
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. 

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.




