, 6 blank PCR.

  1        2         3         4         5         6       

iNOS
β-actin
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Obrázek 20:  Hepatocyty stimulované LPS (5 μg/ml), bez DAF-2 DA (A-histogram, B-

obrázek z konfokálního mikroskopu) a s DAF-2 DA (C-histogram, D-obrázek 

z konfokálního mikroskopu).
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7.2.Vliv prednisolonu na produkci NO, funkční kapacitu a přežívání 

primárních hepatocytů v dlouhodobé primární buněčné kultuře 

Níže uvedené výsledky doplňují data uvedená v Publikaci č. IV.

Prednisolon (P) přidaný již v počátku kultivace (po tříhodinové uchycovací periodě) do 

komplexního média (KMX) obsahujícího „energetické“ hormony (insulin a glukagon) a směs 

antibiotik s antimykotikem (viz Tab. 6), které významně snižující riziko kontaminace při 

dlouhodobé inkubaci hepatocytů, významně snížil spontánní produkci NO (Obr. 21A) a 

vyplavování ALT (Obr. 21B) z hepatocytů v prvních 2 dnech experimentu. Následující dny 

došlo k statisticky signifikantnímu nárůstu biosyntézy urey hepatocyty inkubovanými 

s prednisolonem (Obr. 21C). V průběhu dlouhodobé kultivace životnost hepatocytů klesala 

exponenciálně ale mnohonásobně (1,5-4,0krát) pomaleji v kultuře s prednisolonem (Obr. 

21D). Pokles životnosti byl doprovázen dediferenciací přežívajících hepatocytů projevující se 

při pozorování nativních kultur inverzním mikroskopem změnou morfologie hepatocytů, které 

vzhledem připomínaly fibroblasty (data nejsou ukázána) oproti typickému vzhledu 

uchycených hepatocytů s polygonálním tvarem, nízce granulovanou cytoplazmou, ostře 

ohraničeným 1-2 jádry s jadérky a četnými mezibuněčnými kontakty (viz také Obr. 16). 

K této změně došlo již v průběhu 3.-4. dne u kontrolních hepatocytů a 5.-6. den u kultur 

s KMX obsahující prednisolon.
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Obrázek 21: Vliv prednisolonu na produkci nitritů (A), vyplavování 

alaninaminotransferázy (B), biosyntézu urey (C) a životnost (D) hepatocytů 

v dlouhodobé primární duněné kultuře.
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KMX – P: komplexní médium bez prednisolonu, KMX + P: komplexní médium s prednisolonem. 

Statistika (Studentův nepárový t-test): * P<0,05; ** P<0,01; *** P<0,001.
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8. DISKUZE

           

   

       Dle odborné literatury je v posledních letech detailní poznávání biologického a 

léčebného významu NO trvale předmětem zájmu klinických i experimentálních studií. 

Mnohočetná působení endotoxinu na různé aspekty jaterních funkcí byla dobře prozkoumána 

již před mnoha lety (Nolan, 1981). Již v roce 1985 bylo in vitro zjištěno, že mezi účinky LPS 

a/nebo určitých cytokinů patří schopnost indukovat v myších makrofázích produkci NO po 

stimulaci LPS a/nebo cytokiny in vitro (Stuehr a spol. 1985).  Endotoxinem/LPS a cytokiny 

indukovaná exprese iNOS s následnou produkcí relativně vyšších koncentrací NO byla 

potvrzena v mnoha buněčných typech  (Ignarro, 1990;  Nathan, 1992;  Forstermann et al., 

1993; Tracey et al., 1995). I když poškození buněk zprostředkované NO zatím není detailně 

objasněno, bylo prokázáno, že při produkci velkého množství NO se tato molekula může stát 

škodlivou díky reakci s O2
-, při které dochází k tvorbě vysoce toxických sloučenin – ONOO- a 

OH-. NO je molekula s antibakteriálním, antivirovým, antiparazitárním a antinádorovým 

účinkem, a proto hraje důležitou roli v nespecifické obraně organismu (Nussler a 

Billiar,1993).  Tato zjištění nastartovala výzkum významu NO v imunologických procesech.

V játrech je NO produkován především dvěmi izoformami NOS – eNOS a  iNOS (Geller 

et al., 1993; Muriel, 2000; McNaughton et al., 2002; Ilan et al., 2005). NO produkovaný 

cNOS se podílí na udržování jaterní perfuze a při prevenci adheze a agregace trombocytů a 

akumulace polymorfonukleárů. NO produkovaný iNOS během jaterního zánětlivého 

poškození může mít ochranný vliv, ale také může patologický stav zhoršovat (Li a Billiar, 

1999). Např. je široce uznáváno, že NO radikál hraje důležitou úlohu v mnoha buněčných 

funkcích u endotoxemických zvířat a že pracuje jako přenašeč signálu (jakýsi posel) nebo 

regulátor buněčných funkcí v průběhu několika patologických stavů. Indukce iNOS 

s následnou zvýšenou tvorbou NO je zahrnuta do patofyziologie různých chorob včetně 

zánětu a oběhového šoku  (Moncada a Higgs, 1993). 

Vzhledem k tomu, že úloha NO indukovaného během jaterním poškození spojeného se 

zánětem (resp. endotoxémií), který velmi často komplikuje terapii imunosupresivy při 

transplantaci jater, zůstává stále neobjasněna, zjišťovali jsme vztah selektivních 

imunosupresivních látek k modulaci iNOS exprese in vitro v primárních hepatocytech. Pro 

naše pokusy jsme vybrali z řady selektivních imunosupresivních látek nejdéle a nejčastěji 

používanou skupinu kalcineurinových inhibitorů, mezi které se řadí CsA a FK 506. Obě tyto 
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látky byly testovány v multicentrických studiích. Ve prospěch CsA hovoří skutečnost, že je 

méně neurotoxický a má širší terapeutické rozmezí. Naopak po léčbě FK 506 se vyskytuje 

méně hirsutismu, gingiválních hyperplazií, hypertenze a hypercholesterolémie. CsA a FK 506 

blokují časné stadium aktivace T lymfocytů inhibicí produkce IL–2 (Kino et al., 1987).

      Na základě experimentů jsme prokázali, že CsA a FK 506 v závislosti na koncentraci 

efektivně snižují stimulovanou produkci NO v hepatocytech, přičemž CsA je v tomto smyslu 

účinnější.  Zjistili jsme odlišnou úroveň působení těchto imunosupresivních látek v procesu 

exprese iNOS v hepatocytech. Zatímco CsA inhibuje indukovanou expresi iNOS na úrovni 

transkripce, FK 506 neovlivňuje iNOS mRNA. Tato data jsou v souladu s předchozími 

výsledky z naší laboratoře (Střeštíková et al., 2001) a z líných pracovišť (Attur et al., 2000; 

Hämäläinen et al., 2002), kde obě látky měly podobný avšak charakteristický způsob 

interakce s cyklofiliny, kalcineuriny a transkripčními faktory,  a vykazovaly odlišný 

mechanismus v inhibici exprese makrofágové iNOS.  V jiné studii využívající primární 

kulturu potkaních hepatocytů byl prokázán inhibiční efekt FK 506 na produkci NO, expresi 

iNOS proteinu i mRNA a na aktivaci NF-κB, který je důležitým transkripčním faktorem pro 

expresi iNOS genu při odpovědi na zánět, kdežto CsA byl zcela bez efektu (Kaibori et al., 

1999) (Tab. 8). 

Vzhledem k tomu, že jsme použili pouze semikvantitativní hodnocení exprese iNOS 

mRNA, které může být zatíženo subjektivní chybou, nelze zcela vyloučit, že FK 506 také 

mohl do určité míry inhibovat transkripci genu pro iNOS (Obr. 18). Z tohoto důvodu by bylo 

vhodné kvantifikovat densitu signálu iNOS PCR produktu nebo analyzovat vzorky pomocí 

RT-PCR v reálném čase (tzv. „real time“ RT-PCR). K odlišným výsledkům mohlo dojít také 

vlivem rozdílných kultivačních podmínek, kdy jsme na rozdíl od posledně zmiňované studie 

aplikovali CsA a FK 506 do média bez dexametazonu, který mimo jiné potlačuje expresi 

iNOS, a to ihned po tříhodinové uchycovací periodě – tedy v době, kdy jsme detekovali 

poměrně vysoké hladiny nitritů v kultivačním médiu a současně iNOS mRNA produkt RT-

PCR z nestimulovaných hepatocytů. Pomocí imunohistochemické detekce jsme také potvrdili 

expresi iNOS proteinu v cca 20% kontrolních hepatocytů (Publikace VI).  Tato časná 

spontánní produkce NO bývá navozena postizolační aktivací NF-κB  s následnou expresí 

mRNA a de novo syntézou iNOS proteinu vlivem  izolace hepatocytů  pomocí dvoufázové 

perfuze jater, při které se používají pufry obsahující EGTA a kolagenázu, což ve svém 

důsledku vede ke „střihovému“ stresu a strukturálním změnám v architektuře hepatocytů v 

játrech (Wang et al., 1998; Dilworth et al., 2001). Bylo popsáno, že takto zvýšené hladiny NO 

nemají žádný vliv na intracelulární obsah ATP a glutathionu (GSH) a ani na bazální hladinu 
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apoptózy v čerstvě izolovaných a kultivovaných hepatocytech (Dilworth et al., 2001). Navíc, 

bazální exprese iNOS proteinu byla detekována ve zdravých lidských játrech se zonální 

distribucí iNOS v hepatocytech (McNaughton et al., 2002). 

Tabulka 8: Odlišné úrovně inhibičního efektu cyklosporinu A (CsA) a takrolimu (FK 

506) na indukovanou expresi iNOS. Porovnání výsledků prací, které byly publikovány 

námi (Publikace I a II) a dalšími autory.

Reference Buňky
Stimu-
látor

Inhibice
Produkce 

NO
Posttranskripční exprese 

iNOS
Exprese iNOS 

mRNA
Enzymová 

aktivita
Exprese 
proteinu

CsA FK CsA FK CsA FK CsA FK

Farghali et 
al., 2002 (I) a 
2003 (II) 

Hc LPS, 
CM

+ + ns ns ns ns
(+?)

+ -

Kaibori 
et al., 1999 Hc IL-1β - + ns ns - + - +

Střeštíková 
et al., 2001 Mφ LPS + + ns ns ns 

(+?)
ns - +

Attur 
et al., 2000 Mφ LPS + - + - + - + -

Hämäläinen 
et al., 2002

Mφ, 
kolo-
nocyty

LPS
+ + - - + + ns ns

+ inhibiční působení prokázáno, - inhibiční účinek nebyl detekován (tj. CsA nebo FK 506 byl bez 

efektu), ns = nebylo stanoveno, (+?) lze předpokládat inhibiční působení, Hc = hepatocyty; Mφ = 

makrofágy, LPS = lipopolysacharid, CM = cytokinová směs (cytokine mixture: TNFα + IL-1β + 

IFNγ), IL-1β = interleukin-1β, FK = FK 506.

Odlišné úrovně inhibičního efektu CsA a FK 506 dokládá i práce zabývající se modulací 

aktivace iNOS různými imunosupresivy (Trajkovic, 2001). Příčina odlišného účinku 

imunosupresivních látek na expresi iNOS v různých buňkách je stále nejasná. Přesto 

Trajkovic (2001) ve svém přehledu prací a dostupných dat zabývajících se touto 

problematikou shrnuje, že jak CsA tak FK 506 jsou schopny potlačit NF-κB a iNOS aktivaci 
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způsobem, který je selektivní pro různé buňky a je nezávislý na IRF-1 a částečně i na 

kalcineurinu, přičemž CsA působí na širší spektrum buněčných cílů než jeho imunofilin 

vázající protějšek (FK 506). Nedávno bylo prokázáno, že některé účinky CsA a FK 506 

nejsou zprostředkovány pouze inhibicí fosfatázy kalcineurinu, ale že CsA a FK 506 také 

blokují signální cesty rodiny mitogenem aktivovaných proteinových kináz (MAPK) - Jun 

terminální kinázy (JNK) a p38 (Matsuda a Koyasu, 2003). Současně bylo zjištěno, že aktivace 

MAPK signálních kaskád v hepatocytech a dalších buňkách může mimo jiné indukovat 

expresi iNOS aktivací NF-κB (Wu a Cederbaum, 2004; Jones et al., 2007). Tato zjištění 

nasvědčují tomu, že by CsA a FK 506 mohly inhibovat expresi iNOS skrze supresi MAPK 

(Obr. 22). 

Obrázek 22:  Upravený model účinků FK 506 a CsA. TCR = receptor T-buněk, NFAT = 

nukleární faktor aktivovaných T-lymfocytů, NF-κB = nukleární faktor κB, CyP = cyklofilin, 

FKBP = FK 506 vazebný protein, MAPKK-Ks = MAPK kinázové kinázy, Jun terminální 

kináza (JNK) (převzato z Matsuda a Koyasu, 2003).

V potkaních hepatocytech byl navíc definován význam proteinových fosfatáz a jejich 

inhibitorů v procesu exprese iNOS (Obr. 14) a bylo zjištěno, že NF-κB působí jako mediátor 

LPS a cytokiny stimulované produkce NO (Taylor et al., 1999). To dokazuje, že 

imunosupresivní látky kromě jejich účinku na T-lymfocyty ovlivňují i buňky nespecifické 

imunity, především makrofágy, inhibicí exprese iNOS. Imunosupresivní látky interferují s 
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aferentní fází imunitní odpovědi tím, že snižují vstup imunitních buněk do místa zánětu a 

vedou k oslabení efektorových mechanismů zodpovědných za destrukci tkáně, včetně 

zmíněné inhibice produkce NO. Schopnost modulovat expresi iNOS může tak částečně 

zlepšovat terapeutický (např. protizánětlivý) efekt imunosupresivních látek a současně může 

být příčinou jejich nežádoucích účinků.

Úloha fosfatáz při aktivaci NF-κB je variabilní a liší se v jednotlivých typech buněk. Do 

té doby se již někteří autoři touto problematikou zabývali, jejich výsledky však byly 

kontroverzní. Bylo zjištěno, že inhibitory protein-tyrosinové fosfatázy zabrání aktivaci 

transkripčního faktoru NF-κB v lidských myeloidních ML-1a buňkách, ale inhibitory serin-

threoninové fosfatázy jsou neúčinné (Singh a Aggarwal, 1995). V rozporu s tímto bylo 

popsáno, že inhibitory protein-tyrosinové i serin-threoninové fosfatázy aktivují NF-κB 

(Thevenin et al., 1990; Rieckmann et al., 1992; Imbert et al., 1994; Lin et al., 1995; Sun et al., 

1995). Dong a spolupracovníci (Dong et al., 1995) zjistili, že fosfatázy 1 a 2A jsou nezbytné 

pro expresi iNOS v myších makrofázích. CsA a FK 506 inhibují kalcineurin, což je také 

serin-threoninová fosfatáza, která defosforylací serinových reziduí umožňuje translokaci NF-

AT do jádra. Má se za to, že kalcineurinové inhibitory ovlivňují podobným mechanismem 

translokaci dalších příbuzných nukleárních faktorů, zejména NF-κB, takže v celkovém 

důsledku je inhibována transkripce řady prozánětlivých genů (Saudek, 2006).

Dosavadní experimenty zkoumajících úlohu indukované produkce NO během jaterního 

poškození provázeného zánětem zatím nedokázaly zodpovědět základní otázku, zda NO 

produkovaný během endotoxémie má ochranný nebo naopak škodlivý účinek na jaterní 

funkce. Někteří autoři považují NO za důležitý mediátor, který se spolupodílí na destrukci 

tkáně během zánětlivého poškození jater (Geller et al.,  1993). Později se objevily studie 

ukazující škodlivý vliv inhibice aktivity iNOS (Nussler et al., 1993; Kolb a Kolb-Bachofen 

1998). Navíc NO produkovaný iNOS in vivo může mít jak proapoptotické tak antiapoptotické 

účinky v játrech (Kim YM et al., 1997; Chung et al., 2001; Kim PK et al., 2001; Kishikawa et 

al., 2001; Moreau, 2002; Ilan et al., 2005; Liu a Waalkes, 2005). V in vivo studiích (Publikace 

I a II), které jsme prováděli paralelně s in vitro experimenty, jsme ukázali, že i když podání 

LPS vedlo k určitému stupni úmrtnosti experimentálních zvířat, změnám v jaterní morfologii, 

snížení životnosti hepatocytů, redukci biosyntézy urey a ke zvášní plazmatických hladin ALT, 

inhibice exprese iNOS navozené aplikací jak obou kalcineurinových inhibitorů tak 

specifických a nespecifických iNOS inhibitorů ještě více zhoršila všechny výše uvedené 

parametry. Naopak podání NO donorů, SNAP a molsidomidu, zvrátilo všechny negativní 

účinky iNOS inhibitorů (CsA, FK 506, L-NAME) během endotoxémie. Tak jsme prokázali, 
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že NO indukovaný během endotoxémie působí hepatoprotektivně jako adaptivní 

mechanismus a že inhibice iNOS  zvyšuje hepatocelulární poškození in vivo. 

Hepatoprotektivní účinek NO během akutní endotoxémie lze vysvětlit jeho prokázaným 

antiapoptotickým efektem (Li a Billiar, 2000). 

V další in vitro studii jsme prokázali (Publikace VII), že časná (0-24 hod) i pozdní (24-48 

hod) aplikace LPS, která signifikantně zvýšila spontánní endogenní produkci NO, měla silné 

proapoptotické účinky, ale že zároveň snižovala rozsah nekrózy jak v nestimulovaných 

hepatocytech tak v kulturách vystavených působení hepatotoxické látky D-GalN. Z našich 

výsledků týkajících účinků LPS in vitro (Publikace VII) lze usuzovat, že LPS indukuje 

mitochondriální dysfunkci, která se uplatňuje v časných fázích LPS zprostředkované apoptózy 

podobně, jak to bylo dříve pozorováno v kultuře monoblastických buněk (Kuwabara a 

Imajoh-Ohmi, 2004). Po podání LPS byla demonstrována důležitá úloha aktivace 

Kupfferových buněk, TNF-α , TNFR1 a kaspáz, především kaspázy-3, v kaskádě dějů 

vedoucích k apoptóze hepatocytů bez známek nekrózy in vivo a in vitro v kokultuře 

Kupfferových buněk a hepatocytů, ale ne v jednotlivé „čisté“ buněčné kultuře (Hamada et al., 

1999). Nelze tedy zcela vyloučit přítomnost neparenchymových jaterních buněk především 

Kupfferových buněk v primárních kulturách hepatocytů, protože izolací hepatocytů, která je 

rutinně prováděna v naší laboratoři, je běžně získávána suspenze buněk, z nichž maximálně 

5% tvoří neparenchymové buňky, jak jsme opakovaně potvrdili morfologickými 

pozorováními a jak bylo potvrzeno i na jiných pracovištích (Berry et al., 1992). Kontaminace 

Kupfferovými buňkami by tak mohla, i když v omezeném rozsahu, ovlivnit odpověď 

hepatocytů na podání LPS. V jiné studii (Yao et al., 2000), LPS přímo indukoval expresi na 

cytoplazmatickou membránu vázaného Fas ligandu (mFasL) a současně apoptózu 

kultivovaných potkaních hepatocytů. Avšak z několika dalších studií vyplývá, že LPS může 

zvyšovat v hepatocytech produkci ROS a aktivaci  NF-κB, které následně mohou stimulovat 

transkripci genů pro zánětlivé mediátory včetně iNOS na jedné straně a pro antiapoptoticky 

působící proteiny na straně druhé (Taylor et al., 1999; Heyninck et al., 2003; Schoemaker et 

al., 2003; Tunon et al., 2003; Kumar et al., 2004; Liao et al., 2004).

Podobně k našim in vivo výsledkům CsA v závislosti na koncentraci významně 

redukoval LPS a CM indukovanou produkci nitritů a současně působil toxicky na potkaní 

hepatocyty in vitro (Publikace I). Ve stejné době jsme prezentovali cytotoxické působení 

vyšších dávek CsA (60 μg/ml) projevujících se také sníženou produkcí nitritů a urey, 

zvýšeným vyplavováním ALT a především morfologicky jako nekróza a v mnohem menší 

míře i jako apoptóza hepatocytů v nestimulované kultuře hepatocytů (Kučera a Canová, 
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2002). Experimentální studie poukazují na zvýšenou tvorbu volných kyslíkových radikálů a 

zvýšené hladiny [Ca2+]i jako možné mechanismy toxického působení schopné vyvolat 

apoptózu vlivem působením CsA v primární kultuře potkaních hepatocytů (Grub et al., 2000) 

Skutečně podávání CsA je běžně spojeno s výskytem hepatotoxicity projevující se především 

jako hyperbilirubinémie a mírné zvýšení alkalické fosfatázy a jaterních transamináz (Dostál et 

al., 2005). Avšak jak bylo nedávno uvedeno, CsA působí v hepatocytech také antiapoptoticky 

(Miñana et al., 2002). CsA totiž specificky inhibuje mitochondriálního uvolňování  Ca2+ a 

blokuje mitochondriální membránový potenciál a otevření MPT, čímž může zabránit rozvoji 

apoptózy (Broekemeier et al. 1992; Bernardi et al., 1994). Tento mechanismus účinku je 

zodpovědný i za hepatoprotektivní působení CsA za podmínek chladové konzervace-teplé 

reperfuze jaterního štěpu, které způsobují apoptózu a nekrózu hepatocytů (Plin et al., 2004).

Dle našich výsledků byl FK 506 za stejných podmínek in vitro méně účinný ve snižování 

LPS a CM stimulovaných hladin nitritů v supernatantu a na rozdíl od CsA neovlivnil produkci 

urey ani vyplavování ALT z hepatocytů. Jak již bylo zmíněno výše, v jedné z našich in vivo 

studií (Publikace II) jsme naopak po aplikaci FK 506 a následném podání LPS pozorovali 

zvýšení mortality a snížení viability hepatocytů oproti LPS samotnému. I když FK 506 má v 

porovnání s CsA relativně příznivý profil nežádoucích účinků, v klinické praxi FK 506 

vykazuje také určitou míru hepatotoxicity (Saudek, 2006). Avšak při ischemicko-reperfuzním

(IR) poškození spojeném s elevací sérového endotoxinu bylo popsáno, že FK 506 snížením 

uvolňování TNF-α zlepšuje jak přežívání experimentálních zvířat tak poškození jater 

(Kawano et al, 1994). Sakr a spolupracovníci také popsali ochranný účinek FK 506 v játrech 

poškozených ischemií, na kterém se může podílet regulace exprese iNOS a snížení sérových 

hladin TNF-α a IL-6 (Sakr et al., 1991a; 1991b; 1993). FK 506 navíc snižuje mortalitu 

potkanů, expresi NF-κB a hladiny volných radikálů v játrech uvolněných při IR poškození 

(Garcia-Criado et al., 1997; St Peter et al., 2003) a v izolovaných potkaních hepatocytech 

vystavených hypoxii, kde navíc přímo brání rozvoji mitochondriální dysfunkci a tedy poklesu 

hladin ATP (Kaibori et al., 2001; St Peter et al., 2003). To může souviset i se schopností FK 

506 snižovat rozsah nekrózy a současně zvyšovat nebo snižovat apoptózu hepatocytů při IR 

poškození jak in vivo tak in vitro (Crenesee et al., 2003; Laurens et al., 2006). Konečně byl 

popsán neuroprotektivní efekt CsA a FK 506 v kulturách kortikálních buněk, kde tyto látky 

inhibovaly katalytickou aktivitu NOS a zabránily glutamátové neurotoxicitě (Dawson et al., 

1993). 

Jak je patrné z Tabulky 7 vliv inhibitorů NOS na buněčnou integritu hepatocytů 

stimulovaných LPS nebo CM nemá těsný vztah k produkci NO. Toto je dáno selektivitou 
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v inhibici izoenzymů NOS a odlišnostmi v ostatních biologických vlastnostech majících vztah 

k jednotlivým inhibitorům NOS, AG a L-NAME. Velice zajímavé je, že aplikace AG 

způsobila 95% redukci CM-indukovaného nárůstu nitritů a 82% redukci v úniku ALT 

z hepatocytů do kultivačního média, přičemž stejný trend byl pozorován u kombinace AG 

s LPS. Toto není případ nespecifického NOS inhibitoru L-NAME (Tab. 7), u něhož údaje 

týkající se změn koncentrace ALT nekorespondují s hladinami nitritů, kdy časové průběhy 

těchto účinků nejsou zcela souběžné. Přesto inhibice NOS in vitro alespoň částečně souvisí se 

zachováním buněčné integrity a zvýšení životnosti hepatocytů, jak je zřejmé z výsledků 

našich pokusů s AG (Publikace II a VI) a také s prednisolonem (Publikace IV a Obr. 21).  

AG má však navíc řadu dobře zdokumentovatelných farmakologických účinků, mezi které 

patří i ochranný účinek proti oxidativnímu stresu (Al-Abed a Bucala, 1997; Shangari a 

O’Brien, 2004). Tyto účinky AG se tak mohly vedle inhibice NOS (především iNOS) podílet 

na jeho hepatoprotektivním působení in vitro v podmínkách simulujících nejen endotoxémii 

(Publikace II), ale i toxické poškození navozené thapsigarginem během 24-48 hod (Publikace 

VI).  

Rozpor mezi zde prezentovanými in vivo ochrannými a in vitro převážně škodlivými 

účinky inhibice NO, jehož produkce byla indukována LPS, by mohla být částečně vysvětlena 

stimulačním působením LPS na NOS expresi/aktivitu v různých orgánech včetně jater, které 

se vyskytují ve velmi  složitém in vivo prostředí (Cantoni et al., 2001; Trauner et al., 2003). 

Účinky NO v primární kultuře hepatocytů bývají vyvolávány a pozorovány v dobře 

definovaném buněčném kompartmentu, proto není překvapující, že tak dochází k vytváření 

profilu NO odlišného od toho, který je výsledkem vysoce komplexních in vivo studií. Tyto a 

výše uvedené odlišné výsledky mohou být způsobeny rozdíly v křehké rovnováze mezi 

stupněm NO produkce a jeho využitím jako protektivního činitele účinkujícím různými 

mechanismy na jedné straně a na druhé straně jako  nitrosativní/oxidační molekuly, která 

nejen následkem endotoxémie vyvolává nitrosativní a oxidativní stres (Espey et al., 2000; 

Hon et al., 2002). Nitrosace je zprostředkována pomocí N2O3, zatímco při oxidaci NO reaguje 

se superoxidovým aniontem za vzniku OH-, ONOO- a NO-, které účinněji způsobují oxidační 

poškození buněk (Wink et al., 1997; Carnovale et al., 2000).  Zda bude výsledný 

mechanismus účinku inhibice NOS cytoprotektivní nebo cytotoxický, obecně závisí převážně 

na lokálním poměru ROS a tvorbě NO, ke které dochází vlivem mediátorů, jejichž působení 

vede k indukci iNOS, buňkami, které produkují buď ROS a/nebo RNS (Obr. 23), a na jiných 

biochemických nebo patologických činitelích. 



85

Obrázek 23:  Chemická reaktivita NO.

Přímé účinky  

                                                                                                                    cNOS

interakce s ROS                                                                     reakce s proteiny 

(reaktivní sloučeniny kyslíku)                                                     obsahujícími železo

NO

Nepřímé účinky

                                                                                                                                             iNOS 

                         ONOO-                                                                       N2O3          

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   inhibice 

             syntézy DNA

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

buněčné poškození                           poškození DNA/proteinů                                        thiol-

                                                                                                                                  nitrosace    

        O2

                      NO-                                                                                                              RNS

(reaktivní sloučeniny dusíku)

        

Oxidativní stres                                               Nitrosativní stres

Nepodařilo se nám prokázat účinnost metody přímé detekce NO pomocí DAF-2 DA. 

K vysvětlení příčiny tohoto neúspěchu přispěla publikace, která vyšla v nedávné době 

(Jourd´Heuil, 2002). V oxygenovaných roztocích vznikají autooxidací NO jeho reaktivní 

produkty, které reagují s DAF-2. Touto reakcí vzniká DAF-2 triazol vykazující intenzivní 

fluorescenci (Kojima et al., 1998). V přítomnosti peroxidázy nebo peroxynitritů vzniká 

oxidací DAF-2 meziprodukt, který nevykazuje fluorescenci. Tento produkt může reagovat 

přímo s NO za vzniku triazolu, což potvrzuje, že triazol vzniká i bez autooxidace NO 

(Jourd´Heuil, 2002). Autor dále zjistil, že oxidace DAF-2 vede k 7krát vyšší intenzitě 

fluorescence v porovnání s intenzitou, která vznikne reakcí DAF-2 s donory NO. 
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Peroxynitrity, které se vytvoří při ekvimolární produkci NO a O2
-, zvyšují tvorbu DAF-2 

triazolu. Ta však může být kompletně inhibována, jestliže O2
- vzniká v nadbytku oproti NO. 

Z těchto závěrů vyplývá, že použití DAF-2 k detekci NO neumožňuje kvantitativní hodnocení 

produkce NO v buňkách a tkáních, jestliže jsou současně tvořeny oxidační látky a NO, které 

vedou ke vzniku oxidativního i nitrosativního stresu.  

Sledování vlivu spontánní produkce NO na metabolickou aktivitu a na buněčnou integritu 

hepatocytů v reálném čase nám umožnilo využití hepatocytárního bioreaktoru (Publikace III a 

IV), ve kterém byly imobilizované hepatocyty (v agarózových nitích nebo mezi dvěmi 

vrstvami kolagenu) promývány kultivačním médiem po dobu 24-72 hod. Výhoda 

membránového deskového bioreaktoru (flat membrane bioreactor = FMB) oproti niťovému a 

dalším bioreaktorům je spatřována v jeho jednoduchosti, reprodukovatelnosti a především 

v transparentnosti všech komponent FMB, které umožňují morfologické pozorování 

inverzním mikroskopem v reálném čase (Bader et al. 1996b; 1999; Langsh a Bader, 2001; De 

Bartolo et al., 2000; 2006). Speciální semipermeabilní polymerická fluorokarbonová 

membrána (bioFOLIE; Viva-science/Sartorius AG, SRN) na povrchu FMB, která je propustná 

pro plyny ale ne pro tekutiny, umožňuje navíc kultivovat hepatocyty v CO2 inkubátoru 

s využitím okolní atmosféry za dostatečného zásobování buněk kyslíkem v prostoru tvořeném 

polykarbonátovou deskou a biofolií. Navíc několik desek FMB může při zapojení do 

multikanálové pumpy pracovat paralelně. Dle našich výsledků hepatocyty umístněné jak 

v niťovém tak v deskovém bioreaktoru si udržely ve větší míře a po delší dobu intaktní 

membrány (stanoveno pomocí vyplavování ALT) a své hepatospecifické funkce, resp. 

schopnost syntetizovat ureu z NH4CL a biotransformovat CsA, ve srovnání s konvenční 

primární kulturou, což je v souladu i s jinými studiemi (De Bartolo et al., 2006). Toto není 

zcela neočekávané, protože v konvenční kultuře jsou hepatocyty kultivovány na kolagenem 

potaženém dně Petriho misek, které je nepropustné pro plyny. Jaterní buňky, které jsou 

intenzivně perfundovány in vivo, jsou v podmínkách stacionární konvenční kultury velmi 

vnímavé k omezení dodávky kyslíku, které může následně vést ke snížení jejich životnosti a 

funkční výkonnosti. Také koncentrační gradienty v kultivačním médiu, které jsou výsledkem

difúzní resistence k transportu hmoty a špatného míšení komponent a metabolitů v médiu, 

mohou negativně ovlivňovat metabolismus hepatocytů  (De Bartolo et al., 2006). Kromě toho 

bioreaktor umožňuje kontinuální monitorování metabolické výkonnosti hepatocytů v čase, 

čehož nemůže být dosaženo při použití konvenční kultury hepatocytů. Jak se ukázalo, 

recirkulující režim při perfuzi hepatocytů, lépe odráží kinetiku xenobiotik jako např. CsA 
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právě díky lepšímu promíchávání perfuzátu (Catapano et al., 2001), proto jsme tento režim 

použili i při sledování biotransformace a účinků CsA v bioreaktoru. 

Biotransformační kapacita hepatocytárního bioreaktoru je ideálním parametrem pro 

demonstraci metabolické způsobilosti systému. Další výhodou zkoumání biotransformace 

CsA v tomto systému je jeho potenciální využití v systémech podporujících bioumělá játra –

BALS (Busse et al., 1999; Patzer, 2001; Naruse a Makuuchi, 2002). Překvapivé bylo naše 

zjištění, že inhibice spontánní produkce NO vlivem perfuze, sendvičové konfigurace a/nebo 

použití komplexního média s prednisolonem dále zlepšilo funkční výkonnost a životnost 

hepatocytů jak v bioreaktoru tak v konvenční kultuře (Publikace IV a Obr. 21). CsA 

v průběhu 48 hod také snížil spontánní produkci NO, ale přitom měl dvojí účinek na produkci 

urey: v nižších koncentracích ji zvyšoval a ve vyšších snižoval. Nutno dodat, že při vyšších 

koncentracích CsA významně zvýšil vyplavování ALT z hepatocytů (data nebyla 

prezentována), což svědčí o hepatotoxickém působení CsA závislém na dávce. Proto je 

důležité správné nastavení dávky CsA, který je navíc intenzivně metabolizován CYP 3A4

(Christians a Sewing, 1993), u pacientů s jaterní dysfunkcí. Obecně naše výsledky 

demonstrují, že za daných experimentálních podmínek vysoce energeticky náročná biosyntéza 

urey z NH4Cl a aminoprekurzorů přítomných v médiu negativně korelovala s produkcí NO 

(R2 = 0,72). Ureageneze, která začíná v mitochondriích hepatocytů a končí v cytosolu v tzv. 

ornitin/citrulinovém cyklu (cyklus močoviny), je regulována komplexní aktivitou několika 

enzymů. Je známo, že NO a urea mají jeden společný prekurzor, L-arginin, který je zapojen 

do složitých metabolických cest obou molekul (Obr. 2). Proto lze předpokládat, že 

metabolismus NO a urey se budou vzájemně ovlivňovat a soupeřit o společné enzymy a 

prekurzory. Ve skutečnosti je například silným inhibitorem arginázové aktivity Nω-OH-

arginin, meziprodukt vznikající při NO syntéze (Morris, 2004).  Avšak tvorba urey je 

regulována i dalšími signály, jakými jsou pH, cAMP a zvýšený [Ca2+]i (Kashiwagura et al., 

1985; Meijer et al., 1990; Nissim et al., 2005; Guinzberg et al., 2006), jak to dokládá i další 

naše práce (Publikace VI). 

Úloha apoptózy při různých jaterních onemocnění a mechanismů, které vedou k apoptóze 

v játrech, mohou pomoci k objasnění patofyziologie těchto chorob a k navržení 

potencionálního léčebného zásahu. Snaha o pochopení regulačních mechanismů NO v 

procesu apoptózy a proliferace tak může být důležitým vodítkem k diagnóze a léčbě 

tkáňového poškození. Bylo zjištěno, že NO působí v mnoha typech buněk jako supresor 

apoptózy například v endotelových buňkách a hepatocytech (Li a Billiar, 2000). Současně 
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některé studie (Kim et al., 1999) ukazují, že NO působí jako induktor apoptózy. Naše studie 

také popisují jak protiapoptotické tak proapoptotické působení NO v primární kultuře 

potkaních hepatocytů (Publikace V-VII). Jeden z nejzajímavějších protektivních účinků NO 

reprezentuje na NO závislá blokáda apoptózy. Pomocí aplikace NO donoru, SNAP, se nám 

podařilo prokázat hepatoprotektivní působení NO, kdy došlo ke zvýšení viability hepatocytů a 

současně ke snížení počtu apoptotických a nekrotických buněk v porovnání 

s nestimulovanými kulturami (Publikace V). Tento antiapoptotický účinek je často přisuzován 

S-nitrosylaci několika členů rodiny kaspáz, včetně kaspázy-3 a 8, a následné inhibici 

kaspázové aktivity (Li a Billiar, 1999; Parola a Robino, 2001). A právě imunocytochemická 

detekce aktivní kaspázy-3 v naší studii (Publikace V) nejlépe korelovala s definovanými 

fenotypickými kritérii pro apoptózu. Proto jsme k vyhodnocení apoptózy v dalších in vitro 

studiích použili vedle morfologických kritérii také biochemické stanovení aktivity kaspázy-3. 

Tak jsme prokázali, že TG navozená inhibice časné spontánní produkce NO zvýšila výskyt 

apoptózy v kultuře hepatocytů (Publikace VI).  Ve shodě s těmito výsledky bylo publikováno, 

že inhibice postizolačně zvýšené produkce NO hepatocyty vedla k signifikantnímu nárůstu 

stupně apoptózy navozené podáním hepatotoxických látek in vitro  (Dilworth et al., 2001). 

Naopak k odlišným výsledkům jsme dospěli při inhibici spontánní produkce NO 

prednisolonem a to jak v konvenční kultuře primárních hepatocytů tak v hepatocytárním 

bioreaktoru, kdy došlo ke zlepšení dlouhodobého přežívání, buněčné funkčnosti a 

metabolické výkonnosti hepatocytů (Publikace IV a Obr. 21). Je známo, že glukokortikoidy 

obecně inhibují expresi iNOS mRNA v hepatocytech (Geller et al., 1993) a že hrají důležitou 

úlohu v kontrole spontánní „dediferenciace“ primárních hepatocytů v kultuře (Moshage et al., 

1985; Sidhu a Omiecinski, 1995). Nezávisle na těchto účincích glukokortikoidů bylo popsáno, 

že inhibice iNOS indukuje diferenciaci hepatocytů in vitro (Yoon et al, 2000), což by mohlo 

objasnit hepatoprotektivní působení prednisolonu v souvislosti s inhibicí spontánní produkce 

NO. Navíc jsme pozorovali signifikantní nárůst apoptózy hepatocytů v souvislosti se 

zvýšenou endogenní produkcí NO navozenou podáním LPS (Publikace VII), jak bylo 

popsáno výše. Tak se opět dostáváme ke konstatování, že NO je molekula mající dvě tváře, 

v tomto případě proapoptotickou a antiapoptotickou, a to, která se právě „ukáže“ závisí, jak 

již bylo částečně uvedeno výše, na míře NO produkce a interakci s biologickými molekulami, 

jakými jsou thioly, proteiny a ROS, a to především během endotoxémie jak in vivo tak in 

vitro (Kim et al., 1997; Tzeng et al., 1998; Li and Billiar, 1999; Chung et al., 2001; Dilworth 

et al., 2001; Kim et al., 2001; Kishikawa et al., 2001; Sass et al., 2001; Chen et al., 2003; Liu 

et al., 2003).
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Použití hepatotoxicky působících látek, TG a D-GalN, nám umožnilo studovat zároveň 

apoptózu a nekrózu hepatocytů a také mechanismus jejich působení se zaměřením na úlohu 

[Ca2+]i a NO.  Tak jsme zjistili, že oba hepatotoxiny jsou schopny modulovat produkci NO 

v závislosti na době aplikace: nejdříve (0-24 hod) inhibovaly na iNOS závislou spontánní 

produkci NO a později (24-48 hod) zvyšovaly hladiny nitritů v kultivačním médiu. Tato 

modulace NO se ukázala býti významně nebo jen částečně rozhodující v procesech vedoucích 

k apoptóze a/nebo nekróze hepatocytů v závislosti na použitém toxickém agens.  Z našich 

výsledků (Publikace VII) vyplývá, že k zesílení D-GalN+/-LPS navozené hepatotoxicity musí 

docházet velmi složitou signální cestou za menšího přispění NO. Toto podporují publikace, 

které naznačují, že D-GalN indukovaná buněčná smrt, apoptóza i nekróza, kultivovaných 

hepatocytů může souviset i s jinými podněty než je NO (Wu et al., 1996; Farghali et al., 1997; 

McMillan, 1999a; McMillan, 1999b; Katunuma et al., 2001; Tsutsui et al., 2003). Mezi 

mechanismy, kterými může D-GalN způsobovat cytotoxicitu hepatocytů,  patří rychlá deplece 

uridinových nukleotidů (UDP) vedoucí k blokádě de novo jaterní RNA syntézy a následně i 

proteosyntézy nebo pomalá deplece  polyaminů a/nebo sulfhydrylových skupin, které dělají 

hepatocyty náchylnější k působení oxidativního stresu (McMillan, 1999a; Stachlewitz et al., 

1999; Kučera et al., 2005; McMillan JM and McMillan DC, 2006).  Avšak schopnost D-GalN 

přímo způsobovat oxidativní stres v časných (0-24 hod) kulturách hepatocytů nebyla zatím 

prokázána. K inhibici NO produkce D-GalN v průběhu 0-24 hod dochází zřejmě přímo 

potlačením de novo iNOS syntézy právě vlivem celkového útlumu syntézy RNA a proteinů v 

hepatocytech  bez vlivu na D-GalN indukovanou hepatotoxicitu (McMillan 1999a; 1999b). 

Naopak kritickou úlohu v apoptotické kaskádě aktivované D-GalN hrají kaspázy, především 

kaspáza-3, jak potvrzuje naše (Publikace VII) a jiné práce (Gujral et al., 2003). Obě práce také 

naznačují, že přestože některé z apoptotických hepatocytů podléhají sekundární nekróze,  

„onkotická“ nekróza se vyskytuje simultálně jako nezávislý děj po aplikaci D-GalN. Úloha 

kaspáz v buněčné smrti je však mnohem komplexnější, jelikož inhibice kaspázové aktivity 

může vést k přesmyku z apoptotické smrti do nekrotické (Lemaire et al., 1998; Ruemmele et 

al., 1999). To dokládají i naše morfologická a imunocytochemická pozorování, kdy barvení 

na aktivní kaspázu-9 a kaspázami štěpený laminin A byly pozitivní, jak v apoptotických tak 

v (sekundárně) nekrotických hepatocytech (Publikace V).

Ve schodě s in vivo studiemi (Galanos et al., 1979; Freudenberg and Galanos, 1991; 

Morikawa et al., 1999; Sass et al., 2001), kde senzitizace D-GalN velmi zvýšila citlivost zvířat 

k toxicitě LPS, došlo v průběhu 24-48 hod trvání kultivace hepatocytů s D-GalN+/-LPS 

k signifikantnímu nárůstu jak apoptózy i nekrózy. Navíc některé studie in vitro s D-GalN také 
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naznačují, že NO zprostředkovává apoptózu  hepatocytů během 24-48 hod (Siendones et al., 

2003; Siendones et al., 2004; Siendones et al., 2005; Rodriguez-Ariza et al., 2005). Avšak 

z našich výsledků, kdy došlo po podání D-GalN pouze k mírnému vzestupu hladin nitritů a 

současně k extrémně zvýšenému výskytu apoptózy, vyplývá, že v D-GalN indukované 

hepatotoxicitě jsou zapojeny také jiné faktory než NO. To dokazují studie, kde D-GalN byl 

schopen indukovat apoptózu přímo jednak kaskádou aktivující prokaspázu -3 za přispění tzv. 

lysoapoptáz (Katunuma et al., 2001) nebo deplecí GSH  (Wu et al., 1996) či vlivem zvýšení 

[Ca2+]i  (Tsutsui et al., 2003). 

Dostatečně trvalé zvýšení hladin [Ca2+]i je vskutku postačující k navození apoptózy 

v buňkách vystavených působení TG neboli inhibitoru SERCA (Furuya et al., 1994; Lin et al., 

1997). TG je například schopen vyvolat apoptózu hepatomových buněk (Sohn et al., 2003) a 

proto má potencionál být využit k léčbě karcinomu jater. Avšak jeho použití v klinické praxi 

může být limitováno jeho potenciální hepatotoxicitou. Z důvodu vyhnout se systémové 

toxicitě byla vyvinuta tkáňově specifická proléčiva vázající TG, která jsou v současné době 

v klinickém zkoušení jako cílená terapie karcinomu prostaty (Isaacs, 2005; Janssen et al., 

2006). Budoucí studie mohou odhalit, zda regulace apoptózy a regenerace tkání mohou být 

ovlivněny prekurzory NO a/nebo TG. Prozatím jsou zajímavá zjištění, že i když aktivita iNOS 

je tradičně považována za nezávislou na hladinách Ca2+, bylo prokázáno, že  zvýšení hladin 

[Ca2+]i  způsobené TG a jinými ionofory snižuje expresi iNOS mRNA a tedy i syntézu NO v

makrofázích stimulovaných LPS (Jordan et al., 1995; Kiemer and Vollmar, 2001). Několik 

prací naopak dokládá, že TG zvyšuje expresi iNOS genu a/nebo proteinu a následnou 

produkci NO díky vzestupu hladin [Ca2+]i  (Park et al., 1996; Rodriguez-Lopez et al., 1999; 

Chen BC et al., 2001; Kmoníčková et al., 2005). Protože TG je schopen modulovat aktivaci 

NF-κB (Hu et al., 2006), lze předpokládat, že TG reguluje buněčnou smrt a iNOS expresi 

pomocí NF-κB, který vykazuje jak pro- tak protiapoptotické účinky (Kumar et al., 2004). 

Naše výsledky opravdu naznačují, že TG je schopen modulovat produkci NO a výskyt 

buněčné smrti hepatocytů (Publikace VI).  Vzestup apoptózy a v menší míře i sekundární 

nekrózy hepatocytů jsme v závislosti na koncentraci pozorovali při inhibici spontánní 

produkce NO thapsigarginem v průběhu 0-24 hod.  Jelikož NO funguje také jako silný 

inhibitor apoptózy v řadě buněčných typech včetně hepatocytů (Kim PK et al., 2001), je 

možné předpokládat, i dle údajů z jiné práce (Dilworth et al., 2001), že zde prezentovaná 

inhibice postizolační produkce NO vedla k potlačení protiapoptotických účinků NO. Navíc 

bylo popsáno, že protektivní působení před toxiny indukovanou apoptózou má v primární 

kultuře hepatocytů vztah k iNOS expresi závislé na NF-κB (Fouad et al., 2004). 
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Na druhé straně signifikantně zvýšená produkce NO na konci 24-48 hod periody 

korelovala s indukcí nekrotické smrti hepatocytů vlivem působení TG.  Úlohu iNOS v tomto 

procesu jsme potvrdili aplikací specifického iNOS inhibitoru, AG, který kompletně 

zablokoval TG stimulovanou produkci NO a zároveň i vyplavování ALT z hepatocytů.  

Vzhledem k tomu, že hepatocyty mohou produkovat NO skrze mtNOS, jejíž aktivita je 

závislá na koncentraci Ca2+ (Haynes et al., 2004; Ghafourifar and Cadenas, 2005), a že 

mtNOS vykazuje jistou homologii s iNOS (Gumpricht et al., 2002), nelze zcela vyloučit, že 

AG použitý v naší studii alespoň částečně inhiboval mtNOS. Skutečně bylo prokázáno, že 

také jiný iNOS specifický inhibitor (1400W) snížil tvorbu NO a ONOO- v mitochondriích 

primárních hepatocytů (Gumpricht et al., 2002). Teoreticky mohl tímto způsobem AG potlačit 

tvorbu ONOO- v mitochondriích a ochránit hepatocyty před TG indukovanou buněčnou smrtí. 

Poškození mitochondrií jsme skutečně potvrdili zvýšeným vyplavováním cytochromu c  a 

snížením redukce MTT hepatocyty. Jak bylo publikováno, NO může navíc zprostředkovávat 

propojení mezi mitochondriemi a odpovědí na stres endoplazmatického retikula (ER) (Xu et 

al., 2004), ke kterému pravidelně dochází díky depleci zásob Ca2+ v ER po podání TG (Xie et 

al., 2002).  Řada prací dokládá význam ER v TG indukované apoptóze různých buněk (He et 

al., 2002; Sohn et al., 2003; Yamaguchi et al., 2003; Chae et al., 2004; Humez et al., 2004; 

Cardozo et al., 2005; Liu et al., 2005; Li et al., 2006). Význam pohybu Ca2+ a přenos signálu 

mezi mitochondriemi a ER byl popsán jako významný činitel v procesu apoptózy (Orrenius et 

al., 2003). Navíc elevace [Ca2+]i působí mimo jiné přímo cytotoxicky na hepatocyty (Ueda et 

al., 2000). Přesto TG indukovaná produkce NO díky iNOS a/nebo mtNOS může hypoteticky 

narušit fyziologické funkce mitochondrií a ER, což by mohlo ve svém důsledku vést k tvorbě 

ONOO-, poškození mitochondrií (Borutaite et al., 2000; Brown, 2001) a zesílení stresu ER 

s následkem rozvoje spíše nekrózy než apoptózy hepatocytů v kultuře. Vzhledem k tomu, že 

v závislosti na čase a koncentraci aplikovaného TG došlo k souběžnému nebo následnému 

výskytu apoptotické a nekrotické smrti jaterních buněk, zde prezentovaná data a výsledky 

dalších studií naznačují (Sohn et al., 2003), že TG indukovaná apoptóza a nekróza hepatocytů 

nejsou dvě zcela odlišné a nezávislé jednotky. Tento fenomén byl popsán pro smrt 

hepatocytů, která byla navozena i jinými hepatotoxickými látkami a zásahy,  a byla označena

termíny „nekrapoptóza“ nebo „aponekróza“, kde společné signální cesty jako např. 

mitochondriální dysfunkce dávají vzniknout oběma typům buněčné smrti (Lemasters, 1999; 

Formigli, 2000; Kim JS et al., 2003; Bras et al., 2005; Malhi et al., 2006).

I když lze předpokládat, že indukce produkce NO je časnou adaptivní odpovědí, kdy se 

NO může stát mediátorem tkáňového poškození, pokud je přítomen v nadbytku,  inhibice NO 
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s následnou apoptózou a/nebo nekrózou by měla být  interpretována s opatrností a měla by být 

dále zkoumána pomocí genomických a proteomických analýz. Obezřetnost by měla být také 

uplatňována při interpretaci dat týkajících se apoptózy, jelikož úloha NO je pouze částečně 

rozhodujícím činitelem v apoptotických/nekrotických dějích s ohledem na frakci buněk 

dokončujících proces apoptózy, zatímco jiné buňky se přiklánějí k nekróze (aponekróze). 

Vzhledem k tomu, že NO signalizace a její vliv na buněčnou smrt hepatocytů je funkcí mnoha 

proměnných,  měla by být při výzkumu této problematiky aplikována kombinace různých 

metod včetně in vivo experimentů.

Vzhledem k významu adipocytů při energetické regulaci a obezitě intenzivní výzkum se 

zaměřuje na objevení farmakologických prostředků, které modulují signální cesty 

v adipocytech. V současné době je in vitro a in vivo zkoumána také úloha NO při lipolýze. 

Exprese dvou známých izoforem NOS, eNOS a iNOS, byla opravdu prokázána v potkaní i 

lidské tukové tkáni (Ribiere et al., 1996; Andersson et al., 1999; Kapur et al., 2000; Giordano 

et al., 2002). Využití buněčných kultur primárních adipocytů a nastříhaných plátků tukové 

tkáně nám umožnilo lépe definovat hlavní buněčné struktury zodpovědné za lipidovou 

homeostázu v organismu a studovat vedle dalších důležitých signálů i účinky NO, které 

regulují tento proces za fyziologických a patofyziologických podmínek souvisejících se 

zánětem, resp. s endotoxémií (Publikace VIII a IX). Během sepse a endotoxémie in vivo je 

celkový metabolismus charakterizován akcelerovaným katabolismem, který vede k lipolýze 

různé intenzity v závislosti na původu tukové tkáně (Sugawara et al., 2003). In vivo bylo 

prokázáno, že endotoxémie způsobuje hyperglykémii generalizovaným snížením aktivity 

lipoproteinové lipázy, časově limitujícího faktoru odpovědného za intravaskulární hydrolýzu

TAG, a stimuluje expresi a aktivitu iNOS v klíčových TAG-hydrolyzujících tkáních (Picard 

et al., 2001). Na rozdíl od in vivo studií, naše výsledky ukazují (Publikace VIII), že 

lipolytická odpověď kultivovaných potkaních adipocytů na podání různých koncentrací LPS 

nebyla patrná i přes signifikantní zvýšení produkce NO. Navíc ve vyšších koncentracích 

působil LPS toxicky na adipocyty. Avšak, když byla nastříhaná epididymální tuková tkáň 

vystavena na několik hodin působení LPS , došlo ke zvýšení lipolýzy (nepublikovaná data), 

což potvrdila i jiná studie (Sugawara et al., 2003). Kapur et al. (2000) ve své práci naznačil, 

že NO může být zahrnut do regulace metabolismu tukové tkáně a kosterního svalu tak, že 

moduluje transport glukózy a hydrolýzu lipoproteinu. Je rozumné rozlišovat mezi LPS/NO 

účinky in vivo a in vitro, pokud se týče tukové tkáně a izolovaných adipocytů. Adipocyty 

mohou syntetizovat kromě dalších adipokinů i některé cytokiny, produkty komplementového 
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systému a kolonie makrofágů stimulující faktor (Hainer a Bendlová, 2004; Ronti et al., 2006). 

Tyto faktory jsou důležitými modulátory, stimulátory a/nebo supresory sekrece leptinu, 

exprese β3-adrenergních receptorů (β3-AR) a dalších dějů jako například aktivace rezidentních

makrofágů (Coppack, 2001; Schling a Löffler, 2002). Parakrinní a endokrinní regulátory 

odvozené z tukové tkáně tak nejsou díky vysoce komplexnímu rázu in vivo podmínek 

identické s in vitro stavem minimálně kvantitativně ne-li kvalitativně. 

Přesto v souladu s in vivo daty, která dokládají, že snížená funkce β3-AR je spojena se 

zhoršením lipolýzy v bílé tukové tkáni (Spiegelman a Flier, 1996), jsou i naše in vitro 

výsledky (Publikace IX). Prokázali jsme, že stimulace/blokáda β-AR, převážně pak β3-AR, a 

aktivace/inhibice kaskády adenylylcykláza-cAMP vede/nevede k lipolýze kultivovaných 

adipocytů  Současně aktivace/inhibice této signální kaskády indukovala/potlačila produkci 

NO potkaními adipocyty. Stimulace β2-AR s následnou elevací cAMP vedla k aktivaci 

systému L-arginin/NO také v lidských endotelových buňkách in vitro (Ferro et al., 1999).  

Nedávno byla popsána i úloha stimulace různých kináz níže v signální cestě β3-AR/cAMP, 

které zprostředkovávají vstup glukózy do adipocytů hnědé tukové tkáně (Chernogubova, 

2004).  Pro maximální aktivaci HSL v 3T3-L1 adipocytech byla vedle protein kinázy A 

(PKA)  nutná i stimulace AMP-aktivované protein kinázy (AMPK) (Yin et al., 2003).  

Některé studie dokládají, že cAMP reguluje iNOS expresi v adipocytech skrze modulaci 

aktivity NF-κB  (Dobashi et al. 2003). Tohoto účinku cAMP je zřejmě dosaženo aktivací 

proteinových kináz (především PKA a/nebo MAPK) (Taylor, 1999; Darieva et al., 2004; 

Kumar et al., 2004; Liao et al., 2004), které fosforylují a oddělují inhibiční protein I-κB 

vázaný na NF-κB (Obr. 7 a 22). 

Recipročně exogenně podaný NO (SNAP) v našem experimentu indukoval lipolýzu 

v kultivovaných adipocytech, kdežto inhibitory NOS, L-NAME a AG, bez rozdílu zamezily 

indukci lipolýzy navozenou podáním β3-AR agonisty. Avšak analog cGMP neboli 2. posel v 

endogenní kaskádě NO-guanylátcykláza-cGMP, neměl žádný vliv na lipolýzu za daných 

experimentálních podmínek podobně, jako tomu bylo i v jiné studii, kde inhibitor 

guanylátcyklázy neovlivnil silné lipolytické působení SNAP v tukových buňkách (Gaudiot et 

al., 1998).  Ve schodě s našimi výsledky silný nespecifický NOS inhibitor, difenyljodonium, 

byl schopen snížit jak bazální tak cAMP-stimulovanou lipolýzu v kultivovaných adipocytech 

(Gaudiot et al., 2000). Kromě toho bylo publikováno, že in vivo leptinem indukovaná lipolýza 

bílé tukové tkáně byla signifikantně snížena během inhibice NOS pomocí L-NAME 

(Fruhbeck a Gomez-Ambrosi, 2001). Za určitých okolností se in vivo zvýšená exprese a/nebo 

aktivita především eNOS podílí na bazální lipolýze lidské a potkaní tukové tkáně a podporuje 
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diferenciaci preadipocytů a tak hraje roli při modulaci adipogeneze (Ryden et al., 2001; 

Kawanami et al., 2002; Yan et al., 2002). Předpokládá se, že NO odvozený od iNOS 

způsobuje poruchy v energetickém metabolismu např. zvýšení hladin cirkulujících FFA v 

modelu endotoxémie a jiných zánětlivých onemocnění (Kapur et al., 2000; Penfornis a 

Marette, 2005). Ve skutečnosti úloha iNOS v β-AR/cAMP stimulované lipolýze nebyla 

doposud objasněna. Zde prezentovaná data nevylučují účast obou izoforem NOS 

v signální(ch) lipolytické(ých) cestách v potkaních adipocytech bílé tukové tkáně (Obr. 24).

Obrázek 24: Schéma předpokládaného zapojení NO do signální kaskády β-adrenergní

receptor (β-AR)-cAMP-proteinkináza A-hormon senzitivní lipáza (HSL) vedoucí 

k lipolýze adipocytů.
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Dle dostupné literatury byla vůbec poprvé v naší studii stanovena významná pozitivní 

korelace mezi produkcí NO, resp. hladinami nitritů, a lipolýzou, resp. hladinami glycerolu (R2 

= 0,9) nebo neesterifikovanými mastnými kyselinami (R2 = 0,83) v kultivačním médiu. 

Nicméně in vivo bylo nalezeno na dávce závislé lipolytické působení intravenózně podaného 

leptinu, které korelovalo se sérovými koncentracemi nitritů (Fruhbeck a Gomez-Ambrosi, 

2001). I když některé studie naznačují, že NO má pouze omezený vliv na lipolýzu v lidské 

tukové tkáni (Linscheid et al., 2006; Engeli et al., 2007), v řadě prací bylo popsáno stimulační 

působení NO na lipolýzu a na metabolismus dalších energetických substrátů (např. 

glykogenu) i v jiných tkáních (např. v játrech a kosterním svalu) (Jobgen et al., 2006) (Obr. 

25). Nedávno jsme například prokázali, že exogenní NO donor, SNAP, stimuluje 

glykogenolýzu a že aktivace glykogenolýzy přes signální kaskádu α-adrenoreceptor nebo 

glukagonový receptor-adenylylcykláza-cAMP-PKA vede ke zvýšené produkci NO a expresi

iNOS mRNA v potkaních hepatocytech. Tyto výsledky ukazují, že NO hraje také určitou 

úlohu v procesu jaterní glykogenolýzy (Hodis et al., 2007; Farghali et al., 2007).  

Obrázek 25: Výsledné působení fyziologických hladin NO na metabolismus 

energetických substrátů v organismu. FA = mastné kyseliny, TAG = triacylglyceroly, 

PGC-1α = PPAR-γ koaktivátor 1α (převzato z Jobgen et al., 2006).
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Výše uvedené údaje tak můžeme shrnout do hypotézy, že v signální kaskádě 

aktivované přes β-AR a zahrnující cAMP je zapojen také NO, který potencuje výsledný 

lipolytický efekt zřejmě svým působením na některou ze složek této transdukční cesty za 

fyziologických podmínek (Obr. 24), a že jako signální molekula s mnohočetnými účinky 

hraje důležitou úlohu také při modulaci metabolismu lipidů během zánětlivých stavů jako 

např. u endotoxémie. Abychom mohli potvrdit tuto hypotézu, budeme i nadále pokračovat ve 

výzkumné práci v našich laboratořích s cílem podat ucelený obraz o modulačním působení 

produkce NO při metabolismu lipidů v adipocytech bílé tukové tkáně. 

Předložené poznatky umožňují alespoň částečně získat nový pohled na problematiku 

oblasti důležité, ale doposud kontroverzní a nejasné, fyziologické úlohy NO signalizace 

v játrech a tukové tkáni, a na vliv NO při patologii obou tkání během zánětu (resp. 

endotoxémie) i při toxickém poškození hepatocytů. V játrech má NO produkovaný cNOS 

zřetelně příznivě účinky, kdežto inducibilní produkce NO vykazuje duální působení. Navíc 

NO vykonává funkci mnohočetného signálu stimulujícího lipolýzu v adipocytech za 

fyziologických podmínek a modulující stejný proces během zánětu. K úplnému objasnění 

aspektů fyziologické a patofyziologické úlohy NO bude teoreticky důležité využít kombinaci 

více metod včetně genomických a proteomických. Blíže specifikované signální cesty 

ovlivňované NO by se pak mohly stát potencionálním cílem farmakologické modulace za 

účelem zmírnit a/nebo dokonce předcházet jak poškození hepatocytů při různých 

patologických stavech na jedné straně tak komplikacím doprovázející poruchy metabolismu 

energetických substrátů v organismu na druhé straně.
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9. SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

Díky tomu, že se nám podařilo úspěšně zavést různé varianty primárních kultur potkaních 

hepatocytů a adipocytů a dva typy hepatocytárního bioreaktoru pracujícího v odlišných 

režimech, mohli jsme studovat některé z nesčetných účinků NO. Také jsme sledovali vliv 

NOS inhibitorů a dalších látek jak na produkci NO a expresi NOS tak i na jiné parametry v in 

vitro modelech spontánní produkce NO nebo exogenně dodaného NO, endotoxémie bez nebo 

za působení selektivních imunosupresivních látek, toxického poškození hepatocytů, a 

spontánní a stimulované lipolýzy adipocytů. V in vitro studijích jsme tak potvrdili fakt, že NO 

jako multifunční signální molekula plní v hepatocytech a adipocytech jak fyziologické tak 

patofyziologické funkce.

1) Prokázali jsme (Publikace I a II), že zástupci kalcineurinových inhibitorů, CsA a FK 

506, v závislosti na koncentraci signifikantně inhibují produkci NO v LPS a CM 

stimulovaných primárních potkaních hepatocytech in vitro, a že se inhibice indukované 

exprese iNOS vlivem CsA odehrává na transkripční úrovni, zatímco účinek FK 506 nastupuje 

až posttranskripčně. Neselektivní a selektivní iNOS inhibitory, L-NAME a AG,  dle 

očekávání výrazně potlačují produkci NO, ale tvorbu iNOS mRNA v hepatocytech neinhibují. 

Navíc jsme dospěli k závěru, že přímá detekce NO v kultivovaných hepatocytech pomocí 

DAF-2 DA ve spojení s konfokální mikroskopií není dostatečně citlivou metodou pro 

kvantitativní hodnocení změn intracelulární produkce NO vlivem působení různých látek.

I když všechny výše zmíněné látky inhibovaly za daných experimentálních podmínek 

produkci NO, účinky jednotlivých látek na funkční kapacitu a buněčnou integritu 

stimulovaných hepatocytů se lišily. Hepatotoxicky působil v podmínkách endotoxémie in 

vitro především CsA a v menší míře také L-NAME. Naopak výrazné hepatoprotektivní  

účinky vykázal AG.  FK 506 byl v tomto smyslu  neutrální.

Inhibice signální cesty NO selektivními imunosupresivními látkami, CsA a FK 506, tak 

může přispívat k ovlivnění jaterních funkcí během závažného primárního onemocnění a 

k jejich potencionálnímu protizánětlivému působení.
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2) Z výsledků zde prezentovaných (Publikace III a IV) je patrné, že kontinuálně 

perfundované imobilizované hepatocyty v niťovém a deskovém membránovém bioreaktoru 

(flat membrane bioreactor, FMB) jsou schopny velmi dobře metabolizovat amoniak 

(respektive NH4Cl) za téměř lineární biosyntézy urey a že jsou metabolicky mnohem 

výkonnější v porovnání s přerušovanou perfuzí hepatocytů spojenou s chladovou konzervací a 

se stacionární konvenční buněčnou kulturou. Umístnění hepatocytů mezi dvě vrstvy kolagenu 

(sendvič), jak v perfundované tak ve stacionární kultuře, dále zlepšilo biosyntetickou a 

biotransformační výkonnost a současně snížilo produkci NO s následným zachováním 

buněčné integrity hepatocytů.  Monitorováním hladin NO v různých fázích a podmínkách 

kultivace jsme prokázali, že spontánně produkovaný NO negativně působí na funkční a 

metabolickou aktivitu hepatocytů. Perfuze hepatocytů ve FMB zefektivnila metabolismus 

CsA a navíc nám umožnila sledovat časový průběh pozitivního působení CsA na biosyntézu 

urey a na modulaci hladin NO nedestruktivním způsobem, což demonstruje flexibilitu 

perfundované kultury. Podání vhodných iNOS inhibitorů (např. prednisolonu) v počátečních 

fázích procesu izolace a během prvních dnů kultivace hepatocytů společně se sendvičovou 

konfigurací kultury a její perfuzí by tak mohly přispět k vyšší funkční kapacitě a většímu 

stupni diferenciace hepatocytů jak v krátkodobých tak dlouhodobých in vitro studiích.

Nehledě na sofistikované techniky, které jsou v současné době používány pro přípravu 

bioreaktorů s hepatocyty přežívajícími delší dobu, naše výsledky pomohly odhalit některé 

důležité faktory spojené s úspěšnějším využitím podobných modelů ve 

farmakotoxikologickém a jiném potenciálním biomedicínském výzkumu. Avšak další 

intenzivní práce je potřeba k porovnání různých modulů hepatocytárního bioreaktoru, aby 

byly identifikovány optimální podmínky k udržení vysoké metabolické výkonnosti 

hepatocytů a aby byl zkonstruován dobře fungující laboratorní hepatocytární bioreaktor.

3) Díky tomu, že se nám podařilo úspěšně zavést morfologické a biochemické metody 

detekce apoptózy a nekrózy hepatocytů, mohli jsme v našich studiích (Publikace č. V-VII)  

demonstrovat modulační působení NO donoru a hepatotoxinů, thapsigarginu (TG) a D-

galaktosaminu (D-GalN), jak na produkci NO tak na buněčnou smrt in vitro v primární 

kultuře potkaních hepatocytů.  

A) Zavedením morfologických kritérií viability a buněčné smrti hepatocytů byl 

vyhodnocen modulační efekt NO donoru, SNAP, který v závislosti na dávce snížil počet 

buněk podstupujících spontánní apoptózu a/nebo nekrózu a současně zvýšil počet 
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viabilních buněk. Zároveň imunocytochemická analýza apoptózy hepatocytů odhalila, 

že detekce štěpené (aktivní) kaspázy-3 nejlépe koreluje s definovanými fenotypickými 

kritérii pro apoptózu, kdežto protilátky proti aktivní kaspáze-9 a kaspázami štěpenému 

lamininu A pozitivně reagovaly i s buňkami, které byly jasně nekrotické nebo snad byly 

v pozdním stádiu apoptózy neboli v tzv. sekundární nekróze. Proto stanovení aktivity 

kaspázy-3 bylo použito k vyhodnocení apoptózy v dalších in vitro studiích.

B) Naše výsledky  nasvědčují tomu, že TG, který indukuje stres ER prodlouženým 

zvýšením hladin [Ca2+]i a deplecí [Ca2+]ER, navozuje smrt hepatocytů formou apoptózy a 

nekrózy v závislosti na inhibici nebo indukci produkce NO a také na mitochondriální 

dysfunkci. Zjistili jsme, že rozdílná doba inkubace spojená s odlišným rozsahem 

„spontánní“ NO produkce odvozené od iNOS, měla významný vliv na modulaci této 

produkce a na indukci apoptózy a/nebo nekrózy thapsigarginem: během 0-24 hodinové 

inkubace TG v závislosti na dávce snížil produkci NO a zvýšil apoptózu hepatocytů, 

kdežto během 24-48 hodinové inkubace TG v závislosti na dávce zvýšil v kultuře 

hepatocytů produkci NO a současně i nekrózu, které byly inhibovány aminoguanidinem. 

Lze tedy shrnout, že apoptóza a nekróza hepatocytů navozené TG nejsou zcela odlišné a 

nezávislé jednotky, ale že sdílejí signální cesty, jakými jsou např. mitochondriální a ER 

dysfunkce, kde NO produkce a elevace  [Ca2+]i hrají důležitou úlohu. Navíc se ukazuje, 

že kromě jiných funkcí může NO propojovat mitochondriální signalizaci a odpověďˇ na 

ER stres.

C) Prokázali jsme, že také D-GalN zjevně moduluje NO a buněčnou smrt v 

závislosti na kultivačních podmínkách. Ve srovnání s kontrolou došlo po podání D-

GalN, D-GalN+LPS nebo LPS k nárůstu apoptózy, nekrózy i aponekrózy v obou 

časových intervalech,  přičemž mnohem vyšší toxicita byla ve všech případech 

pozorována po 24-48 hodinové inkubaci. Během 0-24 hod blokáda jak spontánní tak 

LPS stimulované NO produkce navozená  D-GalN a D-GalN+LPS kombinací zjevně 

redukovala sledované apoptotické charakteristiky hepatocytů v porovnání s vysokým 

výskytem apoptózy indukované LPS.  Naopak, během 24-48 hod mírně zvýšená 

produkce NO indukovaná D-GalN+/-LPS zřejmě neměla zásadní vliv na celkově 

vysoký výskyt buněčné smrti hepatocytů.  Lze tedy shrnout, že NO má pouze částečně 

rozhodující vliv na apoptózu a nekrózu v primární kultuře hepatocytů za daných 

experimentálních podmínek a že LPS/D-GalN indukovaná hepatotoxicita může souviset 

i s jinými stimuly než s NO. D-GalN/LPS kombinace přidaná in vitro k hepatocytům je 
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tedy účinný model k odhalení časové závislosti zapojení NO do apoptotických a/nebo 

nekrotických dějů.

Na závěr této části (Publikace V-VII) lze konstatovat, že signální dráha NO a výsledný 

vliv na apoptózu/nekrózu hepatocytů je funkcí mnoha proměnných včetně druhu použitého 

toxického agens.  „Všestrannost“ NO molekuly s jejími regulačními úlohami v mnoha 

oblastech biologie a s její komplexností je výsledkem  jejích četných interakcí s jinými 

molekulami, jakými jsou např. ROS, ionty kovů a proteiny. Ačkoliv lze předpokládat, že 

indukce produkce NO je časnou adaptivní odpovědí, která se může stát mediátorem 

tkáňového poškození, pokud je NO v nadbytku, inhibice NO následována apoptózou a/nebo 

nekrózou by měla být interpretována s opatrností a dále zkoumána za využití genomických a 

proteomických analýz. Také bude důležité využít kombinaci více metod při detekci apoptózy, 

aby bylo možné rozlišit mezi různými typy buněčné smrti a prozkoumat apoptotické signální 

cesty ovlivňované NO, které by se potencionálně mohly stát cílem farmakologické,   

hepatoprotektivní, modulace za účelem zmírnit jaterní poškození spojené s vysokým 

výskytem apoptotické buněčné smrti.

4) Naše výsledky ukazují (Publikace VIII a IX), že stimulace β-adrenergních receptorů, 

převážně pak β3-AR, aktivující kaskádu adenylylcykláza/cAMP vede nejenom k lipolýze 

adipocytů, ale současně indukuje produkci NO, který zřejmě svým působením na některou ze 

složek této transdukční cesty potencuje výsledný lipolytický efekt. Toto tvrzení může být 

podpořeno zde prezentovány výsledky, kdy β-AR agonisty indukovaná syntéza NO a lipolýza 

byly významně inhibovány specifickými a v menší míře i nespecifickými β-AR antagonisty. 

Navíc byla dle dostupné literatury vůbec poprvé v naší studii stanovena pozitivní korelace 

mezi produkcí NO, resp. hladinami nitritů, a lipolýzou, resp. hladinami glycerolu nebo 

neesterifikovanými mastnými kyselinami v kultivačním médiu. Podobně látky zvyšující 

intracelulární hladiny cAMP stimulovaly jak produkci NO tak lipolýzu a naopak inhibitor 

adenylylcyklázy působil negativně na oba sledované parametry. Recipročně exogenně podaný 

NO indukoval lipolýzu v kultivovaných adipocytech, kdežto inhibitory NOS (nespecifické a 

iNOS specifické) bez rozdílu zamezily indukci lipolýzy navozenou podáním β3-AR agonisty. 

cGMP, 2. posel v endogenní kaskádě NO-guanylátcykláza-cGMP, neměl žádný vliv na  

produkci NO ani na lipolýzu. Přestože LPS indukoval v závislosti na koncentraci produkci 

NO, neovlivnil lipolýzu, ale naopak snížil životnost adipocytů. 
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Uvedené údaje naznačují, že v signální kaskádě aktivované přes β-AR a zahrnující cAMP 

je zapojen také NO, který tak svým působením může regulovat proces lipolýzy. NO tedy 

působí v adipocytech jako signální molekula s mnohočetnými účinky, která stimuluje lipolýzu 

za fyziologických podmínek (β-adrenergní cesta) a moduluje stejný proces během 

endotoxémie. I když naše výsledky týkající se lipolytického působení NO v primární kultuře 

adipocytů nelze jednoduše převést do in vivo podmínek a vzhledem k tomu, že NO může být 

zahrnut v dalších signálních kaskádách vedoucích k lipolýze, budeme i nadále pokračovat ve 

výzkumné práci v našich laboratořích s cílem podat ucelený obraz o modulačním působení 

produkce NO na metabolismu lipidů v adipocytech bílé tukové tkáně. Závěrem lze shrnout, že 

použití primárních kultur adipocytů umožňuje lépe blíže určit hlavní buněčné struktury 

odpovědné za homeostázu lipidů v organismu a že se NO řadí mezi důležité signály, které 

regulují tento proces za fyziologických a určitých patologických podmínek souvisejících se 

zánětem.
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