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CÍL: Sledovali jsme expresi eNOS v aortě u spontánně hypertenzivních potkanů 

(SHR) a normotenzivních (WKY) potkanů s ohledem na podávání cytostatika sunitinibu. 

Tzn., zda při podávání sunitinibu dochází ke vzniku cévní endotelové dysfunkce.  

ÚVOD: Podávání sunitinibu má značné toxické účinky na lidský organismus. 

V mnoha případech může zhoršovat vlastní onemocnění, což vede buď ke snížení dávek 

podaného léčiva, nebo k přerušení léčby. Nejčastějším a nejvýznamnějším nežádoucím 

účinkem je arteriální hypertenze. 

METODY: V práci jsme porovnávali mezi sebou dvě skupiny zvířat: hypertenzivní 

SHR inbrední samce a normotenzivní WKY inbrední samce. Obě tyto skupiny byly rozděleny 

ještě na dvě podskupiny. Zatímco první skupině zvířat byl podáván od počátku sunitinib, 

druhá skupina zvířat sloužila jako kontrola a byla jim podáváná pouze voda. U skupiny SHR 

potkanů podávání sunitinibu probíhalo ve schématu: 8 týdnů podávání, 5 týdnů pauza 

a následně 8 týdnů podávání. U WKY potkanů z hlediska objevení příznaků toxicity byla 

poslední fáze zkrácena ve schématu: 8 týdnů podávání, 5 týdnů pauza a 2 týdny podávání. 

K detekci exprese eNOS jsme využili metodiky En Vision. K posouzení rozdílů mezi 

sledovanými skupinami jsme použili stereologické hodnocení. 

VÝSLEDKY: V rámci imunohistochemické analýzy byla prokázána exprese eNOS 

u obou druhů zvířat, a to pouze v endoteliálních buňkách. Exprese eNOS byla detekována 

u všech zvířat v obou skupinách, výrazněji se však projevila u hypertenzivních potkanů SHR, 

kterým byl podáván sunitinib. Z hlediska stereologické analýzy byla prokázána statisticky 

významně zvýšená exprese eNOS u potkanů, kterým byl po celou dobu podáván sunitinib, 

ve srovnání s kontrolní skupinou, které jsme podávali pouze vodu. 



ZÁVĚR: Imunohistochemická a následná stereologická analýza prokázala 

signifikantní nárůst exprese eNOS pouze u spontánně hypertenzivních potkanů, kterým byl 

podáván sunitinib. Tato zvýšená exprese eNOS může souviset s rozvojem potenciálně 

protektivní reakce cévního endotelu na podávání sunitinibu. Lze tedy konstatovat, že sunitinib 

ovlivňuje cévní endotel, nicméně jeho potenciální vaskulární toxicita musí být ověřena 

testováním dalších markerů endoteliální dysfunkce. 
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