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Abstrakt 
 
 

 Volné radikály se účastní celé řady buněčných procesů. V poslední době se ukázalo, 

že změny ve složení cévní stěny, tj, její remodelace, se účastní volné radikály nejrůznějšího 

typu. Reaktivní sloučeniny kyslíku, jež jsou většinou radikálového charakteru, se na těchto 

procesech aktivně podílejí. Existuje řada fluorescenčních barviv, která dokážou detegovat 

reaktivní sloučeniny kyslíku intracelulárně. Využíváme hlavně dichlorofluorescin, 

dihydrorhodamin a dihydroethidium, které se liší svojí specificitou vůči jednotlivým 

druhům reaktivních sloučenin kyslíku. Předběžné studie v naší laboratoři ukázaly na 

možnost sledování změn ve složení cévní stěny při neonatálním vývoji srdce laboratorních 

potkanů za použití uvedených látek.   

 

 

 

Abstract 

 

 Free radicals are engaged in many cellular actions. Recently, free radicals of 

versatile kinds reveal to be engaged in changes of the vascular wall composition i.e. in its 

remodelling. Reactive oxygen species (ROS), mostly of radical nature, are engaged it these 

actions actively. There are many fluorescent dyes detecting ROS intracellularly. We use 

mostly dichlorofluorescin, dihydrorhodamine, and dihydroethidium that differ in 

specificity to individual kinds of ROS. Preliminary studies in our laboratory revealed the 

opportunity to trace changes of the vascular wall composition during the neonatal 

developmental period of the laboratory rats heart using above mentioned substances.  
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Cíl   práce 
 
 Cílem této diplomové práce je podrobné prozkoumání  množství  tvořených 

volných kyslíkových radikálů v průběhu vývoje  srdce potkana, a to konkrétně  ve stěně 

srdečních   cév  v normoxických  podmínkách . 
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Úvod  
 

Volné radikály jsou produktem aerobního způsobu života a mají v organismu 

rozličné funkce. Jsou důležitými signálními molekulami a  prostředníky k přenosu energie.  

Ve fagocytech slouží k likvidaci  patogenů a jsou tak důležitou součástí imunitního 

systému.   

 Zároveň mohou být  pro buňku  toxické či dokonce smrtelné. Pokud dojde k situaci, 

kdy  se v buňce hromadí větší množství volných kyslíkových radikálů, mohou tyto 

reaktivní částice poškozovat různé biologické struktury jako lipidové membrány, proteiny 

či nukleové kyseliny. Takováto  situace v buňce se nazývá oxidační stres. Oxidační stres 

vzniká tedy jako důsledek zvýšené tvorby oxidantů, nebo sníženou schopností antioxidační 

ochrany, nebo neschopností  opravovat oxidační poškození. 

 Proto si organismus vyvinul i obranné mechanismy proti těmto látkám. Můžeme 

hovořit o tzv. antioxidační ochraně.  

 Za fyziologických podmínek jsou volné kyslíkové radikály (ROS) z buňky 

odstraňovány pomocí enzymů jako superoxiddismutáza, kataláza nebo 

glutathionperoxidáza. 

 Hlavními producenty ROS jsou komplexy I a III  v mitochondriálním respiračním 

řetězci  (1-4% O2 je neúplně redukováno na ROS), již zminované makrofágy, 

myeloperoxidáza, cytochrom P-450 v endoplazmatickém retikulu, membránově vázané 

enzymy s koenzymy (flaviny, hem, Cu), nebo oxidace hemoglobinu na methemoglobin, 

mohou být tvořeny také xantin oxidázou.  

 Důležitou úlohu v radikálových reakcích mají přechodné kovy, které mohou být jak 

donory, tak akceptory elektronu a tím i iniciátory vzniku volných radikálů, v lidském 

organismu se jedná především o ionty železa a mědi. Z tohoto důvodu musí být tyto prvky 

transportovány a uskladněny za přísných oxidoredukčních opatření. 
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I. LITERÁRNÍ P ŘEHLED 

 

1.Reaktivní formy kyslíku a dusíku 

 

Reakce  volných  radikálů,  případně látek  neradikálové  povahy, tvořících skupinu 

tzv.  reaktivních  forem  kyslíku  a  dusíku  (reactive oxygen species – ROS, resp. Reactive 

nitrogen species – RNS, viz. Tab. 1) s biomakromolekulami jsou nejčastější příčinou 

poškození buněčných struktur, buněk a celých tkání. 

 

 

Tab.1 Reaktivní formy kyslíku a dusíku 

 
Reaktivní formy kyslíku (ROS) 

Volné radikály Látky neradikálové povahy 

 
Superoxidový radikál anion  O2 

. - 

 
Hydroperoxylový radikál    HO2

. 

 
Hydroxylový radikál           .OH   

 
Peroxylový radikál            ROO.   

     
Alkoxylový radikál            RO.   

 

 

Peroxid dusíku     H2O2 

 

Kyselina chlorná   HClO 
 
Ozon                       O3 

 

Singletový kyslík    1O2 

 

Reaktivní formy dusíku (RNS) 

Volné radikály Látky neradikálové povahy 

 
Oxid dusnatý    NO.   

 

Oxid dusičitý    NO2
.
 

 

Kyselina dusitá     HNO2 

Oxid dusitý           N2O3 

Peroxynitrit           ONOO - 

Alkylperoxidnitrit  ROONO - 
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Jako volné radikály jsou označovány částice, které obsahují nepárový elektron  ve 

svém zevním orbitalu. Vznikají homolytickým štěpením kovalentní vazby. Tento způsob 

štěpení je však v živé buňce vzácný. Radikály jsou tedy velmi reaktivní částice, které se 

snaží doplnit si chybějící elektron.  

 

 Z tohoto důvodu  napadají okolní molekuly a odebírají nebo přidávají jim elektron. 

Tímto způsobem se samy stabilizují. Pokud ale reagují s molekulou, která není radikál, 

stává se napadená molekula radikálem. Takto vzniká serie řetězové radikálové  reakce. 

Radikálová reakce má  obecně tři stádia: iniciaci, propagaci a terminaci. 

 

1.1.Radikálové poškození biologických struktur 

 

  Hlavními cílovými skupinami ROS v buňce jsou: nenasycené mastné kyseliny, 

proteiny a DNA. Nenasycené mastné kyseliny při reakci s ROS ztrácejí své dvojné vazby, 

dochází k peroxidaci lipidů a tvorbě reaktivních metabolitů, jako jsou peroxidy nebo 

aldehydy.   

 

1.1.1.Peroxidace lipid ů  

Lipidová peroxidace je proces, při kterém jsou polynenasycené mastné kyseliny 

lipidů poškozovány působením volných radikálů a kyslíku za vzniku hydroperoxidů. Z 

hydroperoxidů pak dalšími reakcemi vznikají následné sekundární produkty. Je třeba 

připomenout, že pod pojmem peroxidace lipidů se většinou uvažuje neenzymový a 

nekontrolovaný proces přeměny lipidů.  

 

V řadě buněk však probíhá i enzymová peroxidace lipidů, která vede k tvorbě 

biologicky aktivních produktů, důležitých pro regulaci buněčných pochodů (např. 

prostaglandiny a leukotrieny). V biologických systémech probíhá neenzymová peroxidace 

lipidů (dále jen peroxidace lipidů) především v biologických membránách a 

lipoproteinech. Zde jsou jako součásti fosfolipidů v největší koncentraci přítomny 

polynenasycené mastné kyseliny, které jsou hlavními substráty lipoperoxidace. 

 

Iniciátorem reakce je  volný radikál, který vytrhne vodíkový atom z methylové 

skupiny uhlovodíkového řetězce mastné kyseliny, z té se tak stane volný radikál, poté 
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následuje fáze propagace, kdy dojde k přesmyku vazeb a vznikne konjugovaný dien, který 

se při styku s molekulárním kyslíkem mění na peroxylový radikál.Tento radikál oxiduje 

sousední mastnou kyselinu, vytrhne z ní vodík a sebe tak redukuje na hydroperoxid. Tato 

série řetězových radikálových reakcí se ukončuje ve chvíli, kdy peroxylový radikál reaguje 

s jiným radikálem nebo scavergenem. Vzniklý hydroperoxid mastné kyseliny je nestálá 

látka a chová se podobně jako peroxid vodíku, může se účastnit Fentonovy reakce a je 

stejně jako peroxid vodíku  redukovám glutathionperoxidázou. 

 

Modifikované mastné kyseliny jsou velmi nestálé  a  mohou se z nich tvořit další 

produkty a to i velmi toxický malondialdehyd nebo hydroxyaldehydy.  Následkem těchto 

poškození  může být změněná fluidita a propustnost membrán, což  může mít i vliv na 

membránové enzymy.  A dochází tak  k tvorbě chemoatraktivních látek pro makrofágy. 

 

Obr. 1  Peroxidace lipidů 

 
Převzato z www.wikipedia. org 

 

 

1.1.2.Poškození protein ů  

Obecné poškození proteinů může být různého charakteru. Proteiny jsou štěpeny a 

fragmentovány, nebo vlivem ROS agregují. Dochází k modifikacím jejich thiolových 

skupin, hydroxylaci a  nitraci aminokyselin. Inaktivuje se hemoglobin, protože ROS 

reagují s hemovým železem. 
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Důsledkem toho jsou změny v transportu iontů, vstup vápenatých iontů do 

cytosolu, změněná aktivita enzymů a také snížená schopnost transportu kyslíku. 

 

 

1.1.3.Poškození DNA 

Při reakci DNA s ROS   jsou častokrát poškozeny nebo modifikovány báze, dochází 

ke štěpení deoxyribózového kruhu. Vznikají také zlomy v řetězci DNA nebo křížové vazby 

řetězců. 

Tímto způsobem dochází k mutacím, translačním chybám a  může dojít i k inhibici 

proteosyntézy. 

 

 
1.2. Volné radikály jako signální molekuly 
 

Volné kyslíkové radikály (ROS) mají ideální vlastnosti pro to, aby byly signálními 

molekulami.  Jsou to malé molekuly, které jsou schopné difundovat, mají různé zdroje  a 

mechanismy produkce. Je i velké množství mechanismů  pro jejich odstranění. Vyskytují 

se i v buňkách, které nejsou určeny k imunitní ochraně organismu.  

 

Přesto v  současné době není ještě zcela jasné, zda jsou ROS vlastní signální 

molekuly, ale je jasné, že svou přítomností ovlivňují řadu buněčných pochodů. 

Svou přítomností ovlivňují aktivitu transkripčních faktorů AP-1 a NF-kB v různých typech 

buněk. Aktivační protein AP-1 se skládá z produktů  c-fos a c-jun, jeho syntéza je 

indukovaná  cytokiny, růstovými faktory,  ale také superoxidem či peroxidem vodíku. Řídí 

expresi  genů, které regulují  buněčný cyklus, tedy syntézu proteinů regulujících buněčnou 

proliferaci, diferenciaci či apoptózu. Naproti tomu transkripční faktor NF-kB řídí syntézu 

cytokinů, které ovlivňují zánět, syntézu adhezivních molekul a dalších. 

Jiné studie dokazují, že peroxid vodíku může ovlivňovat  MAP kinázy  a tímto způsobem 

může modulovat  genovou  expresi (Hancock JT, 2001). 

  

Dalším volným radikálem vyskytujícím se v organismu je  oxid dusnatý, má také 

regulační a signální funkci. NO je endogenně produkován téměř ve všech savčích tkáních a  

hraje celou řadu důležitých biologických úloh, zejména v regulaci hemodynamiky, zánětu 

a v neurotransmisi. NO je v savčích tkáních syntetizován z L-argininu a molekulárního 
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kyslíku za vzniku L-citrulinu, reakce je katalyzována komplexním enzymem, zvaným NO 

syntáza. Existuje jedna inducibilní forma NO syntázy a dvě formy konstitutivní: 

endoteliální a mozková. Inducibilní NO syntáza je za normálních podmínek inaktivní a 

produkuje  vysoké množství baktericidního NO pouze po aktivaci imunitního systému. Pro 

regulaci cévního tonu je důležitá endoteliální NO syntáza, která je trvale exprimována. Ta 

tvoří poměrně menší množství NO, které je však přesně regulováno, zejména intracelulární 

koncentrací Ca2+. Vzniklý NO proniká z endotelu do buněk hladkých svalů a vyvolává  

jejich relaxaci  pomocí  tvorby cyklického GMP (cGMP), což se projevuje vasodilatací. 

 

Obr.2. Tvorba NO 

 
 

Převzato z www.bioscience.org  

 

Zvýšené hladiny ROS byly nalezeny a jsou považovány za rizikový faktor u 

hypertenze,  diabetu mellitu a hypercholesterolemie a dalších onemocnění. U pacientů s 

koronárními arteriálními onemocněními bylo nalezeno zvýšené množství oxidativně 

modifikovaných proteinů, lipoproteinů a produktů  peroxidace lipidů.  

 

Za klíčový zdroj ROS v srdci a cévních tkáních jsou považovány plasmatická 

NADPH oxidáza a mitochondrie. Cévní endoteliální  buňky  a buňky hladké svaloviny 

aorty vykazují mitochondriální poškození po ošetření pomocí ROS.  Byly zjištěny změny v 

genové expresi,  změněná proteinová syntéza a   poškození DNA. Poškození mtDNA bylo 
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pozorováno v obou typech buňek, avšak endotelové cévní buňky  se zdají být  citlivějšími 

vůči ROS (Ballinger et al 2000). 

 

2.Vývoj cév 

Zralá céva se skládá se tří základních  částí, tunica intima, tunica media a tunika 

adventicia.  

Tunica intima  je vytvořena z jednovrstevného plochého epitelu (endotelu), který je 

podporován bazální laminou, pod endotelem je vytvořená vrstvička subendotelového 

vaziva. Je zde přítomna také lamina elastika interna tvořená elastinem. 

Tunica media je složena z hladké svaloviny, elastických a kolagenních vláken, u silnějších 

artérií je obsažena lamina elastika externa. 

Tunica adventitia je tvořena z fibroblastů, kolagenního vaziva, elastických vláken, 

obsahuje také vasa vasorum a nervové zakončení. 

 

Rozvoj jednotlivých vrstev je v cévním systému nestejný, díky rozličným lokálním 

nárokům na mechanickou pevnost cévní stěny na jedné straně a permeabilitu na straně 

druhé. Jednotlivé segmenty cévního řečiště se mezi sebou na první pohled liší především 

mohutností tunica media. Ta v srdci představuje hlavní komponentu, zatímco ve stěně 

kapilár není vytvořena vůbec. 

 

. 

2.1.Vývoj od struktur avaskulárních  k vaskulárním  

 
V nejranějších stadiích se embryo vyvíjí avaskulárně, živiny získává prostřednictvím 

difúzních mechanismů. Díky navazujícím procesům však zárodek spěje do podoby 

vaskularizovaného (cévami zásobeného) organismu, jehož přežití se stává závislým na 

složité funkční síti kapilárních pletení a krevních cév. Počáteční proces růstu cév 

označujeme termínem ´vaskulogeneze´(Conway E,  et al 2001). 

 

Prekurzory endoteliálních buněk (angioblasty) při vaskulogenezi migrují do určených 

lokací, dochází k jejich diferenciaci in situ a seskupování do endoteliálních řetězců. 

Následuje růst, expanze a restrukturalizace těchto primitivních cév ve zralou vaskulární síť, 

tento proces označujeme jako ´angiogenezi´. Je charakterizována tvorbou odnoží z bočních 
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a koncových částí existujících cév a  podélným dělením stávajících cév za účasti 

periendoteliálních buněk (tzv. intususcepce)(Conway E  et al 2001). Na oba procesy 

(větvení a štěpení) může navazovat tvorba prekapilárních arteriol (tepének) a samotných 

kapilár. Podle koncového typu a účelu cévy (véna, artérie, kapilára) a také v závislosti na 

okolí migrují aktivované endoteliální buňky a jejich proliferací vznikají anastomózní 

spojení cév a dochází k tvorbě specifických vrstev – pericytů (buňky mezenchymálního 

původu s dlouhými cytoplazmatickými výběžky, jimiž obklopují endotelové buňky. Jsou 

vybaveny mikrofilamenty) schopnost kontrakce u malých cév a hladké svaloviny u 

velkých cév (vaskulární myogeneze).  

 

Během tohoto dynamického období je síť tvořících se cév stabilizována extracelulární 

matrix vystavěnou murálními buňkami. Během arteriogeneze následně dochází k funkční 

modifikaci větších artérií, tvoří se hrubá svalová vrstva a rozvíjejí se elastické a 

vasomotorické vlastnosti zralých cév (Conway E,  et al 2001). 

 

Je zřejmé, že k úspěšnému završení angiogeneze a vaskulogeneze za fyziologických i 

patologických podmínek je nezbytná přesná regulace celé řady angiogenních a 

antiangiogenních faktorů, které interagují s konkrétními buňkami a tkáněmi. I když 

největší pozornost byla dosud věnována endoteliálním buňkám, proces růstu a vývoje cév 

se neobejde bez periendoteliálních buněk a matricových komponent. Díky moderním 

genetickým technologiím a pokroku v oblasti zvířecích modelů se vědcům podařilo 

dosáhnout značného pokroku v pochopení mechanismu růstu cév. Základní terapeutické  

cíle s významem pro zdravotní péči tak dosáhly klinické roviny – jde o:  

1.  omezení angiogeneze během patologických procesů jakými jsou zánět a tvorba      

tumorů,  

2.  podporu angiogeneze při prevenci a léčbě ischemických příhod (Carmeliet P, 2000). 

 Mnohé aspekty vaskulogeneze a angiogeneze však přes rychlý pokrok zůstávají   

nezodpovězeny. 
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Obr. 3 Vývoj cév v embryu 

 

 
Převzato z Conway et al, 2001 

 
 
 
2.2.Vaskulogeneze 
 

První jasné známky vývoje krevních cév se objevují mimo samotné embryo, ve 

žloutkovém vaku, kde dochází k ložiskové agregaci mezenchymálních buněk (tzv. 

krevních ostrůvků) z extraembryonálního mezodermu přiléhajícího k extraembryonálnímu 

endodermu. 

 

 Dřívější vědecké studie naznačovaly, že samotné embryo se vaskularizuje na základě 

větvení a prorůstání extraemryonálních cév vzniklých z fúze a podélného formování 

krevních ostrůvků, od počátku 20. století je zřejmé, že i izolovaná embrya jsou schopna 

vaskulogeneze. V té době byl poprvé definován termín ´angioblast´ jako označení buněk, 

ze kterých pocházejí všechny endoteliální  buňky. V této rané fázi bádání byla rovněž 

postulována přítomnost hemangioblastů jako společného prekurzoru endoteliálních a 

hematopoietických buněk. Empiricky však existence hemangioblastu byla potvrzena až o 

sto let později (Choi K, 1998).  
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Diferenciace pluripotentních embryonálních prekurzorových buněk v hemangioblasty 

je přinejmenším zčásti indukována fibroblastickým růstovým faktorem (FGF) 

prostřednictvím signální funkce protein kinázy C (Krah K,1994). K první fázi diferenciace 

hemangioblastů dochází v krevních ostrůvcích. Z buněk po obvodu krevního ostrůvku se 

formují prekurzory endoteliálních buněk, zatímco z centra krevního ostrůvku vznikají 

hematopoietické prekurzory. Molekulární signály určující další osud hemangioblastů 

nejsou dosud zcela objasněny. 

 

 Podařilo se však identifikovat několik genů, které hrají roli v těchto raných fázích 

vaskulogeneze (Carmeliet P, 1999). Patří k nim Ets-1, Hox, regulátory skupiny GATA, 

základní faktory HLH (bHLH, helix-loop-helix) a Id proteiny (Carmeliet P, 1999 

Vandenbunder B,1989, Thomas PQ, 1998, Xiong JW 1999, Belotti D,1998, Boudreau 

N,1997, Elefanty AG,1997, Robertson SM,2000, Lyden D,1999). Nejčasnější dosud 

identifikované markery společné endoteliálním a hematopoietickým buňkám jsou CD31, 

CD34 a tyrosinkinázový receptor typu 2 růstového faktoru vaskulárních endoteliálních 

buněk (VEGFR-2 ). Inaktivace genu VEGFR-2 u myší vede k letalitě embryí při absenci 

vývinu linií hematopoietických i endoteliálních buněk, což potvrzuje zásadní důležitost 

uvedeného genu v této fázi formace cévních základů (Shalaby F, 1995). 

 

Vaskularizace žloutkového vaku probíhá u myší od cca. 7,5-tého dne post coitum 

(dpc=days post coitum). Angioblasty, které migrací dospěly do paraxiálního mezodermu, 

se shlukují do agregátů, pomnožují se a diferencují, čímž vzniká pleteň s endokardiálními 

trubicemi a dochází k formaci dorsální aorty, základních žil a embryonálních kmenů tepen 

a žil žloutkového vaku. Původně se věřilo, že vaskulogeneze je omezena na období 

embryonálního vývoje.  

 

Později bylo zjištěno, že angioblasty migrují nejen intraembryonálně, ale jsou též 

schopny postnatální cirkulace a dají se vybavit pro růst cév in situ (Asahara T, 1999, Rafii 

S, 2000). Jak angioblasty ´vědí´, kde a jak iniciovat angiogenezi, je dosud obestřeno 

tajemstvím, i když se uvažuje o vlivu různých růstových faktorů a receptorů (např. 

vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF, faktor stimulující granulocyto-monocytární 

kolonie GM-CSF a další cytokiny), neboť u nich byla prokázána schopnost přitahovat 

dřeňové angioblasty do míst s neovaskularizací v postnatálním období (Asahara T, 1999, 

Rafii S, 2000, Takahashi T,1999, McBride JL,1998). Diferenciace angioblastů je patrně 
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podporována faktory VEGF, VEGFR-2 a fibroblastickým růstovým faktorem bFGF, 

naopak u VEGF receptorů 1 (VEGFR-1) byl zjištěn supresivní vliv na angioblasty (Fong 

GH,1999).  

 

Studie, které odhalily schopnost vývoje endoteliálních buněk u myší geneticky 

modifikovaných absencí VEGF, ale neschopnost vývoje endoteliálních buněk u myší 

modifikovaných absencí VEGFR-2, naznačují, že zřejmě existují další molekuly (vážící se 

na VEGFR-2), jež rozhodují o dalším osudu a vývoji endoteliálních buněk. I když 

vaskulogeneze má úzkou spojitost s hematopoiesou, prekurzory cílových 

hematopoietických buněk vznikají pouze v dorsální aortě a poté osidlují játra, slezinu a 

kostní dřeň. Další porozumění molekulárním mechanismům odlišujícím hematopoesu od 

vaskulogeneze bude mít pravděpodobně dopad nejen na angiogenní terapie, ale též na 

léčbu řady hematologických onemocnění.  

 

 

Obr.4. Vývoj  cévy 

 

Převzato z Conway et al, 2001 
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3. Lysyl oxidáza 

Protein lysine 6-oxidase neboli lysyl oxidáza (LO) je chinoprotein obsahující měd a  

tyrosilchinon s lysilovými zbytky. Zmiňovaný tyrosilchinon je považován za aktivní 

centrum enzymu (Wang SC et al , 1996). LO patří mezi aminooxidázy. Hlavním 

kofaktorem nezbytným pro tvorbu aminooxidáz je měď. Tyto měď obsahující 

aminooxidázy obsahují  2,4,5- trioxofenylalanin (TOPA), který je tvořen oxidací  tyrosinu.  

Tato reakce je katalyzována mědí a  uskutečnuje se v Golgiho aparátu. Lysinové skupiny v 

aktivním centru lysyl oxidázy reagují s TOPA a vzniká tak samotné aktivní centrum LO 

lysyl tyrosilchinon (Rucker RB et al,1998).      

Tento enzym hraje velmi důležitou roli pro stabilizaci extracelulární matrix, 

extracelulárně zesíťovává  tropokolagen a tropoelastin. Jeho činností vzniká peroxid 

vodíku. Konkrétně katalyzuje reakci posttranslační oxidační deaminace  lysinových a 

hydroxylysinových zbytků v tropokolagenu a tropoelastinu. Touto oxidací dochází ke 

vzniku peptidových aldehydů a takto vzniklé aldehydy se následně  účastní  neenzymatické 

kondenzace se sousedními aldehydy nebo s jinými lysinovými zbytky  a  dochází tak ke 

vzniku kovalentních spojů. Zesíťování katalyzované lysyl oxidázou je nezbytné jako 

ochrana před nespecifickými proteinázami, které by jinak byly schopny lyzovat 

nematurovaný elastin nebo kolagen. Měď v lysyl oxidáze je zodpovědná za přenos 

elektronů a usnadňuje tak oxidativní deaminaci lysinových skupin v tropokolagenu a 

tropoelastinu (Rucker RB et al,1998). Primární struktura  lysyl oxidázy obsahuje i domény 

vázající cytokiny nebo proteiny buněčné adheze (Krawetz SA et al, 1994).  Funkční 

aktivita lysyl oxidázy může být ovlivněna např. hormony nebo faktory, které ovlivňují  

strukturu substrátu. Největší afinitu má LO ke kolagenu a poté k nahloučenému elastinu 

(Cronlund A et al, 1985). 

Nicméně monoaminy a diaminy nebo proteiny bohaté na lysinové zbytky, jako jsou 

např. histony mohou taktéž sloužit jako substrát (Nagan N et al 1994). Lysyl oxidáza je 

inhibována pomocí diaminů, heparinu, aminonitrátů, hydrazinu a některých alkylačních 

agens (Gavriel P et al 1988, Bedell-Hogan D et al  1993). Vyskytuje se ve vysoké 

koncentraci převážně  v  pojivové tkáni. Proto má nezastupitelnou regulační roli při tvorbě 

extracelulární matrix (Kagan et al 1994, Kagan et al 1995). Byly pozorovány různě velké 

molekuly lysyl oxidázy, některé o velikosti kolem 30kD (hlavní aktivní podjednotky LO) 
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jiné o velikosti více než 100kD, které představují agregovanou formou LO, nebo LO ve 

spojení  s jinými proteiny (Kagan H et al 1995, Romero-Chapman et al 1990). Gen pro LO 

se nachází na 5. chromozómu. Pokud v průběhu vývoje jedince nastane situace, kdy 

organismus nemá dostatečný přísun mědi a není tak možné vytvořit dostatečné množství 

funkčního enzymu, může dojít k tvorbě anomálií v kostní nebo cévní tkáni (Reiser K et 

al,1992). Například kostní defekty u přežvýkavců, které jsou charakteristické 

osteoporotickými lézemi, deformace kloubů a křehkostí kostí. Dále byla  také  popsána 

léze arteriálních stěn (Opsahl W et al,1982). Zvířata s deficitem mědi často umírají na 

vaskulární aneurysma nebo rupturu srdeční komory. 

Obr.5 Zesíťování kolagenu 

Převzato z www.wikipedia.org 
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4.Srdce a jeho odolnost v ůči hypoxii 

 Kardiomyocyty se vyznačují velkým  množstvím mitochondrií  což svědčí o 

vysokém podílu oxidativní fosforylace a  z tohoto důvodu je kardiomyocyt velmi citlivý na 

nedostek kyslíku. Jako zdroj energie slouží myokardu především mastné kyseliny (60% 

substrátu) a při hladovění též ketolátky.  

Pro správnou funkci a životaschopnost myokardu je nepostradatelný konstantní 

přísun kyslíku. Nicméně role kyslíku a procesů s ním spojených má dvojí charakter, může 

srdci přinášet prospěch, ale i srdeční dysfunkce. Kyslík vymezuje expresi genů v srdci, 

účastní se tvorby volných kyslíkových radikálů a dalších buněčných procesů. Při klidové 

srdeční frekvenci konzumuje srce přibližně 8-15 ml O2/ min/100 g tkáně, je to víc než 

konzumuje mozek (cca 3 ml O2 /min/ 100 g tkáně) a při velké zátěži se může tato spotřeba 

kyslíku v srdci zvýšit až na 70 ml O2 /min/ 100 g tkáně (West, J.B. 1991, Braunwald, E 

2001). 

Hypoxie myokardu  je výsledek nerovnováhy mezi dodávkou a spotřebou kyslíku. 

Nejčastější příčinou snížené dodávky  kyslíku do myokardu je  ischemická hypoxie. Bylo 

prokázáno, že odolnost k hypoxii klesá v závislosti na věku jedince. U potkanů  po 

narození je vyvinutá relativně vysoká odolnost vůči hypoxii, která stoupá do věku třiceti 

dní u samce i samice, poté  u samců  dochází  ke snižování odolnosti do šedesátého dne, 

ale u samic zůstává odolnost stejná (Ošťádal et al, 1982). Z toho vyplývá, že citlivost srdce 

vůči kyslíku se v průběhu ontogeneze jedince mění. U nezralých srdcí  dochází po ischémii 

k lepšímu obnovení funkce a jsou tedy k ischemickým zásahům odolnější (Chvojková et al, 

2006). Mechanismy vyšší odolnosti nezralého srdce k nedostatku kyslíku nejsou  dosud 

uspokojivě objasněny.  Předpokládá se součinnost více faktorů dohromady, nezralé srdce 

nemá tak vysoké energetické nároky jako dospělé srdce.  Akumuluje se v něm AMP, což 

umožňuje rychlé doplnění ATP při reperfuzi,  naopak ve zralém srdci je potřebná  syntéza 

ATP de novo. Nezralé srdce  má sníženou citlivost k  acidóze a  vápníkovému přetížení 

(Ošťádal et al, 1999). Díky tomu  po stejném inzultu nezralé srdce podléhá menšímu 

poškození, než srdce dospělé. U dospělého srdce je nejúčinnější formou ochrany  

ischemický preconditioning. Je definován jako zvýšená odolnost srdce  k dlouhodobé 

ischémii po předchozí  krátké ischémii. Projevuje se jako redukce poškození po 

kardiomyocytů a zlepšení kontraktilních funkcí během reperfúze (Cave et al , 1996). U 
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nezralého srdce ischemický preconditioning  není přítomný. Vyvíjí se až sedmý den po 

narození u potkana (Ošťádalová et al, 1998). Hlavní roli v tomto procesu má 

pravděpodobně PKC, kterou ischemický preconditioning aktivuje. Konečným  efektorem  

této kaskády pak jsou mitochondriální na ATP závislé  draslíkové kanály (Chvojková  et al, 

2006) 

 

5.Patofyziologie 

Mezi onemocnění, která ovlivňují a indukují hypertrofii srdce v souvislosti s 

hypoxií se řadí plicní hypertenze. Je způsobena chronickou expozicí sníženému pO2 a 

způsobuje strukturní změny ve velkých plicních cévách, což zvyšuje odpor v malém oběhu 

což mění dynamiku a průtok krve a díky tomu může přispívat k srdečnímu selhání pravé 

komory, současně přispívá k remodelaci distálních cév.  

Chronická hypoxie srdce je stimulem, který je z velké části zodpovědný za  

poškození kardiomyocytů, které jsou vůči hypoxii velmi citlivé. Je známo, že se mění 

citlivost  myokardu vůči hypoxii v průběhu ontogeneze jedince.  

Obecně při hypoxii dochází k tvorbě volných kyslíkových radikálů, které jsou  

zodpovědné za mnoho patologických stavů. Nadruhou stranu jsou známy mechanismy 

ochrany myokardu, ve kterých také vystupují volné kyslíkové radikály. Je možné tedy 

předpokládat, že volné kyslíkové radikály vznikající při hypoxii i při jiných reakcích mají 

své důležité místo ve vývoji jedince a jejich škodlivost nebo prospěšnost organismu je 

určována mírou jejich tvorby.  

 

 

5.1. Remodelace cévní st ěny p ři hypoxii v plicích  

Přímé působení hypoxie na různé typy buněk, včetně endotelu, způsobuje 

proliferaci hladkého svalu a pojivové tkáně cévní stěny. Při chronické hypoxii dochází 

nejdříve k hypertrofii a po několika dnech hyperplázií hladkého svalu, tloustne médie 

muskularizovaných arteriol (Hislop at al 1976, Meyrick 1979). Mediální ztloustnutí 

odpovídá zvýšenému ukládáni proteinů extracelulární matrix (elastin, kolagen), akumulaci 

hladkých svalových buněk a buněcné hypertrofii (Jones R et al ,1995). Médie roste dovnitř 
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a zmenšuje lumen cévy (Barer at al 1982, Finlay at al 1986). Tím se podílí na vzestupu 

periferního cévního odporu.  

Při hypoxii se objevuje jasné zvýšení produkce kolagenu a exprese transformačního 

růstového faktoru – ß (TGF- ß), který je důležitým regulátorem syntézy kolagenu ve 

fibroblastech in vivo tak i in vitro (Kobs RW et al, 2005). Hypoxie způsobuje také 

přeměnu fibroblastů na myofibroblastový fenotyp a zvyšuje tak množství myofibroblastů v 

adventicii PAs. Takto aktivované adventiciální fibroblasty mohou ovlivňovat další typy 

buněk v cévní stěně pomocí produkce parakrinních faktorů (HIF-1 závislý mechanismus), 

které mohou stimulovat proliferaci hladkých svalových buněk nebo produkci ROS, 

tvořených z velké části v NADPH systému (Rose F et al, 2002). Navíc některé práce 

informují i o uvolnění ATP z endotelových buněk plicní arterie v hypoxických 

podmínkách (Gerasimovskaya EV, et al 2002). Extracellulární ATP má přímý účinek nejen 

na endotelové buňky, kde aktivuje přes purinergní receptory AMP aktivovanou protein 

kinázu, která kontroluje uvolňování NO, ale i na další endotelové funkce.  

Pericyty a intermediální buňky při chronické hypoxii rychle proliferují a diferencují 

na hladké svaly (Meyrick at al 1979). Tím se mnohé dosud částečně muskularizované 

arterioly stávají úplně muskularizovanými a nemuskularizované se mění na částečně 

muskularizované (Urbanová at al 1973). Hladký sval se tedy objevuje v perifernějších 

cévách než při normoxii. Tento proces začíná na úrovni respiračních bronchiolů a 

postupuje směrem k periférii (Hislop at al 1977). 

Změny při chronické hypoxii byly morfologickými metodami prokázány i v 

endotelu plicních cév. Hypoxie má velký vliv na fyzikální stav a složení endotelových 

buněk, na složení plasmatické membrány (membránové fosfolipidy a mastné kyseliny) a 

membránovou fluiditu. Při hypoxii produkují endotelové buňky růstový faktor, který 

stimuluje proliferaci hladkých svalů z plicních cév in vitro. Plicní endotel při normoxii ani 

aortální endotel takový faktor netvoří.  

 Plicní endotel má schopnost tvořit chemotaktický faktor pro neutrofily. Jedním z 

podnětů, které k tomu vedou, je hypoxie. Hypoxie nebo IL1 mohou zvyšovat expresi 

endotelových leukocytárních molekul (ELAM)-1, intracelulární adhezivní molekuly 

(ICAM)-1 a adhezivní molekuly cévní stěny (VCAM)-1 na endotelových buňkách. Tato 

tvrzení podporují představu, že hypoxie mění vlastnosti endotelových buněk a vede k 

protrombotickým a prozánětlivým interakcím s cirkulujícími buňkami, které se tímto 

účastní odpovědi na plicní hypertenzi. Aktivované neutrofily snáze adherují k endotelu, 
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zejména je-li jeho aktivita rovněž zvýšená, a produkují růstové faktory a látky schopné 

zvyšovat tonus hladkých svalů. Hypoxie dále indukuje signifikantní změny v tvorbě 

chemokinů a cytokinů z adventiciálních fibroblastů včetně MCP-1, trombin a VEGF 

(Stenmark KR et al, 2006). Tyto chemokiny mohou pomáhat při vzniku zánětu.  

Při chronické hypoxii přibývá alveolárních makrofágů. Tvorbou kyslíkových 

radikálu a proteáz mohou poškozovat cévní stěnu. Aktivované makrofágy také mohou 

poškozovat cévní stenu uvolňováním kyslíkových radikálů. S rozvojem hypoxické plicní 

hypertenze bezprostředně a významně souvisí hypertrofie a změna biochemického složení 

stěny pravé srdeční komory (Ošťádal at al 1978). V pravé komoře přibývá myosinu typu V 

a kolagenu (Pelouch at al 1985) Hypertrofie se u potkanů objevuje po 2-5 dnech hypoxie 

(Rabinovitch at al 1979).  

 

Obr. 6 Hypoxií indukovaná remodelace plicní arterie 

 

Převzato ze Stenmark et al 2006 
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5.2. Hypertrofie srdce  

 

Srdeční hypertrofie je kompenzační mechanismus, kdy se počáteční adaptační 

hypertrofie při dalším přetěžování mění v patologický stav navozující selhávání srdeční 

činnosti. Za tvorbu srdeční hypertrofie je z velké části také zodpovědná signalizace pomocí 

ROS. Nejznámější agonista hypertofie kardiomyocytu je angiotensin II. Způsobuje 

hypertrofii přes G-proteinovou dráhu, která zahrnuje tvorbu volných kyslíkových radikálů 

a s nimi spojenou aktivaci  některých signálů, včetně MAPKs (Nakamura  K, et al 1998). 

Tento názor je potvrzen i tím, že inhibice ROS pomocí antioxidantů blokuje ATII 

zprostředkovanou srdeční hypertrofii.  Bylo prokázáno, že ATII indukuje volné kyslíkové 

radikály do značné míry prostřednictvím NAD(P)H oxidázy, i když mechanismus, jakým 

ATII aktivuje oxidázu, není zcela jasný. Další způsob jak  volné kyslíkové radikály 

indukují srdeční hypertrofii, je  dráha transkripčních faktorů zprostředkovávajících změnu 

genové exprese, jako jsou NF-κB nebo AP-1. Aktivace  transkripčního faktoru  NF-κB 

hraje  důležitou roli v indukci srdeční hypertrofie, stejně jako aktivita AP-1, která také 

zasahuje do transkripční exprese některých genů zodpovědných za  srdeční hypertrofii 

(Giordano FJ, 2005). 

 Dalším členem MAPK rodiny  spojeným s volnými kyslíkovými radikály  a 

hypertrofií je ASK-1 kináza, je  spojená s fosforylací troponinu T in vitro a in vivo, snižuje 

kontraktilitu  a mění  zacházení  s vápníkem v  kardiomyocytu (He  X et al, 2003).  Je silně 

aktivována pomocí ROS a dále  aktivuje MAPKs p38 a JNK. Její delece zeslabuje ativaci 

p38 a JNK a  tím i srdeční hypertrofii (Izumiya, Y, et al 2003). Naproti tomu zvýšená 

exprese ASK-1 indukuje apoptózu kardiomyocytů. U ASK-1 null myší se projevuje 

zeslabení  remodelace komory při tlakovém přetížení, toto zjištění je přičítáno  redukci  

apoptózy  kardiomyocytů (Yamaguchi O, et al 2003) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Obr.7 Indukce hypertrofie v srdečním svalu 

 

 

 Převzato z Giordano  F J et al, 2005  

 Mechanismus, kterým  ROS mohou měnit strukturu a funkci srdečního svalu lze 

popsat takto: Angiotenzin II (ATII) se váže ne G-proteinový  receptor, iniciuje kaskádu   

událostí, které  aktivují produkci superoxidu (O2––) pomocí NAD(P)H oxidázy  (NOX2). 

O2–– je konvertován pomocí  SOD na  H2O2 a –OH, kteří aktivují  MAPKs přes tyrosin 

kinázy. MAPK aktivace vede k  srdeční  hypertrofii nebo  apoptóze.  Vytvořené ROS 

mohou také předávat signál přes ASK-1 a indukovat tak  srdeční  hypertrofii, apoptózu, 

nebo  fosforylaci troponinu T, což redukuje citlivost  myofilament a srdeční kontraktilitu. 

Produkce NO pomocí NO syntázy  iNOS a eNOS může interagovat se O2–– za vzniku 

ONOO––. ONOO–– může způsobovat lipidovou peroxidaci, která může měnit průchod 

iontů kanály  nebo funkci iontových pump. Kataláza a glutation peroxidáza (GPx) 

produkují  vodu z kyslíku a peroxidu vodíku (Giordano FJ, 2005). 
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II. PRAKTICKÁ  ČÁST 
 
 

1.Metody a materiál 
 

1.1. Použitá  fluorescen ční  barviva 

 

Reakce dihydroethidia  (DHE) je považována za relativně specifickou  pro 

superoxid s minimální   reakcí s peroxidem vodíku (Benov et al, 1998). DHE podléhá 

dvouelektronové oxidaci za vzniku DNA vázajícího fluoroforu. Pokud se superoxid tvoří v 

mitochondrii, váže se na mitochondriální DNA, při vyšších koncentracích je možná i vazba 

na nukleární DNA (Budd SL et al, 1997). Produktem oxidace DHE jsou dva produkty, a to 

2-hydroxyethidium (EOH), které je více specifické pro superoxid než druhý produkt, 

kterým je ethidium. Oba vzniklé produkty, jak  EOH, tak i ethidium fluoreskují i za 

nepřítomnosti DNA, ovšem v přítomnosti DNA je jejich fluorescence výrazně větší. Po 

excitaci na 490 nm jsme pozorovali žluto zelenou emisi EOH v 565 nm a oranžovou emisi 

ethidia v  590 nm (Zhao H et al,2005). 

  

 Dihydrorhodamin 123 je strukturním analogem DCFH.  Je to barvivo s afinitou k 

mitochondriím, kde dochází k oxidaci na fluorescentní rhodamin 123. Nebyla pozorována 

přímá reakce mezi  DHR a peroxidem vodíku, ale je možné, že může být oxidován 

různými peroxidázami nebo jinými hem obsahujícími komponentami (Royall JA,1993) 

nebo pomocí peroxynitritu (Crow JP, 1997). DHR reaguje specificky se superoxidem s 

minimální reakcí s peroxidem vodíku. 

  

 Oxidací 2-7 dichlorofluorescinu (DCFH) vzniká fluorescenční dichlorofluorescein 

(DCF). Použili jsme ho pro specifickou detekci peroxidu vodíku (Keston AS, et al 1965). 

Je strukturním analogen k DHR. Fluorescence má excitační maximum na 498 nm a emismí 

maximum na 522 nm.  Použili jsme diacetát DCFH (DCFH-DA). DCFH-DA se dostane do 

buňky a intracelulárními  esterázami je  deacetylován zpět na DCFH, které je uvězněno v 

buňce a připraveno pro oxidaci na DCF. Nicméně intracelulárně tvořený DCFH může 

uniknout z buňky do extracelulárního prostoru, kde je přístupný pro extracelulární  

oxidanty (Royall JA,1993). Bohužel kromě peroxidu vodíku, DCFH může být oxidován i 
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peroxidázami bez přítomnosti peroxidu vodíku (LeBel CP, 1992). Navíc peroxidázově 

závislá  oxidace DCFH je schopná produkovat DCF i pomocí jiných substrátů než je 

peroxid vodíku, mezi ně patří peroxynitrit nebo lipidové peroxidy (Kooy NW et al, 1997). 

 

Autofluorescence buněčného obsahu nabízí možnost detekovat oxidativní stres. 

Lipofuchsinová žlutá  fluorescence je široce používaná  pro  hodnocení  stáří postmitotické 

buňky (Terman A et al,2004) nicméně  časné produkty radikálového poškození buněčných 

částí  jsou nazývány lipofuchsinové pigmenty a fluoreskují v modré oblasti. Mohou být 

extrahovány pomocí nepolárních rozpouštědel (Wilhelm J et al, 1999). Excitaci byla 

prováděna v rozmezí  300-400 nm a pozorovali jsme emisi v rozmezí 360-500 nm. 

 

 

Tab 2. Interakce  fluorescentních barviv a  ROS a dalšími reaktanty  

 

Fluorescentní 

barva 
Detekovaný ROS Poznámky, Další reaktanty 

DCFH  H2O2 
 

Peroxidázy; lipidové peroxidy;RNS 
 

DHR 

 

Superoxid 

 

Ostatní  ROS obsahující hem ,                            

RNS;  tvoří různé  oxidované  produkty 

DHE 

 

Superoxid 

 

Hemová  složka; ne RNS; 

Intenzivní zvýšení s  DNA; 

Tvoří různé oxidované produkty 

 

Převzato z Wilhelm et al 2009 

 

 

1.2. Použitá histologická barvení  

 

Barvení orceinem, postup barvení: nejdříve řezy zafixujeme metanolem  poté je 

barvíme asi 20 minut orceinem opláchneme vodou, přidáme na 5 vteřin kyselý alkohol  a 

opět opláchneme vodou. Následuje odvodnění, projasnění a zamontování řezu. Výsledkem 

jsou červenohnědě  zbarvená vlákna elastinu.  

Weigert van Gieson, postup barvení: řezy barvíme  Weigertovým hematoxylinem 
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10 minut, následuje opláchnutí řezů vodou, poté diferencujeme řezy 1% kyselým 

alkoholem, propereme řezy ve vodě  a přidáme na 4 minuty pikrofuchsin, poté krátce 

opláchneme 96% alkoholem, projasníme a zamontujeme. Výsledkem barvení jsou temně 

hnědá  jádra, kolagenní vlákna vaziva jsou zbarvena červeně a svaly se zbarví žlutě. 

 

  

1.3. Materiál a postup pokusu 

 
 V pokusu byla použita srdce ze samců potkanů kmene Wistar. Zvířata pocházela 

z Fyziologického ústavu AV ČR. Srdce byla sbírána ze zvířat  různých věkových kategorií, 

a to ve věku  21 den prenatálně a dále postnatálně ve věku 1. den, 4.den, 7.den, 15.den, 

30.den a 60.den. Pro srovnání bylo do studie zařazeno i srdce ze 7 měsíčního potkana. 

Zvířata byla usmrcena dekapitací, srdce byla vyjmuta a zamražena pomocí tekutého 

dusíku. Poté byla zmražená srdce krájena na kryostatu Minotome  při -20°C na tenké řezy 

o síle cca 6µm. 

Řezy jsme barvili několika typy histologických barvení a pomocí fluorescenčních 

barviv. Na preparáty jsme použili histologická barvení podle Weigerta van Giesona (viz. 

příloha 1.A) umožňující lépe odlišit svalovinu a kolagenní vazivo a orcein (viz. příloha 

1.B) barvící elastická vlákna. Vzorky byly fixovány metanolem a poté zamontovány do 

solakrylu. Tato barvení byla používána kvůli schopnosti orientace v preparátu a možnosti 

porovnání s preparáty barvenými fluorescenčními barvivy. 

   Preparáty byly obarveny také fluorescenčními barvami, abychom detekovali 

jednotlivé volné kyslíkové radikály. Používali jsme fluorescenční barviva 

dichlorofluorescin (DCFH), dihydrorhodamin 123 (DHR) a dihydroethidium (DHE). 

Všechna použitá barviva byla zakoupena od společnosti Molecular Probes (USA). Zásobní 

roztoky DCFH a DHR byly vytvořeny rozpuštěním 5 mg barviva v 1 ml ethanolu a 5 mg 

DHE bylo rozpuštěno  1ml vody.  Zásobní roztoky barviv byly naředěny pomocí PBS na 

tyto koncentrace:  DHE 5 µg/ml, DHR 5 µg/ml a DCFH 10  µg/ml. Řezy zmraženého 

srdce byly omyty pomocí PBS a následně inkubovány 10 min s DHE, DHR a DCFH. Řezy 

použité na autofluorescenci nebyly nijak barveny, pouze se zamontovaly  pod krycí sklíčko 

za použití pufrovaného glycerolu. V řezech dospělého, 7.měsíčního, srdce jsme blokovali 

aktivitu lysyl oxidásy pomocí  Cu - chelátoru nebo pomocí specifického inhibitoru lysyl 

oxidásy, β-aminopropionitrilu (BAPN) a to u řezů s DCF, u autofluorescence jsme 

blokovali aktivitu lysyl oxidázy pouze Cu - chelátorem. 
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Řezy byly poté sledovány a hodnoceny na mikroskopu Nikon Eclipse E-400 za použití 

objektivů Plan Fluor 100x/1,30 Oil a Plan Fluor 40x/0,75. K detekování fluorescence  byly 

použity fluorescenční kostky UV-2A : excitační filtr 330-380 nm, dichroické zrcátko 400 

nm, emisní filtr 420 nm (ultrafialové excitační světlo, použito pro autofluorescenci), B-2A: 

excitační filtr 450-490 nm, dichroické zrcátko 505 nm, emisní filtr 520 nm (modré 

excitační světlo, použito pro DHE a DCF), G-2A: excitační filtr 510-560 nm, dichroické 

zrcátko 575 nm, emisní filtr 590 nm (zelené excitační světlo, použito pro DHR). K 

fotografování řezů byla použita digitální kamera Nikon DS-5Mc a NIS Elements AR 

software.  

 

 

2.Výsledky  

 
 Pro vizualizaci a porovnání produkce volných kyslíkových radikálů v preparátech 

prenatálních a dále v  preparátech  ze  4.dne, 7.dne, 15.dne, 30.dne, 60.dne a 7 měsíce, 

jsme použili různé fluorescenční detekce, které jsme prezentovali ve srovnání 

s histologickým barvením. Intenzity fluorescence jednotlivých stádií byly porovnány 

s cílem popsat fyziologickou produkci volných kyslíkových radikálů ve stěně cév u 

zdravých jedinců. V preparátech ze 7. měsíce byly navíc použity specifické (BAPN) a 

nespecifické (Cu-chelátor) inhibitory lysyl oxidázy. 

Jednotlivé preparáty jsme po inkubaci s barvivem sledovali fluorescenčním 

mikroskopem a zhotovili jsme jejich fotografie. Preparáty jsme barvili i histologickými 

metodami podle Weigert van Giesona (Weigert C.,1904) a orceinem. Tato barvení jsou 

cílena na vizualizaci kolagenních vláken a elastinu, v uvedeném pořadí. 

Prenatálně byla produkce volných kyslíkových radikálů minimální obr.10A, 

obr.11A, obr.12A, obr.13A.  Produkce superoxidu převládala, ale neprobíhala v každé 

buňce obr.10A, obr.11A. Peroxid vodíku nebyl v tomto stadiu detekovaný obr.12A. Cévy 

teprve vytvářely endotelové trubice obr.8A, obr.9A  a  nebyl  zde patrný žádný elastin 

obr.9A, naproti tomu kolagen byl již viditelný obr.8A. První den postnatálně jsme 

zaznamenali mírné zvýšení produkce superoxidu oproti prenatálnímu vzorku obr.10B, 

obr.11B.  Peroxid vodíku jsme v tento den vývoje nedetekovali obr.12B, elastin stále ještě 

nebyl přítomný obr.9B a cévy byly ve stádiu tvorby  cévní stěny obr.8B obr.9B.  Čtvrtý 

den po narození jsme již pozorovali, že cévy dosáhly jasné morfologie obr.9C a v jejich 

cévní stěně se objevil elastin obr.9C. S přítomností elastinu byla  spojena intenzivní 
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produkce peroxidu vodíku v cévní stěně obr.12C. Další volné kyslíkové radikály  byly 

tvořeny většinou také cévní stěnou, ale oproti peroxidu vodíku byly  tvořeny i v jiných 

oblastech obr.10C a obr.11C.  

Peroxid vodíku byl produkován cévní stěnou od 4. dne do 7. měsíce (obr.12C-H) a  

detekovali jsme ho pomocí užití DCF fluorescence. Patnáctý den se objevil peroxid vodíku 

mimo cévní stěnu obr.12E. Třicátý den byla jeho produkce mimo cévní stěnu výrazně 

zvýšená obr.12F. Šedesátý den jsme pozorovali viditelně  sníženou produkce peroxidu 

vodíku obr.12G a  to zůstalo až do sledovaného sedmého měsíce konstantní obr.12H. DCF 

fluorescence byla v cévní stěně potlačena pomocí inhibitorů (Cu-chelátor obr.12I, BAPN 

obr.12J) lysyl oxidásy, které tímto poukazují na úlohu  tohoto enzymu v účasti na tvorbě 

ROS.  

Obě barvy DHE i DHR detekují superoxid, ale průběh jejich fluorescence se během 

ontogeneze  lišil. V porovnání s prenatálem rostla  produkce superoxidu první den  jen 

částečně jak u DHE obr.10B tak i u DHR obr.11B. Čtvrtý den byla prokázána zvýšená 

fluorescence DHE v cévní stěně obr. 10C . Intenzita DHR fluorescence zůstala čtvrtý den  

stejná, jak v  kardiomyocytech, tak v cévní stěně obr.11C. Nejnápadnější zvýšení DHE 

fluorescence se objevilo 7. den obr.13D. Patnáctý obr.10E a třicátý den obr.10F jsme 

pozorovali stejnou úroveň DHE fluorescence jako den sedmý, u 30.dne je viditelná zeleně 

zbarvená membrana elastika interna, toto zbarvení je pravděpodobně dáno smícháním 

modré autofluorescence a žluté fluorescence DHE obr.10F. Na druhou stranu  intenzita 

DHR fluorescence se postupně zvyšovala (obr.11A-E) do 15. dne, kdy dosáhla  svého 

maxima obr.11E. Ve  30. dni  byla fluorescence DHR v cévní stěně již snížena obr.11F a na 

stejné úrovni jsme ji sledovali i den šedesátý obr.11G . Kardiomyocyty si udržely intenzitu  

fluorescence na podobné úrovni  15.den (obr.11E), 30.den (obr.11F) i  60. den (obr.11G) . 

Autofluorescence jako výsledek fluorescence lipofuchsinových pigmentů, byla na 

hranici viditelnosti 7.den po narození obr.13A. Postupně měla  tendenci  k růstu až do 

svého maxima kolem 60.dne obr.13E, v sedmém měsíci jsme již nepozorovali zvýšení 

autofluorescence obr.13F. Na této úrovni,  tak zůstává i v dospělosti, konkrétně tedy, v 7. 

měsíci života potkana. Po inhibici lysyl oxidásy pomocí Cu-chelátoru vymizelo zabarvení 

v okolí cévy,  autofluorescence cévy zůstala však stejná obr.13G, je tedy možné, že Cu-

chelátor jako nespecifický inhibitor  lysyl oxidázy nám zároveň inhiboval ostatní  oxidázy 

v okolí cévy. 
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Prenatáln ě, den 21  

 
Obr.: 8A, van Gieson                                                    Obr.: 9A, Orcein

          
 
Řez     prenatálním   srdcem,    objevuje    se      Řez   prenatálním   srdcem,   orcein  nedává  
depozice     kolagenu     kolem     endotelové     pozitivní   zbarvení,  není     ješt ě    přítomen  
trubice.          elastin. 
 
 
 
Obr.: 10A, DHE                                                Obr.: 11A, DHR 

               
  
Řez   prenatálním   srdcem,  svítí   jednotlivá          Řez   prenatálním     srdcem,     produkce     
jádra  kardiomyocyt ů, produkce superoxidu                 superoxidu  k ardiomyocyty  je minimální. 
je minimální.  
 
 
Obr.: 12A, DCF                                                                         Obr.: 13A, Auto fluorescence 

            
 
Řez     prenatálním     srdcem,    nulová                 Řez prenatálním srdcem, není patrná               
podukce peroxidu vodíku.    žádná autofluorescence 
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Postnatáln ě, den 1.  

 
Obr.: 8B, van Gieson                                                             Obr.: 9B, Orcein 

             
 
Řez   jednodenním  srdcem,  cévy  teprve               Řez   jednodenním   srdcem,  stále   není      
vytvá řářejí     svojí    st ěnu.   Kolagen    je               není    viditelný     žádný     elastin.     
viditelný.   
 
 
Obr.: 10B, DHE                                                                        Obr.: 11B, DHR 

              
          
Řez  jednodenním  srdcem,   stále   nesvítí   Řez      jednodenním     srdcem,    intenzita  
všechna    jádra     intenzivn ě,     produkce    fluorescence  je stále nízká, ale    je     větší  
superoxidu  je  stále  minimální.     než v prenatá lním řezu. 
 
 
Obr.: 12B, DCF 

             
 
Řez  jednodenním  srdcem,  neobjevuje se  
téměř žádný peroxid vodíku. 
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Postnatáln ě, den 4. 
 
Obr.: 8C, van Gieson                                                               Obr.: 9C, Orcein 

                 
  
Řez   čtyřdenním    srdcem,  cévy    pomalu   Řez   čtyřdenním   srdcem,    je   viditelná  
dozrávají    a   vytvá ří   se zralá cévní st ěna.   endotelová  vrstva,  tvo řící  se membrana  elastika interna z elastinu,  tvo ří se medie  
 a  adventicie. 
 
 
Obr.: 10C, DHE                                                                         Obr.: 11C, DHR 

               
 
Řez  čtyřdenním  srdcem,    vidíme  pr ůřez   Řez     čtyřdenním    srdcem,     produkce  
cévou, kde je produkce  superoxidu   v ětší  superoxidu  je  patrná,  jak  v cévní st ěně, 
než v okolí. Intenzita fluorescence  je v ětší tak  v  okolí.   Intenzita   fluorescence   se 
než den 1. zvyšuje oproti prvnímu  dnu. 
 
 
Obr.: 12C, DCF 

 
 
Řez   čtyřdenním    srdcem,   je    viditelná  
intenzivní fluorescence cévní st ěny, která  
produkuje peroxid vodíku. 
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Postnatáln ě, den 7. 
 
Obr.: 8D, van Gieson                                                               Obr.: 9D, Orcein 

                  
 
Řez sedmidenním srdcem, céva je  špatn ě  Řez sedmidenním srdcem, vidíme zralou 
viditelná, pravd ěpodobn ě  poškozený řez.  cévu. Membrana elastika interna je dob ře 
       viditelná. 
 
 
Obr.: 10D, DHE                                                                        Obr.: 11D, DHR 

            
 
Řez sedmidenním srdcem,  vidíme zna čný  Řez   sedmidenním     srdcem,   je   patrná  
nárůst   fluorescence    oproti   4.dnu,   jak   intenz ivní         produkce          superoxidu 
v  cévní  st ěně,  tak v okolí cév.    kardiomyocyty, je o n ěco vyšší než 4.den. 

 
Obr.: 12D, DCF                                                                        Obr.: 13B, Autof luorescence 

                 
 
Řez   sedmidenním  srdcem,    produkce   Řez              sedmidenním          srdcem, 
peroxidu  vodíku   stoupla  oproti  4. dni.   autof luorescence je na hranici citlivosti. 
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Postnatáln ě, den  15.  
 
Obr.: 8E, van Gieson 

    
 
Řez 15. denním srdcem, podélný řez cévou. 
 
 
Obr.: 10E, DHE                                                                         Obr.: 11E, DHR 

                 
 
Řez 15. denním srdcem, patrná fluorescence   Řez    15.  denním      srdcem,       výrazná  
kardiomyocyt ů,   intenzita   je  podobná  jako   fluorescence ka rdiomyocyt ů,  intenzita  je 
7. den.        vyšší než 7.den.    

 
Obr.: 12E, DCF                                                                         Obr.: 13C, Autof luorescence 

                  
 
Řez    15. denním      srdcem,         intenzita   Řez  15.denním srdcem, autofluorescence 
fluorescence   je    zvýšená     oproti 7.dni,  za číná být viditelná. 
je patrná fluorescence mimo   cévní st ěnu 
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Postnatáln ě, den 30. 
 
Obr.: 8F, van Gieson                                                             Obr.: 9E, Orcein  

              
 
Řez  30. denním srdcem,   šikmý řez velkou   Řez 30. denním srdcem, vidíme tmav ě  
cévou,    jsou   videt    endotelové     bu ňky,   zbarvený elastin. 
kolagenní vazivo i další složky cévní st ěny. 
 
 
Obr.: 10F, DHE                                                                         Obr.: 11F, DHR 

               
 
Řez   30. denním   srdcem,   v  cévní  st ěně   je   Řez 30. denním srdcem, je vid ět, že z cévní 
vid ět   fluorescence,  svítí    endotelové bu ňky  st ěny  nejvíce  svítí  intima. Intenzivn ě svítí  
a kardiomyocyty. Zelená   fluorescence memb.    tak é kardiomyocyty. 
elastiky  interny   je  z řejmě  dána   smícháním 
modré  autofluorescence  a žluté fluorescence 
DHE. 
 
 
Obr.: 12F, DCF                                                                         Obr.: 13D, Auto fluorescence 

                  
 
Řez   30. denním   srdcem, vidíme silnou    Řez  30. denním  srdcem, autofluorescecnce 
fluorescenci cévní st ěny i v jejím okolí.   cévní st ěny je siln ější než 15.den. 
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Postnatáln ě, den 60. 
 
Obr.: 8G, van Gieson 

 
 
Řez 60. denním srdcem, p říčný řez cévou. 

 
Obr.: 10G, DHE                    Obr.: 11G,  DHR 

                  
 
Řez    60.  denním    srdcem,          intenzivní   Řez   60.  denním     srdcem,       intenzita   
fluorescenci  produkuje hlavn ě cévní st ěna,  fluorescence  se   p říliš  neliší od 30. dne, 
kardiomyocyty  mají sníženou  fluorescenci  stále s vítí kardiomyocyty. 
oproti 15. dni. 

 
Obr.: 12G, DCF                                                                        Obr.: 13E, Autofl uorescence 

                   
 
Řez  60.  denním  srdcem, situace je podobná,  Řez   60.   denním    srdcem,     intenzita  
jako    30.   den,  mírn ě   se   snížila   intenzita   autofluorescence    j e   na   maximu. 
fluorescence  mimo  cévní  st ěnu. 
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Postnatáln ě,  7. měsíc  
 
Obr.: 8H, van Gieson                                                               Obr.: 9F, Orcein  

           
 
Řez 7. měsíčním srdcem, p říčný řez zralou               Řez 7. měsíčním srdcem,  p říčný  řez cévou, 
cévou.        je vid ět membrana elastika interna i externa. 
 
        
Obr.: 10H, DHE                                                                         Obr.: 11H, DHR 

            
 
Řez      7.  měsíčním   srdcem,    produkce   Řez  7. měsíčním srdcem,  fluorescence je  
superoxidu  se  výrazn ě  snížila,   z ůstává   výrazn ě  nižší   oproti   mladším   zví řatům,  
autofluorescence   elastinu.    kardiomyocyty stále  svítí.  
  

 
Obr.: 12H, DCF                                                                         Obr.: 13F, Auto fluorescence  

                 
 
Řez    7.   měsíčním     srdcem,      produkce  Řez  7 měsíčním  srdcem,  autofluoreskuje 
peroxidu vodíku  trvá  v cévní st ěně, v okolí  elastin    i   adventicie,    je    vid ět    zelená  
se produkce snížila.     fluorescence kardiomyocyt ů i bun ěk cévní  
       stěny 
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Inhibice - Postnatáln ě,  7.měsíc   
 
 
Obr.: 13F,  Autofluorescence                                           Obr.: 13G, Autofluorescence,  I nhibice LO 
                                                                                                   Cu-chelátorem.                                                                                                   

                 
 
Řez  7  měsíčním   srdcem,   vidíme    Řez  7  měsíčním   srdcem, inhibice pomocí 
silnou  autofluorescenci  cévy.    Cu-chelátoru, sn ížila se nám fluorescence 
       v okolí cévy. 
 
Obr.: 12H, DCF                                                                 Obr.: 12I, DCF, Inhibic e  LO  Cu-chelátorem                                                                                                   

                 
 
Řez    7.   měsíčním     srdcem,     vidíme    Řez    7.   měsíčním     srdcem,   LO byla  
produkci peroxidu vodíku cévní st ěnou.   inhibována   pomocí        nespecifického  
       inhibitoru   Cu-chelátoru.  Fluorescence  
       okolí i cévní st ěny se mírn ě snížila. 
Obr.: 12J, DCF, Inhibice  LO pomocí BAPN 

 
 
Řez 7. měsíčním  srdcem, k  inhibici  LO byl   
použitý  specifický  inhibitor BAPN, po jeho 
použití výrazn ě klesla fluorescence celého  
preparátu 
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3. Diskuze 
 

Pro vizualizaci volných kyslíkových radikálů v buňkách cévní stěny jsme použili 

fluorescenční barviva specifická pro kyslíkové radikály. Konkrétně se tedy jednalo o 

dichlorofluorescin, jenž je specifický pro peroxid vodíku (Keston AS, et al 1965), o 

dihydroethidium se specifitou k superoxidu (Benov et al, 1998) a dihydrorhodamin, který 

také reaguje se superoxidem.  

Uvedenými metodami jsme získali sérii fotografií zachycujících  dynamické změny 

v srdeční cévní stěně, které se dějí v průběhu ontogeneze jedince a to od 21. dne prenatálně 

až do 7. měsíce života. Porovnáním těchto výsledků  bylo  jasně viditelné, že v průběhu 

vývoje srdečních cév potkana dochází k výrazným změnám v  tvorbě volných kyslíkových 

radikálů.  

Tyto výsledky jsou v souladu s naší hypotézou, kdy předpokládáme, že změny ve 

složení cévní stěny, tj, její remodelace a maturace, se účastní volné radikály nejrůznějšího 

typu a aktivně se na tomto procesu podílejí. Množství volných kyslíkových radikálů 

korelovalo s výskytem elastinu v cévní stěně, který jsme detekovali 4. den, jak bylo patrné 

z histologických řezů barvených orceinem. Na tvorbě a stabilizaci elastických a 

kolagenních vláken se podílí enzym lysyl oxidáza. Tento enzym svou činností vytváří 

peroxid vodíku, který jsme detekovali za použití DCF fluorescence. 

 

Vzhledem k tomu, že cévní stěna je místem intenzivní produkce peroxidu vodíku 

pomocí již zmiňované lysyl oxidázy, je možné autofluorescenci cévní stěny interpretovat 

jako potvrzení peroxidace lipidů , které může být  interpretováno jako počínající oxidativní 

poškození. K rozvoji autofluorecence je potřeba určitý čas, což platí u tkání i buněčných 

kultur a během tohoto období pokračuje intenzivní produkce volných radikálů, z  toho   je 

možné usuzovat, že modifikací, která působí autofuorescenci je oxidační poškození 

(Wilhelm et al, 2009). Absence modré autofluorescence u mladých potkaních srdcí 

podporuje tento názor, neboť u mladších kontrolních zvířat není ještě přítomno oxidační 

poškození, naproti tomu starší pokusná zvířata vykazují silnou modrou autofluorescenci 

(Wilhelm et al, 2009). 
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Avšak vzhledem k tomu, že se jedná o zdravé jedince, může se jednat o čistě 

fyziologické procesy související s angiogenezí. Zralý kolagen a elastin zabudovaný v cévní 

stěně vykazuje nízký obrat (ústní sdělění doc.Vajner ), což může vést  ke kumulativní  

poškození. Přestože se  lysyl oxidáza účastní zrání,  jak kolagenu, tak i elastinu, intezivní 

produkce peroxidu vodíku se objevila  až s tvorbou elastinu 4.den. Z toho usuzujeme, že 

produkce peroxidu vodíku a následné oxidativní narušení cévní stěny  je spojeno s  tvorbou 

elastických vláken. 

 

Metody použité v našem pokusu mají vysokou specifiku pro volné kyslíkové 

radikály, avšak mohou vytvářet nežádané pozadí  oxidací flouroforu pomocí oxidáz a 

peroxidáz. Proto by bylo potřebné v pokusu vyloučit funkci ostatních oxidáz a peroxidáz a  

provést jejich inhibici nebo je označit  pomocí markerů. Díky tomu mohou být výsledky 

námi získané částečně zkresleny.  Z tohoto pohledu, by měla být metodika ještě upravena. 

Také by bylo vhodné doplnit chybějící dny vývoje, které nebyly sledovány v našem 

pokusu, za účelem sledování  celkové  kontinuity  změn ve tvorbě volných kyslíkových 

radikálů. 
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4.Závěr 
 

Cílem  diplomové práce bylo detailní prozkoumání a zobrazení  množství volných 

kyslíkových radikálů tvořených v průběhu ontogeneze v srdci potkana s konkrétním 

zaměřením na sledování změn v srdeční cévní stěně.  

Tato práce použila tři druhy  fluorescenčních barvení k detekci  a popisu rozvoje 

volných kyslíkových radikálů v cévní stěně a autofluorescenci, která detekuje 

lipofuchsinovou fluorescenci svědčící o peroxidaci lipidů. Práce postihuje období od 

prenatálního stádia  až do sedmého měsíce života. 

Dospěli jsme k závěru, že výrazná autofluorescence cévních stěn srdečních je 

následkem  oxidačního narušení, které se vytváří v průběhu formování elastických vláken 

v cévní stěně, za něž je zodpovědný enzym lysyl oxidáza. Protože obrat kolagenu a 

elastinu je v dospělé cévní stěně malý, přetrvává toto narušení  až do dospělosti.  

Další práce by se měla zabývat rozšířením této metodiky na studium procesů 

probíhajících v cévních stěnách v neonatálním mozku a dále se budeme věnovat studiu 

remodelace plicních cév laboratorních potkanů po vystavení zvířat hypoxii. Budeme 

zavádět také Babbsovu metodu, která zobrazuje volné kyslíkové radikály, nejedná se 

ovšem o metodu spojenou s flourescenční mikroskopií. 
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Seznam použitých zkratek: 

ASK-1  Apoptózní signální kináza 

AP-1  Aktivační protein-1 

ATII  Angiotenzin II 

ATP  Adenosin trifosfát 

AMP  Adenosin monofosfát 

BAPN  β-aminopropionitril 

DHE  Dihydroethidium 

DHR  Dihyrdorhodamin 

DCF  Dichlorofluorescein 

DCFH  2-7 dichlorofluorescin 

EOH  2-hydroxyethidium 

ERK1/2 Extracelulární signálně regulační kináza 

Erg-1  Ets spojený gen 

FAK  Fokální adhezivní kináza 

GATA  Rodina transkripčních faktorů GATA 

Id protein Inhibitor DNA vázajícího proteinu    

JNK  C-jun N-terminální kináza 

LO  Lysyl oxidáza 

MAPKs Mitogenem aktivovaná protein kináza 

MCP-1 Monocytární chemoatraktivní protein 1 

NOS  NO syntéza 

NF-κB  Jaderný faktor kappa-B 

ORC  Orcein 

PDGF  Růstový faktor krevních destiček 

PKC  Protein kináza C 

PI3K  Fosfoinositol-3 kináza 

MAPKp38 Mitogenem aktivovaná protein kináza p38 

ROS  Volné kyslíkové radikály 

RNS  Volné dusíkové radikály 

Src  Sark- zkratka od sarkom 

TGF- ß Transformační růstový faktor 

TNF-α  Tumor nekrotizující faktor 
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VEGF  Vaskulární endoteliální růstový faktor 

VHL  Von Hippel–Lindau protein 

VG  Weigert van Gieson 
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Příloha  

 
Postup jednotlivých histologických  barvení: 

 

1.A. Weigert  Van Gieson  ( barvení na kolagenní vazivo a svalovinu) 

 

Weigertův hematoxylin  10 minut 

vodovodní voda  oplach 2x 

1% kyselý alkohol  diferencování 

vodovodní voda  propírání 10 minut 

Pikrofuchsin  4 minuty 

96% alkohol  

projasnění - xylen 

zamontování - solakryl 

 

 

1B. Orcein  ( barvení na  elastická vlákna ) 

 

Fixace: metanol 

orcein  15 - 20 minut 

vodovodní voda  oplach 

kyselý alkohol  5-10 vteřin 

vodovodní voda  oplach 

odvodnění - vzestupná alkoholová řada 

projasnění - xylen 

zamontování - solakryl 


