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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
Katedra biologických a lékařských věd 
 
Kandidát: Mgr. Veronika Mertlíková  
Konzultant: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 
Název rigorózní práce: Vliv sunitinibu na expresi iNOS u normotenzních a 
hypertenzních potkanů. 

 

Cílem této práce bylo popsat expresi iNOS v aortě u spontánně hypertenzních 

potkanů (SHR) a normotenzních Wistar Kyoto (WKY) potkanů po dlouhodobém 

podávání cytostatika sunitinibu.  

Jako experimentální model jsme použili inbrední samce SHR potkanů a 

normotenzních WKY potkanů, kteří byli dále rozděleni do 2 skupin - experimentální a 

kontrolní skupiny. Potkani v experimentální skupině dostávali sunitinib v pitné vodě 

(10 mg/ kg za den), potkani v kontrolní skupině přijímali čistou vodu. SHR potkani 

v experimentální skupině dostávali sunitinib 8 týdnů, následovala 5denní pauza, a 

dalších 8 týdnů podávání sunitinibu. WKY potkani v experimentální skupině dostávali 

sunitinib 8 týdnů, následovala 5denní pauza, a dále jen 2 týdny podávání sunitinibu, 

kvůli úbytku hmotnosti potkanů a projevům toxicity. 

Pro detekci exprese iNOS jsme použili imunohistochemické metody, konkrétně 

metodu ABC. U WKY potkanů jsme mezi experimentální a kontrolní skupinou potkanů 

nepozorovali významné rozdíly v expresi iNOS na endotelu. U SHR potkanů byla 

v experimentální skupině exprese iNOS výraznější než u kontrolní skupiny. 

Plochu exprese iNOS jsme kvantifikovali pomocí stereologických metod. Použitá 

kvantifikační analýza potvrdila nálezy pozorované v mikroskopu. Podávání sunitinibu 

u experimentální skupiny WKY potkanů nevedlo k signifikantní změně exprese iNOS 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Oproti tomu podávání sunitinibu u experimentální 

skupiny SHR potkanů vedlo k signifikantnímu nárůstu plochy barvení iNOS ve 

srovnání s kontrolní skupinou.  

Tyto výsledky naznačují, že sunitinib ovlivňuje cévní endotel různým způsobem 

u normotenzních a hypertenzních zvířat, což je jev, který bude předmětem dalších 

studií. 
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 
Department of Biological and Medical Sciences 

 

Candidate: Mgr. Veronika Mertlíková  
Consultant: Doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 
Title of rigorous thesis: Effect of sunitinib on the expression of iNOS in normotensive 
and hypertensive rats. 

 

The aim of the thesis is to describe the expression of iNOS in the vessel wall of 

spontaneously hypertensive rats (SHR) and normotensive Wistar Kyoto (WKY) rats 

after long-term administration of cytostatic sunitinib.  

As an experimental model inbred males of SHR rats and normotensive WKY rats 

were used. They were divided into 2 groups - experimental and control. Sunitinib in 

drinking water (10mg/ kg per day) was administered to experimental group of rats while 

the control group of rats recieved only drinking water. In the experimental group of 

SHR rats, sunitinib was administered for 8 weeks and then after 5 days break it was 

administered for next 8 weeks. In the experimental group of WKY rats, sunitinib was 

administered for 8 weeks and then after 5 days break it was administered for only 2 

weeks due to weight loss and toxicity symptoms. 

Immunohistochemical methods were used for detection of iNOS expression, 

specifically the ABC method. No significant differences of iNOS expression in the 

endothelium were observed between the experimental and control group of WKY rats. 

On the contrary, the iNOS expression in the experimental group of SHR rats was more 

significant than in the control group.  

The area of the iNOS expression was quantified using stereological methods. The 

microscope observations were confirmed by quantification analysis. No significant 

difference in the iNOS expression was observed after application of sunitinib to the 

experimental group of WKY rats in comparison to the control group. On the other hand, 

sunitinib treatment significantly increased iNOS expression in endothelium in SHR rats.  

However, this at least suggests that aortic endothelium in normotensive and 

hypertensive rats reacts differently on sunitinib treatment, which will be studied in the 

future. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ACE    angiotenzin konvertující enzym 

AP angina pectoris 

BSA  hovězí bovinní sérový albumin 

CMP    cévní mozková příhoda  

DM   diabetes mellitus 

eNOS endoteliální syntáza oxidu dusnatého 

FAD  flavinadenindinukleotid 

FMN flavinmononukleotid 

H4B  tetrahydrobiopterin 

ICAM   intercellular cell adhesion molecule 

IGF   insuline-like growth factor 

ICHDK   ischemická choroba dolních končetin 

ICHS     ischemická choroba srdeční 

ISH     International Society of Hypertension 

IM  infarkt myokardu 

KT krevní tlak 

KVO     kardiovaskulární onemocnění  

NA  noradrenalin 

NS nervový systém 

NO    oxid dusnatý 

nNOS neuronální syntáza oxidu dusnatého 

NOS     syntáza oxidu dusnatého 

PBS phosphate buffered saline 

PCR    periferní cévní rezistence 

PDGF     platelet derived growth factor 

PGE2      prostaglandin E2 
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PGI2     prostacyklin I2 

RAAS     renin-angiotenzin-aldosteronový systém 

RNO     reaktivní oxidy dusíku 

RNS    reaktivní formy dusíku  

ROS    reaktivní formy kyslíku 

SHR    spontánně hypertenzní potkani 

SNS sympatický nervový systém 

TKI     inhibitor tyrozin kinázy 

VCAM-1    vascular cell adhesion molecule-1  

VEGF    vaskulární endoteliální růstový faktor 

WHO    Světová zdravotnická organizace 

WKY    potkani kmene Wistar Kyoto  
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1. ÚVOD 

Arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním 

v průmyslově rozvinutých zemích. Epidemiologické studie ukázaly, že ve společnostech 

s primitivním způsobem života neroste krevní tlak (KT) s věkem, zatímco v průmyslově 

rozvinutých zemích s věkem narůstá. Věkem podmíněný vzestup  KT souvisí se 

způsobem života. Nadměrná spotřeba NaCl a alkoholu, nedostatečná fyzická aktivita a 

vysoká tělesná hmotnost přispívají ke zvýšení KT a rozvoji hypertenze (Šimon, 2004). 

V roce 2008 se podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) pohybovala 

celosvětová prevalence hypertenze u dospělé populace okolo 40 % (WHO, 2013). 

U hypertenze jsou příznaky necharakteristické nebo zcela chybí, proto téměř 

třetina jedinců s hypertenzí o své nemoci neví. 

Arteriální hypertenze představuje jeden z hlavních rizikových faktorů rozvoje 

cerebrovaskulárních a kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou ateroskleróza, 

ischemická choroba srdeční (ICHS), ischemická choroba dolních končetin (ICHDK), 

cévní mozková příhoda (CMP) a srdeční selhání (Widimský, 2002, s. 23). Riziko těchto 

komplikací roste lineárně s hodnotou KT (Šimon, 2004). 

Ačkoliv známe řadu patofyziologických mechanismů a rizikových faktorů, stále 

neznáme etiologickou příčinu esenciální hypertenze, která představuje až 95 % 

hypertonických onemocnění (Widimský, 2002, s. 57). Esenciální hypertenze je 

multifaktoriální onemocnění. Výši KT určuje kombinace genetických mechanismů, 

faktorů zevního prostředí a poruch vnitřních regulačních mechanismů (Vlček, 2010). 

Cílem léčby hypertenze je minimalizovat výskyt hypertenzních komplikací a 

zlepšit tak morbiditu a mortalitu. K tomu využíváme kombinace antihypertenziv 

s nefarmakologickou léčbou, která by měla být součástí léčby všech osob s arteriální 

hypertenzí.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Cévní endotel 

2.1.1. Obecná struktura a typy cév 

Krevní cévy dělíme na artérie, kapiláry a vény. Liší se vzájemným poměrem tří 

vrstev: vnitřní tunica intima, prostřední tunica media a zevní tunica adventitia 

(viz obr. 1). 

Artérie mají v porovnání s vénami silnější pružnou stěnu s menším cirkulárním 

lumen. Jejich nejsilnější vrstvou stěny je tunica media. Podle průměru je dělíme 

na velké elastického typu, střední svalového typu a arterioly. Při hypertenzi jsou 

postiženy především arterioly, protože mají malý průměr a větší množství hladké 

svaloviny, která při zvýšení tonu vyvolá nárůst periferní rezistence 

(Widimský, 2008, s. 158). 

Kapiláry jsou nejmenší krevní cévy, které jsou tvořeny jednou vrstvou 

endotelových buněk a bazální laminou. 

Vény mají v porovnání s artériemi tenčí stěnu a širší lumen. Jejich nejsilnější 

vrstvou stěny je tunica adventitia. Podle průměru je dělíme na velké, střední a malé 

vény, a venuly. V malých a středně velkých vénách končetin jsou chlopně 

(Vajner, 2012). 

 

 

Obr. 1 Srovnání artérie a vény.  

http://www.as.miami.edu/chemistry/2086/Chapter_21/NEW-Chap21_class_part1_files/image001.jpg. 

[cit. 1. 2. 2014] 
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2.1.2. Složení cévního endotelu 

Endotel je jednovrstevný plochý epitel, který lemuje lumen cévy. Spolu se 

subendotelovým vazivem tvoří tunica intima. Endotelové buňky jsou polygonální, 

obvykle protáhlé ve směru proudění krve. Mezi buňkami jsou velmi malé mezibuněčné 

prostory.  

Pevné spojení mezi endotelovými buňkami zajišťují kadheriny. Jsou to 

transmembránové proteiny z rodiny adhezivních molekul, jejichž intracelulární část se 

váže na aktin a extracelulární část váže kadherin sousední endotelové buňky 

(viz obr. 2). Díky těmto pevným spojům mezi buňkami je endotel citlivý na mechanický 

stres, především pak na střižní stres.  

 

 

Obr. 2 Transmembránové proteiny kadheriny. Zajišťují pevné spojení mezi buňkami endotelu. 

Intracelulární část se váže k aktinu, extracelulární část ke kadherinu sousední endotelové buňky. 

http://www.sigmaaldrich.com/life-science/metabolomics/enzyme-explorer/learning-center/structural-

proteins/cadherin.html [cit. 2. 1. 2014] 

 

Na cévní stěnu působí tenzní a střižní stres. Tenzní stres způsobuje tlaková vlna 

krve. Působí kolmo na cévní stěnu. Cévní médie na něj reaguje hypertrofií.  

„Střižní stres působí podél cévní stěny. Je přímo úměrný viskozitě proudící krve a 

její rychlosti a nepřímo úměrný poloměru cévy“ (Souček, 2002, s. 204). Na vysoký 

střižní stres reaguje céva produkcí vazodilatačně působících látek, především oxidu 

dusnatého (NO). V případě velmi malého střižního stresu, u bifurkací, je nízká produkce 

vazodilatačně působících látek a vyšší tonus hladkosvalové médie. U zpomaleného 
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krevního proudu snadněji pronikají buňky a aterogenní částice skrz endotel do cévní 

stěny. Bifurkace jsou kritická místa pro vznik aterosklerózy (Souček, 2002, s. 203, 204). 

 

2.1.3. Význam cévního endotelu 

Endotel monitoruje průtok krve a reaguje na změny průtoku produkcí 

vazoaktivních látek, které působí na hladké svalové buňky cév. 

Za fyziologických podmínek tvoří endotel vazodilatačně působící látky. 

Při vysoké rychlosti proudu krve stimuluje syntázu oxidu dusnatého (NOS) k tvorbě 

vazorelaxačně působícího NO, dále produkuje vazodilatačně působící prostacyklin a 

bradykinin (Marečková, 1999). Při pomalém průtoku krve je produkce vazodilatačních 

působků nízká a roste tak tonus hladkých svalových buněk. 

Pokud je endotel poškozený, produkuje ve zvýšené míře vazokonstrikční působky 

(endotelin-1, tromboxan A2, angiotensin II). Produkce NO je narušená a tím 

i vazorelaxační schopnost endotelu. 

Endotel má, prostřednictvím produkce NO, antioxidační účinky. NO stimuluje 

superoxid dismutázu a inaktivuje tak volné kyslíkové radikály (Souček, 2002, s. 191). 

Endotel reguluje permeabilitu. Kontroluje tak prostup vody, elektrolytů, 

makromolekul a buněk. Za fyziologických podmínek snižuje expresi selektinů a 

zabraňuje tak průniku buněk do cévní stěny (Souček, 2002, s. 191). 

Endotel produkuje řadu látek s růst stimulujícími a růst inhibujícími účinky. 

Pokud je cévní stěna vystavena zvýšenému mechanickému napětí nebo dlouhodobému 

vystavení vazokonstrikčních působků, pak endotel produkuje růstové faktory (růstový 

faktor z destiček PDGF, insulin-like growth factor IGF-1, endotelin-1), které stimulují 

proliferaci hladkých svalových buněk cév (Marečková, 1999). 

Endotel má antitrombogenní účinek ve stěně cévy. NO blokuje adhezi a agregaci 

trombocytů. Vytváří bariéru mezi cirkulujícími koagulačními faktory (faktor VII) a 

tkáňovým faktorem (Marečková, 1999). 

 

2.1.4. Cévní endotel a hypertenze 

Mezi hypertenzí a endoteliální dysfunkcí funguje vzájemná potenciace. 
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Hypertenze je spolu s kouřením, hyperlipidémií, inzulinorezistencí a oxidačním 

stresem rizikovým faktorem rozvoje endoteliální dysfunkce. Endoteliální dysfunkce 

zvyšuje krevní tlak (Souček, 2002, s. 193). Při endoteliální dysfunkci je narušená 

rovnováha mezi vazorelaxací a vazokonstrikcí, inhibicí růstu a proliferací a 

antikoagulací a prokoagulací (Marečková, 1999). 

Nárůst KT může způsobovat hyperaktivita sympatického nervového systému 

(SNS). Ten může být aktivován například dlouhodobým působením stresu. Sympatikus 

stimuluje osu renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) a tvorbu reninu v ledvinách. 

Následuje kaskáda přeměny angiotensinogenu přes angiotensin I na účinný 

angiotensin II. Angiotensin II působí přímo vazokonstrikčně, další vazokonstrikci 

zprostředkovává zvýšeným uvolňováním noradrenalinu ze zakončení 

sympatoadrenergního nervového systému a katecholaminů ze dřeně nadledvin. Vazbou 

na AT1 receptor endotelových buněk stimuluje produkci endotelinu-1 a stimuluje 

hypertrofii hladkých svalových buněk cév (Souček, 2002, str. 58, 128, 129). Dále 

působí přímo na AT1 receptory v ledvinách a zprostředkovává reabsorpci vody a Na. 

Další reabsorpci vody a Na zajišťuje nepřímo uvolňováním aldosteronu z buněk 

nadledvin (Souček, 2002, s. 138, 139). 

Poškozený endotel produkuje ve zvýšené míře vazokonstrikční působky: 

endotelin-1, angiotensin II, tromboxan A2. Endotelin-1 se váže na receptor ETA 

na hladkých svalových buňkách a fibroblastech a působí vazokonstrikčně a proliferačně. 

Aktivuje cévní NADPH oxidázu, která zesiluje produkci reaktivních forem kyslíku 

(ROS) a přispívá k oxidačnímu stresu, který inaktivuje NO (Remedia, 2014). 

U endoteliální dysfunkce je snížená dostupnost NO. Je to dáno útlumem syntézy a 

zvýšením degradace NO reakcí s volnými kyslíkovými radikály (Souček, 2002, 

s. 194, 195). 

Poškozený endotel zvýšeně exprimuje adhezivní molekuly (selektiny, VCAM-1, 

ICAM). Mění se permeabilita endotelové bariéry a do subendoteliálního prostoru 

pronikají leukocyty i velké LDL částice. Leukocyty produkují zánětlivé cytokiny a 

podporují tak zánětlivou reakci. Narušená permeabilita endotelu přispívá k rozvoji 

aterosklerózy. Navíc adheze buněk k endotelu mění proudění krve a roste riziko adheze 

a agregace destiček a vznik trombu (Marečková,1999).  
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2.2. Hypertenze 

2.2.1. Definice 

„Arteriální hypertenzi podle kritérií WHO/ ISH (International Society of 

Hypertension) z roku 1999 označujeme jako opakované zvýšení systolického krevního 

tlaku nad 140 mm Hg a/ nebo diastolického krevního tlaku nad 90 mm Hg, zjištěné 

alespoň ve 2 ze 3 měření krevního tlaku“ (Widimský, 2002, s. 15). 

Směrnice WHO/ ISH také definují hodnoty normálního KT. Rozlišujeme 

optimální tlak, normální tlak a vysoký normální tlak.  

Výsledky Framinghamské studie prokázaly asociaci mezi výší krevního tlaku a 

incidencí kardiovaskulárních onemocnění (KVO). U osob s vysokým normálním tlakem 

prokázali Vasan a kol. (2001) vyšší riziko KVO v porovnání s osobami s optimálním 

KT, především pak u mužského pohlaví.  

Se stoupajícím krevním tlakem tak stoupá riziko KVO. 

 

Tab. 1 Definice a klasifikace hodnot krevního tlaku dle WHO/ ISH z roku 1999. 

http://www.euromise.cz/scripts/jar/glif/Hyper1999/Who1999b.htm#diagnosis  [cit. 6. 3. 2013] 

Kategorie Systolický KT 
(mm Hg) 

 Diastolický KT  
(mm Hg) 

Optimální tlak <120 a <80 

Normální tlak <130 a <85 

Vysoký normální tlak 130-139 a/nebo 85-89 

Mírná hypertenze 140-159 a/nebo 90-99 

Podskupina hraniční 
hypertenze 

140-149 a/nebo 90-94 

Středně těžká 
hypertenze 

160-179 a/nebo 100-109 

Těžká hypertenze ≥180 nebo ≥110 

Izolovaná systolická 
hypertenze 

≥140 a <90 

Podskupina hraniční 
izolované systolické 

hypertenze 
140-149 a <90 



 16

Tab. 2 Členění hypertenzi do 4 stadií podle klinického obrazu (Widimský, 2002, s. 18): 

Stadium Popis Klinický obraz 

Stadium I 
prosté zvýšení KT bez 

orgánových změn 
často bezpříznakové 

Stadium II 
subklinické orgánové 

postižení bez výraznější 
poruchy funkce 

hypertrofie levé komory srdeční, 
mikroalbuminurie, proteinurie; 

kalcifikace aorty a jiných tepen, změny 
na karotických  tepnách (jako známka 

ateromového plátu) 

Stadium III 
těžší orgánové změny se 
selháváním jejich funkce 

levostranné srdeční selhání, IM, AP, 
ICHDK, renální selhání, cévní 

mozková příhoda, krvácení do sítnice 

Stadium IV maligní hypertenze rychlá progrese orgánových změn 

 

2.2.2. Epidemiologie 

Hypertenze je závažným rizikovým faktorem pro rozvoj aterosklerózy, ICHS, 

ICHDK, CMP a srdečního selhání. Riziko těchto kardiovaskulárních komplikací se 

zvyšuje s hodnotou KT a závisí především na systolickém KT (Šimon, 2004; 

Widimský, 2002, s. 23). 

Prevalence a incidence hypertenze závisí na definici hypertenze, počtu měření KT 

a počtu návštěv. Dále na věku (s věkem narůstá), pohlaví, rase populace a vlivech 

prostředí (spotřeba soli a alkoholu, fyzická aktivita, kouření, stres) (Šimon, 2004; 

Widimský, 2002, s. 25, 28). 

Pro určení prevalence a incidence hypertenze v populaci se provádí opakované 

průzkumy náhodných vzorků populace (Šimon, 2004). 

Podle údajů WHO se pohybovala celosvětová prevalence zvýšeného KT 

u dospělých nad 25 let v roce 2008 okolo 40 %. V letech 1980-2008 mírně klesl poměr 

světové populace s vysokým KT, avšak díky nárůstu světové populace a jejímu stárnutí 

se zvýšil počet nemocných (WHO, 2013). 

Údaje o výskytu hypertenze v české populaci v letech 1979-1996 získáváme 

z projektu WHO MONICA, který monitoroval rizikové faktory pro rozvoj KVO 

u 38 populací z 21 zemí 4 kontinentů. Jedním ze sledovaných parametrů byl i systolický 

krevní tlak. Podle údajů českých studií MONICA došlo k mírnému poklesu průměrného 

krevního tlaku u obou pohlaví (Šimon, 2004; Evans, 2001). 
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V letech 1997/8 Cífková R. a kol. v rámci studie Czech Post-MONICA 

monitorovali kohortu jedinců s normotenzním krevním tlakem (optimálním, normálním, 

vysokým normálním tlakem). Jednalo se o reprezentativní vzorek české populace 

z 9 okresů ČR (1 % náhodně vybraného vzorku populace v každém okresu ve věku 

25-64 let). Po 10 letech se hodnotila incidence hypertenze v tomto období. K nejvyšší 

progresi hypertenze došlo u jedinců s vysokým normálním KT v porovnání s jedinci 

s optimálním a normálním KT (u 17,7 % mužů s optimálním KT, 35,9 % mužů 

s normálním KT a 63,0 % mužů s vysokým normálním KT se po 10 letech vyvinula 

hypertenze, u 15,5 % žen s optimálním KT, 41,6 % žen s normálním KT a 71,9 % žen 

s vysokým normálním KT se po 10 letech vyvinula hypertenze) (Cífková, 2010). 

V letech 2006-2009 Cífková a kol. hodnotili prevalenci hypertenze u náhodně 

vybraného reprezentativního vzorku české populace (1 % populace v každém z 9 okresů 

ČR ve věku 25-64 let) v rámci Czech Post-MONICA Study. Výsledkem byla vysoká 

prevalence hypertenze (47,8 % u mužů a 36,6 % u žen). Z toho 71,9 % hypertoniků 

věděla o svém onemocnění (Cífková, 2011). 

 

2.2.3. Etiopatogeneze 

Z etiopatogenetického hlediska rozdělujeme hypertenzi na primární a sekundární. 

Primární hypertenze tvoří až 95 % případů. Neznáme vlastní vyvolávající příčinu, 

ale známe řadu patogenetických faktorů, které se podílejí na jejím vzniku. 

U sekundární hypertenze známe příčinu vysokého KT, který vzniká důsledkem 

jiného primárního onemocnění. Vyvolávající příčinu můžeme diagnostikovat a někdy i 

odstranit (Widimský, 2002, s. 19, 20; Ošťádal, 2003). 

 

Přehled základních příčin sekundární hypertenze (Widimský, 2002, s. 317): 

• Renální onemocnění 

• Endokrinní onemocnění 

• Hypertenze v těhotenství 

• Hypertenze vyvolaná léky 

• Hypertenze u syndromu spánkové apnoe 

• Hypertenze po transplantaci orgánů 

• Koarktace aorty 
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• Neurogenní příčiny 

 

Na vzniku primární hypertenze se podílí vzájemná interakce genetických faktorů, 

vlivů vnějšího prostředí a poruch vnitřních regulačních procesů (Vlček, 2010; 

Widimský, 2002, s. 57). 

 

Tab. 3 Přehled mechanismů podílejících se na vzniku esenciální hypertenze (Widimský, 2002, s. 57; 

Souček, 2002, s. 17). 

A. Genetické faktory 
- monogenní typ dědičnosti 
- polygenní typ dědičnosti 

B. Faktory vnějšího 
prostředí 

- vyšší přívod Na 
- nedostatečný přívod K, Ca a Mg 
- nadměrná konzumace alkoholu 
- vyšší přívod kalorií a obezita 
- nedostatečná fyzická aktivita 
- stres 

C. Poruchy vnitřních  
regulačních procesů 

- nervových- CNS a VNS, baroreceptory 
- humorálních- vazokonstrikční a vazodilatační 
působky 

- renálních- exkretorické a endokrinní funkce 
- cévních- endoteliální dysfunkce, remodelace 
cévní stěny 

- poruchy metabolismu cukrů- poruchy glukózové 
tolerance, inzulinorezistence, diabetes mellitus 
hemodynamické změny 

 

A. GENETICKÉ FAKTORY 

Riziko rozvoje hypertenze je u mladých osob s pozitivní rodinnou anamnézou 

hypertenze vyšší než u osob bez anamnézy hypertenze v rodině. 

U monogenní hypertenze způsobuje zvýšení KT odchylka v jediném genu. Jedná 

se o onemocnění s nízkou prevalencí, které se vyskytuje pouze u několika forem 

sekundárních hypertenzí (Widimský, 2002, s. 58; Souček, 2002, s. 19). 

Primární hypertenze je z genetického hlediska spíše polygenním onemocněním. 

„Na vzestupu KT se podílí řada genů, které mohou interagovat jak navzájem, tak i s 

faktory vnějšího prostředí“ (Widimský, 2002, s. 59). 

Změny v genotypu ovlivňují výši KT prostřednictvím změn exprese různých 

regulačních mechanismů, které v kombinaci s faktory vnějšího prostředí způsobí 

zvýšení periferní cévní rezistence (PCR). Vzájemný vztah genotypu a fenotypu u 
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jednotlivců rozdílně ovlivňují právě faktory vnějšího prostředí (Widimský 2002, s. 59; 

Souček 2002, s. 20). 

Na rozvoj hypertenze mají vliv polymorfismy kandidátních genů. Tyto geny 

kódují produkty, které se fyziologicky účastní regulace KT. Například geny pro 

jednotlivé složky RAAS, geny pro SNS, geny pro vazokonstrikční a vazodilatační 

působky (endotelin, NOS) a jejich receptory. (Souček, 2002, s. 22, 23). 

 

B. FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Nadměrný přívod Na  

Epidemiologické studie popsaly souvislost mezi výší KT, věkem a přívodem Na. 

Ve většině populací přispívá nadměrný přívod Na k hypertenzi.  

Existují však velké rozdíly v individuální odpovědi KT na přívod soli. Například 

američtí černoši jsou více sensitivní k soli díky polymorfismu genu 

pro angiotensinogen. Na druhou stranu existují i jedinci rezistentní k soli (Widimský, 

2002, s. 62; Alderman, 2000; Hollenberg, 2006). 

Omezení přívodu soli pod 6 g/den snižuje u hypertoniků krevní tlak, čímž snižuje 

i riziko kardiovaskulárních příhod. Je tedy doporučováno v rámci nefarmakologické 

léčby všem pacientům s již diagnostikovanou hypertenzí.  

 

Alkohol 

Fan a kol. (2013) ve své studii prokázali na dávce závislý vztah mezi konzumací 

alkoholu a vyšším průměrným KT. Zvýšení příjmu alkoholu o 10 g alkoholu/den 

zvyšuje průměrný systolický KT o 1 mm Hg u obou pohlaví.  

Alkohol ovlivňuje KT prostřednictvím aktivace SNS a objemových účinků 

(Widimský, 2002, s. 64; Fan, 2013). 

 

Kouření 

Kouření vyvolává endoteliální dysfunkci a přispívá tak k rozvoji ICHS. 

Endoteliální dysfunkce, přítomná u osob s hypertenzí, vzniká spíše důsledkem 

chronického působení KT. Nebyla prokázána přímá souvislost mezi kouřením a výší 

KT (Widimský, 2002, s. 64; Ošťádal, 2003). 
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Stres  

Na akutní stres organismus reaguje okamžitou aktivací SNS, což vede ke zvýšení 

KT. Při přetrvávajícím stresu je chronicky stimulován SNS, což se v oblasti ledvin 

projevuje nadměrnou ledvinnou vazokonstrikcí, která přispívá ke sníženému průtoku 

krve ledvinami. To má za následek zvýšenou sekreci aldosteronu, a tím snížené 

vylučování Na močí, a aktivaci sympatiku, který zvyšuje systémovou cévní rezistenci. 

Opakující se stresové situace se tak mohou podílet na klinické manifestaci hypertenze 

(Widimský, 2002, s 64; Souček, 2002, s. 88, 89). 

 

Obezita 

Obezita je spojována s vyšší prevalencí hypertenze, která se pohybuje u obézních 

osob kolem 50 %. K obezitě přispívá zvýšený energetický příjem a nižší fyzická 

aktivita.  

U obézních hypertoniků se často vyskytují i další metabolické odchylky jako jsou 

hypertriglyceridémie a nízká hladina HDL-cholesterolu, které tvoří metabolický 

syndrom inzulinové rezistence. Časem se rozvíjí hyperinzulinémie, glukózová 

intolerance a diabetes mellitus (DM) 2.typu. Hyperinzulinémie zvyšuje KT retencí Na a 

vody ledvinami, zvýšením adrenalinu v plazmě a tkáních, zvýšením účinků 

angiotensinu II a proliferací a migrací hladkých svalových buněk cévní stěny 

(Widimský, 2002, s. 63, 64, 68, 69; Šimon, 2004; Vlček, 2010). 

 

C. PORUCHY VNITŘNÍCH REGULAČNÍCH PROCESŮ 

Autonomní nervový systém 

Poruchy autonomního NS vedou k dysbalanci mezi aktivitou sympatického a 

parasympatického NS. Nadměrná aktivita sympatiku zvyšuje KT prostřednictvím 

zvýšení srdečního výdeje, vazokonstrikce, stimulace uvolňování reninu, reabsorpce Na 

a vody v ledvinách a svých metabolických a endokrinních účinků (Šimon, 2004; 

Souček, 2002, s. 38). 
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Ledviny 

Ledviny regulují KT zajišťováním vodní a elektrolytové rovnováhy organismu a 

produkcí řady vazokonstrikčních (renin) a vazodilatačních látek (prostaglandin PGE2, 

prostacyklin PGI2) (Ošťádal, 2003). 

Mezi poškozením ledvin a hypertenzí platí obousměrný vztah. Onemocnění ledvin 

je jednou z nejčastějších příčin sekundární hypertenze. Na druhou stranu neléčená 

hypertenze zhoršuje progresi onemocnění ledvin (Šimon, 2004; Widimský, 2003, s. 67). 

 

Humorální působky 

Humorální působky cirkulují v systémovém oběhu nebo působí  přímo v tkáních, 

kde vznikají. Působí buď vazokonstrikčně nebo vazodilatačně. Hypertenze vzniká 

v důsledku nadbytku vazokonstrikčních nebo nedostatku vazodilatačních látek. Působky 

ovlivňují PCR, průtok krve tkáněmi a kontraktilitu hladkého svalstva cév 

(Widimský, 2002, s. 64, 65). 

Mezi vazokonstrikčně působící látky patří katecholaminy, RAAS, vazopresin, 

endotelin, tromboxan A2. Navíc tyto látky zadržují Na a podporují hypertrofii hladkého 

svalstva srdce a cév (Widimský, 2002, s. 65; Šimon, 2004). 

Mezi vazodilatačně působící látky patří NO, PGE2, PGI2, dopamin, 

kalikrein-kininový systém a artriální natriuretický peptid. Tyto látky působí spíše 

diureticky (Widimský, 2002, s. 65). 

  

Hemodynamické změny 

Výši KT vyjadřujeme součinem minutového srdečního výdeje a PCR 

(Vlček, 2010, s. 73; Ošťádal, 2003). 

Při hypertenzi je zvýšená PCR. To je zpočátku dáno zvýšenou kontrakcí hladkého 

svalstva cév, později přestavbou cévní stěny (hypertrofie a remodelace). To vede k 

zúžení průsvitu cév a zesílení tloušťky tunica media. Zúžený průsvit cév zvyšuje PCR. 

Zesílení tloušťky tunica media zvyšuje reaktivitu cév k vazokonstrikčním podnětům 

(Widimský, 2002, s. 67; Ošťádal, 2003). 



 22

Poruchy metabolismu cukrů 

Na podkladě obezity a genetické predispozice se rozvíjí inzulinová rezistence. Ta 

vede ke kompenzatorní hyperinzulinémii a následně i k poruše glukózové tolerance a ke 

vzniku DM 2. typu. 

Inzulínová rezistence a hyperinzulinémie zvyšují KT. Hyperinzulinémie snižuje 

vylučování Na a vody ledvinami, aktivuje SNS, vyvolává hypertrofii stěny cévní a levé 

komory srdeční a přispívá k poruchám transmembránového transportu elektrolytů a 

změně obsahu iontů v buňkách. 

Hyperglykémie, jako hlavní projev DM, způsobuje hyperosmolaritu plazmy a 

hypervolémii a zvyšuje tak systémový KT. Dále může DM zvyšovat KT 

prostřednictvím diabetické nefropatie (Šimon, 2004; Widimský, 2002, s. 68, 69). 

 

2.2.4. Patofyziologie 

Sympatický nervový systém 

„Autonomní nervový systém je hlavním řídicím systémem organismu. Reguluje 

činnost jednotlivých orgánů a koordinuje činnost orgánů navzájem. Je schopný 

okamžité i dlouhodobější regulace KT“ (Šimon, 2004).  

Hlavní příčinou porušení funkce autonomního NS je zřejmě dlouhodobě působící 

stres. Ten vede k chronické stimulaci nervového systému. V oblasti hypotalamu zvyšuje 

aktivitu sympatiku a snižuje aktivitu parasympatiku. Tím je narušena činnost 

hypotalamo-hypofyzární osy a následně i činnost endokrinních žláz. Dysfunkce 

v oblasti mozkového kmene vede k narušení regulace srdeční frekvence a cévního tonu 

(Šimon, 2004). 

SNS se na hypertenzi podílí zvýšením srdečního výdeje (zvýšením srdeční 

frekvence a kontraktility), periferní a renální vazokonstrikcí, stimulací uvolňování 

reninu, reabsorpcí Na a vody v ledvinách a svými metabolickými a endokrinními účinky 

(Šimon, 2004; Souček, 2002, s. 38). 
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RAAS 

RAAS je důležitý regulační mechanismus organismu. Prostřednictvím tohoto 

systému se ledviny zapojují do řízení KT. RAAS navíc zesiluje účinek SNS 

(Trojan, 2003; Souček, 2002, s. 100). 

RAAS je aktivován poklesem KT ve vas afferens, deplecí Na či aktivací SNS 

(Souček, 2002, s. 105). Při těchto stavech vylučují juxtaglomerulární buňky vas afferens 

do plazmy glykoprotein renin. Tento proteolytický enzym štěpí plazmatickou bílkovinu 

angiotensinogen za vzniku biologicky neúčinného dekapeptidu angiotensinu I. 

Angiotensin konvertující enzym (ACE) přeměňuje angiotensin I na oktapeptid 

angiotensin II. Ten prostřednictvím specifických receptorů AT1 vyvolává 

vazokonstrikci, stimuluje SNS a zvyšuje sekreci aldosteronu z kůry nadledvin. 

Výsledkem je zvýšení KT (Lüllmann, 2004; Souček, 2002, s. 124). 

 

NO 

NO vzniká v cévním endotelu z L-Argininu působením NOS. Relaxací hladkých 

svalových buněk působí vazodilatačně, inhibuje proliferaci hladkých svalových buněk, 

blokuje adhezi a agregaci trombocytů a snižuje permeabilitu endotelu. Snížením exprese 

cytoadhezivních molekul (selektinů) brání uchycení leukocytů k endotelu a jejich 

průniku do cévní stěny. Stimuluje superoxid dismutázu a přispívá k inaktivaci volných 

kyslíkových radikálů v cévní stěně. (Souček, 2002, s. 191, 195). 

 

Endotel a cévní stěna 

Hypertenze poškozuje funkci endotelu a přispívá tak k rozvoji endoteliální 

dysfunkce. Při endoteliální dysfunkci je narušená vazorelaxace, zvýšená aktivita 

vazokonstrikčních látek, zvýšená adhezivita a permeabilita endotelových buněk a 

dochází k remodelaci cévní stěny. 

Klíčovou roli hraje NO. Snížená dostupnost NO při hypertenzi narušuje 

vazorelaxaci, zvyšuje adhezi a agregaci trombocytů a nedostatečnou inhibicí exprese 

selektinů podporuje průnik leukocytů do cévní stěny. 

Poškozený endotel produkuje vazokonstrikční a růstové faktory (endotelin, 

tromboxan A2, PDGF), které působí vazokonstrikčně a proliferačně na buňky hladkých 

svalových cév a vaziva. Výsledkem je zesílená cévní médie a zúžené lumen cévy. 
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Remodelace cévní stěny vede ke zvýšení PCR (Souček, 2002, s. 191; Marečková, 

1999). 

 

Srdeční výdej a periferní cévní rezistence 

PCR spolu se srdečním výdejem určují hodnotu KT. Mezi KT a PCR platí přímá 

úměra, zesílení PCR vyvolá nárůst KT. Mezi hlavní mechanismy zvýšení PCR patří 

vazokonstrikce a hypertrofie cév. 

U endoteliální dysfunkce produkuje poškozený endotel růstové faktory 

(endotelin-1), které stimulují proliferaci hladkých svalových buněk a fibroblastů, čímž 

dochází k hypertrofii stěny cévy a zmenšení lumen cévy. Dále produkuje 

vazokonstrikčně působící látky. Hypertrofovaná cévní stěna je navíc citlivější 

k působení vazokonstrikčně působících látek (Marečková, 1999; Widimský, 2008, 

s. 171). 

K nárůstu PCR dále přispívá zvýšená aktivita sympatiku při současně snížené 

aktivitě parasympatiku. Rizikové faktory, jako jsou dlouhodobě působící stres, tělesná 

inaktivita apod., stimulují sympatikus, který prostřednictvím produkce katecholaminů a 

stimulace osy RAAS působí presoricky a troficky na cevní stěnu. Svým antidiuretickým 

účinkem zvyšuje KT, který je rizikovým faktorem endoteliální dysfunkce (Souček, 

2001). 

 

2.2.5. Klinické symptomy 

Zpočátku subjektivní příznaky hypertenze buď zcela chybí, nebo jsou nevýrazné a 

necharakteristické (bolest hlavy, zvýšená únava, poruchy soustředění, srdeční 

palpitace). 

Pokud není hypertenze léčena, začínají se projevovat příznaky charakteristické pro 

poškození orgánů postižených hypertenzí (Vlček, 2010). Objevují se dušnost, 

tachykardie, netolerance námahy a periferní otoky jako příznaky srdečního selhávání, 

zrakové poruchy jako příznaky hypertenzní retinopatie, bolesti zad či bolesti na hrudi 

jako příznak ICHS, bolest končetiny při námaze jako příznak ICHDK, parézy jako 

příznak náhlé CMP, retence tekutin a edémy jako příznaky renálního selhávání (Vlček, 

2010). 
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Neléčená hypertenze vede k rozvoji komplikací, které přispívají ke 

kardiovaskulární morbiditě a mortalitě.  

 

Komplikace neléčené hypertenze (Widimský, 2002, s. 18):  

• Hypertenzní krize 

• Tlakové  - hypertrofie levé komory 

 - srdeční selhání 

  - ledvinné selhání 

 - změny na očním pozadí 

 - hemoragická CMP 

• Aterosklerotické   - ICHS (AP, IM, ischemická CMP) 

 - onemocnění periferních tepen  

 

2.3. Sunitinib 

2.3.1. Mechanismus účinku 

Sunitinib je chemicky N-[2-(diethylamino)ethyl]-5-[(Z)-(5-fluoro-1,2-dihydro-2-

oxo-3H-indol-3-ylidin)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrol-3-karboxamid. Vyskytuje se ve 

formě soli jako sunitinib malát (viz obr. 3).  

 

 

Obr. 3 Chemická struktura sunitinib malátu.  

http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/image.cfm?archiveid=3879&type=img&name=sutent-

image01.jpg [cit. 16. 5. 2014] 
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Dle ATC klasifikace řadíme sunitinib do skupiny cytostatik, inhibitorů 

proteinkináz. Konkrétně se jedná o inhibitor tyrozinkináz (TKI). Sunitinib se používá k 

léčbě gastrointestinálního stromálního tumoru, metastatického adenokarcinomu ledviny 

a pankreatických neuroendokrinních tumorů (SÚKL, 2013). Předpokládá se jeho účinek 

i u dalších nádorů, u kterých je nadměrně exprimován vaskulární endoteliální růstový 

faktor (VEGF), například u nádorů plic, štítné žlázy, prsu, vaječníků a děložního hrdla, 

angiosarkomu (Adams, 2007; Moje medicína, 2013). 

Tyrozinkinázy, jsou enzymy, které jsou součástí tyrozinkinázového receptoru. 

Katalyzují přenos fosfátové skupiny z ATP na hydroxylové skupiny tyrozinových 

zbytků.  

Tyrozinkinázový receptor je transmembránový receptor. Na jeho extracelulární 

část se váže ligand. Dochází k dimerizaci receptorů, což aktivuje cytoplazmatické 

domény tyrozinkinázy. Ta následně fosforyluje tyrozinové zbytky umístěné 

intracelulárně. Spouští se signální kaskáda a signál se přenáší přes další proteiny k jádru 

buňky, kde spouští transkripci příslušných genů (viz obr. 4). Tyrozinkinázy tak regulují 

buněčný růst a proliferaci, diferenciaci, apoptózu či přenos signálů do buňky (Hubbard, 

1999; Remedia, 2013). 

 

 

Obr. 4 Tyrozinkinázový receptor. Po vazbě ligandu probíhá dimerizace receptorů a fosforylace 

intracelulárně umístěných tyrozinových zbytků. Spouští se signální kaskáda a signál se šíří do jádra 

buňky, kde ovlivňuje transkripci genů. 

http://d3jonline.tripod.com/05-Cellular_Physiology/Receptors_I.htm [cit. 8. 2. 2014] 
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Při neregulované aktivaci tyrozinkináz, způsobené mutacemi genů kódujících 

tyrozinkinázy, se však mohou podílet na nádorové transformaci buněk a vzniku 

zhoubného bujení (Lengyel, 2007). 

TKI se vážou na receptory místo ATP a zabraňují fosforylaci proteinů a aktivaci 

signálních drah. Přeruší tak šíření signálu. Jejich výhodou je, že působí na specifické 

receptory nádorové buňky. Výsledkem působení TKI je potlačení růstu a proliferace 

nádorových buněk, omezení krevního zásobení nádorových buněk potlačením 

neoangiogeneze a zvýšení apoptózy (Remedia, 2013). 

Sunitinib malát je inhibitor tyrozinkináz mnoha receptorů: receptorů pro růstový 

faktor z destiček (PDGFR-a a PDGFR-b), receptorů pro vaskulární endoteliální růstový 

faktor (VEGFR-1, VEGFR-2 a VEGFR-3), receptoru faktoru kmenových buněk (Kit), 

Fms-podobné tyrozinkinázy 3, receptoru kolonie stimulujícího faktoru (CSF-1R) a 

receptoru pro neurotrofický faktor odvozený od gliálních buněk (Remedia, 2013; 

SÚKL, 2013). 

Sunitinib se po absorpci váže na plazmatické proteiny. Je metabolizován 

cytochromem P450, izoformou CYP3A4 na primární aktivní metabolit 

desethyl-sunitinib, který se také váže na plazmatické proteiny. Sunitinib a 

desethyl-sunitinib mají podobnou biochemickou aktivitu. Současné podání s inhibitory 

CYP3A4 (ketokonazol, erytromycin, klaritromycin, grapefruitová šťáva a další) může 

zvýšit plazmatickou koncentraci sunitinibu a podání s induktory CYP3A4 

(karbamazepin, dexametazon, fenytoin a další) může snížit plazmatickou koncentraci 

sunitinibu.. Exkrece probíhá převážně stolicí. Sunitinib podléhá lineární kinetice 

(Adams, 2007; SÚKL, 2013). 

Dávkování sunitinibu (přípravek Sutent) závisí na indikaci. Doporučené 

dávkování u gastrointestinálního stromálního tumoru a metastatického adenokarcinomu 

ledviny je 50 mg denně po dobu 4 týdnů, následováno 2týdenní pauzou. U 

pankreatických neuroendokrinních tumorů je doporučené dávkování 37,5 mg denně. 

Sunitinib se užívá do progrese nádoru nebo do výskytu závažných nežádoucích účinků 

(SÚKL, 2013). 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky, spojené s podáváním sunitinibu, patří snížení 

chuti k jídlu, poruchy chuti, gastrointestinální poruchy (průjem, nauzea, stomatitida, 

dyspepsie a zvracení), únava, změna barvy kůže, hematologické poruchy 

(trombocytopenie, anemie, neutropenie) a hypertenze (SÚKL, 2013). 
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2.3.2. Sunitinib a hypertenze 

Léčba TKI je spojována se signifikantním zvýšením KT. Hypertenze je jedním z 

nejčastějších nežádoucích účinků hlášených u pacientů s gastrointestinálním stromálním 

tumorem a metastatickým adenokarcinomem ledviny ve III. fázi klinického zkoušení 

(SÚKL, 2013). 

Základním mechanismem zvýšení KT u pacientů léčených TKI jsou 

pravděpodobně endoteliální dysfunkce a narušená angiogeneze. Při nich dochází 

ke snížení počtu arteriol a kapilár, pružnosti cév a ke zvýšení plazmatického VEGF. 

Výsledkem je zvýšená cévní rezistence, která zvyšuje krevní tlak (Aparicio-Gallego, 

2011). 

VEGF je růstový faktor, který vazbou k receptoru VEGFR-2 na povrchu cévních 

endotelových buněk spouští proliferaci a migraci cévních endotelových buněk, což 

přispívá k tvorbě nových cév z již existujících cév. VEGF také zvyšuje syntézu NO 

upregulací eNOS (Kappers, 2012; Moje medicína, 2013). 

VEGF je zvýšeně exprimován nádorovými buňkami. Podporuje angiogenezi, a 

zajišťuje tak dostatečné zásobení nádoru živinami a kyslíkem, a riziko vzniku metastáz 

(Moje medicína, 2013). 

Byla popsána významná asociace mezi expresí VEGF a stádiem onemocnění, 

včetně zvýšené pravděpodobnosti tvorby metastáz (Moje medicína, 2013). Inhibitory 

angiogeneze se buď váží na receptory na povrchu buněk, a blokují tak vazbu VEGF 

k jeho receptoru pomocí anti-VEGF protilátek, nebo na další proteiny signální dráhy, 

čímž zabraňují šíření signálu receptorovými tyrozinkinázami. Sunitinib tak inhibicí 

VEGFR brání růstu a šíření nádoru. Na druhou stranu snižuje produkci NO ve stěně cév 

a snižuje počet arteriol a kapilár, což přispívá ke zvýšení cévní rezistence a zvýšení KT 

(Aparicio-Gallego, 2011). 

Kappers a kol. (2010) prokázali, že u pacientů léčených sunitinibem je navíc 

zvýšená hladina cirkulujícího endotelinu-1. Ten stimuluje receptor ETA a působí 

vazokonstrikčně. Navíc aktivuje cévní NADPH oxidázu, která zesiluje produkci ROS. 

Zvýšená tvorba ROS přispívá k oxidačnímu stresu a ke kardiovaskulárním nežádoucím 

účinkům. 

Protože u pacientů léčených sunitinibem existuje signifikantní riziko rozvoje 

hypertenze, doporučuje se monitorování krevního tlaku (Zhu, 2009). Hypertenze, 
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vyvolaná podáváním sunitinibu, se může objevit při zahájení podávání sunitinibu a 

v prvním roce léčby (Aparicio-Gallego, 2011). Provádí se 24hodinové ambulantní 

monitorování krevního tlaku na počátku a v průběhu léčby sunitinibem, především v 

prvních 6 týdnech léčby (Aparicio-Gallego, 2011; Bamias, 2011). Hypertenze zvyšuje 

kardiovaskulární riziko, proto je pacientům s hypertenzí vyvolanou podáváním 

sunitinibu nasazena kombinace antihypertenziv ke snížení KT (Zhu, 2009; Bamias, 

2011). Na druhou stranu George a kol. (2012) a Rini a kol. (2011) prokázali, že 

hypertenze spojená s podáváním sunitinibu koreluje s lepšími klinickými výstupy 

(prodloužení doby do progrese onemocnění, prodloužení doby celkového přežití) 

u pacientů s gastrointestinálním stromálním tumorem a metastazujícím karcinomem 

ledvin. 

 

2.4. iNOS 

2.4.1. Složení enzymu a vznik oxidu dusnatého 

iNOS je polypeptid, jehož C-konec vystupuje jako reduktázová doména a N-konec 

jako oxygenázová doména. Reduktázová doména obsahuje vazebná místa 

pro kalmodulin, NADPH, FAD a FMN. Oxygenázová doména obsahuje vazebná místa 

pro hem, BH4 a L-Arg. 

iNOS je aktivní pouze ve své dimerické formě, dimerizace probíhá 

mezi 2 oxygenázovými doménami (viz obr. 5). Aby vznikla aktivní dimerická forma, 

musí být navázaný hem a BH4. Navázání L-Arg usnadňuje dimerizaci (Andrew, 1999). 

Vazebné místo pro kalmodulin je lokalizováno přibližně ve středu NOS a odděluje 

tak domény a kontroluje jejich komunikaci, prostřednictvím ovlivnění toku elektronů 

z reduktázové do oxygenázové domény. 

NOS přenáší elektrony z NADPH přes FAD a FMN na železo hemu 

v oxygenázové doméně. Tento krok reguluje protein kalmodulin, který váže Ca2+. 

Endoteliální NOS (eNOS) a neuronální NOS (nNOS) se aktivují při vzestupu 

intracelulární koncentrace Ca2+. Ca2+ se váže na kalmodulin a vzniklý komplex aktivuje 

eNOS a nNOS. U iNOS je kalmodulin vázán ireverzibilně. Jeho aktivita není závislá 

na intracelulární koncentraci Ca2+ (Aktan, 2004; Andrew, 1999).  
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Oxygenázová doména váže hem, kofaktor BH4, molekulární kyslík a substrát 

L-Arg.  

 

 

Obr. 5 A Monomery NOS. Mohou přenášet elektrony z NADPH na FAD a FMN, ale protože nejsou 

schopné vázat kofaktor BH4 a L-Arg, nedochází k syntéze NO. B Aktivní dimerická forma NO syntázy. 

Elektrony z NADPH jsou přenášeny přes FAD a FMN na železo hemu. V přítomnosti substrátu L-Arg a 

kofaktoru BH4 dochází k oxidaci L-Arg za vzniku NO (Förstermann, 2012). 

http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/7/829/F2.large.jpg [cit. 20. 5. 2014] 

 

Elektrony, pocházející z NADPH a také BH4, jsou na straně hemu využity 

k redukci a aktivaci O2 a dvoustupňové oxidaci L-Arg na L-citrulin a NO 

přes meziprodukt N-hydroxy-L-Arg (viz obr. 6) (Förstermann, 2012). 

 

 

Obr. 6 Syntéza NO. Oxidace L-Arg na L-citrulin a NO přes meziprodukt N-hydroxy-L-Arg (NOHLA) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NOS_reaction.png?uselang=cs [cit. 8. 2. 2014] 
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2.4.2. Fyziologická a patofyziologická funkce 

U savců vytváří NO 3 různé izoformy NOS : neuronální ‘n’NOS (NOS I), 

inducibilní ‘i’NOS (NOS II), a endoteliální ‘e’NOS (NOS III). iNOS není za běžných 

podmínek exprimována, na rozdíl od eNOS a nNOS, které jsou exprimovány 

konstitutivně (Förstermann, 2012).  

Exprese iNOS je indukována imunostimulačními cytokiny, bakteriálními 

lipopolysacharidy či infekcí. Ačkoliv byla exprese iNOS primárně identifikována 

v makrofázích, po stimulaci může probíhat téměř v každé buňce nebo tkáni, např. 

v endotelových buňkách, hepatocytech, monocytech, žírných buňkách, hladkých 

svalových buňkách. 

Jednou exprimovaná iNOS je konstantně aktivní a není regulována intracelulární 

koncentrací Ca2+. 

Exprese iNOS neprobíhá za fyziologických podmínek. Spouští se v okamžiku, kdy 

v organismu probíhá bakteriální infekce či nádorové onemocnění. Imunostimulační 

cytokiny či bakteriální patogeny indukují expresi iNOS, což vede k tvorbě NO. 

Množství vyprodukovaného NO závisí na typu buňky.  

I neimunitní buňky, indukované cytokiny, produkují určité množství NO 

(dostatečné k ovlivnění sousedních buněk) potřebné k obraně proti patogenům. Tak 

mohou např. endotelové buňky přispívat k ničení nádorových buněk. Pokud je exprese 

iNOS indukována v makrofázích, produkují obrovské množství NO, které působí 

cytostaticky až cytotoxicky.  

NO má afinitu k proteinem vázanému Fe, takže může inhibovat enzymy 

obsahující Fe v katalytickém centru. Inhibicí ribonukleotidreduktázy (klíčový enzym v 

replikaci DNA, který katalyzuje přeměnu ribonukleotidů na deoxyribonukleotidy) brání 

replikaci DNA a působí tak cytostaticky. 

Vysoké koncentrace NO vedou k tvorbě reaktivních forem dusíku. NO reaguje 

s kyslíkem za vzniku vysoce reaktivních oxidů dusíku (RNO). Tyto vysoce reaktivní 

látky mohou interferovat s DNA cílových buněk a způsobovat zlomy ve vláknech a 

fragmentaci. Tím působí cytostaticky a cytotoxicky na parazitické a některé nádorové 

buňky (Förstermann, 2012). 
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Role iNOS v patofyziologii 

Vysoké koncentrace NO, produkované iNOS při zánětlivých onemocněních a 

bakteriálních infekcích, mohou být škodlivé i pro zdravé buňky, pokud se uvolní 

na nesprávném místě. 

Za normálních podmínek je NO přeměňován na nitrit a nitrát. V případě nadbytku 

NO reaguje s kyslíkem za vzniku vysoce reaktivních RNO, jako jsou NO2
·, N2O3 a 

N2O4.  

2NO· + O2 → 2NO2
· 

NO· + NO· → N2O3 

NO2
· + NO2

· → N2O4 

 

NO2
· a RNO reagují s proteiny, lipidy, uhlovodíky a DNA a mění jejich strukturu 

a funkci, čímž poškozují tkáně. Navíc inhibují aktivitu antioxidačních enzymů a snižují 

hladiny některých antioxidantů, což dále přispívá k oxidačnímu stresu (Aktan, 2004; 

Förstermann, 2012). 

U aterosklerotického plátu byla prokázána zvýšená exprese iNOS v makrofázích, 

endotelových buňkách a hladkých svalových buňkách. Zvýšená exprese iNOS přispívá 

ke vzniku reaktivních forem kyslíku a dusíku, které oxidují LDL částice. Exprese iNOS 

tedy koreluje s oxidací lipidů (Ginnan, 2008). 

 

2.4.3. Regulace exprese iNOS 

Syntéza NO je u aktivovaných makrofágů a dalších buněk regulována řadou 

mechanismů na transkripční a posttranskripční a translační a posttranslační úrovni. 

Množství NO vytvořené iNOS je regulováno převážně na transkripční úrovni (Aktan, 

2004).  

 

Transkrip ční a posttranskripční regulace 

Transkripce iNOS genu závisí na typu buňky a stimulátoru. iNOS gen obsahuje 

vazebná místa pro transkripční faktory nukleární faktor-κB (NfκB), Jun/Fos 

heterodiméry, STAT rodinu transkripčních faktorů. 
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Stimulátory a inhibitory regulují transkripci iNOS genu prostřednictvím 

transkripčních faktorů. 

Mezi látky inhibující transkripční faktory patří protein tyrozin fosfatázy, 

fosfoinositid-3-kináza. Mezi látky aktivující transkripční faktory patří proteinkináza C, 

tyrozin kináza, janus kinázy, raf-1 proteinkináza, MAP kináza (mitogeny aktivující 

protein kináza), lipopolysacharidy, cytokiny, interferon-γ (IFN-γ), TNF-α (tumor 

necrosis factor-α), H2O2 a ROS.  

Pokud působí současně cytokiny či lipopolysacharidy s IFN-γ, vzájemně se 

potencují a dochází k synergické indukci exprese iNOS. 

NO může také regulovat svou vlastní produkci prostřednictvím zpětné vazby. 

V případě nedostatku NO zvyšuje hladinu intracelulárního cAMP a působí stabilizačně 

na iNOS mRNA. Při nadbytku NO v makrofázích inhibuje aktivaci NfκB. 

Do syntézy NO se dá zasáhnout i na posttranskripční úrovni ovlivněním stability 

iNOS mRNA. TGF-β (transforming growth factor)a zvýšená hladina intracelulárního 

Ca2+ destabilizují iNOS mRNA a inhibují tak indukci iNOS (Aktan, 2004). 

 

Translační a posttranslační modifikace 

Syntéza NO může být regulována i na translační a posttranslační úrovni. Aktivita 

iNOS se dá regulovat buď ovlivněním syntézy proteinu nebo ovlivněním proteinové 

stability, dimerizace, fosforylace, vazby kofaktorů a dostupností substrátů O2 a L-Arg. 

Další možností posttranslační modifikace je ovlivnění degradace iNOS proteinu (Aktan, 

2004). 

TGF-β podporuje degradaci iNOS proteinu a snižuje stabilitu iNOS mRNA. 

Působí jak na posttranskripční, tak i posttranslační úrovni.  

Syntéza NO může být dále regulována dostupností látek účastnících se syntézy 

iNOS, tzn. prostřednictvím účinku na substrát L-Arg, kofaktory hem a H4B a donor 

elektronů NADPH (Aktan, 2004). 

Další možností regulace syntézy NO je modifikace fosforylace. Byla prokázána 

posttranslační modifikace makrofágové iNOS tyrosinkinásami (Aktan, 2004). 
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2.5. Spontánně hypertenzní potkani 

Nejčastěji používaným zvířecím modelem esenciální hypertenze jsou spontánně 

hypertenzní potkani (SHR) s potkany kmene Wistar Kyoto (WKY), používanými 

jako normotenzní kontrola. 

Okamoto a Aoki vybrali pro páření jednoho samce potkana Wistar z kolonie 

v Kyotu se spontánní hypertenzí a samici potkana se zvýšeným KT. Páření čtyřikrát 

opakovali a vybrali potomky se známkami hypertenze trvajícími déle než 1 měsíc. 

Dalším pářením potkanů bratr-sestra s vysokým KT vznikl inbrední kmen spontánně 

hypertenzních potkanů.  

Jako model  lidské hypertenze používáme samce SHR potkanů, protože rozvíjí 

hypertenzi rychleji a dosahují vyšších hodnot KT než samice.  

 Esenciální hypertenze je velmi podobná u lidí i SHR potkanů. Stejně jako u lidí 

se u SHR potkanů zvyšuje KT  s věkem. 

SHR potkani mají podobný průběh onemocnění jako lidé. Nejprve se objevuje 

pre-hypertenzní stadium, rozvíjí se hypertenze. Zvyšuje se srdeční výdej a hypertrofují 

cévní buňky. Následuje stadium trvalé hypertenze, při kterém se srdeční výdej vrací 

k normálu a zvyšuje se cévní rezistence. S pokračující hypertenzí se u potkanů rozvíjí 

komplikace, jako jsou hypertrofie myokardu vedoucí k srdečnímu selhání, cerebrální 

léze (krvácení) a nefroskleróza s poškozenou funkcí ledvin. V důsledku těchto 

komplikací se průměrná délka života samců SHR za běžných podmínek pohybuje 

okolo 18 měsíců, zatímco u potkanů WKY je alespoň 24 měsíců. Tyto komplikace jsou 

hlavní příčinou úmrtí zvířat. 

Další výhodou SHR zvířecího modelu je stejný typ dědičnosti. U lidí i SHR 

potkanů jsme prokázali familiární výskyt hypertenze, přičemž se jedná hlavně 

o polygenní dědičnost. Ačkoliv známe řadu patogenetických mechanismů, které se 

podílí na vzniku esenciální hypertenze, stále neznáme vlastní vyvolávající příčinu 

hypertenze.  

Přínosem zvířecího modelu je mapování a identifikace genů zodpovědných 

za rozvoj hypertenze, což by mohlo přispět k pochopení vzniku a mechanismů 

hypertenze (Doggrell, 1998). 
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3. ZADÁNÍ A CÍL RIGORÓZNÍ PRÁCE 

Cílem této rigorózní práce bylo kvantifikovat expresi iNOS v aortě u spontánně 

hypertenzních potkanů (SHR) a normotenzních Wistar Kyoto (WKY) potkanů po 

podávání sunitinibu za použití imunohistochemických metod a stereologických metod. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4.1. Zvířata a předepsaná dieta 

Výzkum byl rozdělen na 2 experimenty, u kterých se sledovaly změny způsobené 

dlouhodobým příjmem sunitinibu experimentálními zvířaty (10 mg/kg za den v pitné 

vodě). Pro první experiment jsme použili inbrední samce kmene SHR, ve druhém 

experimentu nám jako laboratorní zvířata posloužili inbrední samci kmene WKY. Oba 

dva kmeny potkanů mají shodnou genetickou výbavu, ale kmen WKY má normální 

krevní tlak. 

Potkani byli v obou experimentech rozděleni do dvou skupin. Potkani v první 

skupině dostávali každý den po dobu 8 týdnů sunitinib (experimentální skupina), 

potkani ve druhé skupině tvořili kontrolní skupinu a místo sunitinibu přijímali čistou 

vodu. Období 8 týdnů je dvakrát delším obdobím, než je doporučeno u pacientů 

léčených sunitinibem. Po 8týdenním podávání sunitinibu následovala 5denní pauza, 

během které regeneroval organismus potkanů. Poté potkani opětovně dostávali 

sunitinib. Potkani z SHR kmene dalších 8 týdnů. Potkani z kmene WKY pouze 2 týdny, 

poněvadž vykazovali zřetelné symptomy celkové toxicity a snížení hmotnosti a tak 

nebylo delší užívání sunitinibu možné. Potkani byli usmrceni 24 hodin po podání 

poslední dávky. 

4.2. Imunohistochemie 

Provedli jsme imunohistochemické barvení na aortách potkanů. Odebrané aorty 

jsme ponořili do zmrazovacího média, poté zmrazili v kapalném dusíku a uložili 

při -80 ºC. Zmražené vzorky tkáně byly nakrájeny na kryostatu na řezy o tloušťce 7 µm. 

Po vysušení jsme řezy fixovali 30 minut v acetonu při -20 ºC. Poté jsme řezy nechali 

oschnout při pokojové teplotě a vložili je na 5 minut do fosfátového pufru (PBS), který 

udržuje pH 7,4 optimální pro barvení. Pro zablokování nespecifických vazebných míst 

jsme nechali řezy 30 minut inkubovat s 10% goat sérem (Sigma-Aldrich, ČR) v PBS. 

Dále jsme řezy inkubovali s anti-avidinem (15 minut při pokojové teplotě). Po oplachu 

v PBS následovala inkubace s anti-biotinem (15 minut při pokojové teplotě) a další 

oplach v PBS, čímž jsme dosáhli zablokování endogenního avidinu a biotinu v tkáni. 

Řezy jsme potom nechali přes noc inkubovat s primární protilátkou při 4 ºC. Použili 

jsme monoklonální protilátku rabbit anti-rat NOS2 (Santa Cruz Biotechnology, USA) 
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ředěnou v BSA v koncentraci 1/100. Druhý den po oplachu v PBS (2×5 minut) 

následovala inkubace se sekundární protilátkou goat anti-rabbit (1/400), značenou 

biotinem po dobu 30 minut. Po oplachu v PBS (5 minut) jsme blokovali endogenní 

peroxidázu ponořením řezů do 3% roztoku peroxidu vodíku na 15 minut. Po oplachu 

řezů v PBS (2×5 minut) jsme na řezy aplikovali ABC komplex elite 

(avidin-biotin-peroxidase-complex, Vector Laboratories, USA) a nechali probíhat reakci 

30 minut při pokojové teplotě. Po oplachu v PBS (2×5 minut) jsme na 45 sekund přidali 

chromogen 3,3’-diaminobenzidin (DAB, Dako, ČR) a řezy opět opláchli v PBS. Došlo 

tak k oxidaci DAB za vzniku stabilního hnědého produktu, který nám zobrazuje místa, 

kde došlo ke specifické imunohistochemické reakci. Jádra jsme dobarvili 

hematoxylinem. Nakonec jsme řezy opláchli v destilované vodě a následně odvodnili a 

projasnili v acetonu (oplach), aceton-xylenu (3 minuty), xylen-acetonu (3 minuty) a 3× 

v xylenu (2 minuty). Nakonec jsme preparáty zamontovali do Eukitu. 

 

4.2.1. Princip metody ABC  

Základním principem je detekce konkrétního antigenu za použití vazby 

mezi antigenem a protilátkou. Jedná se o nepřímou trojstupňovou metodu. Primární 

protilátka se naváže ke tkáňovému antigenu (iNOS). Dále se aplikuje sekundární 

protilátka, značená biotinem, která se váže na primární protilátku. Po přidání ABC 

komplex elite dojde k pevné vazbě biotinu sekundární protilátky s avidin-biotinovým 

komplexem značeným křenovou peroxidázou. Avidin má 4 vazebná místa, schopná 

vazby s molekulou biotinu. Některá jsou obsazená komplexem biotinu s peroxidázou. 

Zbytek se váže na biotin sekundární protilátky. K vizualizaci lokalizace antigenu se 

používá chromogen DAB. Peroxidáza oxiduje DAB za vzniku hnědého stabilního 

produktu, který pozorujeme světelným mikroskopem. Aby nedošlo k falešné pozitivní 

reakci díky endogenní avidin-biotinové aktivitě a aktivitě endogenní peroxidázy, je 

nutno blokovat jejich aktivitu reakcí s jejich substrátem (Beranová, 2012). 
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Obr. 7 Princip metody ABC. Na tkáňový antigen se váže primární protilátka. Sekundární protilátka, 

značená biotinem, se váže na primární protilátku. Po přidání avidin-biotin-peroxidázového komplexu se 

na biotin sekundární protilátky váže avidin-biotinový komplex značený peroxidázou. K vizualizaci 

antigenu dochází po přidání chromogenu (Beranová, 2012). 

 

4.3. Kvantitativní analýza exprese iNOS v aortě 

Plocha exprese iNOS byla kvantifikována pomocí stereologických metod 

(Nachtigal, 2004). Nejprve byla nakrájena série 50 řezů o tloušťce 7 µm, následně byl 

proveden systematický náhodný výběr řezů z referenčního objemu. První řez pro každé 

barvení byl vybrán náhodně a pak se vybral každý 10. řez, takže ke stereologickému 

odhadu bylo použito pět řezů od 1 potkana pro každé barvení. Byla použita metoda 

bodové testovací mřížky zvolená tak, abychom napočítali více než 100 průsečíků mezi 

body sítě a pozitivitou iNOS barvení na cévním endotelu na jednu cévu. Odhadovaná 

plocha barvení se vypočítala podle vzorce:  

estA = a·P, 

kde parametr a charakterizuje plochu příslušející jednomu testovacímu bodu sítě a P je 

počet průsečíků mezi body testovací sítě a pozitivitou barvení. 

Fotodokumentace a digitalizace snímků z mikroskopu Olympus AX 70 byla 

provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp. Ottawa, Canada) a 

softwarem pro obrazovou analýzu NIS (Laboratory Imaging, Czech Republic). 

Stereologická analýza byla hodnocena pomocí softwaru PointGrid ELLIPSE (ViDiTo) 

Plochu exprese iNOS jsme kvantifikovali pomocí stereologických metod 

(Nachtigal, 2004). 
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4.4. Statistická analýza 

Všechny hodnoty v grafech jsou formulovány jako průměr ± SEM (střední chyba 

průměru) pro 6 potkanů v každé skupině. Uplatnili jsme nepárový T test pro 

vyhodnocení rozdílů ve výsledcích mezi jednotlivými skupinami potkanů. Odlišnosti 

mezi jednotlivými skupinami zvířat byly statisticky významné, jestliže P ≤ α, kde 

α = 0,05. Pro vyhodnocení jsme použili GraphPad Prism software (verze 4.0). 
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5. VÝSLEDKY 

Provedli jsme imunohistochemické barvení u 120 preparátů, které jsme získali 

systematicky náhodným výběrem 5 preparátů od 6 potkanů z jednotlivých skupin. 

Celkově jsme u některých zvířat pozorovali expresi iNOS v tunica media a na cévním 

endotelu. Nicméně jsme se rozhodli expresi iNOS kvantifikovat pouze na cévním 

endotelu. 

Pokud jsme porovnávali intenzitu a plochu barevní iNOS, tak jsme nepozorovali 

významné rozdíly v expresi iNOS na endotelu u WKY potkanů bez i po podávání 

sunitinibu (viz obr. 8, 9). Pokud jsme ovšem hodnotili expresi iNOS u SHR potkanů, 

tak bylo zřejmé, že exprese iNOS je výraznější právě po podávání sunitinibu (viz 

obr. 11). Pro statistické vyhodnocení těchto pozorování jsme dále provedli kvantifikaci 

exprese iNOS, abychom exaktně vyjádřili výsledky imunohistochemického barvení.  

 

 

Obrázek 8 Reprezentativní obrázky iNOS exprese u WKY potkanů v aortě. Jádra jsou dobarvena 

hematoxylinem. Zvětšení 20x, čára označuje 50µm. 
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Obrázek 9 Reprezentativní obrázky iNOS exprese u WKY potkanů v aortě po podávání sunitinibu. 

Jádra jsou dobarvena hematoxylinem. Zvětšení 20x, čára označuje 50µm. 

 

 

Obrázek 10 Reprezentativní obrázky iNOS exprese u SHR potkanů v aortě. Jádra jsou dobarvena 

hematoxylinem. Zvětšení 20x, čára označuje 50µm. 
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Obrázek 11 Reprezentativní obrázky iNOS exprese u SHR potkanů v aortě po podávání sunitinibu. 

Jádra jsou dobarvena hematoxylinem. Zvětšení 20x, čára označuje 50µm. 

 

5.1. Kvantifikace exprese iNOS v aortě 

Kvantifikaci exprese jsme celkově provedli u 120 řezů. 30 řezů bylo hodnoceno 

v každé skupině. Použitá kvantifikační analýza potvrdila nálezy pozorované 

v mikroskopu. Podávání sunitinibu u WKY potkanů nevedlo k signifikantní změně 

exprese iNOS ve srovnání s kontrolní skupinou (0,001547 ± 0,0005878 mm2 versus 

0,002213 ± 0,0005228 mm2, P = 0,416) (graf 12). 

Na druhou stranu podávání sunitinibu u SHR potkanů vedlo k signifikantnímu 

nárůstu plochy barvení iNOS ve srovnání s kontrolní skupinou (0,002373 ± 0,0001844 

mm2 versus 0,004667 ± 0,0008318 mm2, P = 0,03) (graf 13). 
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Graf 12 Kvantifikace exprese iNOS v aortě u  WKY potkanů. 

 

 

Graf 13 Kvantifikace exprese iNOS v aortě u SHR potkanů. *P = 0,03 
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6. DISKUZE 

Cílem této rigorózní práce bylo popsat a kvantifikovat expresi inducibilní NO 

syntázy u WKY a SHR potkanů po podávání sunitinibu s cílem zjistit, zda se tento 

marker dysfunkce endotelu mění po dané terapii.  

Angiogeneze, vznik nových kapilár z již existujících, je nezbytná pro růst nádoru a 

tvorbu metastáz. Tento proces reguluje řada růstových faktorů a jejich receptorů, mezi 

nimiž hraje klíčovou roli pro-angiogenní VEGF a jeho receptory. V současné době je 

registrováno mnoho léčiv, která zasahují do aktivity VEGF a jeho receptorů (Gupta, 

2011). Tato léčiva se buď vážou na VEGF a zabraňují vazbě k receptoru VEGFR, nebo 

inhibují tyrozinkinázy a brání tak intracelulárnímu šíření signálu (Aparicio-Gallego, 

2011). Indikací těchto léčiv jsou některé typy nádorů. Jedním z nejčastěji používaných 

inhibitorů angiogeneze je sunitinib. Jedná se o perorálně podávaný multikinázový 

inhibitor tyrozinkináz, který se používá v léčbě metastatického adenokarcinomu ledviny 

a gastrointestinálního stromálního tumoru. Použití u dalších nádorů je ve fázi klinického 

hodnocení (Gupta, 2011). 

Užívání inhibitorů angiogenze je spojováno s výskytem nežádoucích účinků. 

Hypertenze je jedním z nejčastějších nežádoucích účinků hlášených u pacientů 

s gastrointestinálním stromálním tumorem a metastatickým adenokarcinomem ledviny 

ve III. fázi klinického hodnocení. U pacientů užívajících sunitinib byla incidence všech 

stadií hypertenze 21,6 % (Aparicio-Gallego, 2011).  

Jelikož hypertenze přispívá k rozvoji endoteliální dysfunkce, zaměřili jsme se 

na expresi iNOS v aortě (Marson, 2008). U savců vytváří NO syntáza 3 různé izoformy 

NOS : neuronální ‘n’NOS (NOS I), inducibilní ‘i’NOS (NOS II), a endoteliální ‘e’NOS 

(NOS III) (Förstermann, 2012). Za fyziologických podmínek buňky neexprimují 

inducibilní NOS. Exprese iNOS však může být indukována bakteriálními 

polysacharidy, cytokiny a dalšími látkami. Množství vyprodukovaného NO pak závisí 

na typu buňky. Pokud je exprese iNOS indukována u makrofágů, produkují velké 

množství NO a působí tak cytotoxicky na cílové buňky (Chatterjee, 2008). Avšak 

produkce velkého množství NO endoteliálními buňkami může být markerem poškození 

endotelu či jeho funkce. 
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V této rigorózní práci imunohistochemické barvení ukázalo, že iNOS je 

exprimována na endotelu a v tunice media u všech potkanů ve studii, ovšem s rozdílnou 

intenzitou. 

Z výsledků kvantitativní analýzy vyplývá, že podávání sunitinibu nevedlo 

ke změně endotelové exprese iNOS ve srovnání s kontrolní skupinou u normotenzních 

WKY potkanů. To naznačuje, že sunitinib pravděpodobně neindukuje poškození funkce 

endotelu u normotenzních zvířat. Na druhou stranu léčba sunitinibem signifikantně 

zvýšila expresi iNOS na endotelu u SHR potkanů, což může znamenat, že má sunitinib 

větší účinek u zvířat s hypertenzí. Zatím není zřejmé, proč sunitinib ovlivňuje expresi 

iNOS pouze u hypertenzních zvířat. Z jednoho markeru nelze usuzovat na to, že 

sunitinib indukuje dysfunkci endotelu pouze u SHR potkanů, k tomu je potřeba studovat 

další markery. 

Z těchto výsledků je patrné, že endotel aorty u normotenzních a hypertenzních 

potkanů reaguje odlišně na podávání sunitinibu, což je jev, který bude předmětem 

dalších studií. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem této rigorózní práce bylo kvantifikovat expresi iNOS v aortě u spontánně 

hypertenzních potkanů (SHR) a normotenzních Wistar Kyoto (WKY) potkanů po 

podávání sunitinibu za použití imunohistochemických metod a stereologických metod. 

Exprese iNOS byla pozorována v tunice media a na cévním endotelu u všech 

zvířat ovšem s rozdílnou intenzitou. 

Podávání sunitinibu nevedlo ke změně endotelové exprese iNOS ve srovnání 

s kontrolní skupinou u normotenzních WKY potkanů. 

Podávání sunitinibu ovšem významně zvýšilo endotelovou expresi iNOS ve 

srovnání s kontrolní skupinou u hypertenzních SHR potkanů. 

Tyto výsledky naznačují, že sunitinib ovlivňuje cévní endotel různým způsobem u 

normotenzních a hypertenzních zvířat, což je jev, který bude předmětem dalších studií. 
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