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 Játra zastávají centrální roli v energetické homeostáze, ukládají postprandiální přebytky 

energie do zásobních molekul a využívají zásobní energii pro glukoneogenezi během lačnění. 

Tato citlivá energetická rovnováha je udržována nesčetným množstvím regulačních procesů. 

Nefunkční kontrola metabolismu je klíčová podstata vzniku vážných onemocnění dnešní 

populace, začínající obezitou, insulinovou resistencí a metabolickým syndromem, pokračující 

ke komplikacím konečných stádií diabetu druhého typu, orgánového selhání nebo dokonce 

nádorovými onemocněními. Hlavní hráči regulace metabolismu jsou nukleární receptory (NR), 

které po aktivaci endogenními stimuly, nutričními nebo toxikologickými signály regulují 

transkripci a udržují metabolickou plasticitu jater. 

 V této práci jsme použili moderní metody molekulární biologie pro studium ligandů 

nukleárních receptorů a efektů jejich aplikace. Po klasické aktivaci NR jsou regulované stovky 

genů, studovat tyto děje je mimo možnosti klasických biologických metod. Pro tento účel jsou 

ideálním řešením omics metody, které jsou charakterizované necílenou a obsáhlou analýzou 

velké funkční nebo strukturní skupiny molekul, například transkriptomu, proteomu nebo 

metabolomu. 

 Konstitutivní androstanový receptor (CAR) je klíčový regulátor jaterního metabolismu 

se silným účinkem na metabolismus při vysoko-tukové dietě nebo u leptin deficientní obézní 

myši, kde aktivace CAR zlepšuje insulinovou rezistenci a zmírňuje jaterní steatózu. Nicméně, 

většina studií byla provedena s myším CAR ligandem TCPOBOP, který vykazuje také nepřímé 

efekty v geneticky modifikovaných myších bez CAR. Proto jsme provedli analýzu lipidomu a 

transkriptomu po aplikaci TCPOBOP na normálních (tzv. wild-type) a CAR humanizovaných 

myších, kde lidská varianta CAR není aktivována a udržuje fyziologickou funkci CAR. 

U humanizovaných myší TCPOBOP zvýšil triglyceridy, cholesterol a glukózu v séru, dále 

zvýšil hladinu jaterních triglyceridů a silně ovlivnil jaterní transkriptom. Podání TCPOBOP a 

aktivace CAR u normálních myší způsobily snížení triglyceridů a cholesterolu v séru, dále 

snížily hladinu jaterních triglyceridů. Rozdílná data na normálních a humanizovaných myších 
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potvrzují nutnost použití vhodných specifických ligandů v biologických studiích a užití 

vhodných humanizovaných zvířat, případně lidských 3D-organoidů pro testování léčiv a 

chemikálií. 

V další části této práce jsem studoval ligandy CAR, jak experimentální látky, tak již 

užívaná léčiva ve farmakoterapii. Použil jsme in silico přístupy pro molekulární dokování, 

studoval interakci ligand-protein, provedl jsme různé gene reporter eseje a studoval ovlivnění 

exprese v primárních lidských hepatocytech nebo na humanizovaných myších. Identifikoval 

jsem diazepam jako ligand s nízkou afinitou k lidskému CAR, interagující s ligand-vázající 

kavitou CARu hydrofobními interakcemi. Následující experimenty ale ukázali aktivitu 

diazepamu k receptoru pouze v supra-fyziologických koncentracích na primárních lidských 

hepatocytech a žádnou aktivitu v myším CAR humanizovaném modelu. 

 Závěrem, tato práce ukázala nové přístupy v hodnocení ligandů NR pro jejich 

potenciální nepřímé a nežádoucí účinky. Dále jsem charakterizoval vliv užívaného léčiva 

diazepamu na regulace jaterních metabolických procesů přes nukleární receptor CAR. 

 


