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1. POUŽITÉ ZKRATKY

AG aminoguanidin
ALT alaninaminotransferáza
β-AR beta-adrenergní receptor
[Ca2+]i volný intracelulární vápenatý iont
cAMP cyklický adenosinmonofosfát
cGMP cyklický guanosinmonofosfát
CM cytokinová směs („cytokine mixture“)
cNOS konstitutivní forma syntázy oxidu dusnatého
CsA cyklosporin A
CYP450 cytochrom P450
D-GalN D-galaktosamin
eNOS endoteliální forma syntázy oxidu dusnatého
ER endoplazmatické retikulum
FasL ligand antigenu CD95 = Fas ligand
FFA volné mastné kyseliny („free fatty acids“)
FMB deskový membránový bioreaktor („flat membrane bioreactor“)
FK 506 takrolimus
GSH redukovaný glutathion
IFN interferon
IL interleukin 
iNOS indukovatelná forma syntázy oxidu dusnatého
L-NAME N-nitro-L-argininmethylester
LPS lipopolysacharid
MAPK mitogenem aktivované proteinové kinázy
mtNOS mitochondriální forma syntázy oxidu dusnatého
MTT 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl] 2,5-difenyltetrazolium bromid
mRNA informační („messenger) ribonukleová kyselina
NF-AT nukleární faktor aktivovaných T lymfocytů
NF-B nukleární faktor B
NO oxid dusnatý
NOS syntáza oxidu dusnatého
PKA protein kináza A
PCR polymerázová řetězová reakce
RNS reaktivní sloučeniny dusíku
ROS reaktivní sloučeniny kyslíku
RT revezní transkripce
SEM standardní chyba průměru
SERCA „sarco-endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase“
SNAP S-nitroso-N-acetylpenicillamin
TAG triacylglyceroly
TG thapsigargin
TNF tumor nekrotizující faktor 
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2. ÚVOD 

Oxid dusnatý (NO) 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 (Ignarro, 1990; Li a Billiar, 1999). NO je navíc molekula s antibakteriálním, 
antivirovým, antiparazitárním a protinádorovým účinkem, a proto hraje důležitou roli v 
nespecifické obraně organismu (Nussler a Billiar, 1993).  Tato zjištění nastartovala výzkum 
významu NO v imunologických procesech. 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).

NO vzniká při přeměně L-argininu na L-citrulin, ke které dochází aktivací enzymu
syntázy oxidu dusnatého (NOS). Tato reakce může být inhibována některými antagonisty 
argininu, z nichž někteří jsou specifickými inhibitory určitých izoforem NOS (např. N-
iminoethyl-L-ornithin, aminoguanidin), ostatní působí nespecificky (např. N-monomethyl-L-
arginin; L-NMMA, N-nitro-L-argininmethylester; L-NAME). 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; a 
3) NOS III (ecNOS), endoteliální konstitutivní izoforma. cNOS jsou exprimovány 
v neuronech (nNOS), endotelových buňkách (eNOS) i dalších buněčných typech a během 
několika minut produkují malé množství NO (Nathan, 1992). 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 volného intracelulárního kalcia ([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 
buněk hladkého svalu cév, moduluje cévní tonus a potlačuje oxidaci lipoproteinu a peroxidaci 
lipidů. Většina buněk exprimuje iNOS, která po expozici cytokinům a/nebo bakteriálním 
lipopolysacharidům (LPS) produkuje relativně velké množství NO během hodin a dní 
(Lorsbach a Russell, 1992). Na rozdíl od cNOS není aktivita iNOS závislá na zvýšení hladiny 
intracelulárního Ca2+ (Nathan, 1992).

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 
vyšších oxidů dusíku, jako např. NO2

- (nitrity) a NO3
- (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 sloučeniny dusíku (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 ztrátu 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 (Butler et al., 1998)

V Kupfferových buňkách (Muriel, 2000) a hepatocytech (Geller et al., 1993; McNaughton 
et al., 2002) je NO produkován především dvěmi izoformami NOS – eNOS a iNOS. Teprve 
nedávno byla v mitochondriích hepatocytů detekována Ca2+ senzitivní mitochondriální NOS 
(mtNOS), která byla identifikována jako α-izoforma NOS I (Haynes et al., 2004). Tato data 
naznačují, že NO tak hraje úlohu v jaterním metabolismu (Bredt et al., 1991; Jobgen et al., 
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2006). V játrech jsou tedy za normálních podmínek přítomny pouze nízké hladiny NO 
produkované eNOS, které regulují jaterní perfuzi. Avšak jakmile dojde k expresi iNOS jsou
v játrech produkována obrovská množství NO (Freeswick et al., 1995). LPS, prozánětlivé 
cytokiny, jakými jsou tumor nekrotizující faktor- (TNF-), interleukin-1 (IL-1) a 
interferon- (IFN-), a jejich vzájemné kombinace aktivují transkripční nukleární faktor-B 
(NF-B), který je velmi důležitý pro indukovanou expresi řady genů (např. iNOS a 
cyklooxygenázy-2) zapojených do zánětlivého procesu (Aktan, 2004). Hepatocyty se účastní 
nejen imunoregulačních procesů, ale hrají významnou roli i v imunitních obranných 
mechanismech (Suzuki et al., 1995). NO se tak stává regulátorem a efektivním 
„messengerem“ během zánětu a infekce, ale jeho přesná úloha za těchto stavů však není 
známa. 

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 
odvozeného NO na akutní rejekci transplantátu (Devlin et al., 1994). Jak bylo potvrzeno 
nedávnými studiemi, selektivní imunosupresivní látky ze skupiny kalcineurinových 
inhibitorů, cyklosporin A (CsA) a takrolimus (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). CsA a FK 506 vykazují 
podobný imunosupresivní 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). Prokazuje vysokou účinnost v prevenci a léčbě rejekce transplantovaných 
tkání a orgánů a při terapii mnoha autoimunitních onemocnění. Výhoda specifického 
imunosupresivního efektu CsA je však snižována jeho nežádoucími účinky, především 
nefrotoxicitou, poruchami funkce gastrointestinálního traktu, kožními a slizničními projevy 
(hirsutismus, hypertrichóza, hyperplazie gingiv), neurotoxicitou 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 (Kolars et al., 1992; Wu et 
al., 1995), 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 FK 506 (Kino et al., 1987).  Bylo prokázáno, že 
FK 506 v netoxických koncentracích silně inhibuje proliferativní odpověď lymfocytů 
stimulovaných alogenním antigenem, dále blokuje tvorbu cytotoxických T lymfocytů, expresi 
IL-2 receptoru a produkci cytokinů T buňkami, především IL-2, IL-3 a IFN-. Účinná 
koncentrace je přibližně stokrát nižší než u CsA (Kino et al., 1987). 

Obě látky, CsA a FK 506, se vážou na skupinu nitrobuněčných proteinů, které byly 
pojmenovány imunofiliny. Jsou to topoizomerázy, které katalyzují konformační změny jiných 
proteinů. Imunofiliny, na které se váže CsA jsou nazývány cyklofiliny. Imunofiliny, na které 
se váže FK 506, jsou označovány jako FK 506 vazebné proteiny. Tyto látky brání v buňce 
aktivaci kalcineurinu. Kalcineurin je fosfatáza se serinovou a threoninkinázovou aktivitou 
(typ 2B), je závislá na přítomnosti Ca2+ a kalmodulinu. Aktivita kalcineurinu koreluje 
s produkcí IL-2, cytokinu, který se významně podílí na časném stadiu aktivace T lymfocytů. 
Kalcineurin působí defosforylaci cytoplazmatické subjednotky transkripčního faktoru, 
nukleárního faktoru aktivovaných T lymfocytů (NF-AT), a tím umožňuje jeho translokaci do 
jádra. Imunosupresivní účinek CsA a FK 506 je tedy vyvolán inhibicí na kalcineurinu závislé 
defosforylace NF-AT (Dostál et al., 2005; Saudek, 2006). V roce 1999 Taylor a 
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spolupracovníci popsali význam kalcineurinu a dalších proteinových fosfatáz v modulaci NF-
B a následné expresi iNOS v hepatocytech (Taylor et al., 1999).

Vzhledem k tomu, že NO produkovaný iNOS během jaterního poškození provázeného 
zánětem resp. endotoxémií, který mimo jiné často komplikuje intenzivní imunosupresivní 
terapii při transplantaci jater, 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; Chang et al., 2003; Hwang a Han, 
2003; Liaw et al., 2003).  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 (Li a Billiar, 1999; Chung et al., 2001; Kim PK et al., 2001; Moreau, 
2002). Výskyt apoptózy neboli programované buněčné smrti byl popsán u řady 
hepatopatologických stavů, jakými jsou ischemicko-reperfuzní poškození, 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 infiltrujících buněk (leukocytů) při rozvoji 
apoptózy hepatocytů (Freudenberg a Galanos, 1991; Ayala et al., 1998; Morikawa et al., 
1999; Sass 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 (Nussler 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., 
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), thapsigargin (TG), vyvolávají apoptózu v 
jaterních epiteliálních buňkách různého původu (Xie et al., 2002; Sohn et al. 2003; Chae et 
al., 2004) i v primárních hlodavčích hepatocytech (Li a Holbrook, 2004).  Skutečně elevace 
[Ca2+]i působí cytotoxicky v řadě buněk včetně hepatocytů (Ueda et al., 2000). Navíc nedávno 
bylo publikováno, že TG může modulovat produkci NO a iNOS expresi v makrofázích 
(Jordan et al., 1995; Jun et al., 1996; Park et al., 1996; Chen et al., 2001; Kmoníčková 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. 

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), a primární kultury hepatocytů jsou široce využívány ve farmakologických, 
toxikologických a metabolických studiích (Berry et al., 1992) a tvoří základ pro buněčné 
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transplantace (Mito a Sawa, 1997) nebo podpůrné systémy bioumělých orgánů v klinické 
medicíně (Rozga et al., 1993). Přesto jsou metabolicky méně aktivní ve srovnání s buňkami in 
vivo. Během posledních třiceti let se vědci pokoušeli vyvinout takové modely, které by 
nejlépe napodobily podmínky in vivo a prodloužily dobu přežívání hepatocytů. Tak byl 
vyvinut např. sendvičový model, kde byla vrstva hepatocytů uzavřena mezi dvě vrstvy 
kolagenu. 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; Bader et al., 1996a; Richert et al., 2002). 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). Současně se snahou najít optimální komponenty 
kultivačních médií (Mitaka, 1998; Bader et al., 1999; Katsura et al., 2002) byly vyvinuty 
systémy kokultur (Bader et al., 1996b; Auth et al., 1998; Bhandari et al., 2001) a mnohem 
dokonalejší organoidní kultury (Bader et al., 1996b; Auth et al., 1998; Michalopoulos et al., 
2001). 

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 a 
imobilizované hepatocyty, kterou se zlepšuje proces oxygenace a umožňuje dostatečné 
odstranění konečných metabolických produktů v hepatocytárním bioreaktoru, se jeví jako 
významně hodnotný pro zlepšení funkční kompetence buněk (Gillies et al., 1993). 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 pro tzv. přemosťovací či překlenovací terapii („bridged therapy“) (De 
Bartolo et al., 2000). Navíc lze hepatocytárních bioreaktorů s úspěchem využít ke kontinuální 
monitoraci metabolismu různých léčiv (např. CsA) a signálních molekul (např. NO) a určit 
v reálném čase jejich vliv na metabolické pochody v hepatocytech (Gillies et al., 1993; 
Farghali et al., 1994; Bader et al., 1998; DeBartolo et al., 2000; 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 perfundovaných 
kultur s možnými farmakologickými intervencemi skrze modulaci NOS a za použití látek, 
jakými jsou donory NO a inhibitory NOS.

Bioreaktorový systém a buněčné kultury lze také použít ke studiu vlivu NO na 
metabolismus primárních adipocytů izolovaných z tukové tkáně (Lincová et al., 2002).  
Adipocyty jako důležitý a rozhodující činitel energetické homeostázy a metabolických 
komplikací obezity totiž 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; 
Bertile et al., 2003; Diez a Iglesias, 2003).  Adipocyty totiž produkují více jak 20 doposud
identifikovaných bioaktivních peptidů, nazývaných adipokiny, což 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 
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lipolytický efekt, který je zprostředkován různými subtypy β-adrenergních (především β1 a β3) 
receptorů. Následná aktivace signální kaskády G stimulační
protein/adenylylcykláza/cAMP/protein kináza A (PKA) vedoucí ke stimulaci hormon 
senzitivní lipázy, která hydrolyzuje triacylglyceroly (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). 

V posledních letech se předpokládalo, že vedle jiných endogenních mediátorů má určitou 
roli v lipidovém metabolismu tukové tkáně i NO. To vyplývá i ze zjištění, že exogenně 
podaný leptin indukuje uvolnění cirkulujícího NO (Frühbeck a Gomez-Ambrosi, 2001). 
Exprese dvou známých izoforem NOS, eNOS a iNOS, byla opravdu prokázána v potkaní 
(Ribiere et al., 1996; Kapur et al., 2000) i lidské (Andersson et al., 1999) tukové tkáni. Jako u 
řady jiných typů buněk, dodání endotoxinu výrazně zvýšilo buněčnou koncentraci a aktivitu
iNOS jak v bílé tak v hnědé tukové tkáni (Kapur et al., 2000). Metabolismus tuků je silně 
ovlivněn za stavů spojených s rozvojem zánětu, mezi které se řadí kromě endotoxémie rovněž 
metabolická onemocnění, jakými jsou obezita a diabetes (Chandalia a Abate, 2007). Těžká 
endotoxémie způsobuje totiž hyperglykémii generalizovaným snížením aktivity 
lipoproteinové lipázy, časově limitujícího faktoru odpovědného za intravaskulární hydrolýzu 
TAG, a navíc stimuluje expresi a aktivitu iNOS v klíčových TAG-hydrolyzujících tkáních 
(Picard et al., 2001). Přesto přesný mechanismus, kterým signální molekuly včetně NO 
modulují energetický metabolismus, a vztah mezi NO a adipocyty není zatím plně objasněn. 
K lepšímu porozumění lipidového i glukózového metabolismu mohou v současnosti pomoci i 
další studie, které dokládají interakce mezi adipocyty a hepatocyty prostřednictvím několika 
signálních cest včetně těch indukovaných leptinem a/nebo NO a jejichž cílem je snaha nalézt 
vhodné možnosti intervence (Aiston a Agius, 1999; Berg et al., 2001; Hainer a Bendlová, 
2004; Jobgen et al., 2006). 

3. CÍLE PRÁCE

1) Jedním z cílů naší vědecké práce bylo porovnání modulačního účinku CsA a FK 506 
na indukovanou expresi iNOS mRNA a produkci NO hepatocyty in vitro. Za stejných 
podmínek byla sledována také funkční kapacita (produkce urey) a buněčná integrita 
(propustnost pro ALT) hepatocytů. Pro experimenty byly použity primární buněčné kultury 
potkaních hepatocytů stimulovaných lipopolysacharidy Escherichia coli (LPS) nebo směsí 
cytokinů („cytokine mixture“ = CM, tj. TNF-α + IL-1β + IFN-γ). V hepatocytech byly 
zjišťovány také účinky nespecifického (L-NAME) a specifického (aminoguanidin, AG) iNOS 
inhibitoru.

2) 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 a prednisolonu.
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3) Dalším cílem bylo studovat účinky NO na životnost, funkční integritu a na spontánní 
nebo hepatotoxiny indukovanou buněčnou smrt (apoptózu a nekrózu) potkaních hepatocytů
v primární kultuře za využití biochemických, morfologických a imunohistochemických 
hodnocení vlivu podání:

a) NO donoru, S-nitroso-N-acetylpenicillaminu (SNAP);
b) hepatotoxinu, D-galaktosaminu (D-GalN), samotného nebo v kombinaci 

s LPS;
c) thapsigarginu (TG), tj. látky schopné navodit zvýšení [Ca2+]i.

4) Protože úloha endogenního NO v bílé tukové tkáni není stále objasněna,  sledovali 
jsme jednak vliv signální cesty NO na lipolýzu (tj. na tvorbu glycerolu a volných mastných 
kyselin) a také vliv β-adrenergní/cAMP lipolytické kaskády na produkci NO v primárních 
kulturách potkaních adipocytů za:

a) podmínek simulujících endotoxémii podáním LPS;
b) podání nespecifických a specifických β3-AR agonistů (isoprenalin a BRL-

37344) a antagonistů  (propranolon a bupranolon) a jejich kombinací, dále
modulátorů intracelulárního cAMP (forskolin, SQ 22,536, 3-isobutyl-1-
methylxantin a dibutyryl-cAMP), nespecifického a specifického iNOS 
inhibitoru (L-NAME a aminoguanidin) a NO donoru (SNAP) bez nebo 
společně s β3-AR agonistou, a konečně také analogu cGMP (8-bromo-cGMP).

4. METODY

Vzhledem k rozsáhlosti údajů týkajících se použitých experimentálních postupů jsou zde 
uvedeny jen obecné údaje týkající se použitých pokusných zvířat a ostatní metodiky jsou 
zmíněny jen velice stručně v kapitolách Cíle práce a Výsledky. 

4.1. Pokusná zvířata

Všechny pokusy byly prováděny na potkaních samcích konvenčního kmene Wistar 
(dodavatel Velaz a.s., Lysolaje). Použité protokoly 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. 

4.2. Izolace potkaních hepatocytů a adipocytů 

Hepatocyty byly izolovány z jater potkanů standardní dvoustupňovou 
kolagenázovou/EGTA metodou (Moldéus et al., 1978; Farghali et al., 1994).  Adipocyty byly 
získány digescí epididymální tukové tkáně kolagenázou (Rodbell, 1964; Lincová et al., 2002).
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5. VÝSLEDKY

5.1. Působení CsA, FK 506, L-NAME a aminoguanidinu na expresi iNOS, funkční 
kapacitu a buněčnou integritu potkaních hepatocytů stimulovaných LPS nebo 
cytokinovou směsí in vitro (Publikace I a II)

Tabulka 1:  Vliv CsA, FK 506, N-nitro-L-argininmethylesteru (L-NAME) a aminoguanidinu 
(AG) na koncentraci (c) nitritů (NO2

-), urey a ALT v LPS a cytokinovou směsí (CM) 
stimulovaných hepatocytech (= 100%). Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM (n = 9-
21 měření, tj. po trojicích z 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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Zjistili jsme, že ve stimulovaných hepatocytech se ovlivnění exprese iNOS 
imunosupresivy CsA a FK 506 liší. Zatímco podání CsA potlačilo expresi iNOS mRNA 
v LPS nebo CM stimulovaných hepatocytech na prakticky nedetekovatelné hodnoty, FK 506
neinhiboval indukovanou expresi iNOS mRNA.  Tuto expresi neovlivnily ani L-NAME a 
AG. Po 24 hod inkubaci byla v kontrolní skupině nestimulovaných buněk také detekována 
iNOS mRNA a v hepatocytech stimulovaných LPS a CM byl přítomen intenzivní iNOS RT-
PCR produkt. 

V Tabulce 1 je souhrnně uvedeno ovlivnění koncentrací nitritů (stanoveno pomocí 
Griessova činidla), urey a ALT v supernatantech kultur hepatocytů při různých kombinacích 
stimulačních a imunosupresivních látek nebo iNOS inhibitorů. 

5.2. Vliv různých kultivačních podmínek a perfuze na spontánní produkci NO, 
funkčně/metabolickou výkonnost a buněčnou integritu hepatocytů v bioreaktoru a 
konvenční primární kultuře (Publikace III a IV)

Tabulka 2: Rychlost spontánní produkce NO (resp. nitritů), biosyntézy urey (z 1mM 
NH4Cl), úbytku CsA (stanoveno HPLC) a vyplavování ALT z hepatocytů v konvenční 
kultuře (HC) a v deskovém membránovém bioreaktoru (FMB).  Výsledky jsou vyjádřeny jako 
průměr ± SEM (n = 3-4 nezávislá měření/experimenty).

CsA
% počáteční 

hodnoty

           Metabolit

Modul:
médium

Nitrity

nmol/106buněk/h

0-48 hod

Urea

μg/106buněk/h

0-48 hod

ALT

mU/106buněk/h

0-48 hod
za

24 h
za

48 h

SCL-HC: WE + FBS    5,10 ± 0,53    1,55 ± 0,03    2,47 ± 0,07

SCL-HC: CsA 2μg/ml    4,56 ± 0,57 *    1,74 ± 0,04 *    2,61 ± 0,07 24 ± 3 19 ± 3

SCL-FMB: WE + FBS    1,07 ± 0,05 *    2,59 ± 0,44 *    2,37 ± 0,30

SCL-FMB: CsA 2μg/ml   0,60 ± 0,11 #,^    2,87 ± 0,59 ^    3,23 ± 0,60 16 ± 2^ 9 ± 1^

SW-FMB: WE + FBS    0,54 ± 0,01 #    3,82 ± 0,46 #    1,33 ± 0,09 #

SW-FMB: HM - FBS    0,34 ± 0,05 +    4,67 ± 0,97 #    2,18 ± 0,14 +

SW-HC: HM - FBS    0,19 ± 0,01 *,o   2,27 ± 0,09 *,o    1,86 ± 0,05 *,o

HC = konvenční kultura hepatocytů („hepatocyte culture“), FMB = deskový membránový bioreaktor 
(„flat membrane bioreactor“), SCL = hepatocyty uchycené na jedné vrstvě kolagenu („single-collagen-
layer“), SW = hepatocyty imobilizované mezi dvěmi vrstvami kolagenu („sandwich“), WE + FBS = 
Williamovo médium E s fetálním bovinním sérem, HM – FBS = „Hybridoma Medium“ bez séra 
s prednisolonem a s dalšími hormony.
Statisticky signifikantní rozdíly (p < 0,05 stanoveno pomocí ANOVA s Bonferoniho post-hoc testem) 

v porovnání s (vs.): * SCL-HC: WE + FBS; 
#

SCL-FMB: WE + FBM; ^ SCL-HC: CsA 2μg/ml; 
+

SW-

FMB: WE + FBS; 
o

SW-FMB: HM – FBS.

Kontinuálně perfundované imobilizované hepatocyty v niťovém a deskovém 
membránovém bioreaktoru (flat membrane bioreactor, FMB) byly schopny velmi dobře 
metabolizovat amoniak za téměř lineární biosyntézy urey. Navíc byly metabolicky mnohem 
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výkonnější v porovnání s přerušovanou perfuzí hepatocytů spojenou s chladovou konzervací a 
se stacionární konvenční buněčnou kulturou. 

V konvenční i perfundované kultuře překrytí hepatocytů druhou vrstvou kolagenu 
(sendvičový model) signifikantně snížilo produkci nitritů a vyplavování ALT a současně 
významně zvýšilo biosyntézu urey. Přidání prednisolonu, který je znám pro svoji schopnost 
inhibovat expresi iNOS, vedle očekávaného snížení hladin NO stimulovalo biosyntézu urey 
v hepatocytech. Perfuze hepatocytů ve FMB významně zefektivnila biotransformaci CsA a 
navíc nám umožnila sledovat časový průběh  působení CsA na biosyntézu urey a na snižování 
hladin NO (Tab. 2).

5.3. Vliv SNAP, thapsigarginu a D-galaktosaminu na produkci NO a buněčnou smrt 
hepatocytů v primární kultuře (Publikace V, VI a VII)

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 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.

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 hod inkubace TG v závislosti na dávce zvýšil 
hladiny [Ca2+]i, snížil produkci NO a zvýšil apoptózu (resp. aktivitu kaspázy-3, vyplavování 
cytochromu c z mitochondrií, fragmentaci DNA, počet Annexin-V pozitivních buněk), kdežto 
během 24-48 hod TG v závislosti na dávce zvýšil v kultuře hepatocytů produkci NO a 
současně i nekrózu (resp. snížení redukce MTT, zvýšení hladin ALT a počtu nekrotických 
elementů), které byly inhibovány AG. 

Také D-GalN zjevně moduloval produkci NO a buněčnou smrt hepatocytů 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 hod inkubaci. Během 0-
24 hod blokáda jak spontánní tak LPS stimulované NO produkce navozená D-GalN 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 byla doprovázena celkově vysokým výskytem buněčné smrti
hepatocytů.  

5.4. Vliv NO na lipolýzu adipocytů po podání LPS nebo modulátorů signální cesty β-
adrenoceptor/cAMP in vitro (Publikace VIII a IX)

LPS v závislosti na dávce významně zvýšil produkci NO a snížil životnost adipocytů, 
jak bylo stanoveno spektrofotometricky pomocí redukce MTT mitochondriálními 
dehydrogenázami. Po 24 hod inkubaci byla lipolytická odpověď adipocytů na podání LPS 
variabilní: zvýšená, snížená nebo nezměněná. 
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V primární kultuře adipocytů isoprenalin a BRL-37344 (BRL) signifikantně zvýšily 
hladiny jak nitritů, tak i glycerolu a volných mastných kyselin (FFA), přičemž β3-AR agonista 
BRL  byl mnohem účinnější ve všech parametrech vzhledem k 10x nižší použité koncentraci. 
Naopak β-AR antagonisté, propranolol a bupranolol, významně snížily β-agonisty 
indukovanou produkci NO a lipolýzu. Navíc byla po podání β-AR agonistů a antagonistů a 
jejich párů zjištěna významná pozitivní korelace (p < 0.001) mezi hladinami nitritů a 
glycerolu (R2 = 0,90), resp. FFA (R2 = 0,83).

Látky stimulující intracelulární produkci cAMP, forskolin a 3-isobutyl-1-
methylxantin, již po 60 min kultivace signifikantně indukovaly vyplavování glycerolu 
z adipocytů, které bylo po 150 min následováno progresivním zvýšením bazálních hladin 
dusitanů a FFA. Samotný db-cAMP vykazoval ještě ve 24 hod stejný efekt na produkci NO a 
stimulaci lipolýzy. Naopak inhibitor adenylylcyklázy SQ 22,536 významně snížil BRL-
indukovanou produkci NO a lipolýzu a to již po 30 min inkubace.

Z látek zasahujících do signálních mechanismů NO právě SNAP jako exogenní donor 
NO přirozeně elevoval hladiny nitritů a nitrátů (stanoveno pomocí kitu, Roche Diagnostic 
Praha) v médiu až 27krát oproti kontrole a 19krát oproti BRL samotnému. Navíc  SNAP 
v závislosti na dávce zvýšil uvolňování glycerolu a FFA z nestimulovaných adipocytů, 
přičemž byl méně efektivní v indukci lipolýzy než BRL a zásadně neovlivnil BRL-
indukovanou lipolýzu. Jak L-NAME tak aminoguanidin již po 150 min inkubace 
signifikantně a dlouhodobě (24 hod) potlačily BRL-indukovanou produkci NO a lipolýzu.
Analog cGMP neměl žádný vliv na lipolýzu a ani na produkci NO.

6. DISKUZE
           
       Vzhledem k tomu, že úloha NO indukovaného během jaterního 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, CsA a FK 506, které 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. Tato data jsou v souladu s předchozími výsledky z naší 
laboratoře (Střeštíková et al., 2001) a z jiných pracovišť (Kaibori et al., 1999; 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 iNOS v makrofázích a hepatocytech. 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 způsobem, který je selektivní pro různé 
buňky a částečně nezávislý na kalcineurinu. Skutečně 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) (Matsuda a Koyasu, 2003). Současně bylo zjištěno, že aktivace MAPK signálních 
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kaskád v hepatocytech a dalších buňkách může mimo jiné indukovat expresi iNOS aktivací 
NF-κB (Wu a Cederbaum, 2004). Tato zjištění nasvědčují tomu, že by CsA a FK 506 mohly 
inhibovat expresi iNOS skrze supresi MAPK. 

V potkaních hepatocytech byl navíc definován význam proteinových fosfatáz a jejich 
inhibitorů v procesu aktivace NF-κB a následné exprese iNOS (Taylor et al., 1999). 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 
(Rieckmann et al., 1992; Imbert et al., 1994; Dong et al., 1995; Sun et al., 1995). 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). Schopnost modulovat expresi iNOS může tak částečně 
zlepšovat terapeutický (např. protizánětlivý) efekt imunosupresivních látek a současně může 
být příčinou jejich nežádoucích účinků.

Jak je patrné z Tabulky 1 vliv inhibitorů NOS (CsA, FK 506, L-NAME a AG) na 
buněčnou integritu hepatocytů stimulovaných LPS nebo CM nemá těsný vztah k produkci 
NO. Toto je dáno selektivitou v inhibici izoenzymů NOS a odlišnostmi v ostatních 
biologických vlastnostech majících vztah k jednotlivým inhibitorům NOS. Hepatotoxické 
působení CsA během endotoxémie jsme potvrdili in vivo (Publikace I) a také in vitro při 
použití vysokých dávek CsA (Kučera a Canová, 2002). Jak bylo nedávno uvedeno, CsA je 
schopen vyvolat apoptózu (Grub et al., 2000), avšak může v hepatocytech působit i 
antiapoptoticky (Miñana et al., 2002; Plin et al., 2004). Podobné in vivo (Publikace II) a in 
vitro a účinky, především  hepatoprotektivní, vykazuje také FK 506 (Kawano et al, 1994; 
Kaibori et al., 2001; Laurens et al., 2006). Sakr a spolupracovníci 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., 1991; 1993). 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).  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). 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 (Publikace VI).  

Dosavadní experimenty zkoumající úlohu indukované produkce NO během jaterního 
poškození provázeného zánětem zatím nedokázaly zodpovědět základní otázku, zda NO 
produkovaný během endotoxémie má ochranný (Nussler et al., 1992; Kolb a Kolb-Bachofen 
1998) nebo naopak škodlivý (Geller et al., 1993) účinek na jaterní funkce. V in vivo studiích, 
které jsme prováděli paralelně s in vitro experimenty (Publikace I a II), jsme prokázali, že NO 
indukovaný během endotoxémie působí hepatoprotektivně jako adaptivní mechanismus a že 
inhibice iNOS  zvyšuje hepatocelulární poškození. Hepatoprotektivní účinek NO během 
akutní endotoxémie lze vysvětlit jeho prokázaným antiapoptotickým efektem (Li a Billiar, 
2000). Avšak v našich in vitro studiích jsme prokázali, že časná (0-24 hod) i pozdní (24-48 
hod) aplikace LPS, která signifikantně zvýšila 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 (Publikace 
VII). Z našich výsledků a podle dat jiných autorů (Kuwabara a Imajoh-Ohmi, 2004) týkajících 
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účinků LPS in vitro lze usuzovat, že LPS indukuje mitochondriální dysfunkci, která se 
uplatňuje v časných fázích LPS zprostředkované apoptózy. Po podání LPS byla navíc 
demonstrována důležitá úloha Fas ligandu (FasL) a kaspázy-3 v kaskádě dějů vedoucích 
k apoptóze hepatocytů bez známek nekrózy in vivo a in vitro (Hamada et al., 1999). 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; Kumar et al., 2004; Liao et al., 
2004). Rozpor mezi 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 (Trauner et al., 2003). 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, které způsobují poškození buněk (Wink et al., 1997; 
Carnovale et al., 2000; Espey 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 v 
buňkách, které produkují buď ROS a/nebo RNS, a na dalších biochemických nebo 
patologických činitelích. 

V kulturách nestimulovaných hepatocytů jsme opakovaně v průběhu 0-24 hod 
inkubační periody detekovali poměrně vysoké hladiny nitritů (Publikace I-VII) a současně 
iNOS mRNA produkt RT-PCR (Publikace I a II). 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 (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 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). 

Kontinuální 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 deskového membránového bioreaktoru (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; De Bartolo et al., 2000; 
2006). Speciální semipermeabilní 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. 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 a své hepatospecifické 
funkce, resp. schopnost syntetizovat ureu a biotransformovat CsA, ve srovnání s konvenční 
primární kulturou, což je v souladu i s jinými studiemi (De Bartolo et al., 2006).

Biotransformační kapacita hepatocytárního bioreaktoru je ideálním parametrem pro 
demonstraci metabolické způsobilosti systému. Další výhodou zkoumání biotransformace 
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CsA v tomto systému je jeho potenciální využití v systémech podporujících bioumělá játra 
(Busse et al., 1999; Naruse a Makuuchi, 2002). Překvapivé bylo naše zjištění, že inhibice 
spontánní produkce NO vlivem podání nízkých dávek CsA, 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). Je známo, že 
glukokortikoidy inhibují expresi iNOS mRNA v hepatocytech (Geller et al., 1993) a že hrají 
důležitou úlohu v kontrole spontánní „dediferenciace“ primárních hepatocytů v kultuře (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. 
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. cyklu 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. Proto lze předpokládat, že 
metabolismus NO a urey se budou vzájemně ovlivňovat a soupeřit o společné enzymy a 
prekurzory (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; 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. NO produkovaný iNOS in vivo může mít jak proapoptotické tak 
antiapoptotické účinky v játrech (Li a Billiar, 1999; Chung et al., 2001; Kim PK et al., 2001; 
Moreau, 2002). Naše studie také popisují jak antiapoptotické 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). Naopak k odlišným 
výsledkům jsme dospěli při inhibici spontánní produkce NO prednisolonem (Publikace IV, 
viz výše). Navíc jsme pozorovali signifikantní nárůst apoptózy hepatocytů v souvislosti se 
zvýšenou endogenní produkcí NO navozenou podáním LPS (Publikace VII), jak bylo 
popsáno výše. 

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.  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).  K inhibici NO produkce D-GalN v průběhu 0-24 hod dochází zřejmě 
přímo potlačením de novo iNOS syntézy vlivem rychlé deplece uridinových nukleotidů 
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vedoucí k celkovému útlumu syntézy RNA a proteinů v hepatocytech bez vlivu na D-GalN 
indukovanou hepatotoxicitu (McMillan 1999a; 1999b). Ve schodě s in vivo studiemi 
(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 tak i nekrózy. Na rozdíl 
od našich výsledků některé in vitro studie s D-GalN naznačují, že NO zprostředkovává 
apoptózu  hepatocytů během 24-48 hod (Siendones et al., 2005; Rodriguez-Ariza et al., 2005). 
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). 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). To dokládají i naše 
morfologická a imunocytochemická pozorování (Publikace V). Navíc D-GalN je schopen 
indukovat apoptózu jednak kaskádou aktivující prokaspázu-3 za přispění tzv. lysoapoptáz 
(Katunuma et al., 2001) nebo přímo 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 (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. Zajímavá jsou 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 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). Tak jsme prokázali, že TG navozená inhibice časné 
spontánní produkce NO zvýšila výskyt apoptózy v kultuře hepatocytů. 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). Jak bylo publikováno, NO může navíc zprostředkovávat propojení 
mezi mitochondriemi (Borutaite et al., 2000; Brown, 2001) 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).  Poškození mitochondrií jsme 
skutečně potvrdili zvýšeným vyplavováním cytochromu c  a snížením redukce MTT 
hepatocyty po podání TG. Řada prací dokládá význam ER stresu v TG indukované apoptóze 
různých buněk (Sohn et al., 2003; Chae et al., 2004; Humez et al., 2004; 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). 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 (Sohn et al., 2003) naznačují, 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; 
Malhi et al., 2006).
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Vzhledem k významu adipocytů při energetické regulaci a obezitě výzkum se 
intenzivně 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). Na rozdíl 
od in vivo studií (Picard et al., 2001; Sugawara et al., 2003), naše výsledky ukazují (Publikace 
VIII), že lipolytická odpověď kultivovaných potkaních adipocytů na podání různých 
koncentrací LPS nebyla patrná i přes signifikantní zvýšení produkce NO. 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). 
Předpokládá se, že NO odvozený od iNOS způsobuje poruchy v energetickém metabolismu v 
modelu endotoxémie a jiných zánětlivých onemocnění (Kapur et al., 2000; Penfornis a 
Marette, 2005). 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 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-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 β-AR, převážně pak β3-AR, a aktivace
kaskády adenylylcykláza/cAMP vede k lipolýze kultivovaných adipocytů  Současně aktivace
této signální kaskády indukovala 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).  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 různých proteinových kináz (Taylor, 1999; 
Yin et al., 2003; Chernogubova, 2004; Kumar et al., 2004; Liao et al., 2004). Exogenně 
podaný NO (SNAP) v našem experimentu indukoval lipolýzu v kultivovaných adipocytech a
inhibitory NOS, L-NAME a AG, bez rozdílu zamezily indukci lipolýzy navozenou podáním 
β3-AR agonisty. Analog cGMP však neměl žádný vliv na lipolýzu. Obdobné výsledky byly 
popsány i v jiných studiích dokládající lipolytické působení NO nezávislé na cGMP (Gaudiot 
et al., 2000; Frühbeck a Gomez-Ambrosi, 2001).  Dle dostupné literatury byla vůbec poprvé 
v naší studii stanovena významná pozitivní korelace mezi produkcí NO a lipolýzou. In vivo 
bylo vskutku nalezeno na dávce závislé lipolytické působení intravenózně podaného leptinu, 
které korelovalo se sérovými koncentracemi nitritů (Frühbeck 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). 
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).  
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7. ZÁVĚRY

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. 
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.

2) Z výsledků zde prezentovaných (Publikace III a IV) je patrné, že kontinuálně perfundované 
imobilizované hepatocyty v niťovém a 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. Perfuze hepatocytů ve FMB zefektivnila 
metabolismus CsA a navíc nám umožnila sledovat časový průběh působení CsA na 
biosyntézu urey a na modulaci hladin NO nedestruktivním způsobem, což demonstruje 
flexibilitu perfundované kultury. Naše data naznačují, že snížení spontánní produkce NO 
podáním 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. 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) Naše studie popisují jak antiapoptotické tak proapoptotické působení NO v primární 
kultuře potkaních hepatocytů (Publikace V-VII):

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 
viabilních buněk. Zároveň imunocytochemická analýza apoptózy hepatocytů odhalila, že 
detekce štěpené (aktivní) kaspázy-3 nejlépe koreluje s definovanými fenotypickými kritérii 
pro apoptózu.
B) Naše výsledky nasvědčují tomu, že TG navozuje smrt hepatocytů formou apoptózy a 
nekrózy v závislosti na inhibici nebo indukci produkce NO a také na mitochondriální 
dysfunkci. Přičemž se zdá, 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. 
C) Ukázali jsme, že také D-GalN zjevně moduluje NO a buněčnou smrt v závislosti na 
kultivačních podmínkách a 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 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 
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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. I když LPS významně 
indukoval produkci NO a snížil životnost adipocytů, neměl vliv na lipolýzu. Lze tedy shrnout, 
že použití primárních kultur adipocytů umožňuje 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 (β-adrenergní cesta) a určitých patologických 
podmínek souvisejících se zánětem (např. endotoxémií/LPS). 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.

8. SHRNUTÍ

Oxid dusnatý (NO) se podílí na překvapivě velkém množství životně důležitých 
fyziologických a patofyziologických dějů. Exprese syntázy oxidu dusnatého, endoteliální 
(eNOS) a inducibilní (iNOS), byla prokázána mimo jiné také v potkaních játrech a bílé tukové 
tkáni. Proto cíli této dizertační práce bylo poskytnout in vitro data o NO v játrech a bílé 
tukové tkáni a stanovit: 1) působení selektivních imunosupresivních látek, cyklosporinu A
(CsA) a takrolimu (FK 506), a specifických a nespecifických iNOS inhibitorů na produkci 
NO a expresi iNOS během endotoxemického poškození za použití primárních kultur 
potkaních hepatocytů; 2) spontánní produkci NO za různých kultivačních podmínek spolu 
s porovnáním jejího vlivu na funkční stav hepatocytů v konvenční buněčné kultuře a 
v hepatocytárních bioreaktorech; 3) účinky S-nitroso-N-acetylpenicillaminu (SNAP), D-
galaktosaminu (D-GalN), lipopolysacharidu (LPS), LPS+D-GalN a thapsigarginu (TG), 
selektivního inhibitoru Ca2+-ATPázy sarkoendoplazmatického retikula, na 
apoptotické/nekrotické ukazatele ve vztahu k produkci NO; 4) vliv LPS na lipolýzu s ohledem 
na stimulaci iNOS; a 5) vzájemné působení NO produkce a β3-adrenoreceptorové (β3-
AR)/cAMP kaskády na lipolýzu epididymálních potkaních adipocytů v kultuře.

Zjistili jsme, že CsA, FK 506, N-nitro-L-argininmethylester (L-NAME) a aminoguanidin 
(AG) významně snížili LPS nebo cytokinovou směsí indukovanou produkci NO 
v hepatocytech. CsA byl v tomto smyslu účinnější než FK 506. CsA zabránil expresi iNOS 
mRNA, kdežto FK 506 a inhibitory NOS působili posttranskripčně. Vliv na únik ALT 
z hepatocytů byl různý: CsA jej zvýšil, AG snížil, u L-NAME  se uplatnily oba účinky a FK 
506 na něj neměl žádný vliv. 
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Na rozdíl od konvenčních systémů buněčných kultur hepatocyty perfundované 
v agarózovém niťovém bioreaktoru a v deskovém membránovém bioreaktoru (FMB)
prokázaly vysokou funkční a biochemickou výkonnost v průběhu 2-3 dnů. Hepatocyty 
kultivované ve FMB, především v médiu s prednisolonem a/nebo v „sendvičové“ konfiguraci, 
byly funkčně stabilní, o čemž svědčí vysoký stupeň biosyntézy urey z NH4Cl a 
biotransformace CsA, dále nízké vyplavování ALT a potlačená spontánní produkce NO. 
Perfuze hepatocytů ve FMB zefektivnila metabolismus CsA a navíc nám umožnila sledovat 
časový průběh působení CsA na biosyntézu urey a na modulaci hladin NO nedestruktivním 
způsobem, což demonstruje flexibilitu perfundované kultury.

Exogenně dodaný NO skrze SNAP v závislosti na dávce zvýšil počet viabilních 
hepatocytů na rozdíl od snížení nekrotických a apoptotických hepatocytů v kultuře. 
Imunohistochemická detekce štěpené kaspázy-3 nejlépe korelovala s definovanými 
fenotypickými kritérii pro apoptózu hepatocytů. Spontánní produkce NO odvozená od iNOS 
byla vyšší během 0-24 hod než 24-48 hod kultivace a byla blokována aplikací TG nebo D-
GalN během 0-24 hod. V průběhu 0-24 hod TG v závislosti na dávce zvýšil bazální hladiny 
[Ca2+]i a apoptózu i sekundární nekrózu hepatocytů, což bylo prokázáno morfologicky 
(barvení Annexin V/propidium jodidem) a biochemicky (aktivita kaspázy-3, vyplavení 
cytochromu c a ALT, MTT test). Během 24-48 hod TG značně zvýšil základní produkci NO a 
stupeň nekrózy, která byla potlačena selektivním iNOS inhibitorem AG. D-GalN mírně zvýšil 
produkci NO během 24-48 hod, kdy byl mnohem účinnější při indukci apoptózy a nekrózy 
hepatocytů než v době 0-24 hod. Přidání LPS k D-GalN podstatně zhoršilo apoptoticko-
nekrotické ukazatele pouze na konci 0-24 hod. Překvapivě podíl apoptotických buněk byl 
zřetelně nižší po aplikaci LPS+D-GalN než po LPS samotném během 0-24 hod, zatímco 24-
48 hod inkubace vyvolala masivní nárůst apoptotických a nekrotických hepatocytů.

LPS také vyvolal koncentračně závislé zvýšení NO se současným snížením životnosti 
primárních potkaních adipocytů v kultuře. Avšak LPS neovlivnil lipolýzu. Naše výsledky 
naznačují, že β-adrenergní lipolýza, obzvláště β3-AR působení, které je realizováno přes 
signální cestu adenylylcykláza/cAMP/protein kináza A, zahrnuje NO produkci  níže v β3-
AR/cAMP kaskádě. Pro β-AR agonisty, antagonisty a jejich páry byla stanovena pozitivní 
korelace mezi hladinami nitritů a glycerolem nebo volnými mastnými kyselinami v médiu 
s hodnotami R2 0,90 a 0,83.

V souhrnu předložené výsledky umožňují získat nový pohled na problematiku oblasti 
důležité, ale doposud kontroverzní a nejasné úlohy NO signalizace v játrech a tukové tkáni. 
Naše data naznačují, že izoformy NOS hrají úlohu v modulaci hepatocytárního poškození 
během působení zánětlivých signálů. V klinické praxi by měla být brána v úvahu inhibice 
iNOS vyvolaná látkami jako CsA a FK 506 vzhledem k jejich širokému spektru použití. 
Monitorování hladin nitritů v průběhu procesu izolace a kultivace naznačuje, že spontánně 
produkovaný NO má negativní dopad na metabolickou a funkční integritu hepatocytů. 
Protože produkce NO je signifikantně modulována SNAP, D-GalN, LPS, LPS+D-GalN a TG, 
a NO je buď důležitý signál anebo částečně rozhodující v apoptoticko-nekrotických dějích 
v závislosti na použitém agens, data týkající se apoptózy by měla být interpretována 
s opatrností a dále zkoumána za využití kombinace různých testovacích metod. Navíc naše 
výsledky podporují pojetí NO jako signální molekuly s mnohočetnými účinky, která stimuluje 
lipolýzu za fyziologických podmínek (β-adrenergní cesta) a moduluje stejný proces během 
zánětlivých (LPS) stavů.
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9. SUMMARY

Nitric oxide (NO) is involved in surprising array of vital physiological and 
pathophysiological phenomena. The expression of nitric oxide synthases, endothelial (eNOS) 
and inducible (iNOS), was demonstrated in rat liver and white adipose tissue among others.
Therefore, the goals of the present thesis were to provide in vitro data about NO in the liver
and white adipose tissue and to assess: 1) the effects of selective immunosuppressive drugs, 
cyclosporin A (CsA) and tacrolimus (FK 506), and nonspecific and specific iNOS inhibitors 
on NO production and iNOS expression during endotoxemic insult using primary rat 
hepatocyte culture; 2) spontaneous NO production under various culture conditions with 
comparison of its influence on functional status of hepatocytes  in conventional cell culture 
and in hepatocyte bioreactors; 3) effects of S-nitroso-N-acetyl penicillamine (SNAP), D-
galactosamine (D-GalN), lipopolysaccharide (LPS), LPS+D-GalN and thapsigargin (TG), a
selective inhibitor of a sarco-endoplasmic reticulum-Ca2+-ATPase, on apoptotic/necrotic 
markers in relation to NO production; 4) the effect of LPS on lipolysis in relation to iNOS 
stimulation; and 5) the interplay between NO production and β3-adrenoreceptor (β3-
AR)/cAMP pathway on lipolysis in rat epididymal adipocyte culture.

We found that CsA, FK 506, L-nitroarginine methyl ester (L-NAME) and aminoguanidine 
(AG) significantly decreased LPS or cytokine mixture-induced NO production in hepatocytes. 
CsA was more effective than FK 506 in this respect. CsA blocked iNOS mRNA expression 
while FK 506 and NOS inhibitors acted posttranscriptionally. There were different effects on 
hepatocyte ALT leakage: CsA increased it, AG decreased it, L-NAME exerted both effects 
and FK 506 had no effect. 

In contrast to conventional cell culture systems, hepatocytes perifused in the agarose gel 
thread bioreactor and in the flat membrane bioreactor (FMB) showed good functionality and 
biochemical competence during 2-3 days. Hepatocytes cultured in the FMB, specifically in 
culture medium with prednisolone and/or in a "sandwich" configuration, were functionally 
stable, as shown by a high rate of urea biosynthesis from NH4Cl and CsA biotransformation, 
low ALT leakage and suppressed spontaneous NO production. The time course of CsA effects
on the modulation of urea and spontaneous NO production in perifused culture demonstrated 
flexibility of FMB, in those minor changes could be observed at diverse time intervals and in 
a non-destructive way. 

Exogenously delivered NO due to SNAP, dose-dependently increased number of viable 
hepatocytes in contrast to the decrease of necrotic and apoptotic hepatocytes in culture. 
Immunocytochemical detection of cleaved caspase-3 best correlated with defined 
phenotypical criteria of hepatocyte apoptosis. The iNOS-mediated spontaneous NO 
production was higher at 0-24 h than 24-48 h cultivation and was blocked by TG or D-GalN 
treatment during 0-24 h.  During 0–24 h, TG dose-dependently increased basal [Ca2+]i and 
hepatocyte apoptosis and secondary necrosis as evidenced morphologically (Annexin 
V/propidium iodide staining) and biochemically (caspase-3 activity, cytochrome c release, 
ALT leakage, MTT test). During 24–48 h, TG markedly enhanced basal NO production and 
rate of necrosis that were suppressed by the selective iNOS inhibitor, AG. D-GalN slightly 
enhanced NO production during 24-48 h, when it was more potent to induce hepatocyte 
apoptosis and necrosis than during 0-24 h. LPS addition to D-GalN considerably aggravated 
apoptotic/necrotic markers only at the end of 0-24 h. Surprisingly, a share of apoptotic cells 
was distinctly lower after LPS+D-GalN treatment than after LPS alone during 0-24 h, while 
24-48 h incubation produced massive apoptotic/necrotic hepatocytes. 

LPS also produced a concentration-dependent increase of NO with a decrease of viability 
in primary rat adipocyte culture. However, LPS did not affect lipolysis. Our data suggest that 
β-adrenergic lipolysis, specifically β3-AR effect, which is realized via the adenylyl 
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cyclase/cAMP/protein kinase A signaling cascade, involves NO production downstream of 
β3-AR/cAMP pathway. For β-AR agonists, antagonists, and their pairs, there was a positive 
correlation between medium nitrite and glycerol or free fatty acids with R2 being 0.90 and 
0.83, respectively. 

In conclusion, the present results offer an opportunity to gain new insight to the important 
but controversial and yet ambiguous role of NO signaling in the liver and adipose tissue. This 
may suggest that isoforms of NOS play a role in modulating hepatocyte injury after the 
applied inflammatory signals. iNOS inhibition produced by compounds like CsA and FK 506 
should be taken in consideration in clinical practice due to their wide spectrum of 
applications. The monitoring of nitrite levels during various steps of isolation and culture
suggests that spontaneously produced NO has a negative impact on hepatocyte metabolic and 
functional integrity. Because there is a significant modulation of NO production by SNAP, D-
GalN, LPS, LPS+D-GalN and TG, and NO is either an important signal or partly decisive in 
the apoptotic/necrotic events, dependent on the agent, caution should be exercised in 
apoptosis data interpretation and combinations of different test methods should be applied. 
Moreover, our results also support a concept that NO fulfills multifaceted role of stimulating 
lipolysis under physiological conditions (β-agonistic effect) and modulating the same 
processes during inflammatory (LPS) processes.
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