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ABSTRAKT 

 
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. 
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ABSTRACT 
 

Crohn disease and Colitis belong to the Infammatory Bowel Diseases. AHR is 

Arylhydrocarbon receptor, which was suggested to affect the activity of immune 

system. Bilirubin is endogenous substance with significant antioxidative and 

anti-inflammatory effects. In this pilot thesis, we wanted to study the expression of 

AHR and large intestine wall after the induction of chronic colitis in 

normobilirubenimic (Wistar) and hyperbilirubinemic (Gunn) rats. 

Sixteen rats for Wistar and sixteen rats for Gunn were used in the experiment. Eight 

rats from each strain were administered by dextran sulphate (DSS) in drinking water for 

7 days. All animals were on drinking water for another 14 days. This cycle was repeated 

three times. 

Immunohistochemical staining revealed the expression of AHR muscular layer and 

muscularis mucosa in all experimental groups. Administration of DSS resulted in 

increased expression of AHR in epithelial cells in Wistar rats. AHR expression was 

higher in non-treated Gunn rats when compared with non-treated Wistar. DSS treatment 

resulted in decreased expression of AHR in Gunn rats in epithelium.  

In conclusion, the results of this pilot study shows increased epithelial expression of 

AHR in epithelium of hyperbilirubinemic (Gunn) rats when compared with Wistar rats, 

however the possible importance of this finding in protection of bilirubin in 

inflammatory bowel disease must be evaluated in the future. 
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POUŽITÉ ZKRATKY 
5-ASA   5-aminosalycilová kyselina 

AboxLDL   protilátky proti oxidovaným LDL 

AGE   produkty pokročilé glykace 

AHR   aryl hydrocarbon receptor 

AHRR   aryl hydrocarbon receptor represor 

AO   antioxidanty 

ApoB   apolipoprotein B 

ARA9 protein  s AHR asociovaný protein 9 

ARNT   jaderný translokátor AHR 

Bf    volný bilirubin 

bHLH   základní helix-klička-helix 

BSA   bovinní sérový albumin 

CAT   kataláza 

CN   Crohnova nemoc 

DAB   diaminobenzidin 

DC   dendritické buňky 

DREs   dioxan-responsive enhancer elements 

DSS   dextran sulfát 

DV   ductus venosus 

FMLP   N-formyl-methionyl-leucylfenylalanin 

GSH   glutathion 

HLA   human lymfocyte antigen  

HO   hemooxygenáza 

Hsp   protein teplotního šoku 

IBD   idiopatické střevní záněty 

IL    interleukin 

INF   interferon 

LDL   lipoprotein o nízké hustotě 

LPS   lipopolysacharid 

MK   mastné kyseliny 

PAH   polycyklické aromatické uhlovodíky 

PAS nadrodina  Per-Arnt-Sim nadrodina 
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PBS   fyziologický roztok 

PG-PS   peptidoglykanový polysacharid 

PUFA   polyenové mastné kyseliny 

RNS   reaktivní formy dusíku 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

SOD   superoxiddismutáza 

T-reg   regulační T-lymfocyty 

TCDD   2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxan 

TGF-β   transforming grow factor β 

Th    pomocné T-lymfocyty 

TNF-α   tumor nekrotizující faktor α 

UC   ulcerózní kolitida 

VCAM   adhezní molekuly vaskulárních buněk 

VR   volné radikály 

XRE   xenobiotic response element 
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1. Teoretická část 
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1.1.1. 

1.1. Histologie tenkého a tlustého střeva 

Obecná stavba trávicího ústrojí [1,2] 

Celý gastrointestinální trakt má určité společné strukturní rysy. Trávicí trakt 

představuje dutou trubici složenou z lumina o variabilním průměru a stěny tvořené 

čtyřmi základními vrstvami. Tyto vrstvy v jednotlivých úsecích jeví individuální 

charakteristické znaky: 

sliznice (tunica mucosa)  

podslizniční vazivo (tunica submucosa) 

zevní svalová vrstva (tunica muscularis externa) 

seróza (tunica serosa) 

Sliznice se skládá z epitelu (lamina epithelialis), který tvoří výstelku trávicí trubice 

a tvoří bariéru mezi zevním prostředím (obsahem lumina trávicí trubice) a organismem. 

Také se funkčně podílí na mechanickém či chemickém zpracování a resorpci živin. 

Charakter epitelu je v jednotlivých úsecích přizpůsoben funkčnímu poslání. V žaludku 

a střevu je přítomen jednovrstevný cylindrický epitel, který má v žaludku ochranou 

funkci, proto zde nacházíme buňky produkující hlen (mucinózní buňky), zatímco ve 

střevu převažuje resorpce. Nejčastější buňky ve střevu, enterocyty, mají kartáčový lem 

typický pro resorpční epitel. Přesto se i zde nacházejí mucinózní (pohárkové) buňky. 

Aborálním směrem jich přibývá a v tlustém střevě již převažují nad resorpčními 

buňkami (zde označovanými kolonocyty). Dále se sliznice skládá z vrstvy řídkého 

slizničního vaziva (lamina propria mucosae), které je bohaté na krevní a lymfatické 

cévy, buňky hladkého svalstva i nervové buňky a které někdy obsahuje i žlázy 

a lymfoidní tkáň. Další částí je slizniční svalovina (lamina muscularis mucosae), která 

se obvykle sestává z tenké vnitřní cirkulární a zevní longitudinální vrstvy hladkých 

svalových buněk, oddělujících sliznici od submukózy. 

Vrstva podslizničního vaziva je složena z řídkého vaziva prostoupeného četnými 

krevními a lymfatickými cévami, které v sobě zaujímá nervou pleteň (plexus 

submucosus Meissneri). Může též obsahovat žlázky a lymfoidní tkáň. 

Zevní svalová vrstva se sestává z hladkých svalových buněk, které jsou 

uspořádány ve šroubovici a rozděleny na dvě vrstvy podle převládajícího směru 

svalových vláken. Ve vnitřní vrstvě (blíže lumen) je orientace hladkých svalových 

buněk převážně cirkulární, v zevní pak převládá uspořádání podélné. Mezi těmito 
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1.1.2. 

vrstvami svaloviny jsou uloženy nervové pleteně a vegetativní nervová ganglia (plexus 

myentericus Auerbachi), dále krevní a lymfatické cévy, které probíhají ve vazivu 

proloženém mezi těmito svalovými vrstvami. 

Seróza je tenká vrstva vaziva, bohatá na krevní a lymfatické cévy a tukovou tkáň, 

kterou kryje jednovrstevný epitel (mezotel). Serózu nacházíme na orgánech uložených 

v peritoneální dutině. Pouze v malé části (na jícnu a v konečné části tlustého střeva) 

nalézáme místo serózy adventicii (tunica andventitia), která připojuje orgány, které 

obklopuje, k dalším tkáním dutiny hrudní a dna pánevního. 

 

Tenké střevo (intestinum tenue) [1,3] 

Tenké střevo je místem konečného trávení potravy, absorpce metabolitů 

a endokrinní sekrece. Je dlouhé přibližně 5 m a skládá se ze tří segmentů: dvanáctníku 

(duodenum), lačníku (jejunum) a kyčelníku (ileum)). 

Sliznici tvoří jednovrstevný cylindrický epitel. Sliznice spolu se submukózou 

vytváří četné permanentní řasy (plicae circulares (Kerckringi)), které mají 

poloměsíčitý, cirkulární nebo spirální tvar. Nejvíce jsou vyvinuty v jejunu. 

Střevní klky (villi intestinales) jsou výběžky sliznice (epitelu a lamina propria) 

dlouhé 0,5-1,5 mm, které vyčnívají do lumen tenkého střeva. V duodenu jsou listovité 

a postupně směrem k ileu nabývají tvaru prstíků. 

Mezi klky se nacházejí malá ústí jednoduchých tubulózních žlázek, které 

se označují jako intestinální žlázy (Lieberkühnovy žlázy nebo krypty). V těchto 

žlázách nacházíme na nediferencované buňky, buňky absorpční a pohárkové, buňky 

Panethovy a enteroendokrinní. Absorpční buňky jsou vysoké cylindrické elementy, 

obsahující oválné jádro umístěné v bazální části buňky. Na vrcholku je každá buňka 

opatřena homogenní vrstvou – žíhaným (kartáčovým) lemem, který je tvořen hustě 

uspořádanými mikroklky. Právě mikroklky výrazně zvětšují kontaktní plochu mezi 

střevem a potravou. Pohárkové buňky jsou roztroušeny mezi absorpčními elementy 

a jejich množství vzrůstá směrem k ileu. Produkují kyselé glykoproteiny, které chrání 

a střevní výstelky a tvoří na ní lubrikační vrstvu. Panethovy buňky jsou exokrinní 

serózní elementy, které syntetizují proteinopolysacharidové komplexy. V sekrečních 

granulech těchto buněk se nachází lysozym – enzym, který má antibakteriální aktivitu 

a hraje patrně úlohu při kontrole střevní mikroflóry.  



Membranózní epitelové buňky (M-buňky) jsou specializované epitelie 

překrývající lymfoidní folikuly Peyerových plaků. Pohlcují pomocí endocytózy 

antigeny a přepravují je k přilehlým lymfocytům. Představují tak důležitý článek 

střevního imunitního systému. 

Submukóza obsahuje duodenální (Brunnerovy) žlázy, což jsou shluky větvených 

stočených tubulózních žlázek, které se otvírají do intestinálních krypt a jejich buňky 

mají mucinózní charakter. Produkují alkalický sekret, který chrání duodenální sliznici 

před účinky kyselých žaludečních šťáv. 

Lamina propria a submukóza tenkého střeva obsahuje ageregáty lymfatických 

uzlíků - Peyerovy plaky. Každý plak se skládá z 10-200 nodulů a ve střevě člověka je 

jich asi 30, z nichž většina se nachází v ileu. V pohledu z lumen vypadají tyto plaky 

jako vyklenutá místa postrádající klky, která jsou krytá M-buňkami. 

Krevní cévy vytvářejí rozsáhlé pleteně v submukóze a jejich větévky pronikají 

až do klků. Inervace střeva je zajištěna vnitřním okruhem - myenterický (Auerbachův) 

plexus a plexus Meissneri v submukóze, vnější okruh je tvořen parasympatickými 

cholinergními vlákny. 

 

 
Obr. 1: Tenké střevo – podsliznice (Kerckringova řasa) a sliznice (krypty, klky, 

lymfatický folikul) [4] 
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1.1.3. Tlusté střevo (intestinum crassum) [1,5] 

Tlusté střevo měří 1,3-1,4 m a jeho šířka je 5-8 cm na začátku, aborálním směrem 

se zmenšuje. Jeho hlavní funkcí je absorpce vody a vytváření fekální hmoty, spojené 

s produkcí hlenu. Hlavní oddíly tlustého střeva jsou: slepé střevo (caecum), ze kterého 

vybíhá červovitý výběžek (appendix vermiformis), tračník (colon) – vzestupný, příčný, 

sestupný a esovitý (klička), konečník (rectum) a řitní kanál (canalis analis). 

Tlusté střevo je opatřeno sliznicí, která je s výjimkou distálního (rektálního) úseku 

bez záhybů. V této části trávicí trubice též nejsou žádné klky. Lieberkühnovy krypty 

jsou dlouhé a charakteristické přítomností velkého množství pohárkových buněk, 

absorpčních elementů a malým počtem enteroendokrinních buněk. 

Epitelová výstelka je z cylindrických buněk, opatřených krátkými mikroklky, které 

poukazují na absorpční funkci. Lamina propria je bohatá na lymfoidní buňky a folikuly, 

které často zasahují do submukózy. Velké množství lymfoidní tkáně je patrně 

následkem neobyčejně hojného osídlení tlustého střeva bakteriemi. 

Muscularis externa je složena z podélných a cirkulárních pruhů. Od tenkého střeva 

se liší v tom, že podélně orientovaná vrstva hladkého svalstva je podstatně redukovaná 

a dobře je vytvořena pouze ve třech pruzích od sebe rovnoměrně na obvodu střeva 

vzdálených, které probíhají longitudinálně. Nazývají se tračníkové proužky (taeniae 

coli) [2]. Přechodná vyklenutá tračníku mezi taeniae coli, které vznikají ochabnutím 

cirkulární svaloviny jsou tračníkové výdutě (haustra coli). 

V intraperitoneální části tračníku je seróza charakterizována přítomností malých 

stopkatých útvarů obsahujících tukovou tkáň, které se označují jako tukové přívěsky 

(appendices epiplocae). 

V oblasti anu vyvstává sliznice v sérii podélných řas (columnae rectales 

Morgagni). Asi 2 cm nad ústím řiti je střevní sliznice nahrazena vrstevnatým 

dlaždicovitým epitelem. Na tomto místě je v lamina propria vytvořen mohutný venózní 

plexus, který, je-li nadměrně dilatován, dává vznik hemoroidům. 

 



1.2. Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida 
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1.2.1. Definice 

Do skupiny idiopatických střevních zánětů (Infammatory Bowel Diseases, IBD) 

jsou zařazena tato onemocnění: ulcerózní kolitida (UC), Crohnova nemoc (CN) a tzv. 

neurčitá kolitida. 

Crohnova nemoc je chronický zánětlivý proces, který se může vyskytovat 

v jakékoliv části zažívacího traktu od jícnu až po anální oblast, ale nejčastěji se nachází 

v tenkém a tlustém střevě. Pro CN je příznačné, že zánětlivé změny jsou segmentální 

a postihují všechny vrstvy střevní stěny. Pro častou lokalizaci v terminálním úseku ilea 

(přibližně u 30% nemocných) byla dříve označována jako terminální ileitis a později 

jako regionální enteritis. [6] 

Ulcerózní kolitida je chronický ulcerózní zánět nejasné etiologie, v jehož průběhu 

se střídají akutní ataky s ústupem zánětlivých projevů a remisemi. Zánět začíná v rektu 

a později se šíří na další části tlustého střeva, v některých případech postihuje celý 

tračník. Zánětlivé změny jsou omezeny pouze na sliznici, popřípadě submukózu. 

Klinicky a morfologicky je nutné vyloučit infekční kolitidu vyvolanou bakteriemi rodu 

Shigella a Yersinia. [6] 

 

 
Obr. 2: Porovnání střeva postiženého CN a UC a zdravého střeva, více viz text [7] 
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1.2.2. Patogeneze a etiologie 

Patologická anatomie 

U ulcerózní kolitidy je makroskopický obraz pestrý a závisí především na stádiu 

onemocnění. V akutním stádiu je sliznice nápadně překrvená, je značně fragilní 

a snadno krvácí. V typických případech se v ní objevují drobné eroze, později vznikají 

hlubší mapovité vředy, které mohou splývat a vytvářet rozsáhlejší ulcerace. V okrajích 

vředů jsou ve sliznici nacházeny i zánětlivé pseudopolypy. [8] 

V mikroskopickém obraze dominuje akutně překrvení sliznice (někdy 

s hemoragiemi) a difúzní smíšený zánětlivý infiltrát sestávající se z lymfocytů, 

plazmatických buněk a neutrofilních granulocytů. Typickou strukturou jsou kryptové 

pseudoabscesy, které vznikají exsudací granulocytů do lumen krypt. V postižených 

kryptách dochází k úbytku pohárkových buněk a snížení až oploštění epitelových 

buněk. V období remise ubývá zánětlivé infiltrace a dochází k reepitelizaci vředů. 

Regenerace krypt je však prakticky vždy defektní a ve sliznici přetrvávají strukturální 

nepravidelnosti. [8] 

 

 
Obr. 3: Tlusté střevo poznamenané UC (vředy, pseudopolypy) a po úspěšné léčbě 

[9] 

 

Při Crohnově nemoci je makroskopicky hyperémie sliznice méně značná než 

u UC, naopak edematózní prosáknutí střeva bývá výraznější u CN. Slizniční reliéf je 

změněn a má buď granulární vzhled, nebo se objevuje zvláštní políčkování, 

připomínající dlažební kameny. V těchto úsecích jsou poměrně časté úzké štěrbinovité 

fisurální vředy. Ulcerace mohou pronikat i do hlubších vrstev střevní stěny a vést ke 

vzniku píštělí, případně k perforaci střeva. Stěna střeva je v postiženém úseku nápadně 



rigidní, v submukóze, svalovině i subserózním vazivu jsou patrná bělavá ložiska 

fibrózy. Seróza je překrvená, často se vytvářejí srůsty s okolními strukturami. 

V pokročilém stádiu je výrazně zúžené lumen. [8] 

Mikroskopický obraz je u CN charakterizován nestejnoměrnou intenzitou změn. 

V některých úsecích sliznice je zánětlivá infiltrace bohatá, jinde je spíše edematózně 

prosáklá s méně zánětlivými elementy. V slizničních infiltrátech jsou četné lymfoidní 

elementy a plazmatické buňky a v oblasti stenóz i eozinofily. V nejvíce postiženém 

úseku střeva jsou rozsáhlé lymfoidní infiltráty ve všech vrstvách střevní stěny a dochází 

zde ke zřetelné fibroprodukci. Na spodině hlubokých vředů je intenzivní proliferace 

nespecifické granulační tkáně a exsudace fibrinu s granulocyty. Patrná je také dilatace 

krypt, úbytek pohárkových buněk a zvýšení počtu Panethových buněk. Typické pro CN 

jsou epiteliální granulomy vyskytující se kdekoliv ve všech vrstvách střevní stěny. 

Mohou být nalezeny i menší ložiska granulomů (mikrogranulomy). Časté jsou i aftózní 

vředy typické v místě hyperplastických lymfatických folikulů. [8] U dlouhotrvajících 

onemocnění dochází ve sliznici k dysplastickýcm změnám, které představují zvýšené 

riziko vzniku karcinomu [6]. 

 

 
Obr. 4: Tlusté střevo napadené CN (ložiska fibrózy, fisury, srůsty) a zdravé střevo 

[9]. 

 

Patogeneze zánětu 

Patogeneze IBD je prostudována jen částečně. Výsledky výzkumů poslední doby 

podporují představu, že jde o proces komplexní povahy, významně modifikovaný 

genetickými, infekčními a imunologickými faktory a působením zevního prostředí. 

Výsledkem všech těchto vlivů je v konečném důsledku vyvolání chronického zánětu 

s poškozením tkáně, zprostředkovaným imunitním systémem. [10] 
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Můžeme rozlišit dvě hlavní teorie vzniku zánětu: 

autoimunitní reakce s určitým antigenem lokalizovaným ve sliznici tlustého střeva, 

respektive na kolonocytech. V tomto směru jde o pravou autoimunitní reakci obvyklou 

u autoimunitních chorob. 

nepřímé poškození tkáně je vyvoláno autoimunitní reaktivitou, nikoliv přímou 

autoimunitní reakcí. Tkáň je poškozena v důsledku nepřiměřené aktivizace 

imunokompetentních buněk ve sliznici střeva. Reakce není namířena proti vlastním 

strukturám střevní tkáně, ale je vedlejším produktem hyperergické odpovědi efektorové 

části imunitního systému, s následným poškozením stěny střeva. [11] 

Schéma 1: Formální rozdělení patogeneze zánětu (dle Sartora), viz text [12] 
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systému a permanentní antigenní tlak z intraluminálního prostředí v důsledku porušení 

slizniční bariéry. [8] 

• Poškození tkáně je výsledkem protrahované a silné zánětlivé reakce. Významně se 

na něm podílejí hlavně volné kyslíkové radikály, eikosanoidy, oxidy dusíku a některé 

cytokiny. [10] 

1.2.3. Klinický obraz 

Ulcerózní kolitida 

Dominantním příznakem UC je průjem, často spojený s příměsí krve ve stolici. 

Vyprazdňování je časté, ale stolice jsou málo objemné. Nemocní si stěžují na tenesmy, 

rektální bolest a nucení na stolici. Často se objevují kumulované ranní defekace, někdy 

se zlepšením stavu během dne a s opětovným večerním zhoršením. U starších lidí může 

dojít funkční obstrukci a následné zácpě. Z dalších symptomů se mohou vyskytovat 

bolesti v břiše. Bolest může být tupá nebo ostrá a je obvykle lokalizovaná na dolní 

polovinu těla nebo může sledovat postižený úsek střeva. Může se objevovat po jídle, 

pak je křečovitá a obvykle vymizí po vyprázdnění. Dalším projevem je teplota, která je 

častá u středně těžké a těžké formy UC. Ve večerní špičce stoupá až na 40-41ºC. 

Anorexie je častým příznakem UC, je způsobená nauzeou, časným pocitem sytosti, 

celkovou únavou a strachem, že jídlo vyvolá další bolest a průjem. Úbytek váhy 

a zvracení jsou variabilní. [8] 

 

Klasifikace UC dle anatomické lokalizace dle rozsahu postižení [8] 

1) pankolitida – postižení celého tračníku 

2) subtotální forma – tračník je postižen od rekta po hepatální ohbí 

3) levostranná forma – tračník je postižen od rekta po lineální ohbí 

4) proktosigmoiditida – postižení rekta a sigmoidea 

5) proktitida – postiženo je jen rektum 

V praxi užívané dělení [8] 

1) tvar lehký (rektální) – 30-50% případů 

2) tvar středně těžký (levostranná kolitida) – 30-50% nemocných 

3) tvar těžký (pankolitida) – 15-20 %případů 
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Crohnova nemoc 

Dominantními symptomy je triáda: průjem, bolesti břicha a úbytek na váze. 

Kterýkoliv z těchto příznaků může převažovat, na rozdíl od UC, kde převládá průjem. 

Průjem je častý, ale závislý na lokalizaci CN. U nemocných s postižením rekta mohou 

být málo objemné stolice spojené s naléhavým nucením a s tenesmy. Opak je při 

postižení tenkého střeva. Při strikturách na tenkém střevě dochází k bakteriálnímu 

přerůstání s dekonjugací žlučových solí a k tukové malabsorpci s následnou steatoreou. 

Okultní krvácení je ve stolici časté. Lokalizace bolesti koreluje s lokalizací onemocnění. 

Akutní bolest, je-li prvním projevem nemoci, může být příčinou laparotomie. Bolest se 

objevuje po jídle, což je způsobeno zúžením lumen střeva a napětím, které vzniká při 

snaze protlačit obsah střeva tímto zúženým místem. Viscerální bolest vzniká při zánětu 

serózy. Bolest je často doprovázena abdominální distenzí, nauzeou a zvracením. 

10-20% nemocných má úbytek na váze až o 20% tělesné hmotnosti. Často jsou prvními 

příznaky CN extraintestinální manifestace nebo postižení perianální oblasti. Při 

postižení jícnu dochází k pyróze, dysfagii, odynofagii nebo bolestí za sternem. Klinické 

projevy postižení žaludku a duodena jsou variabilní. [8] 

 

Klasifikace CN dle anatomické lokalizace [8] 

1) Ileitida (regionální ileitida) – časté kolikovité bolesti v břiše, krvácení, zvýšená 

sedimentace, perforace tenkého střeva, striktury, píštěle, abscesy. Výskyt 

u 25-35% případů. 

2) Ileokolitida – postiženo terminální ileum a přilehlá část tračníku. Nejčastější 

forma s vysokou úmrtností. Projevuje se krvácením, perforacemi, strikturami 

a častou rekurencí. Časté chirurgické řešení. 

3) Kolitida – 30% nemocných, hlavní a toxická komplikace je toxické megakolon 

a časté jsou i extraintestinální manifestace. 

4) Anorektální onemocnění – často sdružené s kolitidou nebo ileokolitidou, 

30-40% případů 

5) Postižení apendixu – v 50% při ileokolitidě, riziko tvorby píštěle, izolovaná CN 

apendixu není častá 

6) Orální postižení – zpravidla spojené s ileokolitidou, ale i jednotlivý projev CN 

7) Gastroduodenální postižení – méně časté (0,5 – 0,4%) 

8) Miliární CN – neobvyklá varianta, na seróze tenkého střeva jsou makroskopicky 

patrné miliární uzlíky. 
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Klasifikace dle komplikací perforujících a neperforujících [8] 

1) Perforující forma (fistulizující) – nejagresivnější, akutně se projevuje volnou 

perforací, subakutně tvorbou abscesů nebo vnitřních píštělí, vyžaduje 

chirurgické řešení 

2) Neperforující forma (fibrostenotická) – projevuje se poruchou střevní 

průchodnosti 

3) Stenózující forma – indikace pro chirurgické řešení díky střevní obstrukci 

 

1.2.4. Komplikace ISZ 

Komplikace ulcerózní kolitidy 

Častou komplikací UC jsou anorektální poruchy zahrnující hemoroidy, trhliny, 

výhřezy anu a periproktální absces. Typickou manifestací je i krvácení z rekta, které je 

nevelké, ale trvalé, a pochází z difúzního zánětu sliznice. Perforace jsou nejčastější 

v průběhu první epizody kolitidy a vyskytují se nejvíce v levé polovině tračníku. 

Kortikoidy by mohly být rizikovým faktorem perforace. Striktury nejsou příliš časté 

a klinicky se projevují zvýrazněním průjmu a inkontinencí stolice. Toxické megakolon 

je závažná ataka kolitidy, která se projeví při těžkém zánětu tlustého střeva, provázená 

úplnou nebo segmentální dilatací tračníku. Při přestupu zánětlivého procesu do hlubších 

vrstev střevní stěny ztrácí tračník schopnost kontrakce, dilatuje se, objevuje se 

paralytický ileus. Klinicky se postupně rozvíjí septický stav, celková schvácenost 

a tachykardie. Subjektivně jsou bolesti břicha, slabost, snižuje se počet stolic. Riziko 

malignity je 3-5%. [8] 

Komplikace Crohnovy nemoci 

U CN je krvácení méně časté než u UC zřejmě proto, že kongesce je při 

segmentálním postižení menší. Abscesy a píštěle jsou důsledkem extenze slizničních 

fisur a vředů stěnou střeva do extraintestinálních tkání. Typickými projevy abscesů je 

teplota a bolest břicha, která závisí na lokalizaci ložiska. Unikání střevního obsahu do 

peritoneální dutiny způsobuje tvorbu abscesů, unikání do přilehlých orgánů nebo do 

stěny břišní vyústí v píštěle. Enteroenterické a enterokutánní píštěle jsou nejčastější. 

Obstrukce, zejména tenkého střeva, je častou komplikací CN a vyžadují chirurgické 

řešení. Perforace jsou u tohoto onemocnění spojeny se ztluštěním střevní stěny 

v sousedství stenózy nebo dlouhé striktury. Často se u nemocných vyskytuje 



 22

i perianální postižení např. hemoroidy, anální fisury a vředy v análním kanále, které 

vyústí v periproktální abscesy a píštěle. Toxické megakolon se vyskytuje u CN méně 

než u UC. Osteomalacie a osteoporóza se vyskytují při malabsorpci s následnou 

deficiencí vápníku a vitaminu D a jsou ve vztahu i k léčbě kortikoidy. Karcinom 

tlustého střeva je nalézán i ve spojení s CN, ale zdaleka ne tak často jako u UC. [8] 
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1.2.5. Extraintestinální manifestace IBD 

Tabulka 1: Extraintestinální manifestace IBD [8] 

 

Kůže: Erythema nodosum
Hluboké vředy pod koleny
Pyoderma gangrenosum
Skvrnité a papulonekrotické léze
Makulo-papulózní erupce
Ekzém
Sweetův syndrom

Sliznice: Aftoidní vředy
Lineární vředy a fisury ústní sliznice
Pyostomatitis vegetans

Klouby: Artralgie
Artritida
Paličkovité prsty

Oči: Konjunktivitida
Episkleritida
Uveitida
Iritida
Keratitida

Cévy: Hluboké venózní trombózy
Arteriální okluze na končetinách

Krev: Koagulopatie
Anémie
Kryoglobulinémie

Kůže: Psoriáza
Klouby: Ankylozující spondylitida

Sakroiliitida
Revmatoidní artritida

Játra a žlučový systém: Zvýšení jaterních enzymů
Chronická aktivní hepatitida
Jaterní steatóza
Pericholangitida
Sklerózující cholangitida
Cirhóza
Cholelithiáza
Cholangiokarcinom

Ledviny: Hydronefróza
Nefrolithiáza

Srdce: Perikarditida
Myokarditida

1. Přechodná onemocnění spojená s aktivitou IBD

2. Onemocnění perzistující a nezávislá na aktivitě IBD
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Tabulka 1: Extraintestinální manifestace IBD (pokračování) [8] 

 

1.2.6. Terapie IBD 

Etiologie IBD je neznámá a z toho také pramení obtíže s léčbou, která nemůže 

postihnout vyvolávajícího činitele. Medikamentózní léčba se pokouší inhibovat řetěz 

řady zánětlivých mediátorů, které zánět zesilují a udržují. Léčba je zaměřena na dvě 

oblasti – na léčbu aktivního onemocnění a na prevenci vzplanutí v případě, že je nemoc 

v remisi. [8] Základem konzervativní terapie jsou preparáty kyseliny 5-aminosalicylové 

(5-ASA) (udržovací léčba), kortikosteroidy (léčba aktivního onemocnění), antibiotika 

a imunosupresiva. Biologická terapie je velkým příslibem pro řadu nemocných, 

zejména podávání protilátek proti tumor nekrotizujícímu faktoru α (TNF-α). Cílem 

medikamentózní léčby je zklidnit aktivní zánět tak, aby ho vystřídala remise a udržovat 

ji, minimalizovat vedlejší účinky terapie a zlepšit kvalitu života. 

Amyloid
Systémový lupus erythematoides
Onemocnění štítné žlázy
Pankreatitida
Polyneuropatie
Myopatie
Migréna
Extrapyramidový syndrom

3. Další onemocnění

 
Obr. 5: Terapie IBD, více viz text [7] 
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Podpůrná a doplňková léčba zahrnuje enterální a parenterální výživu, probiotika 

a prebiotika, protiprůjmové léky, sedativa a dietu. 

V některých případech je nutná i léčba chirurgická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26

í formy kyslíku a dusíku 

olné radikály (VR) jsou látky schopné samostatné existence, které mají ve svém 

elektronovém obalu nepárový elektron nebo více nepárových elektronů. Vznikají 

z normálních částic přijetím či ztrátou elektronu. Další možností je homolytické štěpení 

na dvě částice, z nichž každá má jeden elektron. To však vyžaduje příliš mnoho energie, 

a proto v biologických systémech prakticky nepřichází v úvahu. Protože stabilní 

konfigurace vyžaduje párové seskupení elektronů, snaží se volné radikály chybějící 

elektron doplnit. Z toho plyne malá stabilita a vysoká reaktivita většiny volných 

radikálů. Volný radikál získá chybějící elektron, setká-li se s jiným radikálem, častěji 

však vytržením elektronu ze „zdravé“ molekuly. Z té se pak stává radikál a může 

napadnout jinou sloučeninu, přeměnit ji na radikál atd.. Nastartuje se řetězová reakce 

vedoucí k poškození řady molekul. Řetězová reakce je ukončena, setkají-li se dva 

radikály nebo častěji se setká radikál s látkou, jejíž radikál je stabilní a může dlouhou 

dobu přetrvávat. Volné radikály mají tedy z chemického hlediska oxidační účinek, 

protože způsobují ztrátu elektronu. [13] 

átky spojené s metabolismem kyslíkových radikálů, které však nemají nepárový 

elektron se spolu s volnými radikály shrnují pod název reaktivní formy kyslíku (ROS, 

reakctive oxygen species) – např. superoxidový radikál (O2•-), hydroxylový radikál 

(•OH), peroxid vodíku, kyselina chlorná, aj.. V organismu se vyskytují i radikály, 

jejichž volný elektron patří jinému atomu než kyslíku, nejčastěji dusíku. I ty mohou 

poskytovat celou řadu sloučenin charakteru VR i bez nepárového elektronu – reaktivní 

formy dusíku (RNS, reactive nitrogen sprecies) – oxid dusnatý (•NO), peroxinitrit 

(OONO-). Jako radikály se chovají i atomy přechodných prvků kovů (železo, měď, nikl, 

mangan, titan, aj.), které mají předposlední slupku elektronového obalu neúplně 

obsazenou elektrony a proto velmi ochotně reagují s ROS. [13] 

1.3. Volné radikály a oxidační stres 

1.3.1. Volné radikály, reaktivn

V

L
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a raveno podle Darley-Usmara 

a Halliwella) [14] 

 

e chvilce kdy existuje, 

se slučuje např. s nenasycenými mastnými kyselinami na lipidové peroxidy. V lidském 

těle vzniká singletový kyslík po absorpci světla některými pigmenty (fotosenzitizace 

kůže prostřednictvím některých porfyrinů) nebo při spontánní neenzymové dizmutaci 

superoxidu. [14] 

ůležitá je i Fentonova reakce, při které dochází k reakci peroxidu vodíku, který 

redukuje dvojmocné železo nebo jednomocnou měď. Vzniká vysoce toxický 

ynitrit, ONOO

Tabulk 2: Reaktivní formy kyslíku a dusíku (up

Volné radikály Látky, které nejsou volnými radikály
Superoxid, O2• Kyselina chlorná, HOCl
Hydroxylový radikál, HO• Ozon, O3

Peroxyl, ROO• Singletový kyslík, 1O2

Alkoxyl, RO• Peroxid vodíku, H2O2

Hydroperoxyl, HO2•

Volné radikály Látky, které nejsou volnými radikály
Oxid dusnatý, NO• Nitrosyl, NO+
Oxid dusičitý, NO2• Nitroxid, NO

Kyselina dusitá, HNO2

Oxid dusitý, N2O3

Oxid dusičitý, N2O4

Nitronium, NO2+
Perox
Alkylperoxynitrit, ROONO

Reaktivní formy kyslíku (ROS)

Reaktivní formy dusíku (RNS)

 

Přijetím jednoho elektronu je molekula kyslíku (biradikál) redukuje na monoradikál 

superoxid: O2 + e - → O2•- a další elektron redukuje superoxid na peroxid vodíku: O2•- + 

e- + 2H+ → H2O2. 

Mezi ROS řadíme též singletový kyslík. Molekula kyslíku obsahuje dva nepárové 

elektrony a jejich souhlasný spin způsobuje relativně nízkou reaktivitu. Pokud je však 

tato molekula vystavena záření nebo vyšla z chemické reakce, kde získala energii, dojde 

k přesunu nepárových elektronů do jiné orbitalové pozice a popř. se změní jejich spin. 

Pak je označována jako singletový kyslík a je velice reaktivní. V

D
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hyd

Vznik volných radikálů

roxylový radikál, který v živé hmotě okamžitě reaguje s okolními biomolekulami. 

[14] 

 [13] 

Volné radikály se dostávají do organismu zvenčí, velké množství však vzniká 

i v průběhu metabolismu. 

Exogenní příčiny: 

- ionizující záření (γ paprsky, X paprsky) 

- UV-světlo, modré světlo (léčba hyperbilirubinémie novorozenců) 

- vysoký obsah škodlivin ve vzduchu (tepelné elektrárny, průmysl, doprava) 

- kouření, potrava při tepelné úpravě, drcení, vlivem světla 

- intoxikace (polychlorované bifenyly, tetrachlormetan, parakvat, alkohol – 

VR vznikají až při metabolismu těchto látek, na kterém se často podílí enzym 

P450) 

Endogenní příčiny:

- vznik kyseliny močové (v reakci katalyzované xantinoxidázou) – např. při 

úrazech, nekrózách, pooperačních stavech, atd. 

- rozpad fagocytů a makrofágů (záněty, popáleniny, septický stav) 

- vznik methemoglobinu, syntéza prostaglandinů 

- zvýšený metabolismus estrogenů 

i

ředchozí ischémii včetně svalového výkonu na „kyslíkový 

em). [13] 

- autooxidace thiolů 

- hyperglykém e 

- reperfuze po p

dluh“ 

 

1.3.2. Poškození biomolekul volnými radikály 

Volné radikály mohou napadnout prakticky kteroukoliv molekulu organismu 

a způsobit tak její oxidační poškození. Nejzávažnější je poškození fosfolipidů 

buněčných membrán, vedoucí k poruše životně důležitých membránových dějů či 

dokonce k zániku buňky, dále poškození nukleových kyselin (mutageneze, 

karcinogeneze, zánik buňky) a bílkovin (inaktivace enzymů a jiných bílkovin s různým 

biologickým význam
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Evansové a Bruckdorfera) [14] 

 

 

jvíc  mastných kyselin, volnými 

radik y, k 5]. Postiženy jsou hlavně mastné kyseliny 

(MK ých vazeb (polyenové mastné kyseliny (PUFA), např. 

kyselina arachidonová). Nasycené či monoenové MK jsou vůči tomuto poškození 

relativně 

v uhlovodí  řetězci uspořádají a vytvoří konjugovaný dien. Adice kyslíku vede ke 

vzniku peroxylového radikálu, který je schopen napadnout další molekulu PUFA 

a přeměnit ji na radikál, zatímco peroxylový radikál se přemění na lipidový 

hydroperoxid. Ten se cykl ní alkanů 

a re

k orba reaktivních změny propustnosti membrán,
metabolitů vliv na membránově vázané 
(peroxidy, aldehydy) enzymy,

tvorba chemoaktraktivních látek

Protein

 enzymů

DNA štěpení kruhu deoxyribózy, mutace,
modifikace a poškození bází, translační chyby,
zlomy řetězce, inhibice proteosyntézy

Tabulka 3: Hlavní buněčné struktury pro volné radikály (upraveno dle 

Rice-

cíl poškození následky
ycené mastné ztráta dvojných vazeb, změna fluidity lipidů,

yseliny v lipidech tv
Nenas

pro makrofágy
y agregace a síťování, změny v transportu iontů,

fragmentace a štěpení, vstup Ca2+ do cytosolu,
modifikace thiolových skupin a změny v aktivitě
benzenových  jader 
aminokyselin,
reakce s hemový železem

křížové vazby řetězců

Ne e je prostudován proces poškození lipidů, resp.

ál terý se nazývá lipoperoxidace [1

) s větším počtem dvojn

rezistentní. Po vytržení vodíku z PUFA radikálem se elektrony 

kovém

izuje a může dojít k rozštěpení řetězce a uvolně

aktivních aldehydů, zejména malondialdehydu. Radikálová reakce se tak v lipidech 

propaguje, dokud se radikál PUFA nesetká s jiným radikálem (nebo vitaminem E, 

koenzymem Q10), kdy se řetězová reakce ukončí vznikem stabilní sloučeniny. [13,14] 
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niku a rozvoji četných onemocnění a chorobných 

stavů. Někdy volné radikály vyvolávají přímo vznik onemocnění, jindy zhoršují či 

komplikují jeho průběh. Choroby, v jejichž etiopatogenezi hrají volné radikály 

rozhodující úlohu, jsou někdy nazývány nemocemi z volných radikálů (free radical 

diseases). 

Podle současných poznatků je na počátku aterosklerotického procesu oxidace 

lipoproteinů o nízké hustotě (LDL) volnými radikály [16]. Dochází k lipoperoxidaci 

PUFA lipidové části LDL až dojde k tomu, že se změní jeho struktura (hlavně 

apolipoproteinu B, apoB) a není rozpoznán receptory pro LDL. Modifikovaný LDL se 

nahromadí v cévní stěně pod endotelem, dochází k mechanickému poškození endotelu 

a vyvolává tvorbu autoprotilátek (protilátky proti oxidovaným LDL (AboxLDL). Tyto 

autoprotilátky jsou však přítomné i u zdravých osob. Akutní oxidační stres, který vede 

k oxidaci LDL a následné vazbě na AboxLDL signifikantně snižuje titr AboxLDL. [13] 

Volné radikály se uplatňují při vzniku diabetu mellitu i při rozvoji jeho pozdních 

kom průběhu autoimunitního procesu u diabetiků 1. typu dochází ke zvýšení 

čtu zánětlivých buněk a lokální koncentraci prozánětlivých cytokinů. To stimuluje 

produkci volných radikál

h 

bakterií a jiných mikroorganismů. Protože však samotný superoxid je málo účinný, je 

ve fagocytech dále přeměňován na účinnější metabolity (peroxid vodíku, kyselina 

chlorná, hydroxylový radikál a další). VR také přispívají vazodilatací a antiagregačním 

účinkem k udržení perfuze zánětem poškozené tkáně a jejich tvorba je důležitá i pro 

1.3.3. Nemoci a stavy způsobené volnými radikály 

Volné radikály se podílejí na vz

plikací. V 

po

ů, které mohou poškozovat β-buňky Langerhansových 

ostrůvků. Ty poškozuje i peroxid vodíku, který se hromadí pro nedostatečnou aktivitu 

glutathionperoxidázy. Dále se volné radikály podílejí i na přeměnách glykovaných 

bílkovin za vzniku produktů pokročilé glykace (AGE), které jsou považovány za příčinu 

některých pozdních komplikací diabetu. [13] 

Reaktivní formy kyslíku a dusíku hrají roli v průběhu zánětu. Známými producenty 

VR jsou aktivované polymorfonukleáry i makrofágy. Fagocytující buňky obsahují 

NAPDH-oxidázu, která patří k enzymům katalyzujícím vznik volných radikálů 

v buňkách. Jsou-li fagocyty v klidu, je enzym neaktivní. K hlavním stimulátorům 

aktivity patří fagocytóza jako taková, dále řada cytokinů, zejména TNF-α, interferon γ, 

aktivovaná složka komplementu 5a a další. Ve fagocytech vzniká superoxidový radikál, 

který je nezbytný pro správnou funkci fagocytujících buněk – zabíjení fagocytovanýc
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aktivaci produkce prozánět ního 

pův

může hrát důležitou roli v patogenezi často fatální komplikace původně 

loka

olekuly. Superoxid a jiné radikály, 

produkované v 

livých cytokinů. VR vznikají nejen při zánětech infekč

odu, zejména bakteriálních, ale podílejí se též na poškození kloubů při revmatických 

chorobách pojivové tkáně, vznikají v leukocytech aktivovaných během hemodialýzy, 

při skladování krve dárců, atd. Na druhé straně může vést zvýšená lokální tvorba 

reaktivních forem kyslíku k poškození vlastních tkání a systémové nadprodukce oxidu 

dusnatého 

lizované infekce – septického šoku. [13,14] 

VR se dále uplatňují při ischémii, tvorbě zhoubných novotvarů (ale i při destrukci 

nádorů), poškození ledvin, neurologických onemocněních, onemocněních trávicího 

traktu - u nemocných s ulcerózní kolitidou přispívá k produkci volných radikálů 

Fentonovou reakcí železo uvolňované z hemoglobinu při krvácení a leukocyty obsažené 

v zánětlivé tkáni, u Crohnovy choroby je popsána nedostatečná antioxidační ochrana, 

dále se VR podílejí na onemocnění oka, intoxikaci a dalších. [13] 

 

1.3.4. Příznivé účinky volných radikálů 

VR hrají roli i ve zdravém organismu. Jsou důležité pro zabíjení fagocytovaných 

organismů, k hydroxylovým reakcí při biosyntéze cholesterolu a žlučových kyselin, při 

detoxikaci xenobiotik, oxidace jodidu na elementární jód pro štítnou žlázu. Spermie 

vyžaduje úspěšnému oplodnění vajíčka superoxid a peroxid vodíku. Oxid dusnatý má 

vazodilatační efekt, reguluje imunitní pochody, má význam při erekci a jako 

neurotransmiter. VR také působí jako signální m

leukocytech v malých množstvích (na rozdíl od vysoké produkce při 

fagocytóze), mají regulační význam. Bylo zjištěno, že ovlivňují produkci transkripčních 

faktorů, které kontrolují imunitní odpověď, ale i proliferaci buněk. [13] 

 

1.3.5. Ochrana před volnými radikály 

Proti toxickému vlivu VR se postupně vyvinuly účinné ochranné mechanismy. 

Podle jejich vztahu k tvorbě VR a jejich působení na organismus je můžeme rozdělit na 

tři skupiny: 

1. mechanismy zabraňující tvorbě VR [13] 

- vazba iontů přechodných kovů (Fe2+, Cu+, aj.), které poskytují s peroxidem 

vodíku nebezpečný hydroxylový radikál – působí tak transportní bílkoviny 
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a bílkoviny pro uložení zásob těchto kovů (transferin, feritin, laktoferin, 

hemopexin, haptoglobin), chelatační činidla lze podat i jako léky 

(penicilamin, deferoxamin) 

- inhibice enzymů katalyzující tvorbu VR 

- odstranění peroxidu vodíku katalázou nebo peroxidázami brání jeho další 

přeměně na hydroxylový radikál 

2. mechanismy odstraňující již vzniklé VR (vychytávače či zametače (scavengers), 

ční systémy, které odstraňují molekuly poškozené VR

lapače (travers) a zhášeče (quenchers)) [13] 

- superoxiddismutáza (SOD), katalyzující přeměnu superoxidu na peroxid 

vodíku – ten sám je však také ROS 

- látky s redukčním účinkem, které poskytují radikálu elektron a samy se mění 

na radikál, který je však mnohem stabilnější a méně nebezpečný. Patří sem 

např. vitamin C, E, ubichinol, glutathion 

3. repara  [13] 

- poškozenou molekulu DNA opravují reparační endonukleázy 

- oxidované protei organismu 

utázy se jedná 

o látky s redukčním účinkem. [13] 

 

 složky vede k poruchám, které mohou organismus vážně ohrozit. Častější 

je p áno jejich zvýšenou tvorbou, snížením 

konc

oxidační s

ny podléhají snáze degradaci a eliminaci z 

- fosfolipázy odštěpují oxidované vyšší MK z molekuly fosfolipidů 

- glutathionperoxidáza štěpí nejen peroxid vodíku, ale i lipidové 

hydroperoxidy a brání tak vzniku reaktivních aldehydů a poškození molekul 

vazbou těchto aldehydů. 

Některé látky mohou působit několika mechanismy současně. 

 

Všechny látky, které brání oxidačnímu působení VR, se nazývají antioxidanty 

(AO). Mezi AO řadíme v širším slova smyslu látky uvedené v bodě 1 a 2, v užším pojetí 

jsou to látky likvidující již vzniklé VR. Kromě enzymu superoxiddism

1.3.6. Oxidační stres 

Za normálních okolností existuje mezi produkcí VR a AO rovnováha. Převaha 

jedné i druhé

řípad, kdy převládají VR. To může být d

entrace AO nebo kombinací obou stavů. Převaha VR se označuje termínem 

tres a může vést k rozvoji nemocí z volných radikálů. [13] 
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Kvanti

vlastnostem a

markerů. Pro posouzení lipoperoxidace se využívají malondialdehyd, konjugované 

dien ů 

a sta

I přev nepříznivé následky. Blokuje totiž účinky 

VR, 

rozdělení, zástupci [13] 

1. dle o

fikace oxidačního stresu je náročná vzhledem k fyzikálně-chemickým 

 VR. Proto je jednodušší měření oxid čního stresu pomocí široké palety 

y a izoprostany. Proteinové hydroperoxidy umožnují posouzení poškození protein

novení modifikovaných nukleosidů ukazuje na poškození DNA. [17] 

aha AO, je-li výrazná, může mít 

které jsou příznivé a pro organismus nezbytné. 

 

1.3.7. Antioxidanty – 

Kritéria dělení AO – AO můžeme dělit dle následujících hledisek: 

vlivnění tvorby VR – viz. kapitola 2.3.5 

ůvodu (způsobu vstupu do organismu)2. dle p  

- endogenní – tvoří se v organismu 

- exogenní – přicházejí zvenčí, dále je dělíme na: 

                  - přirozené – např. různé vitaminy 

                  - umělé – mj. četné léky, modifikace přirozených AO za účelem 

3. dle 

zlepšení jejich dostupnosti či zvýšení účinku 

ropustnosti 

hydrofilní (rozpustné ve v- odě) – poměrně rychle se dostanou do organismu, 

 a do centrálního 

nervového systému 

 buňku

špatný průnik přes buněčnou membránu do buněk

- lipofilní (hydrofóbní, rozpustné v tucích, membránové) – pomalu se 

dostávají na místo účinku, účinek mají ale i v lipoproteinech a membránách 

- amfifilní 

4. dle lokalizace v buňce či mimo  

- intracelulární – mají rozhodující význam pro ochranu před VR 

5. dle velikosti moleku

- extracelulární 

ly 

- vysokomolekulární (bílkoviny) – např. enzymy 

- nízkomolekulární 

6. dle mechanismu účinku 

- katalyzátory – enzymy a některé sloučeniny kovů, v reakci se 

nespotřebovávají 
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antioxidanty 

- chelatační látky – váží přechodné kovy a zabraňují jejich uplatnění ve 

Fentonově reakci, tento mechanismus mají i bílkoviny vážící kovy 

- inhibitory enzymů 

- ostatní 

7. dle typu volného radikálu (resp. ROS), na který působí – 

likvidující: 

- superoxid – superoxiddismutáza 

- hydroxylový radikál – albumin, cholesterol, manitol, dopamin, probucol 

- singletový kyslík – histidin, vitamin C, vitamin E, β-karoten, tryptofan 

- peroxid vodíku –

histidin, methionin, kyselina 

 glutathionreduktáza, kataláza 

- oxid dusnatý – aminoguanidin, N-methyl-L-arginin 

- kyselinu chlornou – sulfasalazin, 

6-aminosalicylová 

 

Praktický způsob dělení AO a příklady 

1. přirozené antioxidanty 

Jedná se o látky, které člověk produkuje nebo je přijímá v potravě a zapojují se do 

metabolismu. 

1.1. Hydrofilní antioxidanty 

- 

), aj. 

• Extr

lární: albumin a bílkoviny obsahující –SH skupiny, transferin, 

exin 

kyselina askorbová, kyselina močová, bilirubin, 

é) antioxidanty

• Intracelulární 

enzymové: superoxiddismutáza (SOD), kataláza (CAT), peroxidázy (např. 

glutathionperoxidáza

- neenzymové: glutathion (GSH) 

acelulární 

- vysokomoluku

ceruloplazmin, haptaglobin, hemop

- nízkomolekulární: 

polyfenoly – např. resveratrol a polyfenolické bioflavonoidy 

1.2. Lipofilní (membránov  

roten, lykopen), ubichinol 

ny a některé další steroidy, v menší míře i vitamin A 

- vitamin E (α-tokoferol), karotenoidy (β-ka

(koenzym Q10), estroge

(retinol) 

1.3. Amfofilní antioxidanty 

kyseliny lipoová, m- elatonin, některé polyfenolické bioflavonoidy 
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2. Umělé antioxidanty 

některé léky – např. N-acytylcystein, indometacin, statiny, alopurino- l, lokální 

dalších 

tky modifikované pro získání lepších vlastností – snížení 

e pro lepší průchod membránami, aj. 

avření v liposomu u látek s velmi krátkým 

nost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anestetika a mnoho 

- přirozené lá

rozpustnosti ve vodě u vitaminu C zavedením vedlejšího hydrofóbního 

řetězc

- vazba na molekulární nosič či uz

poločasem rozpadu (SOD, kataláza) – zpomalení eliminace, horší dostup

pro imunokompetentní buňky a snížení rizika alergické reakce 
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lirubinu v antioxidačním 

Bilirubin je hlavní žlu čným produktem katabolismu 

hemu. Hem

jedinečných biologických funkcí u zástupc

např. při zachycení sv

ňkách, transportu a homeostázy kyslíku. Mají také antioxidační účinky, produkují 

y kyslíku účinkem NAPH-oxidázy, které mají význam pro signální 

ům. Buněčná signalizace v eukaryotických buňkách je 

mo jiné zprostředkována působením hemoxygenázy (HO) a biliverdinreduktázy. 

ěmito enzymy – bilirubin, biliverdin a oxid uhelnatý 

noha metabolických drah.  

Díky své chemické struktuře má bilirubin specifické fyzikálně-chemické vlastnosti. 

in a pouze méně než 0,01% celkového 

krevním řečišti v nevázané formě. Nazývá se volný bilirubin 

ědný za většinu biologických účinků této látky. Díky 

u hydrofobnímu charakteru musí být bilirubin konjugován v játrech s kyselinou 

ohl být z těla vyloučen. [18] 

Produkce, metabolismus i vylučování bilirubinu jsou v organismu udržovány 

Při narušení této rovnováhy dochází k akumulaci bilirubinu v séru 

dochází k hyperbilirubinémii (hladina bilirubinu nad 25 µmol/l), která se klinicky 

anifestuje jako žloutenka. Poruch metabolismu bilirubinu existuje velmi mnoho, 

ě je rozlišujeme na hyperbilirubinemie premikrozomální (nekonjugované) 

postmikrozomální (konjugované). Kombinací obou vznikají hyperbilirubinemie 

íšené. [18] 

1.4. Význam bi

a protizánětlivém procesu 

1.4.1. Bilirubin 

čový pigment, který je kone

 i bilirubin patří do skupiny tetrapyrolových sloučenin, které mají celou řadu 

ů rostlinné i živočišné říše. Mají význam 

ětelné energie, tvorbě energie v bakteriálních a eukaryotických 

bu

reaktivní form

transdukci a obranu proti patogen

mi

Produkty reakcí katalyzovaných t

(CO) – zasahují do regulace m

Jako látka nepolární je v cirkulaci vázán na album

bilirubinu se vyskytuje v 

(Bf, bilirubin free) a je zodpov

svém

glukuronovou, aby m

v rovnováze. 

a 

m

obecn

a 

sm
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osud bilirubinu 

Fyziologicky dochází k rozpadu hemu zejména při rozpadu červených krvinek ve 

slezině, odkud se produkovaný nekonjugovaný bilirubin dostává portálním řečištěm 

k já

ější antioxidačně působící 

end

1.4.2. Katabolismus hemu a 

v organismu 

trům. Zbývající část bilirubinu (20-25%) pochází z odbourávání hemu z prekurzorů 

červené krevní řady a z nehemoglobinových bílkovin obsahujících hem (např. 

myoglobin, kataláza, peroxidáza nebo cytochrom P-450). 

Hem je cyklický tetrapyrolový porfyrin s centrálně navázaným atomem železa. 

K jeho degradaci na biliverdin (tmavě zelené pigment) dochází pomocí mikrozomální 

HO. Následně nastává působením enzymu biliverdinreduktázy redukce biliverdinu za 

vzniku molekuly bilirubinu. Volné kyslíkové radikály mohou oxidovat bilirubin zpět na 

biliverdin, který se může znovu redukovat. Ačkoliv se bilirubin vyskytuje v cirkulaci 

pouze v mikromolárních koncentracích, amplifikace jeho antioxidačních vlastností 

prostřednictvím toho redoxního cyklu z něj dělá nejúčinn

ogenní látku v lidském těle. [18] 

 

 
Obr. 6: Katabolismus hemu a bilirubin-biliverdinový redoxní cyklus, více viz text 

 

 

 

[18] 
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Po degradaci hemu v m

do systémové cirkulace a je transportován do jater. Vzhledem k jeho nepolárnosti je 

rozpustnost nekonjugovaného bilirubinu m

a translokací 

1.4.3. Význam bilirubinu a dalších produktů 

katabolismu hemu 

Bilirubin byl dlouho vnímán jen jako potenciálně toxická látka s nebezpečím 

rozvoje toxických účinků zejména v oblasti centrálního nervového systému. Data 

z poslední doby přesvědčivě ukazují, že mírný vzestup jeho hladin v séru má v důsledku 

silných antioxidačních a jeho dalších biologických vlastností pro organismus protektivní 

význam. Týká se to především nemocí, v jejichž patogenezi hraje velkou roli oxidační 

stres. Ochranné účinky nekonjugovaného bilirubinu při jeho mírně zvýšených hladinách 

byly skutečně popsány pro onemocnění, jako jsou ateroskleróza, některé nádorové 

choroby či zánětlivá, autoimunitní nebo neurodegenerativní onemocnění. Na druhou 

stranu se také ukazuje, že příliš nízké koncentrace bilirubinu v krevním séru jsou 

asociovány s vyšším rizikem těchto chorob. Je pravděpodobné, že u onemocnění 

sdružených s vysokým oxidačním stresem dochází ke zvýšené konzum čně 

půso

ntioxidační účinky bilirubinu byly prokázány v mnoha pracích po celém světě. 

Bylo zjištěno, že bilirubin funguje jako účinný scavenger singletového kyslíku, 

peroxylových radikálů i superoxidového aniontu, a že slouží v přítomnosti peroxidu 

vodíku a organických hydroperoxidů jako substrát pro peroxidázy. V roce 1987 ukázal 

ononukleárním fagocytárním systému se bilirubin dostává 

enší než 1 µmol/l. Právě tato volná frakce je 

fyziologicky extrémně významná. Zhruba 90% veškerého nekonjugovaného bilirubinu 

se v cirkulaci váže na albumin a zbývajících 10% je navázáno na apolipoprotein D 

v molekule HDL-lipoproteinu. Játra jsou přizpůsobena k transportu bilirubinu ze 

systémové cirkulace do žluče a tento transport probíhá disociací bilirubinu z albuminu 

přes bazolaterální membránu hepatocytu. Poté dochází ke konjugaci 

s kyselinou glukuronovou. Konjugovaný bilirubin je vylučován z hepatocytů do žluče 

proti koncentračnímu spádu aktivním transportním systémem a odtud se žlučovými 

cestami dostává do tenkého a dále do tlustého střeva. Zde je dekonjugován 

β-glukuronidázou pocházející z koliformních baterií a částečně z enterocytů. Po redukci 

oxidoreduktázami střevních bakterií jsou deriváty bilirubinu (urobilinoidy urobilinogen 

a sterkobilinogen) vyučovány stolicí. [18] 

 

pci antioxida

bícího bilirubinu. [18] 

A
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Rol

m a narušení interakce imunoglobulinů IgG 

 IgM s C1 složkou komplementu. Dále bilirubin inhibuje komplementem 

zprostředkovanou hemolýzu, stejně jako cytotoxicitu závislou na protilátkách. Navíc 

bylo prokázáno, že albumi

bilirubin přes cévní nálního poškození ROS produkovanými 

fago

and Stocker se spoluautory v časopise Science, jak bilirubin brání oxidaci mastných 

kyselin. V dalších studiích bylo zjištěno, že bilirubin zabraňuje oxidaci LDL a to 

s téměř 30krát vyšší účinností než analog vitaminu E. Bylo také prokázáno, že bilirubin 

brání oxidaci proteinů a snižuje karbonylaci bílkovin. Recentní in vitro data dále 

poukazují na existenci biliverdin-bilirubinového redoxního cyklu, což umožňuje 

eliminovat až 10 000násobné množství peroxidu vodíku (viz obr.6). Antioxidační 

účinky bilirubinu jsou vysvětlovány jeho strukturou, zejména přítomností C10 

methylenové skupiny, která slouží jako ochotný donor elektronů reaktivním formám 

kyslíku v krevní plazmě a tkáních. Dále je také bilirubin velmi silným inhibitorem 

NAPDH-oxidázy, enzymu, který je klíčovým zdrojem antioxidantů ve fagocytárních, 

ale i jiných buňkách. [18] 

Existují také přesvědčivé experimentální i klinické důkazy, že bilirubin má výrazné 

protizánětlivé účinky. Jde o důsledek několika mechanizmů. Zejména se jedná 

o interferenci s komplementovým systéme

a

n, který se běžně vyskytuje v zánětlivém exsudátu, přenáší 

stěnu do míst potencio

cyty. Na protizánětlivém působení se může podílet i jeho modulace syntézy 

prostaglandinů. Mezi další protizánětlivé účinky patří i blokáda jak venulární adheze 

leukocytů, tak aktivace leukocytů. Bilirubinem indukovaná inhibice transendotelové 

migrace leukocytů je zprostředkována supresí signalizace prostřednictvím adhezní 

molekuly vaskulárních buněk (VCAM-1), což je proces hrající významnou roli u mnoha 

onemocnění, jako jsou např. ateroskleróza, idiopatické střevní záněty, artritidy, částečně 

i nádorová onemocnění a mnoho dalších. Žlučové pigmenty dále modulují expresi 

Fc-receptorů na peritoneálních makrofázích, inhibují lidské lymfocyty a granulocyty, 

potlačují diferenciaci imunokompetentních buněk, modulují fagocytární aktivitu 

granulocytů a monocytů a ovlivňují produkci protilátek. [18] 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 4: Některé biologické účinky bilirubinu a biliverdinu v experimentálních 

studiích [18] 

Léčba Efekt

Biliverdin a/nebo snižují chemotaxi monocytů po expozici oxidovanému LDL
nekonjugovaný chrání potkaní hepatocyty, bovinní vaskulární buňky hladké
bilirubin svaloviny, lidské enterocyty i ventrikulární monocyty před

oxidačním poškození
chrání izolované myokardy potkanů před ischemií
chrání před neurotoxicitou indukovanou peroxidem vodíku
inhibují proliferaci nádorových buněk prsu, jater a tlustého 
střeva 
i

In vitro studie

 

 

 

 

mají antikomplementové účinky
inhibují replikaci lidských herpetických virů

Nekonjugovaný zmírňuje plicní fibrózu indukovanou bleomycinem
bilirubin zmírňuje u potkanů ischemicko/reperfúzní poškození

má u potkanů antikomplementové účinky
zmírňuje na myším modelu astmatu zánětlivou reakci 
dýchacích cest
zmírňuje aktivaci a dysfunkci endotelu

Biliverdin zmírňuje experimentální myší kolitidu
zlepšuje přežívání transplantátů srdce a ledvin u potkanů
chrání myši před apoptickým poškození jater
chrání morčata před anafylaxí
chrání potkany před ischemicko/reperfúzním poškození tkání
snižuje expresi adhezních molekul na endotelových buňkách
vystavených bakteriálnímu lipopolysacharidu
zlepšuje u potkanů přežívání a funkce transplantátů tenkého 
střeva po prolongované ischemii

In vivo studie

ndukují apoptózu v buňkách kolorektálního karcinomu
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1.5.1. Aryl hydrocarbon receptor a jeho signální 

dráha 

Aryl hydrocarbon receptor (AHR) je cytoplazmatický protein, který se vyskytuje 

v buňkách epitelu plic, placenty, jater, ledvin, srdce i sleziny. Vývojově je velmi starý 

a můžeme ho nalézt prakticky u všech obratlovců, dále i u ryb, ptáků a obojživelníků. 

Více než 30 let je studován jako receptor pro látky kontaminující životní prostředí 

a jako mediátor chemické toxicity. Aktivace AHR byla dlouho známá tím, že 

způsobovala imunotoxicitu, zahrnující např. zmenšení brzlíku. V poslední době jsou 

však odkrývány i jeho další role jako např. význam pro metabolismus xenobiotik, 

imunitní systém a normální vývoj cévního systému. [19] 

AHR je ligandem aktivovaný transkripční faktor z Per-Arnt-Sim (PAS) nadrodiny 

proteinů. [20]. Původně byl AHR identifikován jako receptor pro látky kontaminující 

životní prostředí zahrnující polycyklické aromatické uhlovodíky (polycyclic aromatic 

hydrocarbons, PAH), např. 2,3,7,8 tetrachlorodibenzo-p-dioxan (TCDD). Dnes je však 

prokázané, že AHR má množství různých ligandů od PAH až např. pro flavonoidy [19]. 

Existuje hypotéza, že AHR reaguje na buněčný stres a zahajuje buněčnou odpověď 

změnou v genové expresi a inhibicí buněčného cyklu. Pokud je ale aktivován látkou 

jako jsou PAS, dochází k dysregulaci jeho normálních funkcí. [21] 

Bez navázaných agonistů je AHR většinou lokalizován v cytoplazmě v komplexu se 

svými chaperony: tzv heat shock proteinem, Hsp90), proteinem p23 a s AHR 

asociovaným proteinem 9 (aryl hydrocarbon receptor associated 9, ARA9). Po navázání 

agonisty (např. dioxiny) dochází k translokaci AHR-chaperon komplexu do jádra 

a navázání nukleárního translokátoru AHR-ARNT proteinu (aryl hydrocarbon receptor 

nuclear translocator, ARNT), který je strukturně podobný AHR a dochází ke vzniku 

heterodimeru [19]. ARNT funguje jako aktivátor transkripce a umožňuje vazbu AHR-

ARNT komplexu na specifickou část DNA, která obsahuje sekvenci, obecně nazývanou 

XRE (xenobiotic responsive elements) [21]. V konkrétním případě dioxinu jako ligandu 

pak AHR-ARNT heterodimer řídí transkripci oblasti DREs (dioxan-responsive 

enhancer elements) [19]. V této oblasti se nachází i geny pro enzymy účastnící se 

metabolismu xenobiotik – např. cytochrom P450 1A1, cytochrom P450 1A2 a další 

[21]. 

1.5. Aryl hydrocarbon receptor 



 42

za ulována dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je, že po vstupu do jádra je AHR aktivovaný ligandem exportován 

a degradován přes ubiqiut

signální dráhy PAS je AHR signalizace regulována negativní zpětnou vazbou. 

Sign

Signali ce přes AHR může být negativně reg

in/proteosomovou cestu [22]. Stejně jako všechny ostatní 

alizace je zeslabovaná pomocí jiných PAS proteinů známých jako AHR represory 

(AHRR) [19]. 

 

Obr. 7: Signální dráha AHR, podrobněji viz text nad obrázkem [19] 

1.5.2. Biologie zprostředkovaná AHR  

Adaptivní odpověď 

AHR je charakterizován jako regulátor metabolismu xenobiotik, speciálně PAH. 

Výzkumy odhalily, že vystavení škodlivinám jako je benzo[a]pyren vede 

k významnému vzrůstu aktivity u cytochromu P450, což způsobuje hydroxylaci těchto 

cizorodých látek a zvýšení jejich rozpustnosti ve vodě. Tím se sníží jejich biologický 

poločas [23]. Adaptivní metabolická odpověď spočívá tedy v tom, že cytosolický AHR 

váže xenobiotické ligandy a aktivuje transkripci enzymů, které se uplatňují při jejich 

biotransformaci a exkreci [24]. 

Toxická odpověď 

Jako odpověď na halogenované dibenzo-p-dioxiny a blízké sloučeniny 

(dibenzofurany a bifenyly) AHR aktivuje nejen adaptivní metabolickou dráhu, ale také 

zprostředkovává toxickou odpověď. Toxicita dioxinů zahrnuje zničení jaterních buněk, 
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zmenšení brzlíku, imunosupresi, chlorakné, hyperplazii epitelů, teratogenezi 

a propagaci tumorů [19]. Vazebná aktivita dioxinů a jím podobných látek koresponduje 

s jejich toxickým potenciálem in vivo [29]. 

Ovlivnění vývoje 

K objasnění významu AHR ve fyziologii a ve vývoji používají mnohé laboratoře 

Ahr deficitní myši. Při odpovědi na PAH a dioxiny nedocházelo u Ahr deficitních myší 

k up-regulaci enzymů metabolismu charakteristické pro adaptivní odpověď [26]. Tato 

zvířata jsou také rezistentní k většině, ale ne všem, příznakům toxicity dioxinů [27]. 

U Ahr deficitních zvířat jsou také zaznamenány hypertrofie srdce, hypertenze a zvýšená 

hladina vazokonstrikčních látek [28]. Největší shoda ve fenotypu Ahr deficitních zvířat 

je ve výskytu zachovaného ductus venosus (DV). Jedná se o část fetálního cévního 

systému (obdobně jako foramen ovale nebo ductus arteriosus). DV spojuje portální žílu 

s dolní dutou žílou. Krátce po narození se DV uzavírá. DV je ve 100% zachován u Ahr 

deficitních zvířat i v dospělosti [29]. 

Endogenní ligandy 

Bylo studováno množství potenciálních endogenní ligandů. Indigové a tryptofanové 

deriváty, které mají podobnou strukturu jako xenobiotické ligandy, jsou schopné 

aktivovat AHR [30]. Nedávno byl jako aktivátor AHR indetifikován i LDL. Protože má 

ale LDL odlišnou strukturu od ostatních AHR ligandů, je možné, že LDL vnáší do 

buň AHR agonisty 

[19]. 

 

31]. 

tvrdily nejméně čtyři nezávislé laboratoře roli AHR signalizace 

u re

ky malé molekuly, které mají vlastnosti více charakteristické pro 

1.5.3. AHR a imunitní systém 

Existuje mnoho důkazů, které podporují myšlenku, že AHR hraje roli ve fungování 

imunitního systému. U Ahr deficitních myší bylo popsáno množství hematopoetických 

defektů, např. změněný počet lymfocytů ve slezině, zvětšená slezina a další [26]. 

Studování AHR agonistů nedávno ukázalo role AHR v imunitním systému. Expozice 

TCDD vede k hluboké supresi humorální i buněčné imunitní odpovědi a výsledkem je 

zvýšení vnímavosti k infekcím [

V nedávné době po

gulačních T-lymfocytů (T-reg). T-reg potlačují proliferaci efektorových buněk 

a produkují cytokiny. Kromě toho ale bylo ukázáno, že redukují autoimunitu a alergická 

onemocnění, omezují imunitní odpověď na infekční onemocnění a inhibují 
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i mechanismy. Zaprvé, AHR signalizace 

může ovlivnit vývoj T-reg prostřednictvím transformujícího růstového faktoru (TGF)-β. 

Mno

leukinu 17 (IL-17) a IL-22. Ligandem aktivovaný 

AH ů v buněčné kultuře [34]. Protože Th17 podporují 

imu

e zánětlivých cytokinů zapojených do vrozené imunity [35]. 

protinádorovou imunitní odpověď [32]. Mechanismus, kterým může AHR signalizace 

podporovat diferenciaci T-reg zůstává stále nejasný. AHR signalizace může ovlivnit 

diferenciaci T-reg nejméně dvěma různým

žství nezávislých laboratoří se zabývá výzkumem souhry AHR a TGF-β 

signalizace. Alterace signalizace mezi AHR a TGF-β bylo také sledováno během 

diferenciace T-reg. Druhý mechanismus, kterým může AHR ovlivnit  aktivitu T-reg, 

zahrnuje dendritické buňky (DC). Prezentace antigenu DC hraje důležitou roli 

v přeměně nediferencovaných (naivních) T-lymfocytů na T-reg na periferii (adaptivní 

T-reg) [33]. 

V nedávné době byla potvrzena role AHR ve vývoji pomocných lymfocytů 17 

(T helper 17, Th17). Zdá se, že nová podskupina těchto buněk hraje důležitou roli 

v autoimunitě a odstraňování infekčních agens. Th17 jsou charakterizovány jejich 

sekrecí prozánětlivých cytokinů inter

R reguluje expresi těchto cytokin

nitní odpověď a T-reg snižují reaktivitu imunitního systému, naznačuje se, že 

rovnováha T-reg/Th17 dokáže rozlišit efektivní imunitní odpověď a vlastní toleranci 

antigenů od chronické infekce nebo autoimunity [19]. 

Transkripční změny zprostředkované AHR můžou způsobit aktivaci T-lymfocytů, 

ale mechanismus je stále neznámý. Vystavení TCDD může vést k zánětu a vzrůstu 

sekrec
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2. Cíl práce 
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Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi Aryl hydrocarbon receptoru (AHR) 

ve stěně tlustého střeva normobilirubinemických a hyperbilirubinemických (Gunn 

kmen) potkanů po indukci chronického zánětu pomocí imunohistochemických metod. 
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3. Experimentální část 
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3.1. Materiál a jeho příprava 

3.1.1. Zvířata design experimentu (experimentální 

model chronické kolitidy) 

Ve studii byly použity samice normobilirubinemických potkanů kmene Wistar 

a kmen tzv. Gunn potkanů, což je hyperbilirubinemický kmen s vrozeným defektem 

bilirubin UDP-glukuronosyltransferasy.  

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. 

Před zahájením studie byli potkani přeléčeni antiparazitárním léčivem (Ivomec, 

aktivní látka ivermectin), jednorázovou dávkou 300 ug/kg/d p. o. (v pitné vodě) na den. 

Toto opatření bylo provedeno k eliminaci možného efektu parazitární infekce 

zažívacího traktu potkan liznice. 

 

3.1.2. Zpracování materiálu, imunohistochemie 

Pro histologické a imunohistochemické vyšetření jsme odebrali segment tlustého 

střeva 0.5-5 cm od řitního otvoru. Odebrané vzorky střeva byly fixovány 24 hodin 

v Bakerově fixační tekutině. Poté byly promyty ve fyziologickém roztoku a 3x během 

24 hodin převedeny v lázních acetonu. Po dalším převedení v lázních benzenu byly 

vloženy na 2x2 hodiny do parafinu a poté zality do parafinových bločků. Dále byly 

nakrájeny 3 řezy z každého zvířete pro různá imunohistochemická barvení. 

Pro detekci exprese AHR byla použita metodika Avidin-Biotin (ABC) s detekcí 

pomocí diaminobenzidinu (DAB), který poskytuje v místě detekce antigenu ve tkáni 

hnědou barevnou reakci. 

ů na rozvoj chronického zánětu střevní s
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Prim rární p otilátky 

K detekci exprese 

mikroskopii polyklon R ve zředění 1/100 (Santa Cruz, 

USA). 

markeru AHR ve stěně střeva byla použita pro světelnou 

ální protilátka rabbit anti-rat AH

Detekční systémy 

K vizualizaci navázaných protilátek ve světelném mikroskopu byl použit 

diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, USA). 

Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX byla provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) za 

pomoci softwaru NIS (Laboratory Imaging Prague, Česká republika). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50

ní postup 

arafinování řezů v xylen-alkoholové řadě 

1. PBS         5 minut 

 PBS (900 µl PBS + 100 µl sera)   30 minut 

3. inkubace s anti-avidinem      15 minut 

4. 

ut 

6. 

2x5 minut 

9. 10% serum v PBS (900 µl PBS + 100 µl sera)   15 minut 

. sekundární protilátka (ředí se v BSA + 2% mouse serum)  30 minut 

. PBS         5 minut 

. 3% H202 (8 ml H202 + 70 ml PBS)     15 minut 

. PBS         2x5 minut 

. ABC komplex elite        30 minut 

           10 µl A + 10 µl B do 500 µl PBS nechat stát (30 minut)   

. PBS         2x5 minut 

. DAB (10 µl DAB in 500 µl buffer)     30 sekund 

. destilovaná voda       oplach 

. hematoxylin        5 sekund 

. modrání pod tekoucí vodou z kohoutku    1 minuta 

. aceton         oplach 

. aceton-xylen (10:1) (vždy dělat znova)→ aceton-xylen (1:10) 3 minuty 

. 3x xylen        2 minuty 

3.2. Pracov

3.2.1. ABC metodika – detekce exprese AHR 

Odp

2. 10% serum v

PBS         2x5 minut 

5. inkubace s anti-biotinem      15 min

PBS         oplach 

7. primární protilátka (ředí s v BSA)     60 minut 

8. PBS         

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 



 51

4. Výsledky 
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U všech zvířat bylo možné pozorovat jisté změny v histologické struktuře tlustého 

střeva. Jednalo se hlavně o zkracování délky Lieberkühnových krypt, což je typický 

znak histopatologických změn u zánětu střeva. Tyto změny byly samozřejmě 

výraznější, pokud bylo zvířatům podáváno DSS. Naším úkolem však bylo soustředit se 

zejména na sledování exprese AHR. 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, vrstvičce hladké svaloviny lamina muscularis muscosae. Téměř ve 

všech skupinách jsme dále pozorovali expresi v arteriolách tunica muscosa a zejména 

tunica submucosa. Obecně lze říci, že AHR barvení bylo v těchto místech stejné 

u všech experimentálních skupin. 

Jisté rozdíly v barvení AHR byly však pozorovány zejména v epiteliálních buňkách. 

U kontrolních Wistar zvířat bez DSS (K-) jsme pozorovali slabou expresi AHR, a to 

zejména v lamina propria mucosae. Exprese AHR na epitelu byla velmi ojedinělá 

a slabá (obr. 8,9). 

Po podání DSS došlo u některých zvířat k výraznému nárůstu exprese AHR 

zejména v epitelu, a to především v buněčných jádrech epiteliálních buněk (obr. 10,11). 

Imunohistochemická detekce  prokázala podobný způsob 

výskytu barvení jako u Wistar potkanů. Na rozdíl od Wistar byla ovšem pozorována 

vysoká exprese AHR v epitelu u Gunn potkanů bez podávání DSS (obr. 12,13). 

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

epitelu ve srovnání se skupinou bez DSS (obr. 14,15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AHR u Gunn potkanů



 
 

Obr. 8: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva u kontrolního 

Wistar potkana bez DSS (K- skupina). Exprese AHR je pozorována v tunica muscularis 

externa (hvězdička). Šipka ukazuje na slabou pozitivitu AHR barvení u buněk lamina 

propria mucosae. Zvětšení 100x. 
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Obr. 9: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva u kontrolního 

Wistar potkana bez DSS (K- skupina). Šipka ukazuje na slabou pozitivitu AHR barvení 

u buněk lamina propria mucosae. Zvětšení 200x. 
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Obr. 10: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva 

u kontrolního Wistar potkana s DSS (K+ skupina). Exprese AHR je pozorována v tunica 

muscularis externa (hvězdička). Šipky ukazují na silnější pozitivitu AHR barvení 

zejm na v jádrech epitelu. Zvětšení 100x. é
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Obr. 11: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva 

u kontrolního Wistar potkana s DSS (K+ skupina). Šipky ukazují na silnější pozitivitu 

AHR barvení zejména v jádrech epitelu. Zvětšení 200x. 
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Obr. 12: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva Gunn 

potkana bez DSS (G- skupina). Šipky ukazují na silnou reakci v epiteliálních buňkách. 

Zvětšení 100x. 
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Obr. 13: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva Gunn 

potkana bez DSS (G- skupina). Šipky ukazují na silnou reakci v epiteliálních buňkách. 

Zvětšení 200x. 
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Obr. 14: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva Gunn 

potkana s DSS (G+ skupina). Šipka ukazuje poměrně slabou reakci v epiteliálních 

buňkách. Zvětšení 100x. 
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Obr. 15: Reprezentativní obrázek exprese AHR ve stěně tlustého střeva Gunn 

potkana s DSS (G+ skupina). Šipka ukazuje poměrně slabou reakci v epiteliálních 

buňkách. Zvětšení 200x. 
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5. Diskuze 
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Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida patří do idiopatických střevních zánětů 

(Infammatory Bowel Diseases, IBD). Crohnova nemoc je chronický zánětlivý proces, 

který se může vyskytovat v jakékoliv části zažívacího traktu od jícnu až po anální 

oblast, ale nejčastěji se nachází v tenkém a tlustém střevě. Pro CN je příznačné, že 

zánětlivé změny jsou segmentální a postihují všechny vrstvy střevní stěny. Pro častou 

lokalizaci v terminálním úseku ilea (přibližně u 30% nemocných) byla dříve 

označována jako terminální ileitis a později jako regionální enteritis. [6] Naproti tomu 

ulcerózní kolitida je chronický ulcerózní zánět nejasné etiologie, v jehož průběhu se 

střídají akutní ataky s ústupem zánětlivých projevů a remisemi. Zánět začíná v rektu 

a později se šíří na další části tlustého střeva, v některých případech postihuje celý 

tračník. Zánětlivé změny jsou omezeny pouze na sliznici, popřípadě submukózu. 

Klinicky a morfologicky je nutné vyloučit infekční kolitidu vyvolanou bakteriemi rodu 

Shigella a Yersinia. [6] 

Ke studiu těchto patologických stavů je možné využít také experimentální zvířata 

(myši nebo potkany). K indukci zánětlivých změn je možno použít dextran sulfát (DSS) 

podávaný ve v pitné vodě. Takto lze indukovat a modelovat zánětlivou reakci v tlustém 

střevě, která má znaky obou výše uvedených onemocnění. 

Aryl hydrocarbon receptor (A ký protein, který se vyskytuje 

v buňkách epitelu plic, placenty, jater, ledvin, srdce i sleziny. Aktivace AHR byla 

dlouho známá tím, že způsobovala imunotoxicitu, zahrnující např. zmenšení brzlíku. 

V poslední době jsou však odkrývány i jeho další role jako např. význam 

pro metabolismus xenobiotik, imunitní systém a normální vývoj cévního systému. [19] 

AHR je charakterizován jako regulátor metabolismu xenobiotik. Výzkumy odhalily, že 

vystavení škodlivinám jako je benzo[a]pyren vede k významnému vzrůstu aktivity 

u cytochromu P450, což způsobuje hydroxylaci těchto cizorodých látek a zvýšení jejich 

rozpustnosti ve vodě. Tím se sníží jejich biologický poločas [23]. Adaptivní 

metabolická odpověď spočívá tedy v tom, že cytosolický AHR váže xenobiotické 

ligandy a aktivuje transkripci enzymů, které se uplatňují při jejich biotransformaci 

a exkreci [24]. Existuje mnoho důkazů, které podporují myšlenku, že AHR hraje roli ve 

fungování imunitního systému. U Ahr deficitních myší bylo popsáno množství 

hematopoetických defektů, např. změněný počet lymfocytů ve slezině, zvětšená slezina 

a další [26]. Studování AHR agonistů nedávno ukázalo role AHR v imunitním systému. 

Expozice TCDD vede k hluboké supresi humorální i buněčné imunitní odpovědi 

a výsledkem je zvýšení vnímavosti k infekcím [31]. V nedávné době potvrdily nejméně 

HR) je cytoplazmatic
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čtyř

dá se, že nová podskupina těchto buněk hraje důležitou roli 

v au

 systému, naznačuje se, že 

rovn

e

i nezávislé laboratoře roli AHR signalizace u regulačních T-lymfocytů (T-reg). 

T-reg potlačují proliferaci efektorových buněk a produkují cytokiny. Kromě toho ale 

bylo ukázáno, že redukují autoimunitu a alergická onemocnění, omezují imunitní 

odpověď na infekční onemocnění a inhibují protinádorovou imunitní odpověď [32]. 

Mechanismus, kterým může AHR signalizace podporovat diferenciaci T-reg zůstává 

stále nejasný. AHR signalizace může ovlivnit diferenciaci T-reg nejméně dvěma 

různými mechanismy. Zaprvé, AHR signalizace může ovlivnit vývoj T-reg 

prostřednictvím transformujícího růstového faktoru (TGF)-β. Druhý mechanismus, 

kterým může AHR ovlivnit  aktivitu T-reg, zahrnuje dendritické buňky (DC). 

Prezentace antigenu DC hraje důležitou roli v přeměně nediferencovaných (naivních) 

T-lymfocytů na T-reg na periferii (adaptivní T-reg) [33]. 

V nedávné době byla potvrzena role AHR ve vývoji pomocných lymfocytů 17 

(T helper 17, Th17). Z

toimunitě a odstraňování infekčních agens. Th17 jsou charakterizovány jejich 

sekrecí prozánětlivých cytokinů interleukinu 17 (IL-17) a IL-22. Ligandem aktivovaný 

AHR reguluje expresi těchto cytokinů v buněčné kultuře [34]. Protože Th17 podporují 

imunitní odpověď a T-reg snižují reaktivitu imunitního

ováha T-reg/Th17 dokáže rozlišit efektivní imunitní odpověď a vlastní toleranci 

antigenů od chronické infekce nebo autoimunity [19]. Z tohoto důvodu jsme chtěli 

v této rigorózní práci sledovat expresi AHR ve stěně tlustého střeva po indukci kolitidy. 

K tomu jsm  použili 2 různé kmeny potkanů. Jako do jisté míry kontroly jsme použili 

Wistar potkany. Dále byl použit kmen Gunn potkanů, což je což je 

hyperbilirubinemický kmen s vrozeným defektem bilirubin 

UDP-glukuronosyltransferasy. 

Bilirubin byl dlouho vnímán jen jako potenciálně toxická látka s nebezpečím 

rozvoje toxických účinků zejména v oblasti centrálního nervového systému. Data 

z poslední doby přesvědčivě ukazují, že mírný vzestup jeho hladin v séru má v důsledku 

silných antioxidačních a jeho dalších biologických vlastností pro organismus protektivní 

význam. Týká se to především nemocí, v jejichž patogenezi hraje velkou roli oxidační 

stres. Ochranné účinky nekonjugovaného bilirubinu při jeho mírně zvýšených hladinách 

byly skutečně popsány pro onemocnění, jako jsou ateroskleróza, některé nádorové 

choroby či zánětlivá, autoimunitní nebo neurodegenerativní onemocnění. Na druhou 

stranu se také ukazuje, že příliš nízké koncentrace bilirubinu v krevním séru jsou 

asociovány s vyšším rizikem těchto chorob. Je pravděpodobné, že u onemocnění 
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ě s hladinou bilirubinu, který 

by 

sdružených s vysokým oxidačním stresem dochází ke zvýšené konzumpci antioxidačně 

působícího bilirubinu. [18] 

Cílem této rigorózní práce tedy bylo sledovat expresi aryl hydrocarbon receptoru 

(AHR) ve stěně tlustého střeva normobilirubinemických a hyperbilirubenimckých 

potkanů po indukci chronického zánětu pomocí imunohistochemických metod. 

Výsledky imunohistochemické analýzy prokázaly podobnou lokalizaci AHR ve 

všech skupinách zvířat. To se týkalo zejména slabé exprese v tunica muscularis externa, 

lamina muscularis mucosae. Největší exprese byla pozorována ve střevním epitelu což 

je v souladu s výsledky publikovanými ve dřívějších studiích [19].  

Výsledky dále ukázaly na vyšší expresi AHR u Gunn potkanů bez DDS ve srovnání 

s Wistar kmeny bez DSS. Tento fakt může souviset práv

díky svým protizánětlivým účinkům mohl stimulovat expresi AHR, který by pak 

takto u těchto potkanů díky ovlivnění T-reg lymfocytů mohl působit protektivně proti 

zánětlivým a autoimunitním onemocněním jako jsou idiopatické záněty střeva. 

Na druhou stranu byla ovšem u Wistar potkanů také prokázána zvýšená exprese 

AHR po podání DSS. To by také mohlo ukazovat buď na doprovodný marker poškození 

střevního epitelu, nebo naopak na kompenzační (obrannou) reakci epitelu na poškození. 

U Gunn potkanů se však po podání DSS exprese výrazně snížila. Vysvětlení tohoto jevu 

je však zatím nemožné vzhledem k tomu, že další výsledky se v současné době 

zpracovávají. 
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6. Závěr 
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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. 

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, 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. 
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