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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AG
ALT
cGMP
CNS
CsA
DAB
EM
eNOS
FAD
FBS
FMN
IL-1β
INF-γ
iNOS
L-NAME
LPS
NADPH
NGS
nNOS
PBS
SNAP
TBS
TBS/T
TNF-α
TUNEL

aminoguanidin
alanin aminotransferáza
cyklický guanosin monofosfát
centrální nervový systém
cyklosporin A
diaminobenzidin
elektronová mikroskopie
endotelová syntáza oxidu dusnatého
flavinadenindinukleotid
fetální bovinní sérum
flavinadenindinukleotid
interleukin-1-beta
interferon-gama
inducibilní syntáza oxidu dusnatého
L-nitroargininmetylester
lipopolysacharid
nikotinamindinukleotidfosfát
normal goat serum (normální kozí sérum)
neuronová syntáza oxidu dusnatého
phosphate buffered saline (fosfátový pufr slaný)
S-nitroso N-acetylpenicilamin
Tris-NaCl
Tris-NaCl + 0,1% Triton X-100
tumor necrosis factor-alpha
terminal deoxyribonucleotidyl transferase mediated dNTP nick-end labelling
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ÚVOD

Oxid dusnatý (NO) je jedna z nejmenších signálních molekul, která je produkována
v lidském organismu. Od roku 1985, kdy bylo zjištěno, že je aktivně syntetizován savčí
buňkou (Stuehr a Marletta 1985), se NO stal předmětem zkoumání stále rostoucího počtu
badatelských týmů. Velký význam v biologii byl NO přisouzen v roce 1992, kdy časopis
Science přiřkl

této sloučenině označení ,,Molekula roku“.

Za pionýrskou práci při

odhalování vlastností NO a jeho role v lidském organismu obdrželi v roce 1998 Robert
Furchgott, Louis Ignarro a Ferid Murad Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
Skutečností, která přitahuje takový zájem o tuto molekulu s vlastnostmi volného radikálu,
je její široké spektrum účinků v mnoha fyziologických i patologických procesech. Mezi
nejznámější

a

nejdéle

studované

patří

jeho

významné

regulační

funkce

v kardiovaskulárním (Ignarro et al. 1987), nervovém (Bredt a Snyder 1992) a imunitním
systému (Green et al. 1990). Výzkum posledních dvou desítiletí však ukazuje, že NO může
být produkován téměř ve všech tkáních.
V rámci dizertace byl oxid dusnatý sledován s ohledem na jeho možný vliv na
buněčnou proliferaci a programovanou buněčnou smrt – apoptózu v různých orgánech a za
různých okolností. Jednalo se především o působení NO na tyto procesy v játrech, ve dvou
patologicky změněných endokrinních orgánech – příštítných tělíscích a štítné žláze a roli
NO při nosní polypóze. Dále byl NO zkoumán z hlediska možné souvislosti mezi
chronickým zánětem tonzil a karcinomem orofaryngu. V úvodu dizertace budou tedy
nejprve popsány obecné chemické a fyziologické vlastnosti NO. Následně bude přiblížen
dosavadní stav vědomostí o roli NO ve studovaných orgánech.

Syntéza NO
NO je syntetizován z L-argininu v reakci spotřebovávající kyslík za vzniku NO a
citrulinu. Děje se tak enzymatickou reakcí pomocí tří různých izoforem syntázy oxidu
dusnatého (NOS): dvou konstitutivních – endotelové (eNOS, NOS-III), neuronové (nNOS,
NOS-I) a jedné inducibilní (iNOS, NOS-II) (Billiar 1995). Všechny izoenzymy vyžadují
přítomnost kofaktorů NADPH, FAD, FMN a tetrahydrobiopterinu. Obsahují hem a mají
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strukturu

homodimeru.

Aktivita

konstitutivních

NOS

je

regulována

hladinou

cytoplazmatického kalcia, při jejímž zvýšení dochází k vazbě komplexu Ca2+/kalmodulinu
a k aktivaci enzymu. Ten pak produkuje relativně malé množství NO. Na druhé straně
iNOS váže za fyziologických podmínek Ca2+/kalmodulin silně a jeho regulace probíhá na
transkripční a posttranskripční úrovni. Inducibilní (iNOS) je exprimována jako odpověď na
různé stimuly (např. cytokíny) a produkuje větší množství NO, nezávisle na hladině
intracelulárního vápníku. Mezi látky stimulující její expresi patří lipopolysacharid (LPS),
interleukin-1β (IL-1β), interferon-γ (INF-γ) a tumor nekrotizující faktor-α (TNF-α).
Účinky těchto cytokínů se vzájemně potencují (Geller et al. 1993).

Působení NO v lidském organizmu
V závislosti na izoformě NOS, na místě a množství produkovaného NO vykonává
tato molekula rozmanité funkce. Je účinným mediátorem v centrálním nervovém systému
(Bredt a Snyder 1992), kde se mimo jiné účastní vývoje a zrání CNS a podílí se na procesu
tvorby paměťových vjemů (O´Dell et al. 1994). NO působí i jako přenašeč v periferním
nervstvu. Ovlivňuje též funkci svaloviny GIT a zprostředkovává přenos nervových
impulsů v corpora cavernosa při erekci penisu (Burnett et al. 1992). Důležité jsou účinky
NO v kardiovaskulárním systému, kde působí vasodilataci (Ignarro et al. 1987), inhibuje
adhezi a agregaci trombocytů (Radomski et al. 1987), potlačuje agregaci neutrofilů (Kubes
et al. 1991) a proliferaci hladkých svalových buněk cév (Nakaki et al. 1990). Úloha NO je
velmi významná v imunitním systému, kde zprostředkovává baktericidní a tumoricidní
aktivitu makrofágů (Hibbs et al. 1987). Při infekci dochází ke stimulaci exprese iNOS, a to
především v makrofázích a neutrofilních leukocytech. NO, produkovaný touto izoformou,
přispívá k eliminaci patogenů způsobujících např. malárii (Nussler et al. 1991) nebo
leishmaniózu (Green et al. 1990). Také některé viry (Karupiah et al. 1993) a bakterie
(Malawista et al. 1992) mohou být zabíjeny nebo jejich množení může být inhibováno
účinkem NO. Podobně jako jiné imunitní mechanismy, i produkce NO při infekci a zánětu
může mít určité negativní důsledky. Zvýšená tvorba NO při sepsi může vést k nadměrné
vasodilataci a k šoku (Kilbourn et al. 1991). NO může být dále jedním z faktorů
podmiňujících některá autoimunitní onemocnění (McCartney-Francis et al. 1993) a
chronické záněty neznámé etiologie (Middleton et al. 1993).
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Chemie a biochemie NO
Působení NO v lidském organismu je velmi významné i pro medicínu, neboť se
zjistilo, že celá řada patologických stavů je spojena s poruchami jeho produkce. Může se
jednat o odchylky v tvorbě NO, vedoucí k jeho zvýšené nebo snížené hladině, nebo o zcela
nežádoucí tvorbu NO v určité tkáni nebo orgánu. Reaguje s různými sloučeninami (např.
enzymy, hemoproteiny), včetně dalších volných radikálů, a takto ovlivňuje buněčné děje
jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Vzhledem ke své velké reaktivitě, účinkuje NO
většinou v blízkosti místa svého vzniku. Jedná se tedy zejména o parakrinně aktivní
sloučeninu. Odhaduje se, že NO může z místa svého vzniku difundovat na vzdálenost
několikanásobků průměru těla buňky. Umožňuje mu to jeho malá velikost a hydrofóbní
charakter. Pro působení NO na buněčné struktury je významná jeho schopnost reagovat se
superoxidem za vzniku reaktivního volného radikálu peroxynitritu. Peroxynitrit je také
z největší části zodpovědný za škodlivé účinky NO. Signální funkce NO je dána reakcí
s proteiny obsahujícími hem. Tak je tomu i v případě stimulace guanylátcyklázy, která po
vazbě NO vytváří molekulu druhého posla – cGMP. Další možnost jeho interakce skýtá
nitrosylace thiolových zbytků. Ta je však možná po přeměně NO na nitrosoniový kationt –
NO+.

NO a buněčná proliferace
Opakovaně bylo demonstrováno, že NO může stimulovat i potlačovat buněčnou
proliferaci. Přímý vliv na expresi proteinů regulujících buněčný cyklus byl dokumentován
například při inhibici proliferace buněk hladké svaloviny cév (Kibbe et al. 2000).
Stimulační působení na buněčnou proliferaci bylo na druhé straně pozorováno v játrech.
Hepatocyty jsou za fyziologických podmínek v játrech v klidovém stavu. Aby mohlo dojít
k jejich proliferaci musí být zvýšena jejich vnímavost k mitogením signálům. Ty jsou
zprostředkovány příslušnými cytokíny (Court et al. 2002). Bylo zjištěno, že NO může
uvést hepatocyty do stavu umožňujícího reagovat na působení hepatocytového růstového
faktoru. Této pohotovosti bylo dosaženo snížením cytoplazmatické hladiny S-adenosylmethioninu (García - Trevijano et al. 2002).
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NO a programovaná buněčná smrt – apoptóza
Souhra dvou základních procesů života buňky – buněčné proliferace a programované buněčné smrti ovlivňuje homeostázu orgánů při vývoji i v dospělosti. Na základě
množství dosud publikovaných sdělení je stále více zřejmá důležitá úloha NO v regulaci
těchto dějů, a to jak v normě, tak i za různých patologických stavů. Působení NO na programovanou buněčnou smrt – apoptózu je komplexního charakteru. NO může na straně
jedné vyvolat nekrózu i apoptózu, na straně druhé může vést k potlačení buněčné smrti.
Některé buněčné elementy jsou velmi vnímavé k působení NO a podléhají nekróze nebo
apoptóze po vystavení i malé koncentraci NO. Apoptóza navozená NO byla zjištěna například u makrofágů (Albina et al. 1993, Sarih et al. 1993), B-buněk pankreatu (Kaneto et
al. 1995), thymocytů (Fehsel et al. 1995), neuronů (Liu et al. 2001), a některých buněk
nádorových. U řady buněk vede působení oxidu dusnatého k potlačení apoptózy. Bylo to
zjištěno například u hepatocytů (Kim et al. 1997a), lidských B-lymfocytů (Mannick et al.
1994), endotelových buněk (Dimmeler et al. 1997), kardiomyocytů (Cheng et al. 1995),
splenocytů (Genaro et al. 1995) a buněk ovariálních folikulů (Chun et al. 1995).

ROLE NO VE STUDOVANÝCH ORGÁNECH A TKÁNÍCH – VLIV
NA APOPTÓZU A BUNĚČNOU PROLIFERACI

Produkce NO v játrech
Za normálních okolností je v játrech přítomna pouze konstitutivní eNOS, která zde
udržuje adekvátní cirkulaci krve (Wiest a Groszmann 2002). Množství produkovaného NO
je za standardních okolností malé. Během jaterního poškození dochází ke stimulaci exprese
další izoformy – iNOS, jakožto výrazu obranné reakce. Mezi stavy vyvolávající expresi
iNOS patří endotoxémie, hemoragický šok, ischemicko-reperfúzní poškození, infekce,
sepse, hepatitida, expozice ozónu, produkce reaktivních kyslíkových radikálů a také
regenerace jater (Li a Billiar 1999). Vzápětí poté, co je zahájena její exprese, iNOS začne
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vytvářet velké množství NO, který působí jako významný regulátor zánětlivé odpovědi
během infekce. Produkce iNOS v hepatocytech a Kupfferových buňkách je indukována
LPS, TNF, IL-1β a INF-, jako i synergistickým působením těchto cytokinů (Geller et al.
1993). Také jaterní endotelové buňky a Itovy buňky jsou rovněž schopné vytvářet iNOS
(Helyar et al. 1994, Spitzer 1994). Během zánětu se tudíž buňky jaterního parenchymu
nalézají v prostředí s vysokou hladinou NO, který je produkován jak samotnými
hepatocyty, tak i okolními buňkami.

Pozitivní a negativní účinky NO v játrech
Jak již bylo zmíněno, je možné se setkat jak s protektivními, tak škodlivými efekty
zprostředkovanými NO (Li a Billiar 1999). Je tomu tak i v játrech. S ohledem na jeho efekt
na krevní průtok, je NO produkovaný eNOS obecně označován za protektivní faktor
(Wiest a Groszmann 2002). Naopak důsledky aktivace iNOS během různých druhů
jaterního poškození jsou dosti protichůdné. Bylo demonstrováno, že NO působí v játrech
protektivně při jaterní regeneraci (Rai et al. 1998), při poškození jater způsobeném současnou aplikací TNF- a D-galaktosaminu (Saavedra et al. 1997), nebo při poškození jater
působením CCl4, kdy působením NO došlo k omezení oxidativního stresu (Muriel 1998).
V jiném experimentálním modelu NO naopak zhoršil oxidativní poškození a způsobil
oběhové selhání (Thiemermann et al. 1995).

Škodlivé působení NO bylo rovněž

zaznamenáno během hemoragického šoku a

při ischemicko-reperfúzním poškození

(Hierholzer et al. 1998).

NO a apoptóza v játrech
Apoptóza je v játrech za fyziologických okolností součástí mechanismů zajišťujících konstantní počet buněk. Její frekvence je zvýšena za různých patologických okolností.
Častého výskytu apoptotického zániku hepatocytů jsme svědky u alkoholického poškození
jater (Goldin et al. 1993), virové hepatitídy (Rivero et al. 2002), cholestázy (Patel et al.
1994), jaterního selhání (Strand et al. 1998) a při intoxikaci (Cascales et al. 1994). Naopak
rezistence vůči apoptotickým stimulům je považována za důležitý faktor při vzniku
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hepatocelulárního karcinomu (Ito et al. 1998). Otázka, jak NO ovlivňuje apopotózu při
různých druzích jaterního poškození je důležitým aspektem role NO v tomto orgánu a
určuje, zda působení NO bude prospěšné či naopak škodlivé.

Účinky NO na apoptózu hepatocytů in vivo
U potkanů s endotoxémií vedlo podání selektivních inhibitorů iNOS ke zvýšení
frekvence apoptózy v játrech (Ou et al. 1997). To se projevilo fragmentací DNA detekovanou užitím metody terminal deoxyribonucleotidyl transferase mediated dNTP nick-end
labelling (TUNEL). Protiapoptotický efekt NO byl pozorován při srovnání jaterního poškození u myší s funkční iNOS a myší iNOS deficientních při salmonelové infekci. Deficientní myši měly zvýšený počet apoptotických buněk v játrech ve srovnání s kontrolními
zvířaty, která byla pravděpodobně chráněna baktericidním působením NO (Alam et al.
2002). Po částečné hepatektomii měly myši postrádající iNOS výrazně oslabenou schopnost jaterní regenerace. Kromě dalších faktorů byla tato výrazně omezená schopnost obnovit původní velikost jater zapříčiněna masivním výskytem apoptotické smrti hepatocytů
(Rai et al. 1998). Významného protektivního účinku vůči hepatotoxicitě a programované
buněčné smrti bylo dosaženo pomocí látky uvolňující NO – V-PYRRO/NO u potkanů,
kteří byli pod vlivem TNF- a D-galaktosaminu (Saavedra et al. 1997). Totožná látka
dramaticky potlačila jaterní poškození vyvolané kombinací LPS a D-galaktosaminu u
myší, přičemž došlo i ke snížení aktivity kaspázy-3 (Liu et al. 2002).

Vliv NO na apoptózu hepatocytů in vitro
Významného pokroku bylo dosaženo při modelování vlivu NO na apoptózu jaterních buněk in vitro. Několik pokusů bylo provedeno na myších a lidských hepatocytech.
Nejčastěji však byly studovány potkaní hepatocyty (Gumpricht et al. 2002, Kim et al.
1997a, Schoemaker et al. 2002). Účinky NO byly sledovány jednak při spontánní apoptóze
buněk v kultuře, tak i při apoptóze indukované. Několik prací přináší zprávy o apoptóze
navozené NO, jenž byl dodán prostřednictvím nitroprusidu sodného. Tato látka, podaná v
koncentraci 0,5 mM navodila po 24 hodinové expozici poškození buněk, které se

9

manifestovalo uvolněním jaterních enzymů do média. Zánik jaterních buněk byl dokumentován vzestupem obsahu hypodiploidní DNA stanoveném průtokovou cytometrií po
značení propidium iodidem. Dále byl zvýšen podíl cytosolických fragmentů DNA stanovených pomocí enzyme-linked immunosorbent assay (Wang et al. 1998). Řada autorů
naopak uvádí protiapoptotické působení NO. Inhibiční působení na programovanou buněčnou smrt bylo prokázáno při apoptóze navozené kombinací TNF-α a aktinomycinu D.
Buňky, jež byly vystaveny 750 μM koncentraci NO donoru SNAP několik hodin před
podáním TNF-α a aktinomycinu D byly chráněny před toxicitou a apoptózou. Odolnost
buněk vůči toxickému působení TNF-α byla dána do souvislosti s expresí hsp70 (Kim et
al. 1997a). V jiné studii byl hepatoprotektivní účinek NO zaznamenán při spontánní apoptóze hepatocytů po čtyřdenní kultivaci (Kim et al. 1997b). Spontánní pokles viability byl
zastaven podáním NO donorů SNAP a V-PYRRO/NO a dále stimulací buněk k expresi
iNOS v odpovědi na kombinaci cytokínů (IL-1β a IFN-γ). Hepatoprotektivní účinek byl
manifestován poklesem enzymatické aktivity kaspázy-3. V kulturách pod ochranným vlivem této cytokínové kombinace byla potlačena degradace poly-(ADP-ribóza)-polymerázy,
ke které při apoptóze dochází. Navrženým mechanismem protiapoptotického působení NO
byla inhibice aktivity kaspázy-3 prostřednictvím S-nitrosylace cysteinu v katalytickém
místě enzymu a prostřednictvím mechanismu závislém na cGMP.
Tyto výsledky byly dále potvrzeny prací přinášející důkazy pro inhibici apoptózy
navozené TNF-α a actinomycinem D (ActD) (Li et al. 1999). V tomto případě bylo zabráněno aktivaci prokaspázy-3. Pozitivně byly ovlivněny i apoptotické změny funkce
mitochondrií. Účinkem NO bylo potlačeno zhroucení mitochondriálního transmembránového potenciálu a cytoplazmatické hladiny cytochromu c se navrátily zpět k normálním
hodnotám. NO inhiboval aktivaci a aktivitu prokaspázy-8, coby další součásti apoptotické
kaskády aktivované TNF-α. Jiná studie prokázala inhibiční účinek donoru V-PYRRO/NO
na aktivitu kaspázy-3 při apoptóze navozené kombinací TNF-α, IL-1β, IFN-γ, LPS a ActD
(Schoemaker et al. 2002).
Dosud zmíněné protiapoptotické účinky NO byly studovány na modelech jaterního
poškození vyvolaného cytokíny uvolněnými při zánětu a během jaterního selhání. Nicméně
podobných

výsledků

bylo

dosaženo

glykochenodeoxycholátu, kterým

bylo

při

podání

hydrofóbní

simulováno cholestatické

žlučové

kyseliny

poškození jater

(Gumpricht et al. 2002). Donory NO zde potlačily apoptózu a snížily aktivitu kaspázy-3,
mitochondriální depolarizace však působením NO ovlivněna nebyla.
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NO a příštítná tělíska
Role NO ve fyziologii a patologii příštítných tělísek zatím zcela objasněna nebyla.
Jediná studie ukázala imunopozitivitu pro nNOS v oxyfilních buňkách a dále známky
aktivity NOS pomocí histochemického průkazu NADPH diaforázy v endotelu i ve žlázovém parenchymu (Luts et al.1996).

Role NO ve štítné žláze a nodózní strumě
Exprese eNOS v normální štítné žláze byla lokalizována nejen v endotelu kapilár,
ale uvádí se i její přítomnost ve folikulárních buňkách (Colin et al. 1997). Heterogenní
imunopozitivita folikulárních buněk pro eNOS a slabá pozitivita pro iNOS v téže lokalizaci
byla pozorována při nodózní strumě spolu s pozitivitou pro eNOS pouze v části kapilárního řečiště (Kayser et al. 2000). Při porovnání exprese eNOS v epitelu aktivních
folikulů a folikulů neaktivních s plochým epitelem, byla imunopozitivita častější ve folikulech aktivních a to jak v normální štítné žláze, tak při nodózní strumě (Gérard al. 2002).

Role NO ve vztahu k chronické tonzilitidě a karcinomu orofaryngu
S ohledem na účast NO v řízení a vykonávání obranných funkcí organismu je významná souvislost mezi infekcí a zánětlivými procesy probíhajícími v určitém orgánu a
následným vznikem maligního onemocnění. Obecně jsou známy příklady iniciačního a
promočního působení některých infekčních agens. Solidními daty je podpořena úloha lidských papilomavirů při vzniku karcinomu děložního čípku (Bosch et al. 2002), úloha virů
hepatitidy B a C na vzniku hepatocelulárního karcinomu (Anzola 2004), působení EBV při
vzniku nasofaryngeálního karcinomu (Busson et al. 2004) a Burkittova lymfomu (Bell a
Rickinson 2003).
Takováto infekční agens působí kancerogenezu prostřednictvím své schopnosti
relativně specificky pozměnit genetickou informaci napadených buněk a také ovlivnit expresi onkogenů a tumor supresorových genů. Účinky NO jsou spíše charakteru nespecifického poškození DNA, které je dáno chemickými vlastnostmi této molekuly a jejích
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metabolitů, jak již bylo zmíněno. Zánětlivé onemocnění, které je spojeno v případě chronického průběhu s trvale vysokou hladinou NO a jiných radikálů, může k takovému nepřímému poškození vést. Možná role NO spojující chronickou tonzilitídu s karcinomem
orofaryngu prostřednictvím působení na apoptózu a buněčnou proliferaci dosud studována
nebyla.

Exprese NO syntáz u karcinomu orofaryngu
Karcinom orofaryngu je jednou z malignit, u nichž byla v poslední době studována
exprese izoforem NOS s cílem osvětlit možnou úlohu NO při vzniku, růstu a šíření nádoru.
Byla zjištěna vazba úrovně exprese iNOS na imunoreaktivitu buněk pro tumorsupresorový
protein p53 (Pukkila et al. 2002). Korelace mezi mírou exprese iNOS na straně jedné a
přítomností vzdálených metastáz a rozsahem tumoru na straně druhé však v této studii
nalezena nebyla. V jiné práci se dospělo k poznatku, že celková aktivita NOS je vyšší u
karcinomů hlavy a krku oproti normální sliznici. Dále bylo zjištěno, že nádory s pozitivitou
metastáz do regionálních uzlin vykazují větší aktivitu NOS, jakož i bohatší vaskularizaci.
Stupeň vaskularizace a aktivita NOS spolu pozitivně korelovaly (Gallo et al. 1998). Vztah
exprese NOS k apoptotickým procesům, ani k buněčné proliferaci přímo u karcinomu
orofaryngu, zatím studován nebyl. Byla však sledována korelace mezi expresí iNOS a
pozitivitou pro marker proliferace Ki-67 v normální a dysplastické sliznici dutiny ústní a v
dlaždicobuněčném karcinomu dutiny ústní. iNOS byla zvýšena u dysplázie a karcinomu.
Pozitivní korelace mezi expresí iNOS a buněčnou proliferací byla potvrzena pouze u mírné
a střední dysplázie (Brennan et al. 2001).

Exprese NO syntáz při zánětech nosní sliznice
V nosní sliznici dochází k primárnímu kontaktu s patogenními organizmy přítomnými ve vzduchu. Byly v ní detekovány všechny tři známé izoformy NOS. Imunopozitivitu
pro nNOS zde vykazují nervová vlákna, inervující krevní cévy a submukózní žlázky (Lee
et al. 1995). Endotelová izoforma NOS byla imunohistochemicky lokalizována nejen
v endotelu cév, ale i ve žlázovém epitelu a víceřadém cylindrickém epitelu nosní dutiny
(Furukawa et al. 1996). Exprese NOS byla dávána do souvislosti s celou řadou funkcí.
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V obraně proti infekci se nespecifickými antimikrobiálními účinky uplatňuje iNOS. Tato
izoforma je ve zvýšené míře syntetizována při alergii (Kawamoto et al. 1999). Vztah
exprese iNOS k apoptóze a buněčnému cyklu při zánětlivých procesech v nosní sliznici byl
sledován zatím pouze okrajově. Nálezy na elektronmikroskopické úrovni poukazují na
výskyt zanikajících buněk v blízkosti iNOS exprimujících eosinofilů, infiltrujících sliznici
nosních polypů (Watanabe et al. 2002). To může podporovat představu cytotoxického
působení NO v případě jeho nadměrné produkce. Vznik komplikujícího onemocnění –
nosní polypózy, by potom mohl být důsledkem zvýšené proliferační aktivity v rámci
reparace poškozené nosní sliznice. Tato zvýšená míra proliferace byla při nosní polypóze
opakovaně zjištěna (Hassid et al. 1997).
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CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE

Cílem dizertační práce bylo přispět k objasnění role NO v řízení procesů programované buněčné smrti a buněčného dělení. S ohledem na množství často protichůdných
účinků NO na tyto procesy za různých fyziologických i patologických situací, byla tato
problematika řešena v kontextu více orgánů. Práce se zaměřila na působení NO
v souvislosti s patologickými procesy, které se mimo jiné vyznačují nepoměrem mezi
buněčnou proliferací a buněčnou smrtí. Studovány byly tedy na jedné straně benigní i
maligní nádory, hyperproliferativní změny a zánětlivá onemocnění spojená se zvýšenou
proliferací, coby stavy s převahou buněčného dělení, a na druhé straně modelová
poškození orgánů při zánětech a toxických poškozeních, při nichž dochází ke zvýšenému
zániku buněk.
Základním přístupem v popisné části dizertace byla imunohistochemická detekce
NOS v různých orgánech se současným průkazem přítomnosti apoptotických buněk event.
buněk proliferujících. V experimentální části byl sledován přímý i nepřímý účinek NO na
apoptózu buněk v kultuře jednak po jeho exogenním podání, či po inhibici jeho endogenní
syntézy.

S ohledem na nutnost odlišení programované buněčné smrti - apoptózy od

lytického zániku buněk – nekrózy bylo jedním z cílů práce též zhodnocení různých metod
průkazu apoptózy in vitro a in vivo.

Dílčí cíle:

1) Zjistit vliv NO na apoptózu a viabilitu jaterních buněk in vivo a in vitro:
a) zjistit působení NO dodaného prostřednictvím NO donoru SNAP na
apoptózu primárních potkaních hepatocytů.
b) zjistit účinky cyklosporinu A (CsA), coby inhibitoru NOS na apoptózu
primárních potkaních hepatocytů
c) zjistit vliv selektivních a neselektivních inhibitorů NOS a exogenně
podaného NO na viabilitu jaterního parenchymu potkana při endotoxémii
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2) Zjistit úroveň a lokalizaci exprese iNOS a eNOS, a současně detekovat apoptózu u
adenomu a hyperplázie příštítného tělíska. Cílem bylo porovnat expresi
jednotlivých izoforem NOS u těchto hyperproliferativních poruch a zjistit případné
rozdíly mezi adenomem a hyperplázií, případně též ve srovnání se zdravými
příštítnými tělísky. Vliv NO produkovaného těmito izoformami při adenomu a
hyperplázii

na

apoptózu

byl

sledován

imunohistochemickým

průkazem

apoptotických markerů s cílem najít topologickou souvislost mezi produkcí NO a
výskytem programované buněčné smrti.
3) Zjistit úroveň a lokalizaci exprese iNOS a eNOS, a detekovat apoptózu u nodózní
strumy. Cílem bylo porovnat expresi izoforem NOS v souvislosti s výskytem
apoptózy v hyperplastických uzlech a normální tkáni štítné žlázy.
4) Zjistit úroveň a lokalizaci exprese iNOS a eNOS, a detekovat markery apoptózy a
buněčné proliferace při chronické tonzilitídě a karcinomu orofaryngu. S cílem
nalézt možnou souvislost mezi chronickým zánětem a maligním procesem téže
anatomické lokalizace byla porovnána exprese NOS ve vztahu k současnému
výskytu buněčné smrti a buněčné proliferace při chronické tonzilitídě a karcinomu
orofaryngu.
5) Zjistit úroveň a lokalizaci exprese NOS a detekovat markery apoptózy a buněčné
proliferace při nosní polypóze ve srovnání se zdravou nosní sliznicí. Průkaz NOS a
markerů apoptózy a buněčného dělení byl proveden s cílem zjistit případnou
rozdílnou míru exprese těchto markerů u normální nosní sliznice a hypertrofické
nosní sliznice při nosní polypóze.
6) Porovnat různé metody imunohistochemického a imunocytochemického průkazu
apoptózy. Jelikož metodika detekce apoptózy pomocí morfologických kriterií a
pomocí různých imunohistochemických a imunocytochemických markerů je stále
předmětem diskuze, byl učiněn pokus o zhodnocení použitelnosti těchto metod in
vitro a in vivo.
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MATERIÁL A METODY

ODBĚR VZORKŮ

Odběr lidského materiálu
Veškerý materiál byl získáván

v rámci příslušných grantových projektů

schválených etickou komisí spolupracujících pracovišť. Odběr materiálu byl vázán na
informovaný souhlas pacienta.

Struma nodóza
Byly odebrány vzorky strumy nodózy 12 pacientů, kteří podstoupili chirurgický
výkon (strumektomii) na Klinice otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a
FN Motol. Byl odebrán materiál současně z ložisek s uzly i z části štítné žlázy, která byla
po stránce makroskopické normální. Materiál byl rychle zmražen v tekutém dusíku a
uchován v mrazícím boxu při teplotě –80°C.

Adenom příštítného tělíska a hyperplázie příštítného tělíska
Vzorky 12 pacientů s adenomem příštítného tělíska a 10 pacientů s hyperplázií
příštítného tělíska byly odebrány během chirurgického výkonu (exstirpace adenomu resp.
parathyreidektomie) na Klinice otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a
FN Motol. Materiál byl rychle zmražen v tekutém dusíku a uchován v mrazícím boxu při
teplotě –80°C.
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Chronická tonzilitída a karcinom orofaryngu
Při operačních výkonech na otorhinolaryngologické klinice byly od 17 pacientů
odebrány vzorky tonsil odstraněných pro chronickou tonzilitídu. Dále byly u 4 pacientů
odebrány vzorky dlaždicobuněčného karcinomu orofaryngu. Materiál byl ihned fixován ve
4% paraformaldehydu v PBS, pH=7,4. Po 24 – 72 hodinách byly vzorky odvodněny a
zality do parafínu (Paraplast, Sigma). U několika vzorků byla provedena fixace
Karnovského směsí (viz níže) a vzorky byly zpracovány do Eponu.

Nosní sliznice a nosní polypy
Při chirurgických výkonech na výše uvedeném pracovišti byly odebrány vzorky
nosních polypů a nosní sliznice u 9 pacientů s diagnózou nosní polypózy a vzorky nosní
sliznice u 4 pacientů s deviací nosního septa. Tkáň byla při všech odběrech fixována 4%
paraformaldehydem a zpracována výše zmíněným postupem zalití do parafínu. Několik
vzorků nosních polypů bylo též rychle zmrazeno v tekutém dusíku a umístěno v mrazícím
boxu při teplotě –80°C.

Zvířecí materiál

Odběr jater laboratorního potkana pro morfologické hodnocení
Pro pokusy byly použiti potkaní samci kmene Wistar (Velaz-Lysolaje) vážící 200250g. Se zvířaty bylo nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly 1.
lékařské fakulty UK pro práci s pokusnými zvířaty a se schválením příslušné etické
komise.
Zvířatům byl intraperitoneálně aplikován fyziologický roztok, LPS, L-NAME +
LPS, AG + LPS, nebo SNAP + L-NAME + LPS. Vzorky jaterní tkáně byly v narkóze
odebrány 8 a 14 hod po aplikaci výše zmíněných látek vždy od pěti zvířat v každé skupině.
Materiál byl fixován Karnovského roztokem (2 % paraformaldehyd, 2,5 % glutaraldehyd
v 0,08 M Na-kakodylátovém pufru s přidáním 20 mg CaCl2/100 ml fixačního roztoku,
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pH=7,4). Po odvodnění byla tkáň zalita do Eponu. Pro hodnocení ve světelném
mikroskopu byly zhotoveny polotenké řezy, které byly barveny toluidinovou modří.
Ultrastruktura byla hodnocena na ultratenkých řezech po dvojím kontrastování.

Primární potkaní hepatocyty – kultivace a odběr
Primární potkaní hepatocyty byly používány pro sledování účinků SNAP na
spontánní

apoptózu,

pro

studium

efektu

Cyklosporinu

A

a

pro

hodnocení

imunocytochemických metod pro detekci apoptózy. Pro izolaci jaterních buněk byly
použity laboratorní potkani viz výše. Hepatocyty byly izolovány dvoustupňovou perfúzní
metodou při použití kolagenázy ve druhém kroku. Po izolaci byla pomocí trypanové modři
stanovena viabilita jaterních buněk, která vždy přesahovala 90%. Při pokusech spojených
s morfologickým hodnocením kultur, nebo s imunocytochemickou detekcí apoptotických
markerů byly hepatocyty nasazovány do kolagenem (Rat tail collagen, Sigma) potažených
Petriho misek o průměru 35 mm. Do těchto misek byla vložena vysterilizovaná krycí
sklíčka o velikosti 22x22 mm. Buňky byly kultivovány v inkubátoru při teplotě 37°C a
atmosféře s 95% vzduchu a 5% CO2. Jako kultivační médium se používalo William E
s dodáním gentamycinu, L-glutaminu a 5% fetálního bovinního séra. Po 3 hodinách,
během nichž došlo k adhezi hepatocytů k substrátu, bylo médium vyměněno za nové
médium stejného složení, případně s dodáním příslušných zkoumaných látek.
Z média byly biochemicky stanovovány: hladina metabolitů NO metodou podle
Griesse (Pastor et al. 1995), aktivita alanin aminotransferázy (ALT) a koncentrace urey
užitím komerčních kitů (Sigma).
Pro

světelnou

mikroskopii

byly

kultury

po

inkubaci

fixovány

4%

paraformaldehydem a barveny metodou hematoxylin-eosin. Pro EM byly buňky po fixaci v
Karnovského směsi 15 min ve 4°C seškrábnuty z krycího skla, postfixovány OsO4, zality
do agaru, odvodněny a zpracovány do Eponu 812. Byly zhotoveny ultratenké řezy a po
dvojitém kontrastování vyšetřovány.
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DETEKCE

APOPTÓZY

U

PRIMÁRNÍCH

POTKANÍCH

HEPATOCYTŮ

Zpracování kultur pro kvalitativní a kvantitativní hodnocení morfologických změn
Pro světelnou mikroskopii byly buňky narostlé na krycích sklíčcích barveny
metodou hematoxylin-eosin: fixace 4% paraformaldehydem 15-60 min při laboratorní
teplotě, 5 min oplach v destilované vodě, progresivní barvení Harrisovým hematoxylinem
cca 1min, oplach ve vodě, barvení eosinem 1 min, oplach ve vodě, odvodnění: 2* 5min
96% ethanol, 2*5min 100% ethanol, 7min karboxylen, 2 * 5min xylen, montáž do
Entelanu (Merck), 24 hod sušárna 37°C.

Detekce apoptotických hepatocytů pomocí vazby Annexinu V
K buňkám rostoucím na kolagenem potažených krycích sklech byl po vyjmutí
z inkubátoru a odsátí kultivačního média přidán Annexin V - biotin (Immunotech, Francie)
ředěný 1:50 v inkompletním médiu William‘s E (toto médium obsahuje vápenaté ionty
v koncentraci umožňující vazbu Annexinu V). Po opláchnutí (2*5 min) v inkompletním
médiu William‘s E byly buňky fixovány Karnovského směsí 15 min při pokojové teplotě.
Po oplachu v PBS (2*5min) byly buňky inkubovány 30 min se Streptavidin-alkaline
phosphatase (DAKO) ředěném 1:100 v PBS. Po oplachu v PBS a Michaelisově pufru byla
reakce vizualizována pomocí alfa-naftylfosfátu a Fast Red TR. Krycí skla byla
zamontována do Permafluoru (Immunotech).

Detekce nekrotických hepatocytů značením propidium jodidem
Po vyjmutí z inkubátoru a odsátí média byl přidán propidium jodid v PBS (pH=7,4)
o finální koncentraci 10 цmol/ml. Inkubace ve tmě a při 4°C trvala 60 min. Po opláchnutí
2*5min v PBS, byly buňky fixovány v roztoku Karnovského 15 min a po dalším

19

opláchnutí v PBS byla krycí skla zamontována do Permafluoru. Signál byl detekován
pomocí konfokálního mikroskopu Leica.

Detekce apoptotických hepatocytů metodou TUNEL
Metoda TUNEL (terminal deoxyribonucleotidyl transferase mediated dNTP nickend labelling) slouží k detekování zlomů v DNA, ke kterým v průběhu apoptózy dochází.
Postupovalo se podle modifikovaného protokolu výrobce In Situ Cell Death Detection kit
(Roche). Nukleotidy byly značeny fluoresceinem. Buňky byly vyjmuty z inkubátoru
opláchnuty PBS a fixovány 4 % paraformaldehydem v PBS (pH=7,4) 20 min při
laboratorní teplotě. Po opláchnutí v PBS byla provedena inhibice endogenní peroxidázy 3
% peroxidem vodíku v methanolu, kde byla krycí skla s buňkami ponechána 10 min.
Buňky byly dále permeabilizovány 0,1 % Tritonem X-100 + 0,1 % citrátem sodným po
dobu 10 min a při laboratorní teplotě. Pozitivní kontroly byly vystaveny účinku DNAázy I
60U/ml 20 minut při laboratorní teplotě. Buňky byly dále inkubovány se směsí značených
nukleotidů a TdT ředěné 1:1 a 1:100 po dobu 60 min při 37°C. Negativní kontroly byly
inkubovány pouze se směsí nukleotidů. Po opláchnutí v PBS (3* 5min) se aplikoval
Converter – POD (peroxidázou značená ovčí protilátka proti fluoresceinu) po dobu 30 min
ve 37°C. Vizualizace byla provedena pomocí DAB+ substrate chromogen systém
(DAKO).

Imunocytochemická detekce aktivované kaspázy-3
Buňky byly fixovány 4 % paraformaldehydem 20 min při 4°C a poté permeabilizovány v 0,1% Tritonu X-100. Nespecifické vazby byly blokovány 5% normálním kozím
sérem (NGS) v TBS/T po dobu 60 min. Krycí skla s buňkami byla inkubována přes noc ve
4°C s králičí polyklonální protilátkou anti-cleaved caspase-3 (Asp175) (Cell Signaling
Technology) ředěnou 1:800 v TBS/T + 5 % NGS. Endogenní peroxidázová aktivita byla
blokována 0,6 % peroxidem vodíku v TBS po dobu 30 min. Detekce navázané primární
protilátky byla provedena pomocí DAKO EnVision+ kit, peroxidase, Rabbit (DAKO) 30
min při laboratorní teplotě. Po vizualizaci s užitím diaminobenzidinu jako substrátu pro
peroxidázu byla jádra dobarvena hematoxylinem.
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Imunocytochemická detekce štěpeného laminu A
Buňky byly po odsátí média a opláchnutí PBS fixovány 4 % paraformaldehydem
v PBS (pH=7,4) 10 min při 4°C. Permeabilizace byla provedena pomocí 0,2 % Tritonu X100 v PBS po dobu 5min při laboratorní teplotě. Buňky byly po následném oplachu
v TBS/T blokovány 5 % NGS v TBS/T po dobu 60 min. Poté byla aplikována primární
králičí polyklonální protilátka anti-cleaved lamin A (Asp230) (Cell Signaling Technology)
ředěná 1:100 v TBS po dobu 12 hod při 4°C. Blokáda endogenní peroxidázy a následná
vizualizace proběhla podle protokolu užitého při detekci aktivované kaspázy-3.

Imunocytochemická detekce aktivované kaspázy-9
Fixace buněk byla provedena shodně jako při detekci štěpeného laminu A. Nespecifické vazby byly blokovány 5% NGS v TBS/T po dobu 60 min. Inkubace s primární králičí
polyklonální protilátkou anti-cleaved caspase-9 (Asp353) (Cell Signaling Technology)
ředěnou 1:400 v TBS trvala 12 hod při teplotě 4°C. Blokáda endogenní peroxidázy a
vizualizace imunoreakce proběhla jako v předchozích dvou protokolech.

Imunohistochemická detekce apoptózy u adenomu a hyperplázie příštítných tělísek
Kryostatové řezy silné 7 m byly uchovány v mrazícím boxu při –80°C. Po roztátí
při laboratorní teplotě (cca 5 min) byly řezy fixovány acetonem 8min při 4°C a poté
opláchnuty v PBS. Endogenní peroxidáza se blokovala inkubací vzorků s 0,3 % peroxidem
vodíku v PBS 20 min. Nespecifická vazba protilátky byla blokována 10% NGS po dobu 60
min a endogenní vazebná místa pro avidin a biotin se blokovala užitím Endogenous
Avidin/Biotin blocking kit (Zymed, USA) podle pokynů výrobce. Primární králičí
polyklonální protilátka anti-active caspase-3 (viz výše) byla ředěna 1:800 v PBS + 5 %
NGS a řezy s ní byly inkubovány cca 12 hod při 4°C. Pro vizualizaci byla použita kozí
sekundární protilátka anti-rabbit IgG-biotin (Santa Cruz, USA) ředěná 1:400 v PBS + 1,5%
NGS a aplikovaná 30min. Řezy byly dále inkubovány s Vectastain ABC Elite kit
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peroxidase 30 min při pokojové teplotě. K detekci peroxidázy byl použit DAB +
chromogenic substrate (DAKO, Dánsko).

Detekce eNOS a iNOS v nodózní strumě, adenomu a hyperplázii příštítných tělísek
Tyto reakce byly prováděny na kryostatových řezech připravených, uchovávaných
a fixovaných viz předchozí procedura. Všechny protilátky byly rozpuštěny v PBS + 1,5 %
NGS a reakce probíhaly za laboratorní teploty (pokud není uvedeno jinak). Pro detekci
iNOS bylo použito těchto primárních protilátek: polyklonální králičí a monoklonální myší
IgG1 (Santa Cruz, USA) ředěných 1:100. Pro detekci eNOS byla použita polyklonální
králičí protilátka ředěná 1: 100 (Santa Cruz, USA) a monoklonální myší IgG1 (BD
Transduction Laboratories, USA) ředěná 1:50. Po 60 min inkubaci při laboratorní teplotě a
oplachu v PBS (3*5 min) byly na 30 min aplikovány sekundární biotinylované protilátky
goat anti-rabbit IgG (Santa Cruz, USA) ředěná 1:100 a goat anti-mouse IgG (Stressgen,
Canada) ředěná 1:400. Vizualizace viz detekce aktivované kaspázy-3.

Detekce aktivované kaspázy-3 na parafínových řezech z vzorků chronické tonzilitídy,
karcinomu orofaryngu, nosních polypů a nosní sliznice
Parafínové řezy silné 7μm byly po deparafinaci podrobeny revitalizaci antigenu v
mikrovlnné troubě. Zahřívání bylo provedeno v 250 ml Na-citrátu 0,01M (pH=6,0) 1 min
při 750W + 9min při 280W. Po 20 min chlazení při pokojové teplotě byla provedena
blokáda endogenní peroxidázy 1% H2O2 v dH2O po dobu 10 min. Následoval 60 min blok
s 5 % NGS v PBS. Řezy byly inkubovány s primární protilátkou anti-active caspase-3 (viz
výše) po dobu 12 hod ve 4°C a v ředění 1:800 v PBS + 5 % NGS. Sekundární protilátkou
s níž byly řezy při laboratorní teplotě inkubovány 30 min byla buď anti-rabbit IgG-biotin
(Santa Cruz) 1:400 nebo sekundární protilátka z Vectastain ABC Elite kit Rabbit, který byl
dále použit k vizualizaci. Jako substrát sloužil DAB (Vector). Řezy byly dobarveny
Harrisovým hematoxylinem.
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Detekce eNOS a iNOS na parafínových řezech z vzorků chronické tonzilitídy, karcinomu orofaryngu, nosních polypů a nosní sliznice
Deparafinace a vizualizace proběhla v souladu s protokolem pro detekci aktivní
kaspázy-3. Revitalizace antigenu v případě eNOS byla stejná jako při průkazu aktivní
kaspázy-3. Při detekci iNOS byly řezy ponořeny do 250ml Tris pufru (pH=9,5) a zahřívány
ve třech cyklech po 5min. Po bloku endogenní peroxidázy a sérovém bloku podle výše
probraného protokolu byly řezy inkubovány pro detekci eNOS 60 min s králičí
polyklonální protilátkou (Santa Cruz) 1:200 v PBS + 1,5 % NGS za laboratorní teploty.
Pro detekci iNOS byla použita myší monoklonální IgG2a protilátka (Transduction
Laboratories) v ředění 1:100 v PBS + 1,5 % NGS po dobu 12 hod ve 4°C. Sekundární
biotinylované protilátky z Vectastain ABC Elite kit Rabbit a anti mouse IgG (DAKO) byly
obě ředěné 1:200 v PBS + 1,5 % NGS a inkubace trvala 30 min.

Detekce proliferačního markeru Ki-67 na parafínových řezech z vzorků chronické
tonzilitídy, karcinomu orofaryngu, nosních polypů a nosní sliznice
Po deparafinaci byly řezy zahřívány v mikrovlnné troubě v Tris pufru (pH=9,5)
15min při výkonu 750W (po 8. a 12.min byl doplněna hladina pufru, aby nebyly řezy
exponovány vzduchu). Blok peroxidázy a blok se sérem viz minulý protokol. Řezy byly
s myší primární monokonální IgG1 protilátkou anti Ki-67 ředěnou 1:100 v PBS + 1,5 %
NGS inkubovány 60 min při pokojové teplotě. Vizualizace jako iNOS v minulém
protokolu.

Statistická analýza
Výsledky biochemické analýzy hepatocytů při pokusech s Cyklosporinem A byly
hodnoceny pomocí Student t-testu. Výsledky kvantitativního hodnocení viability pomocí
metody ANOVA.
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VÝSLEDKY

VLIV NO NA APOPTÓZU JATERNÍCH BUNĚK IN VITRO

Vliv cyklosporinu A na viabilitu primárních potkaních hepatocytů a na jejich
produkci NO -detekce apoptózy pomocí Annexin V
Primární potkaní hepatocyty byly inkubovány 20 hodin v médiu s CsA (50 μmol/l).
Morfologické hodnocení hepatocytů po uvedené inkubaci prokázalo, že došlo k poklesu
viability buněk (Obr. 1 a, b). Základní projevy tohoto zásahu byly vyjádřeny zvýšeným
uvolňováním buněk od kolagenního nosného substrátu. Odlučující se buňky byly většinou
nekrotické, což potvrzoval pozitivní výsledek značení těchto odlučujících se a
zakulacených buněk pomocí propidium jodidu. Jeho použití na nefixovaných kulturách,
totiž

značí

pouze

jádra

buněk

s propustnou,

tedy

významněji

poškozenou,

cytoplazmatickou membránou (Obr. 2). Také u adherujících hepatocytů byly rovněž
zaznamenány charakteristické změny. Na úrovni světelného mikroskopu jsme především
pozorovali vakuolizaci jejich cytoplazmy (Obr. 1 c, d). Adherující buňky vykazovaly také
změněnou ultrastrukturu, přičemž nejvýraznějším nálezem byla akumulace lipidových
kapének a zejména dilatace formací hladkého endoplazmatického retikula (Obr. 3 a-d).
Ve světelném mikroskopu jsme provedli kvantitativní analýzu zastoupení poškozených buněk. Pro účely této kvantifikace byly buňky roztříděny do následujících kategorií
podle stupně poškození: 1. adherující viabilní buňky, 2. zakulacené nekrotické buňky, 3.
apoptotické buňky s „blebs“, 4. apoptotická tělíska a 5. lyzované buňky (Obr. 5 a-e).
V kulturách po inkubaci s CsA byl zjištěn pokles v zastoupení viabilních adherujících
buněk a korespondující vzestup počtu buněk mrtvých. Viabilních hepatocytů adherujících
k substrátu bylo v kulturách inkubovaných 20 hod s CsA 38% (kontrola 58 %), zatímco
nekrotické buňky tvořily 53% v ovlivněných kulturách (29% u kontrol).
Pro imunocytochemickou detekci apoptotických primárních potkaních hepatocytů
jsme použili značení Annexin V-biotinem. Annexin V se váže na membránový fosfolipid
fosfatidylserin. V průběhu apoptotického procesu dochází k translokaci fosfatidylserinu,
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který je původně součástí pouze vnitřního listu cytoplazmatické membrány, kdežto
v průběhu apoptózy se dostává též na její vnější povrch. Tam je pak přístupný vazbě
s Annexinem V. Při použití tohoto markeru u primárních hepatocytů v našich pokusech
byla zjištěna vazba nejen na buňky s apoptotickou morfologií (Obr. 4 b), ale též na
všechny nekrotické buňky (Obr. 4 a). Použití tohoto apoptotického markeru tudíž
neumožnilo jednoznačnou kvantifikaci apoptózy v kulturách.
Současně s morfologickým hodnocením buněk byla provedena i biochemická
analýza účinku CsA na kultury. Biochemická data korespondovala s morfologickým
pozorováním. Účinkem CsA došlo k vzestupu aktivity ALT, což odráží poškození buněk
(Obr. 6 a). U ovlivněných kultur byl také prokázán pokles produkce urey, která může
obecně sloužit jako indikátor metabolické aktivity hepatocytů (Obr. 6 b). Vliv CsA se také
manifestoval poklesem koncentrace metabolitů NO v médiu (Obr. 6 c).

Vliv NO donoru SNAP na spontánní apoptózu primárních potkaních hepatocytů
Během kultivace primárních potkaních hepatocytů docházelo ke spontánnímu
poklesu viability (Obr. 10. a). V časné fázi kultivace (3 hod po přisednutí k substrátu) bylo
možno pozorovat první nekrotické buňky. Po 6 hodinách kultivace se začaly objevovat
hepatocyty podléhající programované buněčné smrti – apoptóze. Podíl apoptotických i
nekrotických hepatocytů se pak nadále zvětšoval.
Efekt exogenního NO na tento spontánní pokles viability primárních potkaních
hepatocytů byl pozorován po přidání 200 μM SNAP do kultivačního media, a to již po 3
hod od nasazení buněk. Při kvantitativním morfologickém vyhodnocení zastoupení živých
a zanikajících buněk bylo zjištěno, že v kulturách s přidaným SNAP byl ve všech časových
intervalech vyšší podíl živých a adherujících buněk (Obr. 10 a). Největší rozdíl byl
pozorován po 9 hodinách kultivace. Tento interval byl proto zvolen pro porovnání vlivu
různých koncentrací SNAP (200, 400, 800 M) na ovlivnění podílu zastoupení živých,
nekrotických a apoptotických buněk. Zjistilo se, že podíl živých hepatocytů v kultuře rostl
úměrně se zvyšující se koncentrací SNAP v médiu (Obr. 10 b). Koncentrace metabolitů
NO v kultivačním médiu rovněž rostla v závislosti na koncentraci SNAP. Přidání SNAP
však nemělo prokazatelný efekt na koncentraci urey a aktivitu ALT měřené v kultivačním
médiu (Obr. 10 c).
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Evaluace imunocytochemických markerů pro detekci apoptózy primárních potkaních
hepatocytů
Po 12 hodinách inkubace bylo možné v hematoxylin-eosinem barvených
preparátech primárních potkaních hepatocytů pozorovat výskyt zanikajících buněk.
Kultura byla tvořena viabilními hepatocyty adherujícími k substrátu, které vytvářely
subkonfluentní "monolayer“. Hepatocyty byly oploštělé, měly polyedrický tvar a
obsahovaly velké jádro s rovnoměrně rozptýleným chromatinem a dobře patrným jadérkem
(Obr. 7 a). Buňky zanikající procesem apoptózy bylo možné identifikovat podle
homogenně eosinofilní cytoplazmy, tvořící cytoplazmatické výchlipky "blebs". Také
charakteristické změny jádra, které se projevovaly kondenzací chromatinu při jaderném
obalu patřily k základním morfologickým kriteriím detekce apoptózy (Obr. 7 c). Tyto
buňky se pak rozpadaly na apoptotická tělíska, často obsahující jaderné fragmenty.
Nekrotické hepatocyty se odlučovaly od substrátu, vyznačovaly se téměř chromofóbní,
granulovanou cytoplazmou a pyknotickými jádry (Obr. 7 b). Nálezy na úrovni světelné
mikroskopie byly potvrzeny i elektronmikroskopicky, kdy rozdíl mezi apoptotickými a
nekrotickými hepatocyty byl vyjádřen zejména přítomností intaktních membránových
struktur v apoptotických buňkách (Obr. 8 a-c).
Výsledky imunocytochemické detekce apoptotických markerů ukázaly rozdílnou
míru shody mezi jednotlivými markery a hodnocením buněčné viability i buněčné smrti
podle morfologických kriterií. Pozitivita pro aktivovanou kaspázu-3 byla detekovatelná
pouze v buňkách s „typicky apoptotickými“ znaky (Obr. 9 a). Všechny nekrotické a
viabilní hepatocyty byly negativní. Imunoreaktivita pro štěpenou kaspázu-9 a štěpený
lamin A byla pravidelně nalézána v buňkách s apoptotickou morfologií (Obr. 9 b, d). U
těchto markerů byla zaznamenána vazba i na určitou subpopulaci buněk, řazených
k nekrotickým podle vzhledu a ztráty kontaktu se substrátem. Viabilní hepatocyty, i značná
část nekrotických, byly však negativní pro všechny apoptotické markery (Obr. 9 c, e).
V rámci testování detekčních metod byla hodnocena i metoda TUNEL. Ačkoliv
byly použity kity od 2 různých výrobců, a navzdory mnoha pokusům o optimalizaci této
metody, bylo konstantně dosahováno falešně pozitivních výsledků ve smyslu nálezů
reakčního produktu v jádrech nekrotických, ale i zjevně viabilních hepatocytů.
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VLIV NO NA VIABILITU JATERNÍCH BUNĚK POTKANA IN VIVO

Vliv inhibice NOS na viabilitu jaterní tkáně potkana při endotoxémii
U potkanů byla navozena endotoxémie podáním LPS. U dvou skupin pokusných
zvířat byly spolu s LPS podávány inhibitory NOS, po jedné skupině pak kombinace LPS s
inhibitorem a donorem NO (viz Materiál a Metody).

Morfologie jaterního parenchymu po podání LPS
U vzorků odebraných za 8 hodin po podání LPS se změny jaterní struktury
vyznačovaly nejmarkantněji vakuolizací cytoplazmy hepatocytů, přičemž její stupeň byl
topologicky závislý. Nejvíce byla postižena periferní zóna lalůčku centrální vény (Obr. 11
a). Vzorky jaterní tkáně odebrané po 14 hod od podání LPS vykazovaly restituci jaterního
parenchymu a vakuolizace cytoplazmy jaterních buněk byla pozorována pouze vzácně
(Obr. 11 b).

Morfologie jaterního parenchymu po podání kombinace LPS a selektivního
inhibitoru iNOS – aminoguanidinu
Zvířatům byl spolu s experimentálním vyvoláním endotoxémie podán AG, který
má selektivně inhibiční účinek na iNOS. U této skupiny zvířat byla rovněž zaznamenána
vakuolizace cytoplazmy jaterních buněk (Obr. 11 c). Ve srovnání s předchozí skupinou
zvířat, (podán pouze LPS), bylo však postižení jaterních buněk lokalizováno prakticky v
celém rozsahu lalůčku centrální vény. Uvedené změny přetrvávaly i po 14 hod po podání
kombinace LPS a AG. U vzorků odebraných po 14 hod bylo možné zastihnout nekrotické
léze především v intermediární zóně jaterních lalůčků. Byla pozorována fragmentace jader;
také ztráta barvitelnosti cytoplazmy patřila rovněž k typickým nálezům (Obr. 11 d).
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Morfologie jaterního parenchymu po podání kombinace LPS a neselektivního NOS
inhibitoru – L-NAME
Za 8 hodin po podání kombinace LPS a L-NAME se odebrané vzorky jater opět vyznačovaly vakuolizací cytoplazmy hepatocytů (Obr. 12 a). Po 14 hod však již byla vakuolizace méně nápadná, ale naopak se objevovaly nekrotické léze zejména v intermediární
zóně lalůčku centrální vény. Léze obsahovaly buňky s fragmentovanými jádry a ztrátou
barvitelnosti cytoplazmy (Obr. 12 b). Tyto nálezy nasvědčují sekundárně nekrotickému
zániku hepatocytů jako vyústění stimulovaného apoptotického procesu.

Morfologie jaterního parenchymu po podání kombinace LPS, L-NAME a SNAP
U vzorků získaných po 8 hodinách potvrzoval morfologický obraz dobře
zachovalou jaterní architekturu (Obr. 12 c). Ojediněle bylo možné zachytit jaterní buňky s
mírně vakuolizovanou cytoplazmou a buňky se známkami apoptotického procesu. Ačkoliv
po 14 hod přetrvávala mírná vakuolizace cytoplazmy některých hepatocytů, většina buněk
se vyznačovala dobře barvitelnou cytoplazmou a jemnou chromatinovou strukturou jader s
nápadnými jadérky (Obr. 12 d). Žádné nekrotické léze nebyly zastiženy.

EXPRESE NOS A APOPTÓZA PŘI ADENOMU A HYPERPLÁZII
PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA

Exprese syntáz oxidu dusnatého
Endotelová izoforma NOS byla detekována ve všech vzorcích adenomu i
hyperplázie příštítného tělíska (Obr. 13 a-c). Imunohistochemický průkaz NOS byl též
pozitivní i ve zdravé tkáni sousedící s nádorovou masou adenomu. Endotelová izoforma
NOS byla pravidelně exprimována v endotelové výstelce artérií, arteriol, kapilár a vén ve
vazivu i ve vlastním žlázovém parenchymu (Obr. 14 a, b). Větší cévy zásobující
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patologicky změněnou žlázu vykazovaly nejvýraznější úroveň imunoznačení (Obr. 14 c).
Mezi vzorky pocházejícími od různých pacientů bylo možné pozorovat určitou variabilitu
v intenzitě imunoreaktivity endotelu kapilár. Tato variabilita ovšem nebyla vázána na
příslušnou nosologickou jednotku patologického procesu. Žádné epitelové buňky u obou
sledovaných onemocnění příštítného tělíska nevykazovaly imunoreaktivitu vůči eNOS.
Celková úroveň imunoreaktivity byla dána aktuálním stavem cévního zásobení tkáně spíše
než typem onemocnění.
Imunohistochemická detekce inducibilní izoformy NOS ve tkáni adenomu i
hyperplázie příštítného tělíska neprokázala expresi tohoto proteinu v žádném přítomném
buněčném typu. Výsledek byl opakovaně potvrzen použitím protilátek proti iNOS různé
provenience.

Detekce apoptózy v adenomu a hyperplázii příštítného tělíska
Při detekci apoptózy pomocí osvědčené metodiky průkazu aktivní kaspázy-3
nebyly zachyceny žádné imunoreaktivní buňky.

EXPRESE NOS A APOPTÓZA PŘI NODÓZNÍ STRUMĚ

Morfologie analyzované tkáně
Vzorky podrobené imunohistochemické analýze měly jednak zřetelně uzlovitou
strukturu, v některých případech se však výrazněji neodlišovaly od zdravé štítné žlázy.
Mikroskopicky byly zaznamenány folikuly nejen o různé velikosti, ale i oblasti
s nakupenými epitelovými buňkami bez folikulárního uspořádání. Dále bylo možno
pozorovat rovněž oblasti s vazivovou přestavbou endokrinního parenchymu.
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Průkaz NOS a detekce apoptózy
Endotelová NOS byla prokázána ve všech vzorcích pocházejících jak z uzlů, tak z
normálně vyhlížejících oblastí strumy. Reakční produkt imunoperoxidázové reakce byl
přítomen v endotelových buňkách větších cév zásobujících žlázu (Obr. 16 b). Také endotel
sinusoidních kapilár ve vazivu obklopujícím jednotlivé folikuly vykazoval pravidelně
imunoreaktivitu vůči eNOS. Endotelové buňky kapilár zásobujících folikuly různé
velikosti nevykazovaly odlišnou úroveň exprese eNOS (Obr. 15 a, b). V oblastech
s hustým nakupením epitelových buněk bez folikulů byla nalézána vyšší či nižší míra
exprese eNOS, která byla především podmíněna proměnlivou hustotou kapilárního řečiště
(Obr. 15 c). V oblastech s vazivovou přestavbou tkáně bylo možné zastihnout četné
imunopozitivní cévy (Obr. 16 a). Imunoreaktivita pro eNOS nebyla dosud nikdy
zaznamenána v epitelových buňkách (Obr. 16 c).
Také detekce inducibilní NOS nebyla zatím prokázána v žádných buněčných
elementech. Rovněž použití apoptotického markeru pro aktivovanou kaspázu-3
neprokázalo přítomnost apoptotických procesů v žádném ze vzorků.

EXPRESE NOS VE VZTAHU K APOPTÓZE A BUNĚČNÉ PROLIFERACI PŘI CHRONICKÉ TONZILITÍDĚ A KARCINOMU OROFARYNGU

Při histologické analýze vzorků tonzil odebraných pacientům trpícím chronickou
tonzilitídou bylo možno pozorovat početné apoptotické buňky i mnoho mitotických figur
v aktivovaných lymfatických folikulech (Obr. 17 a, b; Obr. 18 a). Buněčná proliferace a
programovaná buněčná smrt se vyskytovala méně často v interfolikulární zóně a
v povrchovém epitelu (Obr. 17 c; Obr. 18 b). Morfologická evaluace zastoupení
proliferujících buněk a buněk apoptoticky zanikajících byla dále potvrzena užitím
imunohistochemického průkazu proliferačního markeru Ki-67 na straně jedné a markeru
apoptózy – aktivované kaspázy-3 na druhé straně (Obr. 19 a ,b; Obr. 20 a, b). Exprese
eNOS byla detekována v proměnlivém množství v cévním zásobení lamina propria tonzily
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(Obr. 21 a-d). Nejvýraznější imunoreakce byla pozorována v endotelových buňkách venul
s vysokým endotelem (Obr. 21 e-f). Také inducibilní izoforma NOS byla prokázána ve
většině odebraných vzorků. Mezi imunoreaktivními buňkami byly pravidelně nalézány
také makrofágy v zárodečných centrech lymfatických folikulů. U několika tonzil byla
exprese iNOS zachycena též v povrchovém epitelu. Největší reaktivitu zde vykazovaly
buňky bazální vrstvy (Obr. 24 a). Imunopozitivita makrofágů měla zřetelněji vyjádřený
granulární charakter, zatímco reakční produkt v epitelových buňkách byl spíše difúzní.
Ve vzorcích karcinomu orofaryngu byly Ki-67 a aktivní kaspáza-3 pozitivní buňky
roztroušeny v maligní tkáni (Obr. 22 a-c). Imunohistochemický průkaz korespondoval
s morfologickými znaky patologického procesu. Imunopozitivita pro eNOS byla
pozorována pravidelně a byla lokalizována v endotelových buňkách kapilár prostupujících
nádorovou masu (Obr. 23 b). Vyšší hustota eNOS pozitivních cév byla nalézána na okraji
invazívně se šířícího nádoru (Obr. 23 a). Imunopozitivitu pro iNOS jsme nalezli ve všech
odebraných vzorcích karcinomu orofaryngu. Imunopozitivita však byla omezena obvykle
jen na několik maligních buněk (Obr. 24 b). Dále jsme prokázali iNOS v buňkách
stromatu, kdy se jednalo zejména o makrofágy a fibroblasty (Obr. 24 c). Jak u maligních
buněk, tak i u buněk stromálních byla iNOS lokalizována difúzně v cytoplazmě.

EXPRESE NOS, APOPTÓZA A BUNĚČNÉ DĚLENÍ V NORMÁLNÍ
NOSNÍ SLIZNICI A V NOSNÍ SLIZNICI PACIENTŮ S POLYPÓZOU

Pomocí imunohistochemické techniky byla endotelová NOS detekována v nosních
polypech i ve vzorcích zdravé nosní sliznice. Imunoreaktivita byla především lokalizována
v endotelu cév lamina propria polypů i normální nosní sliznice (Obr. 25). Míra
imunopozitivity byla závislá na stupni vaskularizace jednotlivých vzorků tkáně. Obecně
nebyl pozorován výraznější kvantitativní rozdíl v expresi eNOS mezi nosními polypy a
nosní sliznicí pacientů s polypózou na straně jedné a nosní sliznicí pacientů kontrolní
skupiny na straně druhé. V žádném vzorku nebyly detekovány epitelové buňky
s imunopozitivitou pro eNOS.
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Výskyt programované buněčné smrti – apoptózy byl ve vzorcích normální nosní
sliznice a nosních polypů sledován po provedení imunohistochemického průkazu
apoptotického markeru štěpené kaspázy-3. Tento apoptotický marker byl detekován
překvapivě vzácně, a to pouze v několika vzorcích. Imunoreaktivní apoptotická tělíska
byla občas detekována v povrchovém epitelu a ojedinělé apoptotické buňky byly též
zaznamenány ve vazivu lamina propria (Obr. 27 a, b). Nebyl potvrzen rozdíl v četnosti
apoptózy mezi zdravou nosní sliznicí a polypy.
Proliferační marker Ki-67 byl pravidelně prokazován v jádrech bazálních
epitelových buněk ve sliznici nosních polypů i v epitelu zdravé nosní skořepy (Obr. 26 a,
d). V jednom vzorku pacienta s polypózou byla též zaznamenána pozitivita Ki-67
v endotelových buňkách kapiláry v lamina propria nosní sliznice (Obr. 26 d). Příležitostně
byly též nalézány imunopozitivní epitelové buňky ve žlázkách (Obr. 26 b). Proměnlivé
bylo zastoupení Ki-67 pozitivních buněk v lamina propria zdravé a patologické nosní
sliznice (Obr. 26 c). Co se týče identitity těchto imunoreaktivních buněčných elementů, je
možné předpokládat, že se jednalo o fibroblasty, jež svým množením a produkcí
mezibuněčné hmoty přispívaly k hypertrofii polypózní nosní sliznice. Dále se mohlo jednat
o buňky zánětlivého infiltrátu. Nápadné rozdíly v četnosti Ki-67 pozitivních epitelových
buněk v patologické a normální tkáni však nebyly potvrzeny.
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DISKUZE

VLIV NO NA APOPTÓZU HEPATOCYTŮ
Při studiu působení NO na programovanou buněčnou smrt – apoptózu, event.
neřízený zánik buňky – nekrózu, byla značná část práce postavena na výsledcích
dosažených pomocí in vitro modelu – primárních potkaních hepatocytů. Účinky NO na
viabilitu jaterního parenchymu byly rovněž sledovány při experimentálně vyvolané
endotoxemii u potkanů. Při použití in vitro modelu bylo možno sledovat přímé účinky
tohoto volného radikálu na jaterní epitelové buňky, zatímco in vivo provedené pokusy
umožnily sledovat jeho účinky v kontextu celého organismu. Pokusy na laboratorních
potkanech též poukázaly na možné farmakologické ovlivnění hladin NO.

VLIV NO NA APOPTÓZU HEPATOCYTŮ IN VITRO
Při in vitro experimentech se postupovalo podle dvou základních přístupů ve studiu
účinků NO. Byl sledován vliv inhibice produkce NO účinkem cyklosporinu A na apoptózu
jaterních buněk a na některé další parametry vypovídající o funkční kapacitě hepatocytů.
V další sérii pokusů byl sledován efekt exogenního dodání NO pomocí NO donoru SNAP
na apoptózu hepatocytů a též na jejich funkci.
Jak ukázaly výsledky biochemické analýzy kultivačního média, došlo po 20
hodinové inkubaci primárních potkaních hepatocytů s 50μM CsA k poklesu hladiny
metabolitů NO. Tento nález vypovídá o inhibičním působení CsA na produkci NO. Kromě
inhibičního působení na produkci NO relativně viabilními hepatocyty v kultuře, je možné
tento fenomén rovněž vysvětlit celkovým úbytkem hepatocytů v důsledku přímého
toxického působení CsA v dané koncentraci, která byla větší, než je nutné pro efektivní
inhibici syntézy NO. Zvolená koncentrace CsA však lépe odpovídá reálné koncentraci této
látky např. při imunosupresivní terapii, což se zjistilo při analýze hladin CsA v játrech
pokusných potkanů (Wolff et al. 1997). Námi pozorovaný toxický účinek CsA se projevil
na změně ultrastruktury hepatocytů a také na poklesu jejich metabolické aktivity, která se
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projevila poklesem produkce močoviny. Tohoto parametru se běžně užívá k hodnocení
funkční kapacity jaterních buněk v kultuře. Vyústěním tohoto škodlivého působení CsA
byl zánik buněk. Buněčná smrt měla převážně charakter lytického zániku – nekrózy, jak se
ukázalo při kvantitativním morfologickém hodnocení fixovaných kultur. Nekrotický
charakter zanikajících buněk byl potvrzen skutečností, že buňky odlučující se od
kolagenního substrátu měly pozitivní značení jader propidium jodidem, který do viabilních
buněk s intaktní cytoplazmatickou membránou nemůže proniknout. Tyto nálezy poukazují
na hepatotoxické působení CsA, které je do značné míry způsobené inhibicí protektivně
působícího NO. Na rozdíl od jiných autorů, námi prokázaný způsob zániku buněk účinkem
CsA nebyla apoptóza, ale nekróza (Grub et al. 2000). Je otázkou, jednalo-li se o primární
nekrózu, nebo o nekrózu sekundární, danou rozpadem apoptoticky zanikajících buněk, u
kterých došlo k rychlému přechodu k nekontrolovanému rozvratu buněčné homeostázy. Na
druhou stranu je znám i protiapoptotický účinek CsA, který je však dokumentován při jeho
výrazně nižší koncentraci a je vysvětlován schopností CsA inhibovat mitochondriální
permeabilitu (Miñana et al. 2002).
Dalším způsobem, jakým lze experimentálně studovat roli NO za fyziologických a
patologických situací, je jeho dodání ve formě NO donoru – látky, z níž se NO uvolňuje.
My jsme v našich pokusech zjišťovali možný protiapoptotický účinek NO donoru SNAP
při spontánní programované buněčné smrti primárních potkaních hepatocytů. Tento NO
donor zlepšil viabilitu potkaních hepatocytů, což se projevilo při kvantitativním
morfologickém hodnocení ve zvýšení počtu živých buněk ve srovnání s umírajícími
buňkami v kulturách s dodáním SNAP. Působením NO bylo dosaženo významného snížení
poměrného zastoupení buněk zanikajících oběma alternativními procesy – tedy apoptózou
i nekrózou.
Přes tento prokazatelný cytoprotektivní účinek, NO nepotlačil zcela spontánní
zánik buněk v kultuře. Výskyt apoptózy a nekrózy v primárních kulturách potkaních
hepatocytů je možné připsat následujícím činitelům. Je třeba si uvědomit, že buňky jsou již
při izolaci a přípravě pro kultivaci in vitro vystaveny určitému stresu. Tudíž, ačkoliv
počáteční životnost izolovaných jaterních buněk byla vyšší než 90%, po 3hod kultivace
bylo možné registrovat zjevný pokles počtu viabilních buněk. Tento pokles je dán
bezpochyby velkým rozdílem v prostředí in vitro kultivace a fyziologickou in vivo situací.
Druh adhezívního substrátu, hustota buněk a složení kultivačního média (zvláště dodání
některých hormonů) může výrazně ovlivnit, ovšem nikoliv zcela zamezit, míru apoptózy
v primárních kulturách jaterních buněk (Qiao a Farell 1999). Důležitost adhezívního
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substrátu pro uchování viability epitelových buněk je možné například dokumentovat
následujícím pozorováním. V případě odloučení buněk od určitého adhezívního substrátu,
došlo již po 15 min k aktivaci proapoptoticky účinkující molekuly Bax (Wang et al. 2003).
Naše data získaná v rámci daných experimentálních podmínek ukazují, že působení
NO na hepatocyty in vitro bylo protektivní. To je v souladu s dřívějšími nálezy
poukazujícími na protiapoptotický efekt NO v kulturách hepatocytů (Li et al. 1999,
Gumpricht et al. 2002), který je převážně zprostředkován inhibicí aktivace a aktivity
kaspáz, coby exekutorů apoptotického procesu. Naše pozorování jsou naopak v rozporu se
zprávou o apoptóze jaterních buněk způsobenou NO (Wang et al. 1998). V našem
experimentálním uspořádání, NO neovlivnil produkci močoviny, což je funkční parametr
hepatocytů. Tato skutečnost pravděpodobně odráží schopnost NO zlepšit viabilitu
hepatocytů prostřednictvím potlačení buněčné smrti, ovšem bez výraznějšího efektu na
zvýšení metabolické aktivity jaterních buněk. Navíc, společným substrátem pro syntézu
NO a močoviny je L-arginin. NO inhibuje aktivitu arginázy, která přeměňuje L-arginin na
L-citrulin v cyklu močoviny, a tudíž exogenně dodaný NO může potlačit syntézu
močoviny (Morris 2002). Jak bylo dále zjištěno pomocí stanovení ALT vyplaveného
z buněk do kultivačního média, NO dodaný prostřednictvím SNAP zachoval integritu
cytoplazmatické membrány jaterních buněk. To podporuje naše morfologická pozorování
vypovídající o ochranném působení exogenního NO vůči výskytu spontánní buněčné smrti.

VLIV NO NA VIABILITU JATERNÍHO PARENCHYMU IN VIVO
Pokusy na laboratorních potkanech umožňují sledovat vliv různých hladin NO na
játra a viabilitu jaterních buněk v kontextu složitějších fyziologických a patologických
mechanismů celého organismu. Ačkoliv je interpretace výsledků těchto pokusů složitější
z hlediska větší komplexnosti regulačních vazeb a přídatných efektů zvýšení či snížení
hladiny NO v organismu, poskytly tyto studie výchozí data pro možné využití
farmakologické modulace hladin NO jako hepatoprotektivní léčby.
Experiment spočíval ve farmakologicky navozené endotoxémii podáním LPS, což
simuluje septické stavy z různých příčin. Jak bylo již dříve ukázáno, produkce NO
indukovaná při endotoxémii může být považována za hepatoprotektivní adaptivní
mechanismus. Inhibice takto stimulované iNOS užitím imunosupresiva jako je například
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CsA, který inhibuje fosfatázu kalcineurin, zhoršuje poškození jaterních buněk (Farghali et
al. 2002). Pokusy provedené s užitím neselektivního inhibitoru NOS – L-NAME a
selektivního inhibitoru iNOS - AG potvrzují tyto dřívější nálezy. Endotoxin podaný in vivo
vedl ke změnám v jaterní morfologii se současným zvýšením hladin ALT a zhruba 10%
mortalitou pokusných potkanů (Farghali et al. 2003). Poškození funkce jater a jejich
morfologie po podání LPS bylo zhoršeno při předchozí aplikaci obou inhibitorů NOS.
Nicméně, stupeň jaterního poškození navozeného podáním LPS závisel na druhu současně
aplikovaného NOS inhibitoru, jakož i na sledovaných funkčních a morfologických
parametrech. Podání neselektivního inhibitoru L-NAME vedlo ke zvýšení LPS-indukované
mortality potkanů. Po aplikaci LPS s AG - selektivním inhibitorem iNOS - k dalšímu
zvýšení mortality nad úroveň mortality navozené LPS překvapivě nevedlo. Ačkoliv AG
nezpůsobil nárůst úmrtnosti, přesto zvýšil plazmatickou hladinu ALT. Existují doklady o
tom, že tyto markery jaterního poškození souvisí pouze částečně s průtokem krve játry, což
naznačuje, že hypoxie nemůže být jediným mechanismem jaterního poškození při
endotoxemii. Udává se, že L-NAME má nepříznivé účinky na průtok krve játry, zatímco
selektivní iNOS inhibitor upravil krevní průtok k normálu během endotoxémie (Saetre et
al. 2001). Tito autoři ovšem nezaznamenali, že by tyto změny v jaterní cirkulaci měly efekt
na jaterní morfologii. Ze svých pozorování vyvodili, že příčinou jaterního poškození při
endotoxémii je s největší pravděpodobností kombinace přímých toxických účinků na
jaterní parenchym a současná relativní hypoxie za situace, kdy je pravděpodobně zvýšená
potřeba zásobení kyslíkem. Bakteriální komponenty uvolněné do krevního řečiště mohou
vést k fatálnímu syndromu známému jako septický šok. Průběh septického šoku
vyvolaného LPS vede ke kaskádě zahrnující několik známých kroků. Tato kaskáda
zahrnuje mimo jiné i uvolnění primárních mediátorů jako jsou cytokiny a také NO, které
vyvolají indukci sekundárních mediátorů s výsledným poškozujícím efektem na játra a
další orgány, což vede k multiorgánovému selhání s častým fatálním koncem.
Z výsledků našich pokusů lze vyvodit, že inhibice NOS užitím selektivních i
neselektivních inhibitorů vede ke zhoršení poškození vyvolaného podáním LPS, které se
odráží v morfologických a také funkčních parametrech. V tomto ohledu se nejvýrazněji
uplatnil neselektivní inhibitor L-NAME. Dalším důležitým výstupem experimentů
provedených na potkanech s endotoxémií je poznatek, že exogenně dodaný NO pomocí
NO-donoru SNAP dokázal kompenzovat snížené množství NO při inhibici jeho tvorby.
Současná aplikace SNAP částečně nebo zcela zabránila mortalitě pokusných zvířat,
zlepšila jaterní funkční testy a vedla k zachování struktury jaterní tkáně. Námi provedená
36

studie tak reflektuje současnou potřebu osvětlit roli NO v patofyziologii jaterního
poškození, což má své důsledky i pro kliniku. Ukazuje se totiž, že NOS mohou být
významným faktorem při patofyziologii fulminantního jaterního selhání, neboť jak iNOS
tak eNOS jsou za tohoto stavu ve zvýšené míře produkovány v játrech pacientů (Leifeld et
al. 2002). Již zmíněný efekt na krevní průtok játry byl potvrzen studií zabývající se jaterní
mikrocirkulací (Hwang a Han 2003). Zde bylo demonstrováno, že průtok játry při
endotoxemii nejprve stoupá, pak ovšem dochází k jeho poklesu. Tyto změny jsou ještě více
vystupňovány při inhibici syntézy NO.
Výsledek modulace hladin NO, ať již v situaci in vitro nebo in vivo, obecně závisí
na místním poměru mezi množstvím produkovaného NO a množstvím reaktivních
kyslíkových radikálů při stimulaci buněk schopných tvořit obojí. Jak již bylo zmíněno
v Úvodu, NO může reagovat se superoxidovým aniontem za vzniku hydroxylového
radikálu a peroxynitritu, jež oba jsou mocnými induktory oxidativního poškození buňky
(Carnovale et al. 2000). Celkový efekt je dán okamžitou výslednicí kombinace těchto
cytoprotektivních a cytotoxických účinků. Jedním z nejzajímavějších protektivních účinků
NO je jeho schopnost zabránit aktivaci a aktivitě kaspáz, enzymů, jež tvoří hlavní a
rozhodující součást apoptotické kaskády. Děje se tak prostřednictvím S-nitrozylace
cysteinového zbytku v aktivním centru enzymu. Tak je tomu například v případě inhibice
kaspázy-3 a kaspázy-8 (Li et al. 1997). Výsledky naší in vivo studie, tedy mohou být
vysvětleny na podkladě inhibice NOS s následnou ztrátou tohoto cytoprotektivního
mechanismu.

EVALUACE METOD POUŽITÝCH K DETEKCI APOPTÓZY IN
VITRO
Během studia účinků NO na apoptózu jsme použili řadu metod pro specifický
průkaz buněk zanikajících cestou programované buněčné smrti – apoptózy. Důležitým
kritériem specifity daného apoptotického markeru je schopnost spolehlivě rozlišit mezi
apoptotickým a nekrotickým buněčným zánikem. V buněčné kultuře se dále hojně
vyskytují buňky ve fázi sekundární nekrózy, které podléhají původně apoptotické buňky, u
nichž dojde většinou po rozpadu na apoptotická tělíska k nezvratnému zhroucení
buněčného metabolismu.
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K rozlišení typu buněčné smrti jsme využili morfologické hodnocení buněčných
kultur po rutinním barvení, hodnocení ultrastruktury použitím elektronové mikroskopie a
dále jsme postupně aplikovali různé apoptotické markery detekovatelné pomocí
imunocytochemických metod. Zjistili jsme, že hodnocení viability buněk bude
nejvěrohodněji proveditelné právě pomocí morfologických charakteristik kultivovaných
hepatocytů v barvení hematoxylin-eosin. Takto bylo možno rozlišit viabilní buňky
adherující ke kolagenním substrátem potaženým krycím sklíčkům, které měli kulatá jádra s
rovnoměrně rozptýleným chromatinem a s viditelnými jadérky. Kromě toho se tyto buňky
v kultuře postupně vzájemně k sobě přikládaly a vytvářely do plochy uspořádané buněčné
ostrůvky, až souvisle porostlé plochy. Apoptotické buňky vykazovaly změny morfologie
jádra ve smyslu kondenzace chromatinu, nástěnné chromatózy, svraštění až rozpadu jádra.
Z buněk prominovaly charakteristické výchlipky - tzv. blebs. Cytoplazma apoptotických
buněk byla kompaktní a barvila se výrazně eosinem. Nekrotické hepatocyty se odlučovaly
od substrátu, zakulacovaly se nebo měly již zcela nepravidelný tvar, jádra byla hůře
barvitelná nebo naopak tmavá kondenzovaná. Cytoplazma byla špatně barvitelná a měla
zjevně granulární charakter.
Tyto nálezy na světelně mikroskopické úrovni byly potvrzeny hodnocením polotenkých eponových řezů a dále pozorováním a zdokumentováním ultrastruktury buněk. Zde
bylo mimo jiné potvrzeno narušení cytoplazmatické membrány a dalších membránových
struktur (včetně jaderného obalu), na rozdíl od apoptotických buněk, u kterých byly
membrány zachovány. Dále byly potvrzeny výše zmíněné změny jaderného chromatinu.
Jako první z apoptotických markerů jsme pro značení buněk použili Annexin V.
Tento marker má vysokou afinitu k fosfatidylserinu (Koopman et al. 1994). Tato
fosfolipidová složka cytoplazmatické membrány se za normálních okolností vyskytuje v
jejím vnitřním listu. Již v časných fázích apoptotického procesu se tento fosfolipid dostává
také na zevní stranu cytoplazmatické membrány, což je výsledkem ovlivnění dvou enzymů
zodpovědných za jeho lokalizaci – flipázy a translokázy (Martin et. al 1995, Diaz a
Schroitt 1996). V našem experimentu však Annexin V značil též buňky nekrotické, neboť
u těchto se může vázat i na vnitřní stranu cytoplazmatické membrány po narušení její
integrity.
Další studie provedená s primárními potkaními hepatocyty ukázala, že srovnání
imunocytochemické detekce apoptotických markerů s morfologickým hodnocením
hepatocytů

umožňuje

zjistit

specifitu

aplikovaných

metod.

Nejlepší

shody

s

morfologickými kriterii apoptózy bylo dosaženo při použití protilátky proti aktivované
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kaspáze-3. Když bylo použito protilátek proti štěpenému laminu A a aktivované kaspáze-9,
byly značeny též buňky, které měly zjevně nekrotický charakter. Tyto imunoreaktivní
hepatocyty se mohly též nalézat v pozdní fázi apoptotického procesu – tzv. sekundární
nekróze. Ta je typická pro buňky kultivované in vitro, kde je snížená možnost fagocytózy
apoptotických tělísek profesionálními fagocytujícími buňkami event. buňkami v sousedství
zanikající buňky, jak se tomu děje in vivo v rámci eliminace zanikajících buněk bez
klasické zánětlivé odpovědi. Protilátka proti štěpenému laminu A rozeznává epitop, který
vzniká po specifickém enzymatickém štěpení laminu A účinkem aktivované kaspázy-6.
Imunoreaktivita pro štěpený

lamin A tudíž nepřímo prokazuje, že kaspáza – 6 byla

v těchto pozitivních buňkách aktivní, jelikož pouze tato jediná kaspáza je schopna štěpit
lamin A v rámci exekuční fáze apoptózy (Orth et al. 1996). Dále je známo, že kaspáza – 6
je aktivována účinkem kaspázy-3 (Slee et al. 2001). Jelikož nikoliv všechny nekrotické
hepatocyty byly imunoreaktivní pro štěpený lamin A, a naopak většina apoptotických
buněk byla značena, je možné tvrdit, že tento epitop zůstal zachován v apoptotických
hepatocytech i po přechodu do sekundární nekrózy. Tento závěr zřejmě platí též pro
výsledek detekce štěpené kaspázy-9. Otázku, zda-li je tato kaspáza stále aktivní v těchto
finálních

fázích

apoptózy

je

třeba

podrobit

dalšímu

zkoumání.

V protikladu

k imunoreaktivitě buněk pro štěpený lamin A a aktivovanou kaspázu-9, pozitivní značení
pro aktivovanou kaspázu-3 nelze v pozdně apoptotických resp. sekundárně nekrotických
buňkách detekovat. Tyto nálezy umožňují diferencovat mezi různými fázemi procesu
programované buněčné smrti. Nezávisle na této studii jsme se rovněž pokusili aplikovat
detekci apoptotických hepatocytů pomocí metody TUNEL, která se ovšem v našich rukách
příliš neosvědčila, což nakonec odpovídá četným zprávám o problematičnosti této metody
(Stähelin et al. 1998, Grasl-Kraupp et al. 1995).

EXPRESE NOS A APOPTÓZA PŘI ADENOMU A HYPERPLÁZII
PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA
V patologicky změněných příštítných tělíscích byla zjištěna rozdílná exprese eNOS
a iNOS. Endotelová NOS je enzym, který je konstitutivně exprimován v různé míře
v endotelových buňkách. V patologické tkáni může NO, produkovaný činností eNOS,
působit jako regulátor cévní kontraktility, a tak ovlivňovat místní úroveň krevního průtoku.
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Tato regulační funkce NO je významná při různých patologických stavech, které jsou
doprovázeny nadměrnou buněčnou proliferací, jak je typické pro nádorovou tkáň. V naší
studii byla eNOS pravidelně exprimována v hyperplastických příštítných tělíscích a
v benigním nádoru – adenomu příštítných tělísek. To je významný nález, zejména ve světle
dostupných dat poukazujících na účast NO v různých mechanismech podporujících či
inhibujících vznik nádorů, která je obdobná roli cytokínů při vzniku a rozvoji poruch
příštítných tělísek (Veselý et al. 2003). Bylo skutečně zjištěno, že NO zprostředkovává
mnoho často protichůdných účinků ovlivňujících iniciaci a progresi nádorů benigního či
maligního charakteru. Ačkoliv byly dosud prezentovány protichůdné zprávy o roli NO
v růstu nádorů, většina studií podporuje představu o stimulujícím působení NO na vznik a
růst nádorů.
Co se týká antikancerogenních procesů zprostředkovaných NO, zde se jedná
zejména o cytotoxické působení buněk imunitního systému, které má často za výsledek
indukci apoptózy při některých malignitách (Miura et al. 2003, Sveinbjørnsson et al. 1996).
Mutagenní vlastnosti NO a zvláště jeho reaktivních derivátů jako jsou peroxynitrit a
látky schopné nitrozylace jsou zodpovědné za jeho potenciál iniciovat maligní proces. NO
může přímo poškodit DNA celou řadou mechanismů zahrnujících deaminaci a oxidaci.
Navíc může NO negativně ovlivnit reparativní procesy DNA, neboť enzymy zajišťující
opravu DNA mohou být inhibovány prostřednictvím nitrozylace zprostředkované NO.
Kancerogeneze může být za určitých okolností podporována interakcí NO s tumorsupresorovým genem p53 (Amos et al. 1997). Nicméně tato vzájemná souhra mezi NO a
p53 není pravděpodobně relevantní v situaci narušené homeostázy při adenomu a
hyperplázii příštítného tělíska, protože p53 není v příštítných tělíscích exprimován (Zhang
et al. 2000). V postižených buňkách způsobuje NO akumulaci p53, a protože k této situaci
v postižených příštítných tělíscích nedochází, je možné předpokládat, že množství
produkovaného NO nedosahuje úrovně potřebné pro indukci exprese p53 v této tkáni.
Dalším významným aspektem vztahu NO k nádorovým procesům je jeho vliv na
programovanou buněčnou smrt. Ve studiích provedených s použitím různých modelových
nádorových buněčných linií byly zaznamenány jak pozitivní, tak negativní efekty na
apoptotický proces. Odezva nádorových buněk závisí na jejich genetické konstituci a
expresi faktorů, které rozhodují o osudu těchto buněk v prostředí s různou koncentrací NO.
V této souvislosti je významná výše zmíněná interakce mezi NO a proteinem p53, ale byly
pozorovány i proapoptotické efekty NO nezávislé na p53 (Lala a Chakrabotry 2001,
Messmer a Brüne 1995). Ve spojitosti s onemocněním příštítných tělísek je celkem
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pozoruhodný nález rezistence k NO navozené apoptóze u buněk postrádajících protein p53
(Ho et al. 1996).
V mnoha pracích byla nalezena pozitivní korelace mezi expresí iNOS a eNOS na
jedné straně, a růstem nádoru, jeho invazivitou a metastatickým potenciálem na straně
druhé. Tato tendence byla potvrzena zároveň u lidského karcinomu prsu a u myšího
modelu tohoto nádorového onemocnění (Jadeski et al. 2002, Vakkala et al. 2000). Z těchto
studií lze vyvodit, že námi pozorovaná přiměřená exprese eNOS a absence iNOS ve
vzorcích hyperplastických a adenomatózních příštítných tělísek odpovídá benignímu
charakteru těchto poruch spojených s nárůstem buněčné masy. S tím koresponduje i nález
rozdílné exprese NOS v lidském karcinomu prostaty ve srovnání s benigní hyperplázií
prostaty. Zde byla imunopozitivita pro iNOS detekována v maligních epitelových buňkách,
ale žádné pozitivní značení nebylo zaregistrováno v epitelu při benigní hyperplázii. Nebyl
pozorován žádný rozdíl v expresi eNOS mezi maligním a benigním onemocněním prostaty
(Klotz et al. 1998). Bylo by zajímavé porovnat výsledky dosažené při imunohistochemické
analýze adenomu a hyperplázie s charakterem exprese NOS v karcinomu příštítného
tělíska. Tato patologie je ovšem nesmírně vzácná příčina hyperparathyroidismu, tudíž
v průběhu naší studie nebyl zachycen žádný případ.
Jeden z klíčových faktorů podmiňujících růst maligního i benigního nádoru je jeho
dostatečné cévní zásobení a hustota kapilárního řečiště. Procesu novotvorby cév –
angiogeneze – byla skutečně přisouzena významná role v progresi nádorů. Bylo zjištěno,
že působení NO ve smyslu podpory nádorového růstu je v souvislosti s tímto fenoménem.
Existuje mnoho dokladů o stimulačním působení NO na proces angiogeneze za různých
okolností včetně nádorového onemocnění. Experimentální studie se zvířaty s vyřazeným
genem pro eNOS a iNOS ukázaly, že nádorová angiogeneze je narušena, zatímco nádory
exprimující NOS ve velké míře měly tendenci k intenzivní novotvorbě cév (Lala a
Chakrabotry 2001).
Viabilita patologicky zvětšených příštítných tělísek, která je podporována
vyvinutým cévním řečištěm exprimujícím eNOS, může být dokumentována velmi nízkou
frekvencí apoptotických procesů epitelových buněk. V analyzovaných vzorcích jsme totiž
nezaznamenali výskyt apoptotických buněk. Jelikož iNOS nebyla ve zkoumaných tkáních
exprimována, lze se domnívat, že tato izoforma NOS nehraje roli při nadměrné proliferaci
buněk příštítného tělíska ani v jedné z patologií. Nejsou pravděpodobně přítomny
stimulační signály, které by expresi iNOS navodily. Tento závěr je však třeba vztáhnout
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pouze k analyzovanému klinicky manifestnímu stadiu onemocnění, které bylo řešeno
chirurgickým odstraněním patologické tkáně, což byl náš jediný dostupný materiál.

EXPRESE NOS A APOPTÓZA PŘI NODÓZNÍ STRUMĚ
Imunohistochemická analýza vzorků nodózní strumy prokázala pravidelnou expresi
eNOS v endotelu kapilár i větších cév zásobujících uzlovité partie štítné žlázy a též makroskopicky nepostiženou tkáň. Míra imunoreaktivity byla závislá na lokální hustotě cévního
řečiště. V tomto ohledu jsme nezaznamenali rozdíly mezi uzlovitými a normálními
oblastmi štítné žlázy. Intenzita imunoreaktivity kapilár obklopujících folikuly různé
velikosti a folikuly s folikulárními buňkami plochými i kubickými byla podobná. Rozdílná
hustota kapilárního řečiště byla dána rozdílnou velikostí folikulů, kdy v případě vzorků
s menšími folikuly byla plocha kapilár na řezu větší v poměru k okolní tkáni.
Pravidelná detekce eNOS v endotelu cév je nález, který je v určitém rozporu
s výsledky dříve publikovaných imunohistochemických detekcí eNOS v normální a patologické štítné žláze člověka. Studie provedená s využitím materiálu pocházejícího z normální
štítné žlázy a z pestrého patologického materiálu charakterizovaného eu-, hypoi hyperfunkcí štítné žlázy (nodózní struma, Gravesova choroba, toxický adenom,
Hashimotova thyroiditida) udává sice variabilní, ale přesto ve všech vzorcích přítomnou
imunoreaktivitu cév pro eNOS (Colin et al. 1997). Jiná studie však prokázala pozitivitu pro
eNOS v endotelových buňkách přítomných v nodózní strumě pouze v části vzorků, a to
pouze u ojedinělých endotelových buněk (Kayser et al. 2000). Práce, která se zabývala
vztahem mezi cévním zásobením a rozdílnou funkční aktivitou folikulů v normální štítné
žláze a nodózní strumě ukázala silnou imunoreaktivitu pro eNOS v endotelových buňkách
nodózní strumy, zatímco všechny endotelové buňky v normální štítné žláze byly negativní
(Gérard et al. 2002). V našem materiálu, pocházejícím ze zdravých částí štítné žlázy a
z uzlovitých partií, jsme u žádného z 12 pacientů neprokázali lokalizaci eNOS ve
folikulárních buňkách. To je významný rozdíl oproti dřívějším zprávám o expresi eNOS ve
folikulárních buňkách aktivních folikulů ve zdravé štítné žláze i nodózní strumě (Gérard et
al. 2002). Různý stupeň imunopozitivity byl ve folikulárních buňkách nodózní strumy
pozorován i v dalších pracích (Colin et al. 1997, Kayser et al. 2000). Naopak, když byla
sledována aktivita NADPH diaforázy, jako nepřímá známka exprese NOS, nebyla její

42

přítomnost ve folikulárních buňkách zjištěna, což je v souladu s našimi výsledky (Syed et
al. 1994). Občasná přítomnost eNOS v tunica media cév, kterou jsme detekovali ve vazivu
obklopujícím nodózní štítnou žlázu, je poměrně překvapivým nálezem, jehož vysvětlení
bude vyžadovat další zkoumání. Hladké svalové buňky totiž syntetizují spíše inducibilní
izoformu po příslušné stimulaci.
Přítomnost iNOS v našem materiálu jsme neprokázali narozdíl od jiných autorů,
kteří udávají slabou imunopozitivitu ve folikulárních buňkách ve více než polovině jimi
analyzovaných vzorků nodózní strumy, jakož i několik imunopozitivních makrofágů a
endotelových buněk (Kayser et al. 2000). Na základě této práce, i našich dat získaných
z poněkud většího souboru pacientů, lze usoudit, že iNOS je při nodózní strumě
exprimována jen sporadicky, a tudíž nemá významnější vliv na proliferativní procesy
spojené se vznikem nodózní strumy. Na druhé straně eNOS, produkovaná v cévním řečišti
zásobujícím patologicky změněnou žlázu, má jednoznačně pozitivní vliv na viabilitu tkáně.
To se zejména odráží v absenci apoptotických procesů, jak ukázal negativní průkaz
spolehlivého apoptotického markeru – aktivované kaspázy-3.

EXPRESE NOS VE VZTAHU K APOPTÓZE A BUNĚČNÉ PROLIFERACI PŘI CHRONICKÉ TONZILITÍDĚ A KARCINOMU OROFARYNGU
Jak vyplynulo z analýzy získaných vzorků, apoptóza i buněčná proliferace se při
chronické tonzilitídě a karcinomu orofaryngu vyskytují současně. Lokalizace těchto
procesů je však odlišná. V tonzile postižené chronickým zánětem podléhaly programované
buněčné smrti zejména B-lymfocyty během selekce v zárodečných centrech, zatímco
apoptotické epitelové buňky byly zastiženy vzácněji. Při karcinomu orofaryngu docházelo
k apoptóze u maligních buněk epitelového původu. Zanikaly jednak keratinizující buňky,
zřejmě v důsledku své terminální diferenciace, a dále buňky v méně diferencovaných
oblastech tumoru. Mezi příčiny jejich programované buněčné smrti pravděpodobně patří
výskyt poškození DNA a následná indukce p53, ale také nedostatek výživy a kyslíku při
lokalizaci v centru nádorové masy. V takovýchto oblastech nádoru apoptóza často
doprovází nekrotický zánik buněk, což ovšem v našich vzorcích nebylo časté. Největší
množství proliferujících buněk se vyskytovalo v místech s největší frekvencí apoptózy.
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Tak tomu bylo u chronické tonzilitídy i u karcinomu orofaryngu. V tonzilách byla buněčná
proliferace opět soustředěna především do germinálních center lymfatických folikulů
v lamina propria, kde buněk pozitivních na marker proliferace bylo více než buněk
apoptotických. V povrchovém epitelu tonzily bylo též větší zastoupení proliferujících
buněk, než buněk apoptotických. Z hlediska exprese eNOS ani iNOS jsme nepozorovali
souvislost mezi její lokalizací a přítomností apoptózy nebo buněčné proliferace. NOS tak
s největší pravděpodobností u chronické tonzilitídy do těchto dějů nezasahuje. Endotelová
NOS se zde nejspíše účastní regulace průtoku krve svým vasodilatačním, antiagregačním
a antiadhezivním působením. Silně exprimovaná byla eNOS ve venulách s vysokým
endotelem, což může souviset s rolí tohoto úseku cévního řečiště v recirkulaci Tlymfocytů. Nicméně dosavadní studie prováděné in vitro vliv NO na adhezi lymfocytů
neprokázaly (Cartwright et al. 1997). Zjištěná exprese iNOS v makrofázích zárodečných
center je ve zřejmé souvislosti s přítomností stimulujících cytokínů (IL-1, IFN-, TNF-) a
bakteriálních produktů při chronickém (nebo rekurentním) bakteriálním zánětu. Totéž platí
pro epitelové buňky na povrchu tonzily, kde dochází k expresi iNOS podobně jako u
jiných epitelových buněk při zánětlivých procesech v trávícím traktu (Jaiswal et al. 2001).
Jiná studie, zabývající se expresí iNOS pří chronické tonzilitídě, rovněž prokázala
přítomnost iNOS pozitivních epitelových buněk, ale nikoliv iNOS exprimující makrofágy
(Wang et al. 2002). To může být dáno rozdílnou mírou indukce při aktuální přítomnosti
stimulujících bakteriálních produktů. Také v rámci naší studie nebyla iNOS prokazována
vždy, a dále byla její exprese omezena na určitou část nebo vrstvu povrchového epitelu.
Průkaz eNOS v cévách zásobujících karcinom orofaryngu, je v souladu s jeho v
podstatě konstantní přítomností v endotelových buňkách celého krevního řečiště. Vyšší
hustota eNOS pozitivních cév na okraji invazivně se šířícího nádoru byla nejspíše
navozena produkcí angiogenetických růstových faktorů nádorovými buňkami. Vliv eNOS
na růst nádoru je tedy v případě karcinomu orofaryngu spíše nepřímý a je dán obecnými
účinky NO na krevní průtok. Detekce iNOS potvrdila schopnost její exprese maligními
epitelovými buňkami karcinomu orofaryngu, nicméně imunopozitivita byla vyjádřena jen
v malé části buněk. Přítomnost iNOS exprimujících buněk charakteru makrofágů souvisí
zřejmě s jejich protinádorovým cytotoxickým působením. Je však nutné poznamenat, že
výskyt apoptoticky zanikajících buněk nebyl přítomností těchto imunitních buněk
ovlivněn.
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EXPRESE

NOS,

APOPTÓZA

A

BUNĚČNÁ

PROLIFERACE

V NORMÁLNÍ NOSNÍ SLIZNICI A V NOSNÍ SLIZNICI PACIENTŮ
S POLYPÓZOU
Exprese eNOS byla prokázána ve všech vzorcích pocházejících z nosních polypů,
sliznice dolní skořepy nosní pacientů s polypózou i ve vzorcích nosní sliznice kontrolní
skupiny pacientů s deviací nosní přepážky. Ve všech případech se jednalo o lokalizaci
v endotelu cév lamina propria sliznice. Nebyly zaznamenány výraznější rozdíly
v imunoreaktivitě mezi vzorky různého původu. Celkový výsledek byl závislý na aktuální
hustotě cévního řečiště. Na základě těchto skutečností nebyly potvrzeny údaje o expresi
eNOS v epitelových buňkách žlázového epitelu a ve víceřadém cylindrickém epitelu
s řasinkami na povrchu nosní sliznice (Furukawa et al. 1996).
Jak se ukázalo při detekci eNOS při jiných patologických stavech spojených
s nadměrnou buněčnou proliferací, je přítomnost této izoformy v zásobujících cévách
faktorem pozitivně ovlivňujícím viabilitu dané tkáně. Tak je tomu zřejmě i v případě
nosních polypů, kde vyvinutá mikrocirkulace brání nastartování apoptotických procesů na
podkladě hypoxie a nedostatku živin pro proliferující buňky. Programovaná buněčná smrt
byla totiž při polypóze detekována zřídka a byla ve své frekvenci na podobné úrovni, jako
u normální nosní sliznice. Celkově početnější byly, jak v patologii tak v normě, buňky
pozitivní pro proliferativní marker Ki-67. Rozdíly v počtu pozitivních epitelových buněk
pozorovány nebyly. V patologickém materiálu byly však nalézány proliferující buňky ve
vazivu charakteru fibroblastů s možným podílem zánětlivých buněk. Fibroblasty zde svou
syntetickou činností přispívají k nárůstu hmoty polypu. Nosní polypóza je doprovázena
stimulovanou

angiogenezou,

jak

dokládá

nález

endotelových

buněk

kapilár

imunopozitivních pro Ki-67. Které faktory jsou za tuto novotvorbu cév odpovědny
vyžaduje další zkoumání exprese možných angiogenetických faktorů. Námi prokázaná
eNOS je rozhodně jedním z činitelů, které tvorbu cév podporují.
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ZÁVĚR

Výsledky pokusů a analýz provedených v rámci této dizertační práce potvrzují
významnou roli NO v homeostáze buněk a tkání. Ačkoliv se práce zaměřila na několik
reálných i modelových patologických stavů, není oprávněné se domnívat, že dosažené
výsledky mohou z obecného hlediska definitivně odpovědět na otázku, jak NO ovlivňuje
procesy apoptózy a buněčné proliferace. Nicméně je možné tvrdit, že působení NO bylo
v mnoha případech průkazně pozitivní ve smyslu inhibice apoptózy a poškození buněk
vůbec.
Přímé stimulační působení na buněčné dělení sice zaznamenáno nebylo, ale většina
imunohistochemicky analyzovaných tkání měla dobré cévní zásobení s endotelem
pozitivním pro eNOS. V těchto tkáních byla zároveň nízká frekvence apoptózy. Tak tomu
bylo zejména u adenomu a hyperplázie příštítných tělísek, při nodózní strumě a při nosní
polypóze. Jelikož se jednalo o stavy spojené s nárůstem počtu buněk, je možné soudit, že
přítomnost eNOS pozitivních cév je zřejmě nezbytná pro zachování viability těchto nadbytečně zmnožených buněk. V případě karcinomu orofaryngu, kde bohatá vaskularizace
eNOS pozitivními cévami ovlivňuje rovnováhu mezi buněčným dělením a buněčnou smrtí
ve prospěch proliferace, je toto cytoprotektivní působení spíše negativní z hlediska přežití
celého organizmu. Cévy s eNOS pozitivním endotelem zásobujícím zvětšená příštítná
tělíska, nodózní strumu a polypózní nosní sliznici sice umožňují nadměrný růst těchto
patologických tkání, ovšem s ohledem na benigní charakter těchto onemocnění to nemá
fatální následky. U žádného studovaného lidského patologického procesu se ovšem
nepodařilo nalézt souvislost mezi mírou apoptózy nebo buněčné proliferace a intenzitou
exprese určité izoformy NOS.
Naopak významné je zjištění protektivních účinků NO na hepatocyty a jaterní
parenchym, kdy NO působí jednoznačně antiapoptoticky a cytoprotektivně. Zde lze uvažovat i o potenciálním terapeutickém dopadu modulace hladiny NO při patologických
stavech poškozujících játra.
Při hodnocení imunocytochemických metod pro detekci apoptózy potkaních hepatocytů se nejlépe osvědčil průkaz štěpené kaspázy-3, který nejlépe odpovídal morfolo-
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gickým známkám apoptózy, které by měly mít rozhodující váhu při určení typu buněčné
smrti.
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SOUHRN

Oxid dusnatý vykonává v organizmu řadu důležitých funkcí. Mezi nejznámější
patří jeho účinky v kardiovaskulárním, nervovém a imunitním systému, ale s rostoucím
stupněm poznání je zřejmé, že se NO účastní na řízení mnoha dalších fyziologických
procesů. Význam NO spočívá i v jeho schopnosti ovlivňovat mnohé patologické děje.
Zjistilo se, že role NO může být protektivní i škodlivá v závislosti na dalších okolnostech,
především na množství produkovaného NO. Mezi významné vlastnosti NO patří jeho
schopnost ovlivnit proces programované buněčné smrti a buněčnou proliferaci. Byly zaznamenány protichůdné efekty NO na tyto procesy, jejichž výsledek závisel na konkrétním
buněčném typu a konkrétní fyziologické či patologické situaci.
Cílem dizertační práce bylo přispět k dalšímu poznání vlivu NO na programovanou
buněčnou smrt – apoptózu a na buněčnou proliferaci. S ohledem na dosud známé, a často
rozporné, účinky v různých orgánech a tkáních byla tato problematika řešena v rámci
několika odlišných patologických stavů a současně také kombinací in vitro modelů a
analýzou in vivo. Práce zahrnovala experimentální přístup spočívající ve sledování vlivu
modulace hladin NO na hepatocyty v kultuře a na jaterní parenchym pokusného potkana.
V rámci popisné části práce jsou předloženy výsledky srovnání exprese NOS a výskytu
apoptózy a buněčné proliferace u těchto patologických stavů: hyperplázie a adenomu
příštítného tělíska, nodózní strumy, chronické tonzilitídy, karcinomu orofaryngu a nosní
polypózy. Poněvadž je mnohdy důležité odlišit apoptotický a nekrotický zánik buněk, bylo
v rámci dizertace také provedeno hodnocení různých imunocytochemických metod detekce
apoptózy.
Při pokusech s primárními potkaními hepatocyty byl potvrzen zřetelný protektivní
efekt NO na jaterní buňky, jak bylo zjištěno při morfologickém hodnocení kultur doplněném o sledování biochemických parametrů. Prostřednictvím SNAP exogenně dodaný NO
zvýšil viabilitu hepatocytů. Na druhé straně inhibice syntézy NO účinkem CsA vedla ke
zvýšenému zániku buněk, a to zejména cestou nekrózy. Inhibice syntézy NO prostřednictvím selektivních a neselektivních NOS inhibitorů zhoršila jaterní poškození při endotoxémii navozené u potkana podáním LPS. Současné exogenní dodání NO spolu s NOS
inhibitory zmírnilo jimi způsobený pokles viability jaterního parenchymu.
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Při detekci NOS u adenomu a hyperplázie příštítných tělísek byla zaznamenána
pravidelná exprese eNOS v cévním zásobení patologické tkáně, zatímco iNOS nebyla
prokázána v žádném ze vzorků. Apoptóza nebyla ve vyšetřených vzorcích detekována. Jak
v uzlovitých oblastech štítné žlázy při nodózní strumě, tak i v intaktních oblastech štítné
žlázy exprimoval endotel cév eNOS. Imunopozitivita pro eNOS v epitelových buňkách
nebyla zaznamenána. Probíhající programovaná buněčná smrt nebyla detekována. Exprese
NOS, apoptóza a buněčná proliferace byly sledovány u chronické tonzilitídy a karcinomu
orofaryngu s cílem najít možné souvislosti mezi oběma patologiemi. Exprese eNOS byla u
obou závislá na hustotě cévního zásobení, přičemž byla vázána výhradně na endotel cév.
Oba patologické stavy se lišily v typu buněk, u nichž byla nejčastěji imunohistochemicky
detekovaná apoptóza a buněčná proliferace. U chronické tonzilitídy se jednalo především o
lymfocyty v zárodečných centrech lymfatických folikulů a dále o buňky povrchového
epitelu. Při karcinomu orofaryngu se nejčastěji množily a zároveň nejčastěji apoptoticky
zanikaly maligní epitelové buňky. Tyto výsledky byly v souladu s morfologickým
hodnocením vzorků. Vztah mezi mírou exprese izoforem NOS a výskytem apoptózy a
množstvím proliferujících buněk nebyl pozorován. V normální nosní sliznici a též při nosní
polypóze bylo možné pozorovat eNOS exprimující endotel cév. Exprese iNOS nebyla
zaznamenána. Frekvence apoptózy byla nízká. Proliferující buňky byly nalézány
v povrchovém epitelu i v dalších lokalizacích, nicméně kromě zvýšené úrovně proliferace
v intersticiu polypózní sliznice, nebyly z tohoto aspektu pozorovány rozdíly mezi zdravou
a patologickou tkání. Mezi úrovní apoptózy a buněčné proliferace na straně jedné a
expresí eNOS na straně druhé, nebyla pozorována žádná zřejmá závislost.
Při hodnocení různých imunocytochemických apoptotických markerů se jako
nejspolehlivější ukázala detekce aktivované kaspázy-3. Pozitivita pro tento marker se
nejlépe shodovala s morfologickým hodnocením. Apoptotické buňky byly též dobře značeny protilátkami proti štěpené kaspáze-9 a proti laminu A, nicméně imunopozitivní byly
rovněž pravděpodobně sekundárně nekrotické hepatocyty. Annexin V neumožnil rozlišit
mezi nekrotickými a apoptotickými buňkami, poněvadž značil obojí. Detekce metodou
TUNEL byla nejméně spolehlivá.
Výsledky této práce poukazují především na roli NO v organizmu podporující
přežívání buněk. Tyto efekty je možné rozdělit na přímé a nepřímé. V experimentální části
práce byl demonstrován přímý cytoprotektivní vliv NO na jaterní buňky v kultuře, který
spočíval ve snížení spontánního zániku hepatocytů. Dále byl tento protektivní účinek
potvrzen při endotoxemickém poškození jater potkana, kdy snížením produkce NO bylo
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zhoršeno jaterní poškození. Výsledky analýzy lidského materiálu z různých patologií
dokládají stabilní expresi eNOS v endotelu cév, kdy tyto eNOS exprimující cévy zajišťují
dobrou viabilitu zásobených tkání. NO zde tedy nepřímo působí antiapoptoticky. Je ovšem
produkován v takové míře, která není schopna zabránit stimulované apoptóze jako je tomu
u lymfocytů v germinálních centrech lymfatických folikulů tonzily, nebo u apoptoticky
zanikajících maligních buněk. Přímou závislost mezi expresí jednotlivých izoforem NOS a
mírou apoptózy a buněčné proliferace ve všech sledovaných patologických stavech nelze
jednoznačně určit. Evaluace metod pro detekci apoptózy potvrdila názor, že
nejspolehlivějším přístupem při detekci programované buněčné smrti je použití kombinace
různých apoptotických markerů, přičemž výsledek je vždy nutné potvrdit morfologickou
analýzou zanikajících buněk, včetně hodnocení jejich ultrastruktury.
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SUMMARY

Nitric oxide is a free radical that plays number of important roles in the organism.
Among the best known are its effects in cardiovascular, nervous and immune system.
However, as the knowledge about this molecule is expanding, it is becoming obvious that
NO is involved in many other physiological processes. The importance of NO is given also
by its ability to influence various pathological processes. It was found that the role of NO
can be both beneficial and detrimental depending on various circumstances, mainly on the
local level of NO production. The potential of nitric oxide to influence the process of
programmed cell death and cell proliferation belongs to its important properties. There
were reported numerous controversial effects on these processes, which result depended on
the particular cell type and its actual physiological or pathological circumstance.
The aim of the thesis was to contribute to the better knowledge of the NO role in
programmed cell death – apoptosis and in cell proliferation. With respect to the currently
known specific effects in various tissues and organs the research was focused on several
different pathological conditions. At the same time, several in vitro models were combined
with in vivo undertaken observations. The experimental rats and primary rat hepatocytes
were used as experimental models for examining the effect of NO level modulation on
hepatocyte viability. The results comparing NO expression with incidence of apoptosis and
cell proliferation are included in the descriptive part of the thesis. They are dealing with the
following pathologies: parathyroid gland adenoma and hyperplasia of the parathyroid
gland, goitre, chronic tonsillitis, oropharyngeal carcinoma and nasal polyposis. In addition,
several immunocytochemical methods for the detection of apoptosis were evaluated as
important part of the thesis, in order to differentiate well between apoptotic and necrotic
cell death.
In the experiments with primary rat hepatocyte it was convincingly shown that NO
exerts a protective effect at the cellular level. This was demonstrated by the morphological
evaluation of cultured hepatocytes and further supported by the biochemical data. The
exogenous NO supplied via SNAP increased hepatocyte viability and suppressed
spontaneous cell death in culture. The inhibition of NO synthesis resulted in an opposite
effect. When NO levels were decreased by the action of CsA, this resulted in the increase
of cell death, mainly by necrosis. During experimental endotoxemia in rats, NO inhibition
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using selective and non-selective NOS inhibitors led to the exacerbation of liver injury.
This detrimental effect of NOS inhibition on liver parenchyma during endotoxemia was
prevented, when NO was applied together with these inhibitors.
The immunohistochemical detection of NOS in parathyroid gland adenoma and
parathyroid gland hyperplasia demonstrated regular expression of eNOS in the vasculature
of the pathologic tissue meanwhile iNOS was not detected in any sample. The apoptosis
detection was negative in all examined samples. Both in the nodular regions of the thyroid
gland and in the normal tissue eNOS was expressed in endothelial cells of the vasculature.
The immunoreactivity for eNOS in epithelial cells was not observed. The ongoing
programmed cell death was even so not confirmed. The NOS expression in chronic
tonsillitis and in oropharyngeal carcinoma was examined in order to find potential
relationship between these two pathologies. The expression of eNOS was dependent on the
vessel density and was confined to endothelial cells only. Chronic tonsillitis and
oropharyngeal carcinoma differed in the cell types, which were predominantly undergoing
apoptosis or cell proliferation. The most proliferating cells in chronically inflamed tonsils
were dedifferentiated lymphocytes in germinal centres of lymphatic follicles. Apoptotic
cell death was also the most frequent in that cell population. The malignant epithelial cells
were predominantly observed cell type undergoing apoptotic cell death and cell
proliferation in oropharyngeal carcinoma. The relationship between the NOS expression
level and the frequency of apoptosis or cell proliferation was not observed. Both in the
normal nasal mucosa and in the nasal polyposis it was possible to detect eNOS
immunoreactive endothelium. The expression of iNOS was not confirmed. Apoptosis was
rather infrequent. Proliferating cells were found in the surface pseudostratified columnar
epithelium as well as in other locations. However, except for the increased level of
proliferation in the interstitium of nasal polyps there were no differences confirmed
between healthy and pathological tissue. No significant relationship was observed between
apoptosis and cell proliferation on one hand and eNOS expression level on the other hand.
When various immunocytochemical apoptotic markers were evaluated, it was found
that cleaved caspase-3 is the most reliable one. The immunopositivity for this marker
correlated best with the morphological criteria of apoptosis. Apoptotic cells were also
labelled well with antibodies against cleaved caspase-9 and cleaved lamin A, but these
markers were also positive in cells with signs of secondary necrosis. The application of
Annexin V did not allow discriminate between apoptotic and necrotic cells, because it
labelled both. The apoptosis detection using TUNEL method was the least reliable.
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The results of this work support the beneficial NO role in the cell survival. We can
differentiate between direct and indirect effects. In the experimental part of thesis direct
cytoprotective NO effect was demonstrated in primary rat hepatocytes. This effect led to a
decreased incidence of spontaneous cell death. This beneficial effect was further confirmed
in endotoxemic liver injury, when the injury was exacerbated by decrease in NO
production. The analysis of samples from various different human pathologies showed
regular expression of eNOS in vascular endothelia. These eNOS expressing vessels are
responsible for the good viability of tissues that they supply. In this way, NO acts
indirectly against apoptosis and cell death in general. However, its levels are not sufficient
to suppress stimulated apoptosis as is the case in lymphocytes in the germinal centres of
lymphatic follicles or in apoptotic malignant cells, which die as a result of DNA damage. It
was not possible to unequivocally determine the direct relationship between the expression
level of NOS isoforms and the level of apoptosis and cell proliferation in any pathological
states examined. The evaluation of apoptosis detection methods supported the opinion that
the most reliable approach in detecting programmed cell death is the combination of
different markers only. It is always necessary to confirm the result by the morphological
assessment of dying cells including the analysis of their ultrastructure.
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