
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra fyziologie 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Úloha adrenergního systému 

v genetické hypertenzi 

 

Bc. Anna Loučková 

 

Praha 2013 

Školitel: Ing. Michaela Kadlecová, Ph.D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. 

Michaely Kadlecové, Ph.D. Veškeré literární zdroje a informace, které jsem pro sepsání práce 

použila, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

V Praze 30. dubna 2013        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

Děkuji všem, kteří přispěli k vypracování mé diplomové práce svou pomocí, radou 

nebo podporou. Poděkování patří především mé školitelce Ing. Michaele Kadlecové, Ph.D., 

vedoucímu oddělení Experimentální hypertenze MUDr. Josefu Zichovi, DrSc a kolegovi Mgr. 

Michalu Behuliakovi, Ph.D.  



Abstrakt 

Adrenergní systém hraje významnou roli v regulaci krevního tlaku. U spontánně 

hypertenzního potkana, nejvíce studovaného modelu esenciální hypertenze, je mnoho součástí 

adrenergního systému změněno. Změny v úrovni exprese některého z enzymů biosyntetické 

dráhy katecholaminů nebo některého podtypu adrenergních receptorů by mohly být jednou 

z příčin vzniku hypertenze. V této práci byla měřena exprese genů adrenergního systému 

v nadledvině, kůře ledvin a dřeni ledvin u třináctitýdenních spontánně hypertenzních (SHR), 

Wistar-Kyoto a Brown Norway potkanů.  

V nadledvině SHR byla zjištěna snížená exprese všech enzymů biosyntetické dráhy 

katecholaminů (tyrosinhydroxylasy, DOPA-dekarboxylasy, dopamin-β-hydroxylasy 

a fenyletanolamin-N-metyltransferasy) a téměř všech podtypů adrenergních receptorů (kromě 

Adra1a a Adra1d). Toto celkové snížení exprese v nadledvině SHR naznačuje, že alespoň část 

regulace exprese genů adrenergního systému je společná. Mechanismem útlumu exprese 

u SHR může být zpětná vazba přes adrenergní receptory stimulované vysokou plasmatickou 

koncentrací noradrenalinu. 

V ledvině SHR nebyl zjištěn rozdíl v expresi většiny podtypů adrenergních receptorů 

s výjimkou Adrb1 a Adra2c, jejichž exprese byla zvýšená. Tento rozdíl je spíše důsledkem 

nebo průvodním jevem než příčinou vzniku hypertenze.  
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Abstract 

The adrenergic system plays an important role in the regulation of blood pressure. In 

the spontaneously hypertensive rat, the most studied model of essential hypertension, many 

components of the adrenergic system are altered. Changes in the expression level of any 

catecholamine biosynthetic enzymes or any adrenergic receptor subtypes could be one of the 

causes of hypertension development. In this work, the expression of adrenergic system genes 

was measured in adrenal gland, renal cortex and renal medulla of the spontaneously 

hypertensive (SHR), Wistar-Kyoto and Brown Norway rats at the age of thirteen weeks. 

In the adrenal gland of SHR, all four catecholamine biosynthetic enzymes (tyrosine 

hydroxylase, DOPA decarboxylase, dopamine β-hydroxylase and phenylethanolamine-N-

methyltransferase) and almost all subtypes of adrenergic receptors (with the exception of 

Adra1a and Adra1d) were underexpressed. This generally decreased expression in the adrenal 

gland of SHR suggests that at least a part of the regulation of adrenergic system gene 

expression is common. The mechanism of this downregulation in SHR could be a negative 

feedback through adrenergic receptors stimulated by high plasma noradrenaline 

concentration. 

In the kidney of SHR, there were no differences in the expression of most of 

adrenergic receptor subtypes with the exception of Adrb1 and Adra2c, which were 

overexpressed. This difference is rather a consequence or concomitant phenomenon than a 

cause of hypertension development.  
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Seznam zkratek 

AP1 aktivátorový protein 1 (activator protein 1) 

BN Brown Norway potkan 

cAMP cyklický adenosinmonofosfát 

cDNA komplementární deoxyribonukleová kyselina (complementary 

deoxyribonucleic acid) 

CRE úsek odpovídající na cAMP (cAMP response element) 

DBH, Dbh dopamin-β-hydroxylasa 

DDC, Ddc DOPA-dekarboxylasa 

DOPA dihydroxyfenylalanin 

Egr1 na růstový faktor raně odpovídající protein 1 (early growth response 

protein) 

ERK kinasa regulovaná extracelulárním signálem (extracellular signal-regulated 

kinase) 

GRE úsek odpovídající na glukokortikoidy (glucocorticoid response element) 

Km Michaelisova konstanta 

mRNA mediátorová ribonukleová kyselina (messenger ribonucleic acid) 

N0 počáteční množství mRNA vstupující do PCR reakce 

PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction) 

PNMT, Pnmt fenyletanolamin-N-metyltransferasa 

RT-qPCR kvantitativní PCR v reálném čase (real time quantitative polymerase chain 

reaction) 

SHR spontánně hypertenzní potkan 

Sry pohlaví určující oblast na chromozomu Y (sex-determining region Y) 

TAT, Tat tyrosinaminotransferasa 

TH, Th tyrosinhydroxylasa 

TYR, Tyr tyrosinasa 

UDG uracil-DNA glykosylasa 

Vmax maximální rychlost reakce  

WKY Wistar-Kyoto potkan 
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1. Úvod 

Arteriální hypertenzí trpí 20 - 30 % dospělých obyvatel průmyslově rozvinutých zemí. 

Vysoký krevní tlak nemá v počátečních stádiích hypertenze téměř žádné příznaky, ale je 

významným rizikovým faktorem pro řadu kardiovaskulárních chorob, jako jsou například 

ateroskleróza nebo cévní mozková příhoda. U 90 % hypertoniků není známá příčina vzniku 

vysokého krevního tlaku, jedná se o tzv. esenciální hypertenzi.  

Cílem experimentálního výzkumu je prevence hypertenze, tedy omezení jejího 

výskytu v populaci, což v první řadě vyžaduje nalezení primární příčiny vzniku onemocnění. 

K tomuto účelu jsou využívány zvířecí modely. Nejpoužívanějším genetickým modelem 

hypertenze je spontánně hypertenzní potkan. Hypertenze u tohoto modelu je udržována 

zvýšenou periferní rezistencí, která je zpočátku vyvolána vazokonstrikcí v důsledku 

hyperaktivity sympatického nervového systému a je později doprovázena strukturálními 

změnami cév (remodelace odporového řečiště), viz přehled (Zicha & Kuneš, 1999). 

Adrenergní systém, významný regulátor krevního tlaku, je u spontánně hypertenzního 

potkana pozměněn v mnoha ohledech. Odlišná transkripce enzymů účastnících se syntézy 

katecholaminů nebo adrenergních receptorů by mohla být příčinou vzniku hypertenze. 

Výsledky různých studií, zabývajících se touto problematikou, jsou ale rozporuplné. Většina 

studií se navíc zabývá jen jedním nebo několika málo vybranými geny tohoto systému a jiné 

jeho součásti jsou často opomíjeny. Cílem této práce je poskytnout ucelený obrázek o expresi 

enzymů syntetické dráhy katecholaminů a všech podtypů adrenergních receptorů 

v nadledvině, zdroji cirkulujících katecholaminů, a ledvině, jednom z cílových orgánů 

katecholaminů, spontánně hypertenzního potkana. 
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2. Literární přehled 

2.1 Krevní tlak 

Krevní tlak je výsledkem vzájemné součinnosti minutového výdeje srdečního 

a periferního cévního odporu. Jeho velikost se mění v různých částech cévního řečiště: v aortě 

a velkých arteriích je nejvyšší, v periferních arteriolách a vlásečnicích klesá až na hodnotu, 

která odpovídá potřebě konkrétního orgánu. Gradient krevního tlaku v jednotlivých úsecích 

cévního řečiště je zásadním faktorem pro správnou cirkulaci krve. Pokud je krevní tlak příliš 

nízký (hypotenze), tkáně a orgány jsou nedostatečně prokrveny a projevuje se to například 

pocitem závratě a chladu. Naopak příliš vysoký tlak krve (hypertenze) dlouhodobě ohrožuje 

srdce, cévy a další orgány. Organismus má proto celou řadu regulačních mechanismů, které 

zajišťují, aby výše krevního tlaku byla adekvátní aktuální potřebě organismu (Ganong, 2005). 

2.2 Fyziologická regulace krevního tlaku 

Krevní oběh musí být řízen tak, aby byly splněny dva základní požadavky. Jednak 

musí být udržována celková funkce oběhového systému, tj. dostatečná dodávka kyslíku 

a živin cirkulující krví. Za druhé musí být pokryty značně rozdílné potřeby prokrvení 

jednotlivých tkání a orgánů. Z těchto důvodů se vyvinuly regulační mechanismy, které 

zabezpečují místní požadavky na průtok krve a další mechanismy, specializované na řízení 

oběhového systému jako celku, v závislosti na situaci a podmínkách (Ganong, 2005). 

Mezi místní regulační mechanismy řadíme tři typy regulace. Myogenní mechanismus 

udržuje stálý průtok krve orgánem i při změně krevního tlaku. Základním principem této 

autoregulace je roztažení cévní stěny v důsledku zvýšení krevního tlaku, což způsobí 

kontrakci hladké svaloviny cévní stěny. Endotelová regulace se v cévách uplatňuje, dojde-li 

ke zvýšení lineární rychlosti krve. Stimulované buňky endotelu produkují oxid dusnatý 

a navozená vasodilatace brání dalšímu zvýšení rychlosti krve, které by mohlo poškodit cévní 

endotel. Vývojově nejstarším typem regulace je regulace metabolická. Vysoký metabolický 

obrat snižuje parciální tlak kyslíku a naopak zvyšuje koncentraci zplodin metabolismu, což 

způsobuje vasodilataci (Ganong, 2005). 

Celkové regulační mechanismy udržují stálý arteriální tlak pomocí regulace celkového 

periferního odporu a minutového srdečního výdeje. Regulace může být povahy nervové nebo 

hormonální a může mít krátkodobý nebo dlouhodobý charakter. Rychlé (krátkodobé) 

regulační mechanismy jsou především nervové a jsou zajišťovány hlavně sympatikem (ale 

částečně i parasympatikem). Hlavním mediátorem je v tomto případě noradrenalin, jenž 



10 

způsobuje stah hladkého svalstva cév a má tedy vazokonstrikční účinek. Cévní systém je 

ovlivňován mnoha cirkulujícími hormony: vazodilatačně působí kininy, vazoaktivní 

intestinální peptid a atriální natriuretický peptid, naopak vazokonstrikčně působí vazopresin, 

noradrenalin, adrenalin a angiotensin II (Ganong, 2005). 

Role sympatoadrenálního systému v regulaci tlaku krve  

Autonomní nervový systém je souborem aferentních a eferentních neuronů, které 

propojují centrální nervovou soustavu s periferií. Vzruchy vznikající ve viscerálních 

receptorech jsou přenášeny aferentními autonomními drahami do centrálního nervového 

systému, jsou v něm integrovány a poté jsou přenášeny eferentními drahami do viscerálních 

efektorů (Ganong, 2005). 

Eferentní sympatická vlákna jsou pod kontrolou arteriálních baroreceptorů a hrají 

dominantní roli v krátkodobé i dlouhodobé regulaci krevního tlaku. Tato vlákna regulují 

srdce, ledviny, chromafinní buňky dřeně nadledvin a vazokonstrikci arteriol (Guyenet, 2006). 

Pregangliové cholinergní neurony jsou lokalizované v centrálním nervovém systému. Jejich 

axony v periferních gangliích tvoří synapse s noradrenergními motorickými neurony, které 

inervují kardiovaskulární systém. Dřeň nadledvin je původně sympatické ganglion, jehož 

postgangliové buňky pozbyly své axony a vylučují noradrenalin, adrenalin a také dopamin 

(Ganong, 2005). 

Krátkodobě je sympatický nervový systém regulován díky informaci z baroreceptorů, 

jejich aktivace zvýšeným krevním tlakem nebo elektrickou stimulací inhibuje sympatickou 

vazomotorickou aktivitu přes nucleus tractus solitarii, kaudální a rostrální ventrolaterální 

prodlouženou míchu (Pintérová et al., 2011).  

Stupeň bazální aktivity eferentních sympatických vláken je považován za významný 

parametr pro dlouhodobou regulaci krevního tlaku. Tato základní aktivita je nastavována sítí 

neuronů ležících v rostrální ventrolaterální prodloužené míše, páteřní míše, hypotalamu 

a nucleus tractus solitarii. Baroreceptory nemohou dlouhodobě poskytovat negativní 

zpětnovazebný signál, protože jsou přenastavovány podle aktuální výše arteriálního tlaku tak, 

aby jejich sensitivita zůstala zachována (Guyenet, 2006). Hypotalamus obsahuje oblasti, které 

jsou schopné vnímat změny v plasmatické koncentraci hormonů majících vztah k arteriálnímu 

tlaku a objemu tělesných tekutin. Tyto signály jsou integrovány, modulovány dalšími systémy 

(např. oxidem dusnatým) a přenášeny do sympatických neuronů rostrální ventrolaterální 

prodloužené míchy (Osborn, 2005). 
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Adrenalin a noradrenalin, tedy látky produkované sympatickým nervovým systémem 

a dření nadledvin, působí na cílové tkáně přes adrenergní receptory (Obrázek 1). Noradrenalin 

má vyšší afinitu k α-adrenergním receptorům a adrenalin k β-adrenergním receptorům. 

Noradrenalin vyvolává ve většině tkání vazokonstrikci přes α1-receptory, zatímco adrenalin 

cévy dilatuje v kosterních svalech a játrech stimulací β2-receptorů (Ganong, 2005). 

Presynaptické adrenoreceptory a adrenergní receptory v nadledvině mohou modulovat 

uvolňování neurotransmiterů během sympatické stimulace.  Bylo zjištěno, že α2A-receptory 

inhibují, zatímco β2-receptory usnadňují, výlev noradrenalinu z nervových zakončení 

sympatiku (Pintérová et al., 2011). Počet receptorů, jejich afinita k ligandu a schopnost 

přenášet signál do buňky se mění v závislosti na stupni dráždění agonistou. Různé receptory 

se liší svou vnímavostí k desenzitizaci, což může vést k nerovnováze mezi různými typy 

receptorů aktivovaných stejným hormonem nebo neuromediátorem (de Champlain, 1990). 

 
Obrázek 1. Podtypy adrenergních receptorů 
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2.3 Experimentální hypertenze 

Hypertenze je velmi závažné a zároveň rozšířené onemocnění, jehož léčba vychází 

celosvětově na stovky milionů dolarů za rok. Z těchto důvodů je jejímu výzkumu věnována 

velká pozornost. Vývojem nové účinnější léčby se zabývá především klinický výzkum. 

Experimentální výzkum se snaží nalézt primární příčiny vzniku hypertenze a přispět tím 

k účinné prevenci (Kuneš & Zicha, 2002). 

Výše krevního tlaku je komplexní znak - je určována mnoha genetickými faktory (je 

tzv. polygenní) a také faktory prostředí. Polygenní determinace a následná interakce s faktory 

prostředí studium lidské esenciální hypertenze velmi komplikuje. Výzkum u lidí je obtížný 

především proto, že lidská populace je outbrední (každý jedinec je geneticky odlišný). 

Dalšími nevýhodami jsou dlouhá reprodukční doba, pomalý rozvoj nemoci i řada etických 

problémů, které znemožňují používání klasických genetických metod a odběr vzorků 

některých tkání. Použití inbredních zvířecích modelů je proto velmi výhodné, ačkoli i to má 

některá omezení a žádný zvířecí model neodpovídá zcela přesně příslušné formě lidské 

hypertenze (Kuneš & Zicha, 2002). 

2.3.1 Modely experimentální hypertenze 

Většina výzkumu je prováděna na hlodavcích, zejména na potkanech (Rattus 

norvegicus). Mezi hlavní výhody patří jejich dostupnost a velikost, možnost standardizace 

experimentálních podmínek a také rychlost a reprodukovatelnost rozvoje hypertenze. Hlavní 

pokusné modely byly vyvinuty, aby umožnily studium jednotlivých patogenních mechanismů 

hypertenze. Experimentální modely dělíme na dvě základní skupiny: indukované formy 

hypertenze a  genetické formy hypertenze (Kuneš & Zicha, 2002). 

U modelů s indukovanou hypertenzí je změny krevního tlaku dosaženo vnějším 

podnětem, např. operačním zákrokem, změnou výživy nebo farmakologicky. Příkladem 

indukované hypertenze je renovaskulární Goldblattova hypertenze, u které je zvýšení 

krevního tlaku dosaženo zúžením ledvinné tepny. Indukovaná forma hypertenze vyvolaná 

podnětem působícím na dospělého jedince se posuzuje jako soubor kompenzačních reakcí na 

daný podnět. Po odstranění podnětu se krevní tlak často vrací do normálních hodnot. Naproti 

tomu podnět působící na jedince během jeho vývoje může způsobit nevratné změny, takže 

i po odstranění hypertenzního podnětu zůstává krevní tlak zvýšený (Kuneš & Zicha, 2002). 

U genetických modelů se hypertenze rozvíjí postupně během života buď spontánně, 

nebo po stimulaci vnějším podnětem, např. změnou příjmu soli. Nejdůležitějším genetickým 
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modelem je spontánně hypertenzní potkan (spontaneously hypertensive rat, zkráceně SHR), 

jenž je do určité míry obdobou esenciální hypertenze u lidí (Kuneš & Zicha, 2002). 

Spontánně hypertenzní potkan (SHR) 

Tento inbrední kmen vznikl v Kyotu příbuzenským křížením japonských outbredních 

Wistar potkanů s vysokým krevním tlakem. Později k němu byla vytvořena inbrední linie 

normotenzních potkanů Wistar-Kyoto (WKY). Tlak krve u SHR začíná růst kolem pátého až 

šestého týdne života a postupně se zvyšuje, až systolický tlak dosáhne hodnot 180-200 mm 

Hg (normotenzní kontroly WKY mají systolický tlak 115-130 mm Hg) (Okamoto & Aoki, 

1963). Hypertenze u tohoto modelu je udržována především zvýšenou periferní rezistencí, 

která je zpočátku vyvolána vazokonstrikcí v důsledku hyperaktivity sympatického nervového 

systému a později udržována strukturálními změnami cév (Lee et al., 1991). U SHR se 

v průběhu života vyvíjí různá poškození orgánů v důsledku vysokého krevního tlaku, jako je 

např. srdeční hypertrofie (Engelmann et al., 1987). 

Sympatoadrenální systém u spontánně hypertenzního potkana 

Sympatický nervový systém je jedním z hlavních presorických systémů účastnících se 

regulace krevního tlaku (Guyenet, 2006). Kromě přímého efektu na cévy působí na 

kardiovaskulární systém ještě přes regulaci uvolňování hormonů z dřeně nadledvin. Poruchy 

mechanismů zapojených do regulace sympatického tonu mohou vést k nepřiměřené 

sympatické aktivitě na úrovni srdečních a cévních myocytů (de Champlain, 1990).  

U SHR byla zjištěna hyperaktivita sympatického nervového systému (Judy et al., 

1979). Bylo zjištěno, že in vitro elektrická stimulace vede k většímu výlevu noradrenalinu 

v cévách SHR, pravděpodobně kvůli narušenému zpětnovazebnému mechanismu, který 

zprostředkovávají presynaptické α2-receptory (Westfall et al., 1984; Tsuda et al., 1987). 

V cévách SHR byla pozorována vyšší sympatická inervace (Cassis et al., 1985). Dále bylo 

zjištěno, že fyziologické frekvence preganglionické aktivity jsou efektivněji přenášeny skrze 

sympatická ganglia u SHR ve srovnání s WKY (Magee & Schofield, 1992).  

Sympatektomie dokáže zeslabit hypertenzi u SHR, ale krevní tlak u těchto zvířat je 

stále vyšší než u kontrol (Lee et al., 1987). Dřeň nadledvin může uvolňovat do krevního 

oběhu katecholaminy, čímž se může podílet na vzniku hypertenze u SHR. Čtyřtýdenní SHR 

mají oproti WKY  zvýšenou hladinu adrenalinu v moči (Yamori et al., 1985). Obsah 

noradrenalinu a adrenalinu ve dřeni nadledvin desetitýdenních SHR je snížený (Moura et al., 

2009). Dále bylo zjištěno, že výlev katecholaminů po stimulaci perfundované nadledviny je 
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vyšší u SHR než u kontrol (Lim et al., 2002). Oboustranná adrenální demedulace mladých 

SHR zmírňuje rozvoj hypertenze a v kombinaci se sympatektomií dokonce zabrání jejímu 

vzniku (Borkowski & Quinn, 1983; Lee et al., 1991). 

Efekt sympatoadrenální aktivity na kardiovaskulární systém závisí na senzitivitě 

efektorových buněk k adrenergní stimulaci. Reakce těchto buněk na sympatickou stimulaci je 

závislá na počtu, vazebné afinitě a schopnosti různých typů adrenergních receptorů přenášet 

signál dál do buňky. Některé studie naznačují, že funkce postsynaptických β-adrenoreceptorů 

je utlumená a současně funkce α1-adrenoreceptorů je u SHR zesílená. To by mohlo vést 

k dominantnímu vlivu α1-adrenoreceptorů, zesílení některých drah druhých poslů, zvýšení 

intracelulární hladiny vápníku a následně ke zvýšení vaskulární reaktivity k různým 

vazokonstrikčním látkám (de Champlain, 1990). 
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2.4 Metabolismus katecholaminů 

Katecholaminy (deriváty katecholu, neboli 1,2-dihydroxybenzenu) dopamin, adrenalin 

a noradrenalin fungují v organismu jako hormony a neuromediátory, které se významně 

podílejí na regulaci krevního tlaku (Guyenet, 2006). Pozměněná transkripce nebo regulace 

enzymů, přímo se účastnících syntetické dráhy katecholaminů nebo s ní souvisejících, může 

vést k nedostatku nebo naopak k hromadění některého z produktů, což by mohlo být jednou 

z příčin vzniku hypertenze (Grobecker et al., 1982). 

Syntéza katecholaminů vychází z aminokyseliny tyrosinu a probíhá ve čtyřech 

krocích. Buňky organismu mohou produkovat jednotlivé katecholaminy v závislosti na tom, 

jakou mají enzymatickou výbavu (v jakém bodě se syntéza zastaví). Jednotlivé kroky syntézy 

jsou následující (Obrázek 2): 

1. hydroxylace tyrosinu tyrosinhydroxylasou (TH) za vzniku 

3,4-dihydroxyfenylalaninu (L-DOPA) 

2. dekarboxylace L-DOPA za vzniku dopaminu pomocí enzymu DOPA-

dekarboxylasy (DDC), také zvané dekarboxylasa aromatických L-aminokyselin 

3. hydroxylace dopaminu dopamin-β-hydroxylasou (DBH) za vzniku noradrenalinu 

4. metylace aminoskupiny noradrenalinu fenyletanolamin-N-metyltransferasou 

(PNMT) za vzniku adrenalinu (Hanna, 1965). 

 

Tyrosinasa (TYR) je enzym, který také dokáže měnit tyrosin na L-DOPA, dále může 

katalyzovat přeměnu tyrosinu nebo L-DOPA na dopachinon a účastní se dalších kroků 

syntézy melaninu. Enzym tyrosinaminotransferasa (TAT, Obrázek 2) přeměňuje tyrosin na 

Obrázek 2. Syntetická dráha katecholaminů. TAT (tyrosinaminotransferasa), TH (tyrosinhydroxylasa), TYR 

(tyrosinasa), L-DOPA (3,4-dihydroxyfenylalanin), DDC (DOPA-dekarboxylasa),  DBH (dopamin-β-

hydroxylasa), PNMT (fenyletanolamin-N-metyltransferasa). Upraveno podle KEGG PATHWAY, dostupné na:  

http://www.genome.jp/kegg/pathway/map/map00350.html 
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4-hydroxyfenylpyruvát, který je dále metabolizován. Význam těchto dvou enzymů při vzniku 

a rozvoji hypertenze dosud nebyl studován, nicméně geny pro oba tyto enzymy se nacházejí 

v oblastech asociovaných s hypertenzí na chromosomu 1, respektive 19 (Pravenec et al., 

1989; Pravenec et al., 1999; Kuneš et al., 2008). Ačkoli ani jeden z těchto dvou enzymů není 

přímým účastníkem syntézy katecholaminů, svojí aktivitou (odebíráním prekurzorů pro 

ostatní enzymy) mohou zasahovat do rovnováhy probíhajících reakcí.  

2.4.1 Tyrosinhydroxylasa 

TH (1.14.16.2) je prvním enzymem 

syntetické dráhy katecholaminů, který adicí 

hydroxylové skupiny přeměňuje L-tyrosin na 

L-DOPA (Hanna, 1965), viz Obrázek 3. Pro 

fungování TH je zapotřebí kyslík, Fe
2+

 a kofaktor 

tetrahydrobiopterin (Nagatsu et al., 1964). TH 

funguje jako homotetramer (Goodwill et al., 1997) 

a vyskytuje se v solubilní i membránově vázané 

formě (Kuhn et al., 1990).  

Regulace tyrosinhydroxylasy 

TH je ideálním místem pro regulaci 

syntetické dráhy katecholaminů, jelikož stojí na 

jejím počátku a její aktivita je přibližně tisickrát 

nižší než např. aktivita DBH (Nagatsu et al., 1964). Regulace TH je velmi komplexní 

a probíhá na více úrovních (regulace transkripce, regulace aktivity fosforylací i přímá inhibice 

enzymu katecholaminy). 

Ve dřeni nadledvin potkana jsou známy dvě izoformy Th mediátorové ribonukleové 

kyseliny (messenger ribonucleic acid, zkráceně mRNA) vznikající alternativním sestřihem. 

95 % Th mRNA představuje normálně dlouhý transkript. Zbylých 5 % je zkrácený transkript, 

kterému kvůli alternativnímu sestřihovému místu v exonu 2 chybí 99 nukleotidů, ale 

u kterého nedochází ke změně čtecího rámce. Enzym exprimovaný z této zkrácené mRNA má 

přibližně stejnou aktivitu jako normální TH, nicméně regulace obou forem se může lišit, 

neboť alternativní sestřih vede k deleci 33 aminokyselin z regulační domény enzymu 

(Schussler et al., 1995). 

Obrázek 3. Vznik L-DOPA hydroxylací 

tyrosinu, upraveno podle (Purves et al., 2001) 
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Dlouhodobě, v rámci hodin až dnů, je TH regulována na úrovni transkripce. Různé 

podněty, jako je imobilizační stres (Kvetnansky et al., 2004) nebo hypoxie (Lewis-Tuffin et 

al., 2004), vedou k aktivaci transkripce, která je tkáňově specifická, a tato aktivace by měla 

být úměrná konkrétnímu stimulu. Například při imobilizačním stresu byla u Sprague-Dawley 

potkanů zjištěna zvýšená koncentrace Th mRNA ve dřeni nadledvin s maximem 3 hodiny po 

ukončení imobilizace. Poté hladina mRNA začala klesat a do 24 hodin se vrátila na normální 

úroveň. Při opakovaném vystavení stresu docházelo k významně nižšímu vzestupu Th mRNA 

v porovnání s jednorázovou imobilizací, ale bazální hladina této mRNA byla zvýšená. 

Aktivace transkripce Th genu v sympatickém ganglion stellatum během stejného pokusu 

vykazovala odlišný časový průběh než ve dřeni nadledvin, což vypovídá o tkáňově specifické 

regulaci (Kvetnansky et al., 2004).  

Transkripce Th genu je regulována mnoha promotorovými oblastmi, jako jsou např. 

úsek odpovídající na cyklický adenosinmonofosfát (cAMP response element, zkráceně CRE), 

úsek odpovídající na aktivátorový protein 1 (activator protein 1, zkráceně AP1) (Trocmé et 

al., 1998) a úsek odpovídající na glukokortikoidy (glucocorticoid response element, zkráceně 

GRE) (Rani et al., 2009). 

Krátkodobá regulace TH, řádově v minutách, probíhá na úrovni fosforylace 

a defosforylace enzymu. TH je cílem pro mnoho buněčných proteinkinas a její struktura 

obsahuje mnoho potenciálních fosforylačních míst. Nicméně fyziologické podněty indukují 

fosforylaci jenom u serinů 19, 31 a 40, které se nacházejí v regulační N-terminální doméně 

enzymu (Haycock, 1990).  

Serin 19 může být fosforylován např. kalmodulin-dependentní proteinkinasou II 

(calmodulin-dependent proteinkinase II) nebo mitogenem aktivovanou proteinkinasou 

aktivovanou proteinkinasou 2 (mitogen-activated protein kinase-activated protein kinasou 2) 

(Sutherland et al., 1993). Fosforylace serinu 19 sama o sobě nemění aktivitu enzymu, ale 

jednak zesiluje fosforylaci serinu 40 (Bobrovskaya et al., 2004) a zároveň umožňuje vazbu 

„proteinového aktivátoru“ z rodiny 14-3-3 na TH, což vede ke zvýšení enzymatické aktivity 

na dvojnásobek (Itagaki et al., 1999). 

Serin 31 je fosforylován dvěma kinasami regulovanými extracelulárním signálem 

(extracellular signal-regulated kinase, zkráceně ERK). ERK 1 a ERK 2 patří do rodiny 

serin/threoninových proteinkinas, jež jsou regulované fosforylací serinového a threoninového 

zbytku ve svém řetězci. Existují dvě hlavní intracelulární signální dráhy, které zajišťují 

aktivaci ERK – dráha stimulovaná nervovým růstovým faktorem a dráha začínající aktivací 
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proteinkinasy C (Haycock et al., 1992). Aktivace TH fosforylací serinu 31 je málo významná 

ve srovnání s mnohonásobným zvýšením aktivity TH fosforylací serinu 40. 

Serin 40 může být fosforylován např. proteinkinasou A. Efekt této modifikace závisí 

na výchozím stavu enzymu. Volné TH se po fosforylaci sníží hodnota Michaelisovy 

konstanty (Km) pro tetrahydrobiopterin a maximální rychlost reakce (Vmax) se prakticky 

nemění. Naproti tomu TH s navázaným katecholaminem se fosforylací desetinásobně zvýší 

Vmax a Km pro tetrahydrobiopterin se sníží na polovinu (Daubner et al., 1992). V cytoplasmě 

nedrážděných neuronů se nachází noradrenalin i dopamin, které mohou inhibovat TH přímou 

vazbou k iontu železa v aktivním místě enzymu (Andersson et al., 1988). Můžeme tedy 

usuzovat, že úkolem fosforylace serinu 40 je zmírnit inhibiční vliv katecholaminů. Skutečný 

efekt se pak nejspíš odvíjí od poměru obou počátečních forem enzymu a ten závisí na 

množství katecholaminů přítomných v buňce. 

Jako hlavní enzym defosforylující TH byla identifikována fosfatasa typu 2A (protein 

phosphatase 2 A) (Leal et al., 2002), jejímž aktivátorem je protein alfa-synuklein (Peng et al., 

2005), který se účastní také recyklace dopaminergních váčků. Vliv alfa-synukleinu na TH 

může zahrnovat i jiné mechanismy než jen regulaci fosforylace, jelikož byla prokázána i jeho 

přímá interakce s TH a také s 14-3-3 proteinem.  

Kromě fosforylace je TH krátkodobě regulována přímou vazbou katecholaminů 

k iontu železa, kde dochází ke kompetici mezi katecholaminy a  tetrahydrobiopterinovým 

kofaktorem (Andersson et al., 1988). Fosforylace TH na serinu 40 způsobuje dramatické 

snížení vazebné afinity pro katecholaminy a zvyšuje afinitu pro tetrahydrobiopterin (Almås et 

al., 1992). Aktivace TH fosforylací serinu 40 a inhibiční vliv katecholaminů jsou související 

jevy a je pravděpodobné, že mají význam v regulačních mechanismech in vivo. TH může být 

výrazně inhibována vysokou koncentrací substrátu, tedy L-tyrosinu (Shiman et al., 1971), 

inhibice se odehrává v rozmezí fyziologických koncentrací, takže je pravděpodobné, že se 

může in vivo účastnit regulace metabolismu katecholaminů. 

Tyrosinhydroxylasa u spontánně hypertenzního potkana  

Význam dřeně nadledvin v rozvoji hypertenze u spontánně hypertenzního potkana 

(SHR) je jasně prokázán, oboustranná adrenální demedulace mladých SHR zmírní rozvoj 

hypertenze a v kombinaci se sympatektomií dokonce zabrání jejímu vzniku (Borkowski & 

Quinn, 1983; Lee et al., 1991). Studie týkající se exprese a aktivity TH v této tkáni dávají 

poněkud rozporuplné výsledky. U mladých SHR byla zjištěna snížená exprese Th mRNA ve 

dřeni nadledvin ve srovnání s Brown Norway potkany (BN) (Jirout et al., 2010), ale 
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nezměněná mRNA exprese ve srovnání s Wistar- Kyoto potkany (WKY) (Friese et al., 2005). 

V jiných studiich byla naměřena snížená aktivita a exprese TH proteinu ve srovnání s WKY. 

Současně byl naměřen i nižší obsah katecholaminů ve dřeni nadledvin u SHR, ale plasmatická 

koncentrace adrenalinu byla srovnatelná s WKY (Grobecker et al., 1976; Grobecker et al., 

1982; Moura et al., 2005). To by mohlo být způsobeno zvýšenou sekrecí katecholaminů 

v dřeni nadledvin SHR (Lim et al., 2002). V jiných studiích byla v prenatálním a časném 

postnatálním období u SHR zjištěna zvýšená aktivita TH (Teitelman et al., 1981). Studie na 

dospělých zvířatech (věk zvířat v jednotlivých studiích se pohybuje od 14 do 27 týdnů) 

zjistily sníženou aktivitu a proteinovou expresi (Moura et al., 2005), nebo naopak zvýšenou 

aktivitu a mRNA expresi TH (Grobecker et al., 1982; Kumai et al., 1998; Kumai et al., 2001; 

Reja et al., 2002a; Nguyen et al., 2009). Kumai et al. (2001) ve své práci dokonce ukázal, že 

použitím antisense oligonukleotidů cílených proti Th mRNA lze dosáhnout snížení exprese 

enzymu, snížení hladiny katecholaminů a také snížení tlaku krve u SHR. Důvodem 

rozporuplných výsledků týkajících se aktivity a exprese TH ve dřeni nadledvin by mohla být 

volba odlišných normotenzních kontrol, použití zvířat různého věku, epigenetické změny 

v SHR kmeni nebo různé chovné podmínky. 

Důležitým místem regulace krevního tlaku je prodloužená mícha, která určuje bazální 

aktivitu sympatického nervového systému (Guyenet, 2006). U dospělých SHR tu byla 

naměřena zvýšená TH aktivita a Th mRNA exprese (Kumai et al., 1996; Reja et al., 2002a). 

Dalším významným regulátorem tlaku krve, ve kterém byla zjištěna pozměněná 

exprese TH, jsou ledviny. U SHR potkanů byla naměřena oproti WKY zvýšená proteinová 

exprese TH v ledvinách (Burgi et al., 2011; Jiang et al., 2012) a renální denervace vedla ke 

snížení krevního tlaku a hladiny TH (Jiang et al., 2012). Efekt operace byl jen dočasný, za 

6 týdnů se hodnoty krevního tlaku a hladiny TH téměř vyrovnaly kontrolním SHR, což bylo 

způsobeno reinervací ledvin. Pozměněná aktivita nebo exprese TH byla zjištěna i v dalších 

tkáních SHR, a to zvýšená aktivita v kosterním svalu a v podkožním tuku (Cabassi et al., 

2002) a zvýšená hladina TH v srdci (Burgi et al., 2011). 

Bylo prokázáno, že na chromosomu Y SHR potkanů se nachází lokus, který je 

zodpovědný za zvýšení krevního tlaku (Ely et al., 1993). Zdá se, že tímto kandidátním genem 

je pohlaví určující oblast na chromozomu Y (sex-determining region Y, zkráceně Sry), což je 

transkripční faktor spouštějící vývoj samčího pohlaví. Vložení vektoru s Sry genem do 

nadledvin WKY potkanů vede ke zvýšení hladiny TH v této tkáni a také ke zvýšení krevního 

tlaku (Ely et al., 2007). 
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Výzkumy naznačují, že krevní tlak a TH má u SHR spojitost také s androgeny. 

Kastrace mladých SHR samců zpomalí rozvoj hypertenze a sníží hladinu katecholaminů, Th 

mRNA i TH aktivitu ve dřeni nadledvin v porovnání s kontrolními SHR, podávání 

testosteronu tento účinek ruší. U WKY kmene nebyl zaznamenán výrazný rozdíl 

v hodnotách krevního tlaku ani v ostatních parametrech mezi kontrolami, kastrovanými 

zvířaty a kastrovanými zvířaty, kterým byl podáván testosteron (Kumai et al., 1995). Snížení 

krevního tlaku, hladiny katecholaminů, Th mRNA i aktivity lze dosáhnout také použitím 

flutamidu, selektivního blokátoru androgenového receptoru, ale tato léčba nemění zmíněné 

parametry u WKY  (Kumai et al., 1998). Testosteron hraje významnou roli v regulaci 

transkripce některých genů prostřednictvím vazby androgenního receptoru k androgen 

response elementu (ARE) (Parker, 1990), je tedy možné, že tímto způsobem se účastní 

i regulace exprese Th.  

2.4.2 DOPA-dekarboxylasa 

DDC (4.1.1.28) je enzymem, který 

dekarboxyluje L-DOPA za vzniku 

dopaminu (Hanna, 1965), viz Obrázek 4, 

ale může také katalyzovat dekarboxylaci 

5-hydroxytryptofanu za vzniku serotoninu. 

DDC je homodimer s molekulovou 

hmotností přibližně 100 kDa (Shirota & 

Fujisawa, 1988), který ke svému fungování 

vyžaduje kofaktor pyridoxalfosfát (Hayashi 

et al., 1993). 

Regulace DOPA-dekarboxylasy 

DDC není považována za 

významné regulační místo syntézy 

katecholaminů, protože její aktivita není limitující (Zhu & Juorio, 1995). Nicméně v několika 

studiích byla zjištěna krátkodobá i dlouhodobá regulace DDC (Hadjiconstantinou et al., 1988; 

Neff et al., 2006), takže její úlohu v regulaci krevního tlaku nelze zcela vyloučit. 

V nervových a nenervových tkáních je DDC kódována odlišnými mRNA, což je 

způsobeno existencí dvou různých, tkáňově specifických promotorů a alternativním sestřihem 

(Hahn et al., 1993). 

Obrázek 4. Dekarboxylace L-DOPA za vzniku 

dopaminu, upraveno podle (Purves et al., 2001) 
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DDC je dlouhodobě regulována na úrovni syntézy mRNA a proteinu (Neff et al., 

2006). V promotoru Ddc genu byla nalezena pravděpodobná vazebná místa pro oktamerní 

transkripční faktor (octamer transcription factor) a aktivátorový protein 2 (activator protein 2) 

(Hahn et al., 1993). 

Krátkodobé změny aktivity DDC (řádově v minutách) byly pozorovány jako odpověď 

na světlo (Hadjiconstantinou et al., 1988) a aktivaci nebo inhibici receptorů pro 

neurotransmitery  (Cho et al., 1997). Tyto změny nebyly doprovázeny změnou v hladině 

DDC proteinu nebo Ddc mRNA (Cho et al., 1997). Je možné, že tato aktivace je způsobena 

fosforylací enzymu, jako je tomu u TH (Haycock, 1990). In vitro byla zjištěna fosforylace 

a aktivace DDC např. proteinkinasou A (Duchemin et al., 2000). Nicméně v chromafinních 

buňkách dřeně nadledvin nebyla zjištěna fosforylace ani aktivace DDC celou škálou podnětů 

(Waymire & Haycock, 2002). Naopak v myším striatu a středním mozku bylo po stimulaci 

adenylylcyklasy pozorováno zvýšení aktivity DDC, které by mohlo odpovídat fosforylaci 

proteinkinasou A (Young et al., 1993). Defosforylaci DDC pravděpodobně provádí fosfatasa 

typu 2A, jejímž aktivátorem je protein alfa-synuklein (Peng et al., 2005). Význam regulace 

DDC fosforylací je stále nejasný, protože endogenní hladina L-DOPA je nízká (Zhu & Juorio, 

1995) a aktivita DDC oproti TH je vysoká, proto je sporné, zda aktivace DDC pouhým 

zvýšením Vmax bez změny Km (Zhu et al., 1992) může mít nějaký fyziologicky významný 

efekt. 

DOPA-dekarboxylasa u spontánně hypertenzního potkana 

Pouze několik studií se zabývalo DDC u SHR, jelikož tento enzym není považován za 

významné regulační místo syntézy katecholaminů (Zhu & Juorio, 1995). Ve dřeni nadledvin 

šestitýdenních SHR byla naměřena snížená hladina Ddc mRNA v porovnání s BN (Jirout et 

al., 2010). V rostrální ventrolaterální medule, oblasti prodloužené míchy odpovídající za 

regulaci krevního tlaku, byla zjištěna u dospělých SHR snížená aktivita DDC v porovnání 

s WKY. V nucleus tractus solitarii, tj. jádru prodloužené míchy, do kterého vstupuje signál 

z baroreceptorů, nebyl zjištěn rozdíl v aktivitě DDC (Yue et al., 1995). Snížená aktivita DDC 

u dospělých i mladých SHR byla zjištěna v mozkovém kmeni a koncovém mozku, mírné 

snížení aktivity bylo zjištěno také v ledvině (Yamori et al., 1970). 

2.4.3 Dopamin-β-hydroxylasa 

DBH (1.14.17.1) katalyzuje hydroxylaci dopaminu za vzniku noradrenalinu (Hanna, 

1965), viz Obrázek 5. Je to dimerní nebo tetramerní (Saxena et al., 1985) glykoprotein, který 
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existuje v solubilní i membránově vázané formě (Hörtnagl et al., 1972). Jako kofaktor 

využívá měď (Wallace et al., 1973) a askorbát (Huyghe & Klinman, 1991). DBH se nachází 

v chromafinních granulích dřeně nadledvin a v synaptických váčcích adrenergních 

a noradrenergních neuronů. V důsledku své lokalizace je DBH vylévána do extracelulárního 

prostoru spolu s neuropřenašečem (Weinshilboum et al., 1971), takže se nachází v plasmě. 

Regulace dopamin-β-hydroxylasy 

Rozpustná a membránově vázaná 

forma DBH je kódována jednou mRNA 

a rozdíl mezi nimi vzniká až posttranslačně 

(Lewis & Asnani, 1992). Jako kotva slouží 

sekvence 42 aminokyselin na N-konci 

enzymu, odštěpení této sekvence vede ke 

vzniku solubilní formy enzymu (Oyarce et al., 

2001). Membránově vázaná a solubilní forma 

se liší v enzymatické aktivitě  (Sabban et al., 

1983b) a jejich poměr v buňce může být 

změněn vnějšími stimuly, jako jsou např. 

nervový růstový faktor (nerve growth factor) 

nebo syntetický glukokortikoid dexamethason 

(Sabban et al., 1983a). 

Exprese Dbh genu je pod kontrolou specifickou pro neurony a navíc pro konkrétní 

buněčný typ. Deleční a mutační analýzy odhalily, že 395 nukleotidů dlouhá upstream 

sekvence potkaního Dbh genu může řídit expresi reportérového genu buněčně specifickým 

způsobem. Tato oblast obsahuje pozitivní i negativní regulační elementy (Shaskus et al., 

1992). Pro bazální transkripci je zapotřebí kombinované CRE/AP1 místo a tři místa vázající 

homeodoménu (homeodomain protein recognition sites). Některé transkripční faktory v této 

oblasti se při bazální transkripci nacházejí ve fosforylovaném stavu, po stimulaci dochází 

k jejich defosforylaci, což vede k zesílení transkripce (Adachi & Lewis, 2002).  

Transkripce Dbh je regulována na základě různých podnětů, jako jsou např. cAMP 

(McMahon & Sabban, 1992; Swanson et al., 1998), nervový růstový faktor (Badoyannis et 

al., 1991), glukokortikoidy (McMahon & Sabban, 1992)  nebo imobilizační stres (Kvetnansky 

et al., 2004). Při stimulaci transkripce pomocí cAMP se na CRE/AP1 místě změní složení 

aktivátorového komplexu a na enhancer se naváže ještě koaktivátor, protein vázající se na 

Obrázek 5. Hydroxylace dopaminu za vzniku 

noradrenalinu, upraveno podle (Purves et al., 2001) 
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CRE (CRE-binding protein), který stabilizuje interakci transkripčního aparátu s promotorem 

a tím zesiluje transkripci (Swanson et al., 1998). Stimulace růstovými faktory, hormony 

a neurotransmitery indukuje expresi na růstový faktor raně odpovídajícího proteinu 1 (early 

growth response protein 1, zkráceně Egr1), který má inhibiční vliv na transkripci Dbh genu 

(Cheng et al., 2008).  

Regulace transkripce Dbh je komplexní a zahrnuje mnoho obecných i buněčně 

specifických transkripčních faktorů. Z některých experimentů plyne, že transkripce Dbh může 

být koordinovaná s transkripcí Th i dalších genů účastnících se syntézy katecholaminů 

(Badoyannis et al., 1991; McMahon & Sabban, 1992; Hiwatashi et al., 2002; Cheng et al., 

2008). 

Dopamin-β-hydroxylasa u spontánně hypertenzního potkana 

U třítýdenních SHR potkanů byla zjištěna zvýšená aktivita DBH ve dřeni nadledvin ve 

srovnání s WKY potkany (Nagatsu et al., 1976). V jiných studiích byla ale zjištěna naopak 

snížená DBH aktivita u dvou-, čtyř- a osmitýdenních SHR (Grobecker et al., 1976; Grobecker 

et al., 1982). Friese et al. (2005) naměřili sníženou hladinu Dbh mRNA u čtyřtýdenních SHR. 

Snížená DBH aktivita, hladina Dbh mRNA a zároveň zvýšený obsah dopaminu ve dřeni 

nadledvin byla naměřena také u šestitýdenních SHR ve srovnání s BN potkany (Jirout et al., 

2010). Za limitující faktor syntézy katecholaminů bývá obvykle považována TH, ale Th 

mRNA je ve dřeni nadledvin SHR dvakrát víc než Dbh mRNA. Podle Jirouta et. al. (2010) 

může snížená aktivita DBH představovat kritické místo v syntéze katecholaminů, které 

způsobuje hromadění dopaminu (a nedostatek noradrenalinu) v adrenergních buňkách, což 

může přispívat k patogenezi hypertenze. Čtyřměsíční SHR mají ve dřeni nadledvin zvýšenou 

aktivitu DBH (Nagatsu et al., 1977). Podávání nepicastatu, inhibitoru DBH, patnáctitýdenním 

SHR vede ke zmírnění hypertenze (Stanley et al., 1998). 

Zvýšená aktivita DBH u mladých SHR byla naměřena také v plasmě 

a v mezenterických cévách (Nagatsu et al., 1976), naopak byla nalezena snížená aktivita DBH 

v některých jádrech mozku (Saavedra et al., 1978). Snížení aktivity DBH může vést ke 

zvýšení koncentrace dopaminu a naopak ke snížení koncentrace noradrenalinu. Dopaminergní 

systém v mozku se účastní centrální regulace krevního tlaku, takže zvýšení centrálního 

dopaminu může přispívat k rozvoji hypertenze (Cornish et al., 1997). 
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2.4.4 Fenyletanolamin-N-metyltransferasa 

PNMT (2.1.1.28) katalyzuje metylaci noradrenalinu za vzniku adrenalinu (Hanna, 

1965), viz Obrázek 6. Je to monomerní nebo dimerní enzym, který používá S-adenosyl-L-

metionin jako donor metylu (Martin et al., 2001; Gee et al., 2005). Nachází se především ve 

dřeni nadledvin (Grobecker et al., 1982) a v nižších koncentracích i v dalších tkáních, např. 

v mozku (Saavedra et al., 1978). 

Regulace fenyletanolamin-N-metyltransferasy 

Během embryonálního vývoje je 

exprese Pnmt tkáňově specificky regulována 

pomocí alternativního sestřihu. Mohou 

vznikat dvě formy mRNA: první neobsahuje 

žádné introny, zatímco ve druhé zůstává 

zachován intron 2. Intron 2 obsahuje několik 

stop kodonů, takže je pravděpodobné, že 

translací vzniká zkrácený, i když možná 

funkční enzym. Ve dřeni nadledvin je 

prenatálně i postnatálně přítomna sestřižená 

mRNA bez intronů, zatímco v mozkovém 

kmeni jsou prenatálně přítomny obě formy 

sestřižené mRNA a postnatálně je produkce 

mRNA bez intronů utlumena (Unsworth et 

al., 1999). 

V oblasti přibližně 900 párů bazí před Pnmt promotorem se nacházejí pozitivní 

a negativní regulační sekvence, které potenciálně mohou zprostředkovávat signálově, tkáňově 

nebo vývojově specifickou kontrolu Pnmt genu (Ebert et al., 1998; Unsworth et al., 1999).  

Transkripční faktor Egr1 se váže do polohy -45 a -165 párů bazí  a účastní se nervové, 

glukokortikoidové (Ebert et al., 1994) a cAMP závislé (Tai et al., 2001) aktivace Pnmt 

transkripce. 

Aktivátorový protein 2 (activator protein 2) se může vázat v pozici -653, -571 a -103 

párů bazí Pnmt genu. Tento transkripční faktor má sám o sobě inhibiční vliv na expresi Pnmt, 

v kombinaci s glukokortikoidy však má vliv aktivační (Ebert et al., 1998).  

V potkaním Pnmt promotoru byla nalezena sekvence GRE v pozici -513 párů bazí, 

která má ale jen malý vliv na transkripci Pnmt (Ebert et al., 1998), později byly objeveny další 

Obrázek 6. Metylace noradrenalinu za vzniku 

adrenalinu, upraveno podle (Purves et al., 2001) 
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dvě GRE v pozicích -759 a -773 párů bazí (Tai et al., 2002), které dohromady dokážou zvýšit 

transkripci Pnmt až dvanáctkrát. 

Fenyletanolamin-N-metyltransferasa u spontánně hypertenzního potkana 

Ve dřeni nadledvin mladých SHR byla zjištěna nezměněná Pnmt mRNA exprese 

a snížená aktivita PNMT v porovnání s BN potkany (Jirout et al., 2010). Při použití WKY 

jako normotenzních kontrol byla naměřena snížená mRNA exprese Pnmt (Friese et al., 2005). 

Dále byla u mladých SHR naměřena snížená aktivita PNMT ve srovnání s WKY potkany 

(Grobecker et al., 1976; Teitelman et al., 1981; Grobecker et al., 1982). U dospělých SHR 

byla naměřena nezměněná aktivita (Grobecker et al., 1982), ale zvýšená exprese Pnmt mRNA 

(Reja et al., 2002b; Nguyen et al., 2009) a PNMT proteinu (Nguyen et al., 2009). Současně 

byla u SHR potkanů zjištěna zvýšená hladina mRNA pro transkripční faktory Egr1 

a glukokortikoidový receptor (Nguyen et al., 2009), které se účastní regulace aktivity Pnmt 

promotoru. Je možné, že zvýšená exprese těchto transkripčních faktorů způsobuje nadměrnou 

expresi Pnmt, což vede ke zvýšení syntézy adrenalinu, který následně ovlivňuje 

kardiovaskulární regulaci a krevní tlak. 

V prodloužené míše byla naměřena zvýšená aktivita PNMT u mladých SHR (Saavedra 

et al., 1978) a zvýšená mRNA exprese Pnmt u dospělých SHR (Reja et al., 2002b). 

2.4.5 Tyrosinasa 

TYR (1.14.18.1) je multifunkční enzym účastnící se jednak biosyntetické dráhy 

melaninu (Obrázek 2), a který také katalyzuje hydroxylaci tyrosinu na L-DOPA, oxidaci 

L-DOPA za vzniku dopachinonu, dále přímou přeměnu tyrosinu na  dopachinon a také 

konverzi 5,6-dihydroxyindolu na indol-5,6-chinon (Korner & Pawelek, 1982; Cooksey et al., 

1997). Ke svému fungování potřebuje dva atomy mědi, kyslík a L-DOPA jako kofaktor 

(Olivares et al., 2002). TYR je transmembránový glykoprotein, v lidských buňkách 

produkujících melanin je transportován do melanosomů, jeho aktivní doména směřuje do 

vnitřku váčků a pouze malá, enzymaticky neaktivní část proteinu je orientovaná do 

cytoplasmy (Garcia-Borron & Solano, 2002). 

Tkáňově specifickou expresi Tyr reguluje vysoce konzervovaný motiv, zvaný M-box, 

na který se může vázat transkripční faktor microphthalmia, který se účastní diferenciace 

melanocytů (Ganss et al., 1994). Tento motiv také zprostředkovává cAMP závislou expresi 

Tyr (Bertolotto et al., 1998). Aktivita TYR ve tkáni je také regulována její aktivní degradací 

(Ando et al., 2004). 
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Tyrosinasa a hypertenze 

Ačkoli TYR není přímým účastníkem syntézy katecholaminů, svojí aktivitou 

(odebíráním prekurzorů pro ostatní enzymy) může zasahovat do rovnováhy probíhajících 

reakcí (Kuchel & Kuchel, 1991). Navíc Tyr gen se nachází na chromosomu 1 v oblasti 

asociované s hypertenzí (Pravenec et al., 1989; Pravenec et al., 1999; Kuneš et al., 2008). 

U myší postrádajících TH byla objevena role TYR v periferní produkci dopaminu 

během prenatálního a časného postnatálního období (Eisenhofer et al., 2003), není ovšem 

jasné, zda L-DOPA pocházející z TYR má význam i u normálních zvířat. Dopamin je 

důležitým modulátorem krevního tlaku, rovnováhy sodíku i funkce ledvin. Některé formy 

esenciální hypertenze jsou charakterizovány pozměněnou dopaminergní aktivitou, je tedy 

možné, že TYR může být dalším enzymem, který se podílí na vzniku a rozvoji hypertenze 

(Kuchel & Kuchel, 1991). 

2.4.6 Tyrosinaminotransferasa 

TAT (2.6.1.5) katalyzuje přeměnu tyrosinu na 4-hydroxyfenylpyruvát (Canellakis & 

Cohen, 1956), viz Obrázek 2. Jako kofaktor používá pyridoxalfosfát (Mehere et al., 2010) 

a funguje jako homodimer (Blankenfeldt et al., 1999). TAT se vyskytuje v potkaních játrech 

v několika formách, které vznikají částečnou proteolýzou (Hargrove et al., 1982). 

Aktivita TAT se mění po podání glukokortikoidů (Grange et al., 1989), glukagonu, 

inzulinu (Cake, 1986) a cAMP, změna aktivity je důsledkem aktivace transkripce Tat genu 

(Hashimoto et al., 1984).  Tat transkripce je regulována přes CRE (Boshart et al., 1990) a dvě 

jednotky odpovídající na glukokortikoidy (glucocorticoid-responsive unit), což jsou oblasti 

obsahující více vazebných míst pro různé transkripční faktory, včetně glukokortikoidového 

receptoru a transkripční faktory řídící tkáňově specifickou expresi Tat genu (Grange et al., 

1991).  Aktivita TAT je ovlivňována také rychlostí degradace (Spencer et al., 1978). 

Ačkoli TAT není přímým účastníkem syntézy katecholaminů, svojí aktivitou 

(odebíráním tyrosinu) může zasahovat do rovnováhy probíhajících reakcí. Tat gen se nachází 

na chromosomu 19 v oblasti asociované s hypertenzí (Pravenec et al., 1989; Pravenec et al., 

1999; Kuneš et al., 2008). 

2.5 Adrenergní receptory v ledvině a nadledvině spontánně hypertenzního 

potkana 

Důležitým regulátorem tlaku krve a zároveň efektorem řízeným sympatoadrenálním 

systémem jsou ledviny. Renální denervace může zabránit nebo alespoň oddálit vznik 
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hypertenze (Michel et al., 1990). Katecholaminy regulují funkci ledvin na několika úrovních. 

Na renálních arteriolách α-adrenoreceptory způsobují vazokonstrikci a β-adrenoreceptory 

vazodilataci. Katecholaminy také regulují sekreci reninu z juxtaglomerulárních buněk přes 

β1-adrenoreceptory. Také resorpce sodných iontů je řízena sympatikem, ale zatím není známo, 

přes který typ adrenoreceptorů (Ganong, 2005). 

α1-adrenoreceptory jsou jediným typem adrenoreceptorů zprostředkovávajících renální 

vazokonstrikci. V ledvině se nacházejí  α1A, α1B i α1D receptory (Salomonsson et al., 2001), 

signál pro vazokonstrikci nejspíš přenášejí podtypy α1A a α1D (Salomonsson et al., 2000). 

Densita α1-adrenoreceptorů v ledvině spontánně hypertenzního potkana (SHR) byla podle 

vazebných studií zvýšená už od 6 týdnů věku (Sánchez et al., 1986; Michel et al., 1993). 

V jiné studii byla naměřena nezměněná densita α1-adrenoreceptorů a současně bylo zjištěno 

jejich méně efektivní spřažení s fosfolipázou C. Toto „rozpřažení“ by mohlo vést ke 

kompenzačnímu zvýšení sympatické nervové aktivity (Jeffries et al., 1988). Ve dřeni ledvin 

SHR byla naměřena snížená hladina mRNA pro α1A-adrenoreceptory u SHR (Reja et al., 

2002b). 

Mnoho vazebných studií ukázalo zvýšenou densitu α2-adrenoreceptorů v ledvině SHR 

(Graham et al., 1982; Sánchez et al., 1986; Michel et al., 1993; Gong et al., 1994). Některé 

studie ale ukázaly, že zvýšený počet α2-adrenoreceptorů v ledvině SHR nemá funkční význam 

(DiBona & Sawin, 1987) a možná je jen důsledkem zhoršené funkce přenosu signálu 

z α1-adrenoreceptorů (Jeffries et al., 1988). V dřeni ledvin SHR byla naměřena snížená 

hladina mRNA pro α2A-adrenoreceptory (Reja et al., 2002b). 

V ledvině SHR byla ve vazebných studiích naměřena zvýšená densita 

β-adrenoreceptorů (Michel et al., 1987; Michel et al., 1993). β-adrenoreceptory se v ledvině 

nacházejí především na glomerulech, distálních tubulech a na korových sběrných kanálcích 

(Summers & Kuhar, 1983). β-adrenoreceptory na glomerulech jsou β1 podtypu a řídí výlev 

reninu. Ačkoli byla zjištěna zvýšená densita β1-adrenoreceptorů v ledvině SHR (Michel et al., 

1987), stimulovaný výlev reninu je u SHR srovnatelný s WKY (Henrich & Levi, 1991). 

Zatím není jasné, jakou fyziologickou funkci mají β-adrenoreceptory v distálních tubulech. 

Nicméně zvýšení density β-adrenoreceptorů v ledvinách bylo zjištěno u různých forem 

genetické i získané hypertenze, takže je pravděpodobné, že se jedná spíš o důsledek než 

o příčinu hypertenze (Michel et al., 1989). 

Nadledviny jsou v organismu významným zdrojem cirkulujícího adrenalinu 

a noradrenalinu a pravděpodobně se podílejí na vzniku hypertenze u SHR (Yamori et al., 

1985; Lim et al., 2002; Moura et al., 2011). α2-adrenoreceptory jsou prozatím jediným typem 
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adrenoreceptorů, u kterého byl prokázán inhibiční vliv na sekreci chromafinních buněk dřeně 

nadledvin (Brede et al., 2003; Moura et al., 2006). Ve dřeni nadledvin potkana se nachází 

mRNA pro všechny tři podtypy α2-adrenoreceptorů, nejvyšší hladina byla naměřena pro α2A 

a nejnižší hladina pro α2C podtypy. U mladých ani dospělých SHR nebyl zjištěn významný 

rozdíl v množství mRNA jednotlivých subtypů ani v inhibiční zpětné vazbě zprostředkované 

α2-adrenoreceptory (Moura et al., 2011). U téměř dvouletých SHR byl zjištěn zvýšený výlev 

katecholaminů a snížený počet i inhibiční vliv adrenálních α2A-adrenoreceptorů, množství α2B 

a α2C podtypu ve dřeni nadledvin se mezi kmeny nelišilo. Současně s nižší densitou 

a funkčností α2A-adrenoreceptorů byla zjištěna vyšší aktivita a hladina tyrosinhydroxylasy 

(TH) ve dřeni nadledvin (Moura et al., 2012). Vzhledem k tomu, že α2-adrenoreceptory 

inhibují adenylylcyklasu (Raymond et al., 1990), snížení jejich density by mělo vést ke 

zvýšení cAMP v buňce. Cyklické AMP aktivuje transkripci Th (Trocmé et al., 1998) a také 

aktivuje TH přímo přes fosforylaci enzymu pomocí proteinkinasy A (Daubner et al., 1992). 

Toto by mohl být mechanismus vysvětlující zvýšenou sekreci adrenalinu z dřeně nadledvin 

SHR. 
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3. Cíle diplomové práce 

Sympatoadrenální systém, uvolňující katecholaminy noradrenalin a adrenalin, je 

jedním z hlavních vazoaktivních systémů účastnících se regulace krevního tlaku. Pozměněná 

transkripce nebo regulace enzymů, které se přímo účastní syntetické dráhy katecholaminů 

nebo s ní souvisejí, může vést k nedostatku nebo naopak k hromadění některého z produktů, 

což by mohlo být jednou z příčin vzniku hypertenze. Studie týkající se exprese klíčových 

enzymů syntetické dráhy katecholaminů tyrosinhydroxylasy a dopamin-β-

hydroxylasy v nadledvinách spontánně hypertenzního potkana dávají poněkud rozporuplné 

výsledky. Reakce cílových buněk na sympatickou stimulaci je závislá na počtu, vazebné 

afinitě a schopnosti adrenergních receptorů přenášet signál dál do buňky. Adrenergní 

receptory v nadledvině mají inhibiční vliv na sekreci a pravděpodobně i syntézu 

katecholaminů. Důležitým regulátorem tlaku krve a jedním z cílových orgánů 

sympatoadrenálního systému jsou ledviny.  

 

Tato diplomová práce měla za cíle: 

 Porovnat expresi enzymů syntetické dráhy katecholaminů v nadledvinách 

normotenzních a hypertenzních zvířat. 

 Porovnat mRNA expresi adrenergních receptorů v nadledvině u normotenzních 

a hypertenzních zvířat. 

 Porovnat mRNA expresi adrenergních receptorů v kůře a dřeni ledvin 

u normotenzních a hypertenzních zvířat. 
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4. Materiál 

Roztoky pro měření koncentrace proteinů Lowryho metodou 

Roztok A (2% Na2CO3 v 0,1 M NaOH) 

 10 g Na2CO3 (Sigma-Aldrich) 

 2 g NaOH (Penta) 

 doplnit redestilovanou vodou na 500 ml 

Roztok B (0,5% CuSO4 . 5 H2O) 

 1,25 g CuSO4 . 5 H2O (Sigma-Aldrich) 

 doplnit redestilovanou vodou na 250 ml 

Roztok C (1% vinan sodno-draselný) 

 2,5 g vinan sodno-draselný (Sigma-Aldrich) 

 doplnit redestilovanou vodou na 250 ml 

Folinův roztok 

 Folin & Ciocalteu’s phenol reagent (Sigma-Aldrich) 

 čerstvě naředit 1:1 s destilovanou vodou 

 

Roztoky pro vertikální SDS-PAGE elektroforézu a transfer proteinů z gelu 

na membránu 

1,5 M Tris HCl, pH 8,8 

 181,65 g Tris base (Sigma) 

 doplnit redestilovanou vodou na 1000 ml 

 upravit pH pomocí koncentrované HCl  

0,5 M Tris . HCl pH 6,8 

 60,55 g Tris base (Sigma) 

 doplnit redestilovanou vodou na 1000 ml 

 upravit pH pomocí koncentrované HCl  

Tris-glycine pufr (250mM Tris; 1,92M glycine) 

 30 g  Tris base (Sigma) 

 145 g glycine (Sigma)  

 doplnit redestilovanou vodou na 1000 ml 

10% SDS 

 10 g SDS (Sigma) 

 doplnit redestilovanou vodou na 100 ml 
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Elektroforetický pufr (25mM Tris; 192mM glycine; 0,1% SDS) 

 100 ml Tris –glycine pufr  

 890 ml redestilovaná voda       

 10 ml 10% SDS 

Nanášecí pufr (0,4 M Tris pH 6,8; 4% SDS; 20% glycerol; 0,12% bromphenol blue; 

0,5M dithiotreitol) 

 1 g SDS (Sigma) 

 5 ml glycerol (Sigma) 

 3 mg bromphenol blue (Sigma) 

 doplnit do 25 ml 0,5 M Tris . HCl (pH 6,8) a rozpipetovat po 1 ml 

 před použitím rozpustit 0,08 g dithiotreitolu (Sigma) v 1 ml pufru 

 

Transferový pufr (25mM Tris; 192mM glycine; 20% v/v methanol) 

 100 ml Tris-glycine pufr   

 700 ml redestilovaná voda 

 200 ml 98% metanol (Penta) 

 

Roztoky pro barvení proteinů na membráně a imunodetekci 

10 x TBS pH 7,6 (0,2M Tris; 1,35M NaCl) 

 24,2 g Tris base (Sigma) 

 80 g chlorid sodný 

 doplnit redestilovanou vodou na 1000 ml 

 upravit pH pomocí koncentrované HCl   

TBS-T  (20mM Tris; 135mM NaCl; 0,1% Tween) 

 100 ml 10 x TBS pH 7,6 

 900 ml redestilované vody 

 1 ml TWEEN 20 (Sigma) 

Ponceau S (0,1% Ponceau S; 5% kyselina octová) 

 0,5 g Ponceau S (Sigma-Aldrich) 

 25 ml kyselina octová (Sigma-Aldrich) 

 doplnit do 500 ml redestilovanou vodou 
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5% mléko v TBS-T 

 5g Blotting Grade Blocker (Bio-Rad) 

 rozpustit ve 100 ml TBS-T 

3% mléko v TBS-T 

 3g Blotting Grade Blocker (Bio-Rad) 

 rozpustit ve 100 ml TBS-T 

 

Protilátky pro imunodetekci 

Název Velikost Typ protilátky Firma Koncentrac

e 
Tyrosinhydroxylasa 60 kDa rabbit, polyclonal Santa Cruz 200 µg/ml 

Dopamin-β-

hydroxylasa 

78/84 kDa rabbit, polyclonal Santa Cruz 200 µg/ml 

β-aktin 37 kDa Mouse, monoclonal Sigma neuvedeno 

Goat anti- rabbit - peroxidase-conjugated ThermoSc. 10 µg/ml 

Goat anti-mouse - peroxidase-conjugated Jackson Im. Res. 800 µg/ml 

Tabulka 1. Protilátky používané pro imunodetekci 

 

Sady primerů a TaqMan ® prób pro kvantitativní polymerázovou 

řetězovou reakci (PCR) v reálném čase  

Všechny sady primerů a TaqMan ® prób používané pro kvantitativní PCR v reálném 

čase byly od firmy Applied Biosystems. Primery sad s koncovkou m1 se nacházejí na dvou 

exonech, což vylučuje amplifikaci genomické DNA. Primery sad s koncovkou g1 a s1 leží 

v rámci jednoho exonu, takže může docházet k amplifikaci genomické DNA. 

Symbol genu Název genu Sada 

Th Tyrosinhydroxylasa Rn00562500_m1 

Ddc DOPA-dekarboxylasa Rn00561113_m1 

Dbh Dopamin-β-hydroxylasa Rn00565819_m1 

Pnmt Fenyletanolamin-N-metyltransferasa Rn01495588_m1 

Tyr Tyrosinasa Rn01511410_m1 

Tat Tyrosinaminotransferasa Rn01431532_m1 

Tabulka 2. Seznam sad PCR primerů a TaqMan ® prób pro enzymy metabolismu katecholaminů.  
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Symbol genu Název genu Primer 

Adra1a α1A-adrenergní receptor Rn00567876_m1 

Adra1b α1B- adrenergní receptor Rn01471343_m1 

Adra1d α1D- adrenergní receptor Rn00577931_m1 

Adra2a α2A- adrenergní receptor Rn00562488_s1 

Adra2b α2B- adrenergní receptor Rn00593312_s1 

Adra2c α2C- adrenergní receptor Rn00593341_s1 

Adrb1 β1- adrenergní receptor Rn00824536_s1 

Adrb2 β2- adrenergní receptor Rn00560650_s1 

Adrb3 β3- adrenergní receptor Rn01478698_g1 

Tabulka 3. Seznam sad PCR primerů a TaqMan ® prób pro adrenergní receptory. 

 

Tabulka 4. Seznam sad PCR primerů a TaqMan ® prób pro referenční geny. 

Symbol genu Název genu Primer 

Actb β-aktin 4352340E 

Gapdh Glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenasa 4352338E 

B2m β2-mikroglobulin Rn00560865_m1 

Gusb β-glukuronidasa Rn00566655_m1 

Hmbs Hydroxymetylbilansyntasa Rn00565886_m1 

Hprt1 Hypoxantinfosforibosyltransferasa Rn01527840_m1 

Ppia Cyklofilin A Rn00690933_m1 

Sdha Sukcinátdehydrogenasa, podjednotka A Rn00590475_m1 

Tbp TATA box vazebný protein Rn01455646_m1 

Tfrc Transferinový receptor Rn01474701_m1 

Ywhaz 
Aktivační protein tyrosin-3-monooxygenasy/ 

tryptofan-5-monooxygenasy, zeta polypeptid 
Rn00755072_m1 

Rn18s 18S ribozomální RNA Rn03928990_g1 
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5. Metodika 

5.1 Zvířata 

Pro tuto práci byl jako genetický model hypertenze použit spontánně hypertenzní 

potkan (SHR). Jako normotenzní kontroly sloužily kmeny Wistar-Kyoto (WKY) a Brown 

Norway (BN). Všechna zvířata byli čtrnáctitýdenní samci pocházející z kolonií potkanů 

chovaných ve Fyziologickém ústavu AV ČR v Praze.  

Potkani byli chováni ve standardních laboratorních podmínkách (12 hodinový světelný 

režim a teplota 23 °C ± 1 °C). Zvířata byla krmena laboratorní dietou ST1 ad libitum a měla 

volný přístup k vodě. Všechny procedury a experimentální protokoly byly schváleny 

Odbornou komisí FGÚ AV ČR a vyhovují zákonu na ochranu zvířat proti týrání a konvenci 

EU o práci s laboratorními zvířaty. 

5.2 Měření krevního tlaku 

Zvířata byla v lehké éterové narkóze zvážena a poté jim byl měřen arteriální krevní 

tlak přímou punkcí levé karotidy. K tomuto měření byl využíván transducer typu Statham 

P23Db a zapisovač 7754A (Hewlett-Packard). 

5.3 Odběr orgánů 

Potkani byli po změření krevního tlaku usmrceni vykrvením. Orgány byly vyňaty 

a rychle zmraženy v tekutém dusíku. Dlouhodobě byly vzorky skladovány 

v hlubokomrazícím boxu při teplotě -80 °C. 

5.4 Stanovení exprese vybraných genů na úrovni proteinů 

Homogenizace vzorků pro Western-blot 

Do homogenizačních zkumavek s keramickými kuličkami MagNA Lyser Green Beads 

(Roche) bylo napipetováno 500 µl lyzačního roztoku RIPA buffer (Sigma) s Protease 

inhibitor cocktail (Sigma) 1:100 a poté bylo přidáno 50 mg tkáně, aby vznikl 10% homogenát. 

K homogenizaci vzorků byl použit přístroj MagNA Lyser (Roche). Homogenizace probíhala 

10 s při 7000 RPM podle doporučení výrobce, poté byly vzorky zchlazeny na ledu. Postup byl 

opakován až do úplné homogenizace. Následně byly zkumavky centrifugovány 20 minut 

v centrifuze 3K18 (Sigma, rotor Nr. 12154-H) nastavené na 14 000 g a vychlazené na 4 °C. 

Nakonec byl supernatant přepipetován do nové zkumavky. Vzorky byly během celého 

postupu drženy na ledu.  
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Měření celkové koncentrace proteinů 

Pro měření proteinů byla použita Lowryho metoda, příprava roztoků použitých pro 

tuto metodu je popsána v kapitole 4. 

Vzorky byly před měřením naředěny stokrát. Jako standard sloužil hovězí sérový 

albumin (Sigma) o koncentracích 200, 150, 100 a 50 µg/ml.  

Do reakce bylo napipetováno vždy 200 µl vzorku nebo standardu a poté 1 ml Lowryho 

roztoku (na 10 ml Lowryho roztoku bylo smícháno 0,2 ml roztoku C a 0,2 ml roztoku B, po 

2 minutách bylo přidáno 9,6 ml roztoku A). Po 15 minutách při pokojové teplotě bylo přidáno 

100 µl čerstvě naředěného Folinova roztoku, každý vzorek byl ihned důkladně protřepán 

a ponechán 30 minut při pokojové teplotě. 

Absorbance koncentrační řady a jednotlivých vzorků byla měřena na spektrofotometru 

PU 8740 UV/VIS (Philips) při vlnové délce 700 nm. Poté byla stanovena kalibrační křivka 

standardu a z ní vypočtena koncentrace proteinů. 

Po zjištění koncentrace byly vzorky naředěny na výslednou koncentraci 2,5 µg/µl, 

rozpipetovány do zkumavek po 100 µl a uloženy do hlubokomrazícího boxu o teplotě -80 °C. 

Elektroforéza 

Proteiny byly děleny podle své molekulové hmotnosti vertikální elektroforézou na 

polyakrylamidovém gelu za přítomnosti SDS. Elektroforéza byla prováděna na aparatuře Mini 

Protean 3 System (Bio-Rad) připojené ke zdroji PowerPac 200 (Bio-Rad). Složení roztoků 

používaných pro elektroforézu je popsáno v kapitole 4. Každý vzorek byl testován 

v triplikátech. 

Nejprve byly připraveny 12 % gely o tloušťce 1,5 mm (rozměry gelu 8,6 x 7,2 cm, 10 

jamek). Mezi očištěná skla upevněná do stojánku byl nalit roztok pro dělicí gel (složení viz 

Tabulka 5) do výšky asi 2 cm pod okraj, směs byla převrstvena izopropanolem (Sigma) 

a ponechána 60 minut polymerovat. 

Po ztuhnutí gelu byl odstraněn izopropanol a na jeho místo byl nalit roztok pro 

zaostřovací gel (složení viz Tabulka 5). Do zaostřovacího gelu byly opatrně zasunuty 

hřebínky pro tvorbu jamek. Po 30 minutách byly hřebínky odstraněny, skla s gely byla 

přemístěna do držáku, který byl vložen do vaničky na elektroforézu a zalit elektroforetickým 

pufrem tak, aby byly jamky v gelu zalité. 
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Během přípravy gelu byly rozmraženy naředěné vzorky a ke každému byl přidán 

nanášecí pufr v poměru 1:5 (20 µl pufru na 100 µl vzorku). Poté byly vzorky povařeny 

5 minut při 95 °C. 

Do první jamky hotového gelu bylo naneseno 5 µl Precision plus protein standards 

(Bio-Rad) a do dalších jamek 24 µl vzorků s nanášecím pufrem (celková nanáška proteinu 

činila 50 µg na jamku). Elektroforéza běžela 15 minut při napětí 100 V a poté 120 minut při 

napětí 120 V při pokojové teplotě.  

 

Chemikálie Dělicí gel Zaostřovací gel 

Redestilovaná voda 4,35 ml 2,54 ml 

1,5 M Tris HCl, pH 8,8 2,5 ml 0 

0,5 M Tris HCl, pH 6,8 0 1 ml 

40% Acrylamide (Bio-Rad) 3 ml 0,4 ml 

10% SDS (Sigma) 0,1 ml 40 µl 

10% APS (Serva) 45 µl 20 µl 

TEMED (Sigma) 5 µl 4 µl 

Celkem 10 ml 4 ml 

Tabulka 5. Složení dělicího a zaostřovacího gelu. 

Transfer proteinů na membránu (Western-blotting) 

Pro transfer proteinů bylo použito zařízení Mini Trans-blot Cell (Bio-Rad) připojené 

ke zdroji PowerPac 200 (Bio-Rad). Složení roztoků používaných pro transfer je popsáno 

v kapitole 4. 

Po ukončení elektroforézy byly gely vyjmuty ze skel a promyty transferovým pufrem. 

Byl vytvořen sendvič tak, aby záporně nabité proteiny (obalené SDS) mohly přejít z gelu 

u katody (-) na nitrocelulózovou membránu (Thermo Scientific) u anody (+).  Sestavený 

sendvič byl zasunut do aparatury, aparatura byla vložena do vaničky spolu s chladící 

jednotkou vychlazenou na -70 °C a zalita transferovým pufrem. Přenos proteinů z gelu na 

membránu probíhal 90 minut při napětí 100 V a teplotě 4 °C. 
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Barvení a skenování membrány (ověření účinnosti transferu proteinů) 

Složení roztoků používaných pro barvení a promývání membrány je popsáno 

v kapitole 4. Po ukončení přenosu byl sendvič rozebrán a membrána byla barvena v roztoku 

Ponceau S (reverzibilně barví proteiny) po dobu 2 minut. Následně byla barva částečně 

odmyta v roztoku TBS-T. Osušená membrána byla skenována na přístroji hp scanjet 3970. 

Nakonec byla membrána promývána v TBS-T do úplného vymytí barvy. 

Imunodetekce 

Seznam roztoků a protilátek použitých pro imunodetekci je v kapitole 4. 

Nejprve byly testovány nejlepší podmínky inkubace (koncentrace mléka, primárních 

a sekundárních protilátek) pro konkrétní protilátku. Současně bylo ověřeno, že se protilátky 

vážou specificky a je tedy možné membránu rozstřihnout. 

Membrány byly rozstřiženy přibližně v 50 kDa, aby bylo možné na jedné membráně 

detekovat protein zájmu i referenční protein (β-aktin). Poté byly jednotlivé části membrány 

hodinu blokovány v roztoku mléka v TBS-T na třepačce při pokojové teplotě. Následně byly 

příslušné části membrány inkubovány přes noc při 4 °C s odpovídající primární protilátkou. 

Druhý den byl roztok primární protilátky odstraněn a membrány byly promývány šestkrát pět 

minut v TBS-T. Po posledním promytí bylo TBS-T slito a membrány byly inkubovány se 

sekundární protilátkou po dobu 60 minut při pokojové teplotě. Následovalo promývání 

šestkrát pět minut v TBS-T. Podmínky inkubací se lišily podle protilátky (Tabulka 6). 

 

Protilátka Blokování Primární prot. Sekundární prot. 

Tyrosinhydroxylasa 5% mléko 1:1000, 5% mléko 1:2000, 5% mléko 

Dopamin-β-hydroxylasa 3% mléko 1:500, 3% mléko 1:2000, 3% mléko 

β-aktin 5% mléko 1:20 000, 5% mléko 1:40 000, 5% mléko 

Tabulka 6. Podmínky blokování a inkubace protilátek podle protilátky. 

 

Před focením byl na membrány nanesen čerstvě namíchaný vyvíjecí roztok 

SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Scientific). Po pěti 

minutách byl vyvíjecí roztok odstraněn a okapaná membrána byla focena na přístroji LAS 

1000 (Fujifilm). 
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Zpracování dat z Western-blotu 

Pro odečtení denzitometrických dat byl použit program ImageJ (dostupný 

z http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html). Před zpracováním dat byla testována vhodnost 

normalizace na referenční gen (β-aktin) nebo na celkové množství proteinu, zviditelněné 

barvením v Ponceau S. Exprese β-aktinu byla u WKY hraničně nesignifikantně zvýšená 

(Obrázek 7). Barvení v Ponceau má stejný nebo dokonce lepší dynamický rozsah ve srovnání 

s β-aktinem a navíc bylo zjištěno, že exprese referenčních genů se za některých podmínek 

může měnit (Romero-Calvo et al., 2010).  

 

 

Exprese enzymu byla z důvodů uvedených výše normalizována na celkové množství 

proteinů na membráně a výsledné číslo bylo přepočítáno na poměr k normalizované 

expresi WKY. 

5.5 Stanovení exprese vybraných genů na úrovni mRNA 

Homogenizace vzorků a izolace RNA 

Pro izolaci RNA byl použit Genelute Mammalian Total RNA Miniprep Kit 

(SigmaAldrich) a postupováno podle doporučení výrobce. Pokud není v textu uvedeno jinak, 

Obrázek 7. Relativní proteinová exprese β-aktinu v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. Vpravo nahoře 

reprezentativní Western-blot pro β-aktin. Vpravo dole celkové množství proteinu zviditelněné barvením 

v Ponceau. Vlevo relativní exprese β-aktinu, množství β-aktinu bylo normalizováno na celkové množství 

proteinu. Hodnoty jsou vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 
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pro centrifugaci byla použita centrifuga MiniSpin Plus (Eppendorf, rotor F-45-12-11) 

nastavená na 14 000 g.  

Do homogenizačních zkumavek s keramickými kuličkami MagNA Lyser Green Beads 

(Roche) byl napipetován Lysis solution s 2-merkaptoethanolem (Sigma) 1:100 a poté bylo 

přidáno maximálně 40 mg vzorku. K homogenizaci vzorků byl použit přístroj MagNA Lyser 

(Roche). Homogenizace probíhala 10 s při 7000 RPM podle doporučení výrobce, poté byly 

vzorky zchlazeny na ledu. Postup byl opakován až do úplné homogenizace. Poté byly 

zkumavky centrifugovány 30 s. 

Homogenát byl přenesen do Genelute Filtration kolonky (ve sběrné zkumavce) 

a centrifugován 2 min. V tomto kroku byly odstraněny zbytky buněk a DNA. Po centrifugaci 

byla kolonka odstraněna a k homogenátu bylo přidáno ekvivalentní množství 70% ethanolu 

(Top-Bio). 

Maximálně 700 μl směsi homogenátu a ethanolu bylo přeneseno na Genelute Binding 

kolonku (ve sběrné zkumavce), následovala centrifugace 30 s. Tekutina ze sběrné zkumavky 

byla odstraněna a předchozí bod návodu byl opakován, dokud nebyl přefiltrován celý objem 

vzorku. V tomto kroku došlo k zachycení RNA na kolonce. 

Tekutina ze sběrné zkumavky byla znovu odstraněna, do kolonky bylo napipetováno 

500 μl Washing solution 1 a následovala centrifugace 30 s. Poté byla kolonka přemístěna do 

nové zkumavky, bylo přidáno 500 μl Washing solution 2 a centrifugováno 30 s. Tekutina ze 

sběrné zkumavky byla odstraněna, kolonka byla znovu promyta 500 μl Washing 

solution 2 a centrifugována 2 min. Aby došlo k úplnému vysušení ethanolu z kolonky, 

tekutina ze sběrné zkumavky byla vylita a prázdná kolonka byla centrifugována ještě 1 min.  

V posledním kroku byla kolonka přemístěna do nové zkumavky a na její střed bylo 

napipetováno 50 μl Elution Solution, následovala centrifugace 1 min. Tímto postupem došlo 

k uvolnění RNA z kolonky, ta byla odstraněna a ve zkumavce zůstala RNA v objemu 

přibližně 45 μl. 

Koncentrace a čistota izolované RNA byla měřena na přístroji NanoDrop ND 1000 

(ThermoScientific). Jako blank sloužil Elution Solution. 

Část RNA byla ihned použita, zbytek byl uložen do hlubokomrazícího boxu o teplotě 

-80 °C. 

Odstranění DNA 

Většina DNA by měla být ze vzorků odstraněna již při izolaci RNA (viz výše), 

nicméně kvantitativní PCR v reálném čase je metoda velmi citlivá na přítomnost zbytkové 
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DNA, proto je zapotřebí odstranit opravdu veškerou DNA. Během práce bylo proto 

postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci, respektive znehodnocení, vzorků (hlavně DNA 

a RNázami). Vzorky byly během celého postupu drženy na ledu. 

Pro odstranění zbytkové DNA byla použita komerční sada RNase-Free DNase Set 

(Qiagen) a postupováno bylo podle doporučení výrobce. Celkový objem reakce činil 25 μl, do 

každé reakce bylo napipetováno 2,5  μl 10x DNase buffer, 0,5 Kunitzových jednotek DNase I, 

10 jednotek RNase inhibitor (Applied Biosystems), množství vzorku obsahující 2,5 μg RNA 

a objem byl doplněn na 25 μl Nucleace-Free  Water (Ambion). Inkubace probíhala na stroji 

Mastercycler Gradient (Eppendorf) 30 minut při 37 °C. Pro ukončení DNázové reakce bylo ke 

každému vzorku přidáno 4 μl 25 mM EDTA (Fermentas) a inkubováno 5 min při 65 °C. 

Část RNA byla ihned použita, zbytek byl uložen do hlubokomrazícího boxu o teplotě 

-80 °C. 

Reverzní transkripce 

Pro přepis RNA na komplementární deoxyribonukleovou kyselinu (complementary 

deoxyribonucleic acid, zkráceně cDNA) byl použit High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (Applied Biosystems) a byl dodržen postup přiložený v kitu. Během práce 

bylo postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci, respektive znehodnocení, vzorků (hlavně 

DNA a RNázami). Vzorky byly během celého postupu drženy na ledu. 

Celkový objem reakce činil 20 μl, do každé reakce bylo napipetováno 2 μl 10x RT 

buffer, 0,8 μl 25x dNTP mix, 2 μl 10x RT Random Primers, 1 μl MultiScribe Reverse 

Transcriptase, 1 μl RNase inhibitor, 3,2 μl Nucleace-Free  Water a 10 μl RNA ošetřené 

DNázou. Inkubace probíhala na stroji Mastercycler Gradient (Eppendorf) nejprve 10 min při 

25 °C (nasednutí primerů), poté 120  min při 37 °C (syntéza cDNA), 5 min při 85 °C 

(inaktivace reverzní transkriptázy) a nakonec byly vzorky ochlazeny na 4 °C. 

Vzniklá cDNA byla naředěna 15x (20 μl cDNA + 280 μl Nuclease Free Water), 

rozpipetována po 75 μl a uložena do mrazicího boxu o teplotě -20 °C. 

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase 

Kvantitativní PCR v reálném čase (real time quantitative polymerase chain reaction, 

zkráceně RT-qPCR) byla prováděna na přístroji LightCycler® 480 Real-Time PCR System 

(Roche). Přehled primerů používaných pro RT-qPCR je v kapitole 4. Během práce bylo 

postupováno tak, aby nedošlo ke kontaminaci. Vzorky byly během celého postupu drženy na 

ledu. Každý vzorek byl testován v duplikátech.  
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Reakce probíhala na destičce s 96 jamkami LightCycler® 480 Multiwell Plate 96 

(Roche). Celkový objem reakce byl 10 μl, do každé jamky bylo napipetováno 5 μl TaqMan® 

Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems), 2 μl Nuclease Free Water (Ambion), 

0,5 μl příslušného primeru (Applied Biosystems) a 2,5 μl cDNA. Destička byla přelepena folií 

a centrifugována na centrifuze Hermlet Z300 (HERMLE Labortechnik, rotor 220.50 V06) 

1 minutu při 1500 g. Poté byla destička vložena do stroje, podmínky inkubace jsou 

v Tabulce 7. 

V první fázi dochází k hydrolýze uracil-glykosidických vazeb uracil-DNA 

glykosylasou (UDG) v DNA obsahující uracil, což zabraňuje amplifikaci případných 

kontaminujících produktů předchozích běhů RT-qPCR. UDG neštěpí DNA bez uracilu a je 

deaktivována v druhé fázi inkubací při 95 °C (není deaktivována úplně, proto nesmí teplota 

v dalších fázích klesnout pod 55 °C, aby nedošlo k degradaci nových produktů).  

Současně je teplota 95 °C v druhé fázi zapotřebí pro aktivaci DNA polymerasy, což 

zajišťuje, že aktivní forma enzymu je přítomná pouze při teplotě, kdy je DNA plně 

denaturovaná. Tímto je zabráněno amplifikaci vycházející ze špatně nasedlých primerů. 

Během poslední fáze DNA denaturuje při 95 °C. Poté při 60 °C dochází k nasednutí 

primerů a hybridizačních sond. Polymerasa (s 5´→3´exonukleasovou aktivitou) od primeru 

syntetizuje nový řetězec DNA a když dorazí k sondě, začne ji degradovat, tím se uvolní 

reportér od zhášeče, což umožní detekci fluorescence. Nakonec je celá sonda odstraněna 

a polymerace vlákna pokračuje. K těmto procesům dochází opakovaně v každém cyklu. 

K vzestupu fluorescenčního signálu dochází, pouze pokud je cílová sekvence komplementární 

k hybridizační sondě a pokud je tato sekvence přepisována během PCR. 

 

Fáze UDG inkubace Aktivace polymerázy 

PCR 

Denaturace 
Nasednutí 

primerů/extenze 

Počet cyklů 1 1 50 

Čas 2 min 10 min 15 s 1 min 

Teplota 50 °C 95 °C 95 °C 60 °C 

Tabulka 7. Podmínky inkubace při RT-PCR 
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Zpracování dat z kvantitativního PCR 

Data byla vyexportována ze stroje a zpracována pomocí programu LinRegPCR 

(Ruijter et al., 2009) (volně dostupný na internetové adrese 

http://www.hartfaalcentrum.nl/index.php?main=files&sub=LinRegPCR). Výhodou tohoto 

programu je automatické nastavení baseline (úroveň fluorescence před detekcí specifické 

amplifikace) a threshold (florescenční práh v exponenciální fázi), což vylučuje chybu 

vnesenou lidským faktorem. Další výhodou je, že účinnost PCR je počítána pro každou 

reakci, což umožňuje odhalit případnou přítomnost PCR inhibitorů v každém konkrétním 

vzorku. Z primárních dat bylo pomocí LinRegPCR vypočítáno N0 (počáteční množství 

mRNA genu zájmu vstupující do PCR reakce) podle vzorce NC=N0xE
C
 (kde NC je množství 

mRNA daného genu v c cyklu, E je průměrná účinnost PCR reakce pro daný gen a c je počet 

cyklů, než fluorescence dosáhne threshold). 

Naměřená relativní exprese genu zájmu se může lišit podle volby referenčního genu. 

Pro normalizaci dat byly testovány referenční geny Gapdh, Gusb, Hprt1, Ywhaz, Sdha, B2m, 

Actb, Tbp, Rn18s, Hmbs, Tfrc a Ppia. Pomocí softwaru NormFinder (dostupný 

z http://www.mdl.dk/publicationsnormfinder.htm), který porovnává stability value 

(kombinace variability exprese v rámci skupiny a mezi skupinami) referenčních genů 

(Andersen et al., 2004), byla vybrána kombinace dvou nejvhodnějších referenčních genů pro 

danou tkáň. 

Pro porovnání exprese genu mezi jednotlivými kmeny potkanů bylo N0 genu zájmu 

normalizováno na průměr N0 nejvhodnější kombinace dvou referenčních genů a výsledné 

číslo bylo přepočítáno na poměr k normalizované expresi WKY. Pro porovnání exprese více 

genů v dané tkáni bylo N0 genu zájmu pouze normalizováno na průměr N0 nejvhodnější 

kombinace dvou referenčních genů. 

5.6 Statistická analýza  

Pro statistickou analýzu byl použit software SigmaPlot12 (Systat Software, Inc). 

Normalita distribuce dat byla testována Shapiro-Wilkovým testem. Poté byla pro normální 

rozložení dat použita jednocestná ANOVA a následná post hoc analýza byla provedena 

Bonferroniho testem. Pokud data nevykazovala normální rozložení, byl použit Kruskal-

Wallisův a Dunnův (post hoc) test. Rozdíl byl považován za signifikantní, pokud vyšlo 

P < 0,05. Grafy byly vynášeny jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 
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6. Výsledky 

6.1 Fyziologické parametry 

Potkani byli zváženi a byl jim změřen arteriální krevní tlak (viz kapitola 5.2). 

Spontánně hypertenzní potkani (SHR) měli podle očekávání vyšší systolický, diastolický 

i střední arteriální tlak ve srovnání s oběma normotenzními kontrolami. Přehled naměřených 

fyziologických parametrů obsahuje Tabulka 8. 

Parametr WKY (N=7) SHR (N=8) BN (N=5) 

Systolický arteriální tlak (mmHg) 130 ± 5 198 ± 7 * † 119 ± 4 

Diastolický arteriální dlak (mmHg) 83 ± 6 131 ± 4 * † 80 ± 5 

Střední arteriální tlak (mmHg) 103 ± 6 162 ± 4 * † 100 ± 5 

Hmotnost (g) 318 ± 22 324 ± 5 † 239 ± 4 

Tabulka 8. Fyziologické charakteristiky u Wistar-Kyoto (WKY), Brown Norway (BN) a SHR potkanů. 

Data jsou vyjádřena jako průměr ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání s WKY, † P < 0,05 ve 

srovnání s BN. 

 

6.2 Efektivity PCR reakce pro jednotlivé geny 

Pomocí programu LinRegPCR (Ruijter et al., 2009) byly stanoveny průměrné 

efektivity PCR reakce pro jednotlivé referenční geny a geny zájmu (Tabulka 9). Průměrné 

efektivity jednotlivých genů se mezi tkáněmi lišily o méně než 3 %.  

6.3 Volba referenčních genů pro kvantitativní PCR 

Pomocí programu NormFinder, který porovnává stability value (kombinace variability 

exprese v rámci skupiny a mezi skupinami) referenčních genů (Andersen et al., 2004), byla 

vybrána nejvhodnější kombinace dvou referenčních genů pro každou tkáň. Pro nadledviny se 

jednalo o dvojici Gapdh a Hprt1, pro kůru ledvin Actb a Ywhaz a pro dřeň ledvin Gapdh 

a Sdha. Stability value jednotlivých referenčních genů ve výše zmíněných tkáních jsou 

vyneseny na Obrázcích 8 - 10. 

Obrázek 11 znázorňuje, jak může volba referenčního genu ovlivnit výsledky měření 

relativní genové exprese. 
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Symbol genu Efektivita  Symbol genu Efektivita 

Th 1,786 #  Actb 1,687 ± 0,005 

Ddc 1,817 #  Gapdh 1,679 ±0,013 

Dbh 1,837 #  B2m 1,838 ± 0,010 

Pnmt 1,784 #  Gusb 1,824 ±0,016 

Adra1a 1,733 ± 0,020  Hmbs 1,851 ± 0,006 

Adra1b 1,809 ± 0,009  Hprt1 1,872 ± 0,031 

Adra1d 1,853 ± 0,002  Ppia 1,800 ± 0,020 

Adra2a 1,787 ± 0,004  Sdha 1,806 ± 0,015 

Adra2b 1,832 ± 0,019  Tbp 1,817 ± 0,003 

Adra2c 1,796 ± 0,006  Tfrc 1,803 ± 0,008 

Adrb1 1,830 ± 0,005  Ywhaz 1,792 ± 0,027 

Adrb2 1,826 ± 0,007  Rn18s 1,704 ± 0,011 

Adrb3 1,728 #    

Tabulka 9. Efektivity PCR reakce pro jednotlivé referenční geny a geny zájmu. Data jsou vyjádřena jako 

průměr ± střední chyba průměru. # Gen byl exprimován pouze v jedné tkáni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8. Variabilita exprese referenčních genů pro kvantitativní PCR v nadledvině. Data jsou vynesena 

jako stability value (kombinace variability exprese v rámci skupiny a mezi skupinami) spočítaná v programu 

NormFinder. 
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Obrázek 9. Variabilita exprese referenčních genů pro kvantitativní PCR v kůře ledvin. Data jsou vynesena 

jako stability value (kombinace variability exprese v rámci skupiny a mezi skupinami) spočítaná v programu 

NormFinder. 

Obrázek 10. Variabilita exprese referenčních genů pro kvantitativní PCR v kůře ledvin. Data jsou 

vynesena jako stability value (kombinace variability exprese v rámci skupiny a mezi skupinami) spočítaná 

v programu NormFinder. 
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6.4 Exprese enzymů syntetické dráhy katecholaminů a adrenergních 

receptorů na úrovni mRNA v nadledvině 

Metodou kvantitativního PCR v reálném čase (viz kapitola 5.5) byla změřena mRNA 

exprese tyrosinhydroxylasy (Th), DOPA-dekarboxylasy (Ddc), dopamin-β-hydroxylasy 

(Dbh), fenyletanolamin-N-metyltransferasy (Pnmt), tyrosinasy (Tyr), tyrosinaminotransferasy 

(Tat) a jednotlivých podtypů adrenergních receptorů v nadledvině WKY (N=7), SHR (N=8) 

a BN (N=5) potkanů. 

 V nadledvině SHR byla zjištěna snížená mRNA exprese Dbh a Pnmt proti oběma 

normotenzním kontrolám (Obrázek 12). Exprese Th a Ddc vykazovala podobný trend, ale 

rozdíl byl signifikantní pouze proti BN (Obrázek 13). Exprese Tyr a Tat na úrovni mRNA 

byla neměřitelná. 

Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů α1-adrenoreceptorů (Adra1a, Adra1b, 

Adra1c) v nadledvině potkanů zobrazuje Obrázek 14. Exprese Adra1a se mezi kmeny nelišila, 

exprese Adra1b byla snížená u SHR oproti BN a exprese Adra1d u SHR byla zvýšená proti 

oběma normotenzním kontrolám. 

 

Obrázek 11. Relativní mRNA exprese Th v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů normalizovaná na tři 

různé referenční geny. N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 genů Hprt1, Ppia a Rn18s. 

Hodnoty jsou vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání 

s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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Obrázek 12. Relativní mRNA exprese a) Dbh a b) Pnmt v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. N0 

(počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Hprt1. Hodnoty 

jsou vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání s WKY. 

† P < 0,05 ve srovnání s BN. 

Obrázek 13. Relativní mRNA exprese a) Th a b) Ddc v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. N0 

(počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Hprt1. Hodnoty 

jsou vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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Obrázek 15. Relativní mRNA exprese Adra2a, Adra2b a Adra2c v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. 

N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Hprt1. 

Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. † P < 0,05 ve 

srovnání s BN. 

Obrázek 14. Relativní mRNA exprese Adra1a, Adra1b a Adra1d v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. 

N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Hprt1. 

Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve 

srovnání s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů α2-adrenoreceptorů (Adra2a, Adra2b, 

Adra2c) v nadledvině zobrazuje Obrázek 15. Exprese všech α2-adrenoreceptorů byla snížená 

u SHR ve srovnání s BN. 

Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů β-adrenoreceptorů (Adrb1, Adrb2, Adrb3) 

v nadledvině zobrazuje Obrázek 16. Exprese Adrb1 a  Adrb3 byla snížená ve srovnání s BN 

a exprese Adrb2 byla snížená oproti oběma normotenzním kontrolám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Exprese enzymů tyrosinhydroxylasy a dopamin-β-hydroxylasy na 

úrovni proteinu v nadledvině 

Metodou Western-blot (viz kapitola 5.4) byla změřena proteinová exprese enzymů TH 

a DBH v nadledvině WKY (N=7), SHR (N=8) a BN (N=5) potkanů. U SHR byla zjištěna 

signifikantně snížená exprese TH proteinu ve srovnání s WKY, oproti BN rozdíl nebyl 

signifikantní (Obrázek 17). Proteinová exprese DBH se mezi kmeny nelišila (Obrázek 18). 

Obrázek 16. Relativní mRNA exprese Adrb1, Adrb2 a Adrb3 v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. N0 

(počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Hprt1. Hodnoty 

jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání 

s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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Obrázek 17. Relativní proteinová exprese TH v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. Vpravo nahoře 

reprezentativní Western-blot pro TH. Vpravo dole celkové množství proteinu zviditelněné barvením v Ponceau. 

Vlevo relativní exprese TH, množství TH bylo normalizováno na celkové množství proteinu. Hodnoty jsou 

vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání s WKY 

 

Obrázek 18. Relativní proteinová exprese DBH v nadledvině WKY, SHR a BN potkanů. Vpravo 

a uprostřed nahoře reprezentativní Western-blot pro DBH. Vpravo a uprostřed dole celkové množství proteinu 

zviditelněné barvením v Ponceau. Vlevo relativní exprese DBH, množství DBH bylo normalizováno na celkové 

množství proteinu. Hodnoty jsou vyneseny v poměru k WKY jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 
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6.6 Exprese adrenergních receptorů na úrovni mRNA v ledvině 

Metodou kvantitativního PCR v reálném čase (viz kapitola 5.5) byla změřena mRNA 

exprese jednotlivých podtypů adrenergních receptorů v kůře a dřeni ledvin WKY (N=7), SHR 

(N=8) a BN (N=5) potkanů. 

Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů α1-adrenoreceptorů (Adra1a, Adra1b, 

Adra1c) v kůře a dřeni ledvin zobrazuje Obrázek 19 a Obrázek 20. Zastoupení jednotlivých 

podtypů α1-adrenergních receptorů se mezi tkáněmi nelišilo. Exprese žádného podtypu nebyla 

u SHR změněná. 

Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů α2-adrenoreceptorů (Adra2a, Adra2b, 

Adra2c) v kůře ledvin zobrazuje Obrázek 21 a Obrázek 22. Zastoupení jednotlivých podtypů 

α2-adrenergních receptorů se mezi tkáněmi nelišilo. Ve dřeni ledvin SHR byla zvýšená 

exprese Adra2c ve srovnání s oběma normotenzními kontrolami. 

Zastoupení mRNA jednotlivých podtypů β-adrenoreceptorů (Adrb1, Adrb2, Adrb3) 

v nadledvině zobrazuje Obrázek 23 a Obrázek 24. Zastoupení jednotlivých podtypů 

β-adrenergních receptorů se mezi tkáněmi nelišilo. Exprese Adrb1 v kůře i dřeni ledvin byla 

u SHR zvýšená ve srovnání s oběma normotenzními kontrolami. Expresi Adrb3 se v ledvině 

pomocí metody kvantitativního PCR nepodařilo detekovat. 
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Obrázek 20. Relativní mRNA exprese Adra1a, Adra1b a Adra1d ve dřeni ledvin WKY, SHR a BN 

potkanů. N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh 

a Sdha. Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 

Obrázek 19. Relativní mRNA exprese Adra1a, Adra1b a Adra1d v kůře ledvin WKY, SHR a BN potkanů. 

N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Actb a Ywhaz. 

Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 
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Obrázek 21. Relativní mRNA exprese Adra2a, Adra2b a Adra2c v kůře ledvin WKY, SHR a BN potkanů. 

N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Actb a Ywhaz. 

Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. 

Obrázek 22. Relativní mRNA exprese Adra2a, Adra2b a Adra2c ve dřeni ledvin WKY, SHR a BN 

potkanů. N0 (počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh 

a Sdha. Hodnoty jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 

ve srovnání s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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Obrázek 23. Relativní mRNA exprese Adrb1 a Adrb2 v kůře ledvin WKY, SHR a BN potkanů. N0 

(počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Actb a Ywhaz. Hodnoty 

jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání 

s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 

 

Obrázek 24. Relativní mRNA exprese Adrb1 a Adrb2 ve dřeni ledvin WKY, SHR a BN potkanů. N0 

(počáteční množství mRNA) bylo normalizováno na N0 kombinace referenčních genů Gapdh a Sdha. Hodnoty 

jsou vyneseny na logaritmické škále jako průměr skupiny ± střední chyba průměru. * P < 0,05 ve srovnání 

s WKY. † P < 0,05 ve srovnání s BN. 
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7. Diskuse 

Adrenergní systém, významný regulátor krevního tlaku, je u spontánně hypertenzního 

potkana pozměněn v mnoha ohledech. V této práci byla zjištěna snížená exprese všech 

enzymů syntetické dráhy katecholaminů a téměř všech adrenergních receptorů (kromě Adra1a 

a Adra1d) v nadledvině spontánně hypertenzního potkana (SHR). Dále byla zjištěna v kůře 

ledvin SHR zvýšená exprese genu Adrb1. Ve dřeni ledvin SHR byla naměřena zvýšená 

exprese genů Adra2c a Adrb1. 

Je známo, že u SHR kmene je hypertenze spojená s vyšší aktivitou sympatického 

nervového systému (Judy et al., 1979; Westfall et al., 1984; Tsuda et al., 1987). Nervová 

zakončení sympatiku jsou zdrojem noradrenalinu, který nepůsobí pouze v synaptické štěrbině, 

ale dostává se i do krevního řečiště. V důsledku hyperaktivity sympatického nervového 

systému u SHR je plasmatická hladina noradrenalinu u tohoto kmene zvýšená (Grobecker et 

al., 1976; Moura et al., 2005). Nadledvina funguje jako hlavní zdroj cirkulujících 

katecholaminů. Většina fyziologických dějů v organismu je zpětnovazebně regulována. 

Nejjednodušším možným způsobem regulace výlevu katecholaminů z nadledviny je negativní 

zpětná vazba stimulací adrenergních receptorů v nadledvině cirkulujícími katecholaminy. 

 Podle výsledků této diplomové práce je v nadledvině spontánně hypertenzního 

potkana (SHR) utlumená exprese všech enzymů syntetické dráhy katecholaminů: 

tyrosinhydroxylasy (Th), DOPA-dekarboxylasy (Ddc), dopamin-β-hydroxylasy (Dbh) 

i fenyletanolamin-N-metyltransferasy (Pnmt) ve srovnání s Brown Norway potkany (BN). Při 

srovnání s druhou normotenzní kontrolou, Wistar-Kyoto potkany (WKY), je trend obdobný, 

ale signifikantně snížená je pouze exprese Dbh a Pnmt. Výsledky této studie jsou ve shodě 

s výsledky Friese et al. (2005), kteří také naměřili u SHR sníženou hladinu mRNA pro Dbh 

a Pnmt a stejnou hladinu Th mRNA ve srovnání s WKY potkany. Sníženou mRNA expresi 

Th, Ddc a Dbh v nadledvině SHR ve srovnání s Brown Norway potkany naměřili Jirout et al. 

(2010), ale hladina Pnmt mRNA se v jejich studii mezi kmeny nelišila. Rozdílné výsledky pro 

expresi Pnmt mohou být způsobeny použitím zvířat různého věku. Jirout et al. (2010) použili 

pro svou studii šestitýdenní potkany, u nichž krevní tlak teprve začíná stoupat, zatímco v této 

práci byli použiti potkani třináctitýdenní s již dobře vyvinutou hypertenzí. 

Utlumená exprese všech enzymů syntetické dráhy katecholaminů naznačuje, že 

alespoň část regulace exprese by pro tyto geny mohla být společná, což je v souladu 

s literaturou (Badoyannis et al., 1991; McMahon & Sabban, 1992; Hiwatashi et al., 2002). 

Mechanismem pro společné snížení exprese těchto genů by mohla být stimulace adrenergních 
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receptorů, konkrétně α2A podtypu, který zprostředkovává zpětnovazebné utlumení výlevu 

a pravděpodobně i syntézy katecholaminů (Brede et al., 2003; Moura et al., 2011; Moura et 

al., 2012). Aktivace těchto receptorů vede k inhibici adenylylcyklasy (Raymond et al., 1990), 

čímž dojde v buňce ke snížení hladiny cAMP. Transkripce genů pro tyrosinhydroxylasu 

a dopamin-β-hydroxylasu je přímo řízena pomocí úseku odpovídajícího na cAMP (CRE) 

(Trocmé et al., 1998; Adachi & Lewis, 2002). V promotoru genu pro fenyletanolamin-N-

metyltransferasu zatím CRE sekvence nebyla nalezena, ale cAMP aktivuje transkripci přes 

transkripční faktor na růstový faktor raně odpovídající protein 1 (early growth response 

protein 1) (Tai et al., 2001). Regulace transkripce DOPA-dekarboxylasy zatím nebyla 

podrobně zkoumána. 

Adrenergní receptory v buňce regulují tvorbu různých druhých poslů, které následně 

ovlivňují buněčné funkce a genovou expresi. Jednotlivé podtypy adrenergních receptorů se 

liší v signální kaskádě, kterou využívají pro přenos signálu, ve vazebné afinitě pro adrenalin 

a noradrenalin, v desenzitizaci a downregulaci po vazbě agonisty atd. Aby byl systém 

schopný reagovat na signály z okolí, musí být přísně regulován počet receptorů a jejich 

schopnost přenášet informaci do buňky (Raymond et al., 1990). Výsledky této práce ukazují, 

že v  nadledvině potkana se na úrovni mRNA exprimují všechny podtypy adrenergních 

receptorů. Funkce adrenergních receptorů v nadledvině potkana je známá zatím pouze u α2A 

podtypu, které zprostředkovávají zpětnou vazbu v nadledvině, jak již bylo zmíněno výše. 

Z α2-adrenergních receptorů je v nadledvině, podle dat z kvantitativního PCR, nejvíce 

exprimován právě podtyp α2A. Ke stejnému výsledku dospěli také Moura et al. (2011) 

a Moura et al. (2012). Nicméně mRNA exprese ostatních podtypů adrenergních receptorů je 

též poměrně vysoká a je tedy možné, že také ostatní podtypy jsou exprimovány i na úrovni 

proteinu a mají v nadledvině fyziologický význam.  

Na základě výsledků této práce je exprese mRNA všech adrenergních receptorů 

(kromě Adra1a) v nadledvině SHR pozměněná, zatímco exprese Adra1d je u SHR zvýšená, 

exprese ostatních podtypů je naopak snížená. Pozměněné exprese více genů z jedné rodiny 

naznačují, že by se mohlo jednat o změny společné části regulace těchto genů. Je známo, že 

sensitivita a exprese receptoru může být změněna při dlouhodobém (více jak hodinu 

trvajícím) působení agonisty (Collins et al., 1991). Ve studiích na srdečních myocytech 

a adipocytech hnědého tuku bylo zjištěno, že dlouhodobé působení noradrenalinu mění 

hladinu mRNA pro jednotlivé podtypy adrenergních receptorů různým způsobem (hladina 

mRNA většiny podtypů se snížila, ale u některých podtypů se naopak zvýšila) (Rokosh et al., 
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1996; Monjo et al., 2003). Zvýšená hladina noradrenalinu v plasmě u SHR kmene by tedy 

mohla být příčinou pozměněné exprese adrenergních receptorů v nadledvině SHR. 

Důležitým regulátorem tlaku krve jsou ledviny, které jsou výrazně ovlivňovány 

sympatoadrenálním systémem. Katecholaminy regulují funkci ledvin na několika úrovních. 

Na renálních arteriolách α-adrenoreceptory způsobují vazokonstrikci a β-adrenoreceptory 

vazodilataci. Katecholaminy také regulují sekreci reninu z juxtaglomerulárních buněk přes 

β1-adrenoreceptory. Rovněž resorpce sodných iontů je řízena sympatikem, ale zatím není 

známo prostřednictvím kterého typu adrenoreceptorů.  

Z námi naměřených dat je zřejmé, že zastoupení jednotlivých podtypů adrenergních 

receptorů se příliš neliší mezi kůrou a dření ledvin, a to u všech studovaných kmenů potkanů. 

Exprese mRNA většiny podtypů (kromě Adrb1 a Adra2c) byla u SHR kmene srovnatelná 

s kontrolami. Zvýšená hladina  Adrb1 mRNA v kůře i dřeni ledvin SHR odpovídá zvýšené 

densitě β1-adrenoreceptorů v ledvině SHR naměřené ve vazebné studii (Michel et al., 1987). 

β1-adrenoreceptory na juxtaglomerulárních buňkách řídí uvolňování reninu, nicméně 

stimulovaná sekrece reninu je u SHR srovnatelná s WKY (Henrich & Levi, 1991). Jakou 

fyziologickou funkci mají β-adrenoreceptory v distálních tubulech zatím není jasné. Zvýšení 

density β-adrenoreceptorů v ledvinách bylo zjištěno u různých forem genetické i získané 

hypertenze, takže je pravděpodobné, že se jedná spíš o důsledek než o příčinu hypertenze 

(Michel et al., 1989). Ve dřeni nadledvin SHR byla naměřena zvýšená hladina Adra2c 

mRNA. Podle DiBony & Sawina (1987) nemá zvýšený počet α2-adrenoreceptorů v ledvině 

SHR funkční význam a možná je jen důsledkem zhoršené funkce přenosu signálu 

z α1-adrenoreceptorů (Jeffries et al., 1988). 
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8. Závěr 

Adrenergní systém, významný regulátor krevního tlaku, je u spontánně hypertenzního 

potkana (SHR) pozměněn v mnoha ohledech. Odlišná transkripce enzymů účastnících se 

syntézy katecholaminů nebo adrenergních receptorů by mohla být příčinou vzniku 

hypertenze. Cílem této diplomové práce bylo získat ucelený obraz o expresi enzymů 

syntetické dráhy katecholaminů a všech podtypů adrenergních receptorů v nadledvině, zdroji 

cirkulujících katecholaminů, a ledvině, jednom z cílových orgánů katecholaminů, u spontánně 

hypertenzního potkana. 

V nadledvině SHR byla naměřena snížená exprese všech enzymů syntetické dráhy 

katecholaminů a téměř všech adrenergních receptorů (kromě Adra1a a Adra1d). Zda je tato 

downregulace způsobena vyšší plasmatickou hladinou noradrenalinu u SHR, bude nutné 

ověřit v dalších experimentech, například sympatektomií spontánně hypertenzních potkanů. 

Ve dřeni a kůře ledvin SHR byla zjištěna nezměněná exprese většiny podtypů 

adrenergních receptorů (kromě Adrb1 a Adra2c). Zvýšená mRNA exprese Adrb1 a Adra2c je 

spíše důsledkem nebo doprovodným jevem než příčinou vzniku hypertenze. Pokud se tedy 

adrenergní receptory v ledvině SHR podílejí na vzniku hypertenze, pak se pravděpodobně 

nejedná o rozdíl v množství mRNA, ale spíše o rozdíl v množství proteinu nebo funkce 

některého podtypu adrenergních receptorů.  
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