
Reaktívne radikály a pečeň

Voľné radikály a poškodenie 
pečene

•Stavba a funkcia pečene
•Zdroje voľných radikálov v pečeni
•Účinok voľných radikálov na pečeň

- lipoperoxidácia a poškodenie hepatocytov
- fibrogenéza

•Významnejšie hepatopatie spojené s voľnými 
radikálmi

- alkoholové poškodenie pečene
- ischemicko-reperfúzne poškodenie
- vírusová hepatitída

Voľné radikály

•ich produkcia sama o sebe nie je patologický proces
•ich kontinuálna produkcia je vyvažovaná 
prítomnosťou antioxidačných systémov
•porušenie rovnováhy vedie k poškodeniu tkaniva

Zdroje reaktívnych radikálov v pečeni

•Mitochondrie – dýchací reťazec (narušenie dýchacieho reťazca 
v mitochondriach, zvýšený tok elektrónov)

•Mikrozómy – systém cytochrómu P-450 (indukcia 
monooxygenázového biotransformačného systému, tvorba 
reaktívnych radikálov pri biotransformácii)

•Peroxizómy – peroxizómové oxidázy (produkcia peroxidu 
vodíka pri indukcii peroxizómového systému)

•Aktivácia pečeňových fagocytov – NADPH-oxidáza



Biotransformačný systém CYP450

•Metabolizmus xenobiotík
•Metabolizmus etanolu
•Indukcia biotransformačného systému

Vznik radikálov
v biotransformačnom systéme



•Metabolizmus halogénalkánov

CCl4 CCl3
. vznik trichlórmetylového r.

CCl3
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. trichlórmetylperoxylový r.

Vznik radikálov
v biotransformačnom systéme

•Metabolizmus etanolu

.
CH3CH2OH              CH3CHOH  

hydroxyetylový radikál

Vznik radikálov
v biotransformačnom systéme

Vznik radikálov v peroxizómoch

•Peroxizómy obsahujú celý rad oxidáz, ktorých 
vedľajším produktom je peroxid vodíka
(napr. priame deaminázy AMK)

•Obsahujú aj katalázu, ktorej úlohou je redukovať 
peroxid vodíka



Vznik kyslíkových radikálov vo fagocytoch

•Polymorfonukleárne granulocyty
•Kupfferove bunky
•Membránový enzým NADPH-oxidáza

Účinok voľných radikálov na pečeň

•Poškodenie až nekróza hepatocytov

•Fibrogenéza a prestavba parenchýmu pečene

Poškodenie a nekróza hepatocytov

•Rozsah poškodenia a nekrózy hepatocytov 
podmieňuje rozsah hepatálnej insuficiencie a 
mortalitu pri hepatopatiach

•Perzistujúce alebo epizodické poškodzovanie buniek 
tvorí základ pre progresiu chronických ochorení 
pečene



Príčiny nekrózy hepatocytov

•Zníženie energetického metabolizmu v mitochondriach a 
strata ATP (napr. pri ischémii)
•Deplécia protektívnych substancií
•Uvoľnenie, resp. aktivácia lyzozómových enzýmov
•Poškodenie bunkových membrán – poškodenie membrán 
zohráva pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu pri iniciácii 
ireverzibilného poškodenia hepatocytu. Jedným z 
rozhodujúcich faktorov pri poškodení membrán je 
lipoperoxidácia štruktúrnych lipidov spôsobená 
reaktívnymi radikálmi

Patobiochemické deje pri poškodení hepatocytov

•Závislosť od charakteru patologického poškodenia

•Závislosť od cieľovej organely

•Rovnaká terminálna fáza
- oxidačný stres
- narušená intracelulárna homeostáza kalcia
- narušená aktivita enzýmov, integrita DNA
- narušená integrita membrány

Patomechanizmy uplatňujúce sa pri 
voľnoradikálovom poškodení pečene

•Interakcia s bielkovinami
- inhibícia enzýmov

- dimerizácia, vytváranie väčších komplexov

•Interakcia s nukleovými kyselinami
- modifikácia dusíkových báz

- prerušenie reťazca DNA
- kovalentná väzba organických radikálov na DNA

•Interakcia s membránovými fosfolipidmi
- poškodenie membrán

- smrť bunky

Poškodenie membrán hepatocytov
voľnými radikálmi

•Lipoperoxidácia
•Tzv. sekundárne patomechanizmy

- sú spúšťané lipoperoxidáciou
- stabilné produkty lipoperoxidácie nenasýtených 

mastných kyselín – hydroxykarboxylové kyseliny a 
hydroxyalkenaly (4-hydroxynonenal - HNE)
- cytotoxické účinky,
- väzba na SH-skupiny bielkovín

- poruchy homeostázy intracelulárneho kalcia



Kalciová homeostáza

• Transportné systémy

• Väzobné proteíny
- cytosol – kalmodulín, kalregulín
- endoplazmatické retikulum - kalsekvestrín

Kalciová homeostáza

• fyziologicky nízka cytozolová hladina Ca2+

• vápnik sa hromadí v ER a mitochondriách
• narušenie kalciovej homeostázy sa považuje za 
spoločný prvok v procese toxického poškodenia
• prebieha v dvoch stupňoch

• mierne zvýšenie – porucha intracel. distribúcie Ca2+

• neskoršie prudké zvýšenie – porucha permeability 
cytoplazmatickej membrány (považuje sa za char. 
symptóm prechodu do irreverzibilného štádia)

Mechanizmy narušenia Ca2+ homeostázy

• neschopnosť transportných systémov odstrániť 
nadbytočný vápnik z cytoplazmy
• pre činnosť vápenatých púmp sú podstatné voľné
–SH skupiny, potrebné je tiež ATP, Mg2+

Dôsledky zvýšenia intracelulárneho kalcia

• aktivácia enzýmov – proteázy, endonukleázy, 
fosfolipázy
• porucha funkcie mikrofilamentov cytoskeletu a 
aktín-myozínu (porucha transportu, fenestrácia 
membrány, porucha motility žlčových kanálikov –
cholestáza)



Dôsledky zvýšenia intracelulárneho kalcia

• vzostup aktivity fosfolipázy A2 (PLA2)
•aktivátory: Ca2+, rigidita membrány – vyšší obsah 
nasýtených MK, HNE, lyzofosfatidy (produkt PLA2)

Významnejšie hepatopatie spojené
s voľnými radikálmi

Metabolizmus alkoholu

90-98% alkoholu sa oxiduje
zvyšok sa vylúči močom, potom, dýchaním

oxidácia hlavne v pečeni
alkoholdehydrogenáza

MEOS (mikrozomálny etanol-oxidujúci systém)
kataláza

malá časť sa oxiduje v sliznici žalúdka
alkoholdehydrogenáza



MEOS

Jadrom systému je CYP450-2E1
- indukovateľná izoforma cytochrómu P450

•zvýšenie metabolizmu xenobiotík
•zvýšená aktivácia karcinogénov
•tvorba kyslíkových radikálov
•tvorba hydroxyetylového radikálu

Ischemicko-reperfúzne
poškodenie pečene



Ischemicko-reperfúzne
poškodenie pečene

•Transplantácie pečene
•Resekcie pečene
•Šok
•Iné vaskulárne príčiny

Fibrogenéza

•Kvantitatívne i kvalitatívne zmeny

•Hviezdicové bunky
- (Itove bunky, Hepatic Stellate Cell - HSC)
- po aktivácii premena na myofibroblasty (MFB)

•Kupfferove bunky (produkcia cytokínov IL-1, IL-6, 
TGF-β, TNF-α)

Oxidačný stres

lipoperoxidácia

Reaktívne aldehydy – 4-HNE

Itove bunky Kupfferove bunky

myofibroblasty TGF-beta, TNF-alfa

PRODUKCIA KOLAGÉNU
POŠKODENIE BUNIEK

NEKRÓZA

Pri transformácii HSC na MFB zohráva
doležitú úlohu oxidačný stres – ROS

•aktivované Kupfferove bunky a myofibroblasty 
(NADPH-oxidáza)
•indukcia monooxygenázového systému (etanol 
– CYP450-2E1, acetaldehyd)
•narušenie terminálnej oxidácie (NO)



Faktory uplatňujúce sa v patogenéze 
hepatálneho poškodenia

Metabolické zmeny
NADH/NAD, laktát/pyruvát

acetaldehyd
poškodenie proteínov

neoantigény-imunoalterácia
aktivácia fibrogenézy

Oxidačný stres
lipoperoxidácia

poškodenie membrán, zmena fluidity/rigidity

Poškodenie mitochondrií
poškodenie energetiky bunky

Aktivácia Kupfferovych buniek
zvýšená produkcia cytokínov, TNF-alfa

Metabolické zmeny

- Zvyšovanie koncentrácie NADH
- zvýšenie pomeru NADH/NAD
- inhibícia Krebsovho cyklu
- laktát/pyruvát
- malát/oxalacetát
- beta-OH-B/acetoacetát

- Nedostatok pyruvátu a oxalacetátu – pokles 
glukoneogenézy a vznik alkoholovej hypoglykémie
- Kombinácia hladovania a alkoholizmu – metabolická 
acidóza
- Acidóza – inhibícia sekrécie kys.močovej – hyperurikémia
- Laktát inhibuje prolínoxidázu – hyperprolinémia

Metabolické zmeny

-Aktivácia prolínhydroxylázy – zvýšená syntéza kolagénu –
fibróza
- Pokles aktivity Krebsovho cyklu (pokles NAD, oxalacetátu) 
– pokles utilizácie acetátu – acetát+redukované koenzýmy –
zvýšenie syntézy VKK 
-Vysoký redoxpotenciál (NADH/NAD) –
dihydroxyacetónfosfát - glycerolfosfát
-Zvýšená syntéza lipidov - STEATÓZA

•Zvýšená koncentrácia acetaldehydu
- aktivácia lipoperoxidácie – zmena permeability, fluidity 
membrán, poruchy transportu – zánik bunky
- acetaldehyd oxiduje glutation – zníženie detoxikácie
- väzba acetaldehydu na bielkoviny a NK – poškodenie génovej 
expresie

Metabolické zmeny



etanol

NADH/NAD Indukcia 
MEOS

acetaldehyd

ketolátky laktát

Inhibícia 
glukoneogenézy

Inhibícia beta-
oxidácie

acidóza

Oxidačný
stres

Poškodenie
membrán

fibrogenéza

neoantigény
imunoalterácia

Hydroxyetylový 
radikál

Indukcia iNOS
etanolom, IL-1, IL-
6, TNF-alfa

NO

Inhibícia cyt c
oxidázy

Narušenie
energetiky
pokles ATP

Zvýšená tvorba
superoxidu

Peroxynitrilový
radikál ONOO-

Modifikácia bielkovín,
oxidácia –SH, nitrácia

tyrozínu

Pokles aktivity
AldDH

vzostup
acetaldehydu

FIBROGENÉZA

Kupfferove bunky

Endotoxín

prozápalové cytokíny
TNF-alfa

Transformačné faktory

Poškodenie hepatocytov

Aktivácia fibrogenézy

Kyslíkové radikály

Etanolom zvýšená 
permeabilita čreva


