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Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida patří do idiopatických střevních zánětů. Aryl 

hydrocarbon receptor (AHR) je cytoplazmatický protein, u něhož se předpokládá jistá role 

v ovlivnění imunitního systému. Bilirubin je endogenní substance, u které jsou popisovány 

antioxidační a protizánětlivé účinky, které by mohly hrát roli v protekci idiopatických 

střevních onemocnění. Tato rigorózní práce se zabývala pilotní studií sledující expresi AHR u 

normobilirubinemických a hyperbilirubinemických potkanů v tlustém střevě po indukci 

chronického zánětu simulujícího idiopatická zánětlivá onemocnění střev. 

Ve studii bylo použito 8 potkanů kmene Gunn (G+) a 8 potkanů kmene Wistar (K+), 

kterým byl dlouhodobě podáván dextran sulfát (DSS). Sedm dnů po sobě byl do pitné vody 

přidáván DSS (koncentrace 2% w/v) s následným podáváním pouze pitné vody bez DSS po 

dobu 14 dnů. Popsaný třítýdenní cyklus se 2x zopakoval (proběhly tedy 3 cykly). Jako 

kontroly byli opět použiti potkani kmene Gunn (n=6) a Wistar (n=6) kteří nebyly vystaveni 

vlivu DSS. 

Výsledky imunohistochemické analýzy prokázaly přítomnost AHR receptoru ve stěně 

tlustého střeva potkanů ve všech skupinách zvířat. Slabá exprese AHR byla pozorována 

u všech zvířat v hladké svalovině tunica muscularis externa, ve vrstvičce hladké svaloviny 

lamina muscularis muscosae. U kontrolních Wistar zvířat bez DSS jsme pozorovali slabou 

expresi AHR a to zejména v lamina propria mucosae. Po podání DSS došlo u některých zvířat 

k výraznému nárůstu exprese AHR zejména v epitelu a to především v buněčných jádrech 

epiteliálních buněk. U Gunn potkanů bez DSS byla pozorována vysoká exprese AHR 

v epitelu. Podávání DSS u Gunn potkanů vedlo k mírnému snížení exprese AHR ve střevním 

epitelu ve srovnání se skupinou bez DSS. 

Výsledky této rigorózní naznačují zvýšenou epiteliální expresi AHR 

u hyperbilirubinemických potkanů, nicméně praktický význam tohoto jevu ve vztahu k možné 

protekci vůči idiopatickým onemocněním střev je potřeba dále studovat. 

 

 


