
ABSTRAKT 
Vliv atorvastatinu na expresi vybraných cytokinů u myšího 

modelu aterosklerózy 
Ateroskleróza je zánětlivé degenerativní onemocnění cévní stěny. Jedná se o 

dlouhodobé onemocnění, při kterém dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování 

průsvitu, za 

tvorby aterosklerotických plátů. VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) 

je adhezní 

molekula, která hraje důležitou roli v rozvoji endotelilální dysfunkce a v 

další progresi 

aterosklerózy. Endoglin (CD 105) je transmembránový protein, který hraje 

roli v různých 

fyziologických a patologických stavech jako angiogeneze, při procesu hojení 

ran, při 

infarktech a během kancerogeneze. 

Cílem této rigorózní práce bylo zjistit a popsat expresi endoglinu v 

aterosklerotických plátech u apoE/LDL-receptor deficientních myší. Dále 

jsme chtěli 

popsat jeho kolokalizaci s VCAM-1 adhezní molekulou a zjistit jak jsou tyto 

proteiny 

ovlivněny podáváním atorvastatinu. 

Samice kmene C57BL/6J s dvojitým deficitem apolipoproteinu E a LDL-

receptoru 

byla náhodně rozdělena do 2 skupin, kontrolní, které byla podávána pouze 

aterogenní 

dieta, a atorvastatinové, které byla podávána aterogenní dieta obohacena o 

100 mg 

atorvastatinu na 1kg váhy denně. Byla provedena biochemická analýza krve, 

imunohistochemická analýza exprese VCAM-1 a endoglinu a ve světelné a 

fluorescenční 

mikroskopii a dále western blot analýza. 

Výsledky této rigorózní práce prokázaly expresi VCAM-1 a endoglinu v 

aterosklerotických plátech v cévní stěně u apoE/LDLR deficientního myšího 

modelu 

aterosklerózy. Exprese VCAM-1 v oblasti aortálního sinu a oblouku ve 

světelné 

mikroskopii prokázaly jeho expresi zejména na cévním endotelu a v 

aterosklerotických 

plátech. Výrazná exprese byla pozorována také v tunica media pod 

vyvíjejícím se 

aterosklerotickým plátem. Exprese endoglinu byla lokalizována na cévním 

endotelu, a to 

jak v aortě, tak i v menších cévách a kapilárách okolního myokardu. 

Fluorescenční 



mikroskopie prokázala kolokalizaci exprese VCAM-1 a endoglinu v oblasti 

cévního 

endotelu plátu i mimo něj. Podávání atorvastatinu v dávce 100 mg/kg/den 

vedlo k 

výraznému hypolipidemickému efektu. Western blot analýza prokázala pokles 

exprese 

VCAM-1 a naopak zvýšení exprese endoglinu ve stěně cévy. 

Tyto výsledky ukazují na rozdílnou úlohu endoglinu a VCAM-1 v aterogenezi a 

zároveň naznačují možný protektivní vliv endoglinu na celý proces 

aterogeneze. 


