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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

apoE   apolipoprotein E 

CD 105  protein endoglin 

CRP   C – reaktivní protein 

DAB   diaminobenzidin 

DM II   diabetes mellitus 2. typu 

EDGF endothelium derived growth factor, růstový faktor produkovaný 

endotelem 

EGF   epidermal growth factor, epidermální růstový faktor 

eNOS   endoteliální NO syntáza 

HDL   high density lipoprotein, lipoproteiny o vysoké hustotě 

HMG-CoA  hydroxyl-methyl-glutaryl koenzym A 

ICAM-1  Intercellular Cell Adhesion Molekule, adhezní molekula 

IGF-1   inzulínu podobný růstový faktor 

ICHS   ischemická choroba srdeční 

IL-8   interleukin 8 

LDL   low density lipoprotein, lipoproteiny o nízké hustotě 

MCP-1   monocytární chemotaktický protein-1 

M-CSF macrophage colony stimulating factor, růstový hormon pro 

makrofágy 

MDGF monocyte-derived growth factor, růstový faktor monocytů 

NO oxid dusnatý 

OCT tissue freezing medium (zmrazovací směs) 

PAI-1 inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PBS phosphate buffered saline (fosfátový pufr; pH 7,4) 
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PDGF platelet-derived growth factor, destičkový růstový faktor 

PECAM-1 Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 

PGI2 prostacyklin I2 

TAG triacylglyceroly 

TGF β transforming growth factor, transformující růstový faktor 

TNF α tumor necrosis factor 

tPA tkáňový aktivátor plazminogenu 

VCAM -1 Vascular Cell Adhesion Molecule, adhezní molekula 

VLDL very low density lipoprotein, lipoproteiny o velmi nízké hustotě 
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1. ÚVOD 

Ateroskleróza patří mezi nejčastější kardiovaskulární onemocnění ve vyspělých 

zemích. V České republice se podílí na více jak polovině úmrtí, bývá nejčastější příčinou 

infarktu myokardu a cévní mozkové příhody. V průběhu tohoto onemocnění dochází 

k poškozování artérií, ztrátě jejich pružnosti, zužování až uzávěru lumen cévy s následnou 

ischémií příslušné části organismu.  

Příčinou aterosklerózy je ukládání tukových látek, zejména cholesterolu do stěny 

cév za tvorby aterosklerotických plátů. Jelikož jsou následně postiženy zejména velice 

důležité cévy, jako věnčité tepny srdce, mozkové tepny a tepny dolních končetin, je třeba 

klást veliký důraz hlavně na prevenci vzniku aterosklerotického procesu, protože léčba již 

vzniklých změn na cévách je poměrně obtížná. Ateroskleróza je v raných fázích obtížně 

rozpoznatelná a pacienti se obracejí na lékaře s potížemi už v nezvratitelném stadiu 

onemocnění. K rizikovým faktorům onemocnění patří vysoká hladina krevních lipidů 

(cholesterolu), špatný životní styl, kouření, obezita, hypertenze, diabetes mellitus, 

hyperhomocysteinémie, stres apod. 

V prevenci a léčbě nám pomáhají jak farmakologické, tak nefarmakologické 

postupy. K nefarmakologickým patří zejména dieta s nízkým obsahem cholesterolu, 

snížení váhy, nekouřit a zdravý životní styl. V oblasti farmakologie máme k dispozici 

několik druhů léčiv v závislosti na typu lipidu, jehož obsah je v krvi zvýšen. Nejvíce 

předepisovanou skupinou jsou statiny - inhibitory HMG-CoA reduktázy snižující 

plazmatický LDL cholesterol a zvyšující protektivní HDL cholesterol. 

Do skupiny statinů patří i plně syntetický atorvastatin. Tato látka je v poslední době 

velmi zkoumána nejen pro své hypolipidemické účinky. Tato rigorózní práce je zaměřena 

na studium vlivu atorvastatinu na expresi adhezní molekuly VCAM-1 a endoglinu na 

myším modelu aterosklerózy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. ATEROSKLERÓZA 

2.1.1. Patofyziologie aterosklerózy 

Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Jedná se o dlouhodobý 

proces, při kterém dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu, za tvorby 

aterosklerotických plátů. Různorodá kombinace změn arteriální tunica intima, která 

vyúsťuje v místní akumulaci lipidů a dalších komponent krve a fibrózní tkáně, provázená 

současně změnami v tunica media. Tyto změny jsou výsledkem interakce metabolických a 

strukturálních vlastností cévní stěny s krevními komponentami a hemodynamickými silami 

(41). Krev nemůže normálně protékat cévami a důsledkem je nedostatečné prokrvení 

orgánů, klinicky se manifestující jako srdeční a mozkové příhody, ischemická choroba 

dolních končetin, apod. Literatura někdy zaměňuje pojmy arterioskleroza (tvrdnutí a ztráta 

elasticity středních či velkých arterií), arterioloskleroza (postihuje malé artérie – arterioly) 

a ateroskleróza (tvrdnutí artérie kvůli ateromatoznímu plaku; forma arteriosklerozy) (54). 

Příčinou onemocnění je ukládání tukových látek (lipoproteinů = plazmatické nosiče 

cholesterolu a triglyceridů), do stěny cév. Podmínkou vzniku aterosklerózy je tak zvýšená 

hladina cholesterolu v krvi. Nejčastěji v důsledku zvýšené konzumace potravy bohaté na 

cholesterol. V časných fázích se utváří nejprve tukové proužky (ještě reverzibilní stadium). 

Později dochází už k nevratné přestavbě cévní stěny za vzniku tuhých tukových nánosů, 

tzv. aterosklerotických plátů (18).  

Aterogeneze je progrese ateromatozního plaku, tj. jeho vývoj, je charakterizovaná 

remodelací arterií díky akumulaci tukových plátů. Existuje několik hypotéz vzniku 

aterosklerózy a nejuznávanější jsou dvě. První z nich je tzv. response to injury (Rossova 

hypotéza). Opírá se o to, že při poškození endotelu jako morfologicky, tak mechanicky, 

biochemicky nebo bakteriálně dojde díky cytokinům k proliferaci a migraci hladkých 

svalových buněk z tunica media do tunica intima. Zvyšuje se syntéza extracelulární matrix 

z elastických vláken, kolagenu a proteoglykanů. Následuje aktivace monocytů, resp. 

makrofágů. Zároveň se ukládají lipidy, vytváří se pěnové buňky v tunica intima a v tunica 

media. Tento krok je v této teorii považován až jako sekundární (41). 

Druhá lipidová hypotéza předpokládá, že hlavní a prvotní příčinou aterosklerózy je 

infiltrace cévní stěny lipidy. Nejvýznamnější úlohu mají LDL částice (tj. lipoproteiny o 
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nízké denzitě), které pronikají přímo do endotelu artérií. Především makrofágy a buňky 

hladkých svalů zvyšují spotřebu LDL. Do určitého množství jsou schopny tyto elementy 

degradovat, po překročení prahu však dochází k hromadění tuku, zejména ve formě esterů 

cholesterolu intracelulárně, a makrofágy i buňky hladkých svalů se transformují do podoby 

pěnových buněk, které jsou základem ateromové léze. Kromě LDL částic mají i některé 

částice VLDL (lipoproteiny o velmi nízké denzitě) podobné aterogenní vlastnosti (43). 

Aspekty jak lipidové tak endotelové školy shrnuje tzv. jednotná hypotéza. 

Poškození endotelu nemusí být pouze mechanické (např. arteriální hypertenze) vedoucí 

k morfologickým změnám, ale zahrnuje i poškození endoteliální funkce při zachování 

morfologické integrity. Kromě mechanického poškození vedou k poškození endotelu i 

působení imunologická, působení různých toxinů (např. nikotinu), virů, baktérií, 

homocysteinu a především přímé působení LDL částic. Nepoškozený endotel má velkou 

schopnost antiagregační. Jakmile je však poškozen, dochází na jeho povrchu k agregaci 

destiček. Z těch se pak uvolňuje PDGF (destičkový růstový faktor), který stimuluje 

proliferaci buněk hladké svaloviny. Chemotaktické faktory přitahují monocyty 

transformující se  v makrofágy. Jak makrofágy, tak buňky hladké svaloviny a endotel sám, 

jsou schopny dále vytvářet PDGF, čímž vzniká bludný kruh. Poškozeným endotelem 

mnohem lépe pronikají lipidy a lipoproteiny, které pak masívně infiltrují cévní stěnu a 

navíc akcelerují vznik pěnových buněk, takže dále urychlují proces aterogeneze. Tkáň se 

pozvolně přetváří a vzniká jakási zátka, která má uprostřed lipidové jádro (plak). Jsou to 

usazené odumřelé pěnové buňky (obsahující veliká množství oxidovaných LDL částic). 

Arterie se následně zužuje, stává křehkou a vápenatí. Do doby vytvoření pěnové buňky je 

proces reverzibilní. Zvrátit jej můžeme stravou, sportováním apod. Dochází totiž 

k zvyšování protektivních HDL  částic (57). 

 

Buněčné procesy při ateroskleróze lze rozdělit do několika kroků. V prvním jsou  

přítomna malá subendoteliální depozita lipidů, která se ztrácejí a znovu objevují. Jejich 

příčina je doposud neznámá. Poškozením endotelu dochází ke kaskádě biochemických 

dějů, jejichž výsledkem je zánět. Monocyty z krevního řečiště a krevní destičky vstupují do 

stěny poškozené artérie. Tento krok je podpořen expresí molekuly VCAM-1 (adhezní 

molekula), která dále působí na cirkulující monocyty. Ty se diferencují v makrofágy 

pohlcující oxidované LDL částice. K oxidaci dochází sledem biochemických reakcí 

stimulovaných zejména přítomností volných radikálů. Makrofágy se pomalu přeměňují 

v tzv. pěnové buňky (s vysokým obsahem lipidů). Léze se pod mikroskopem těmito 

procesy mění v tukový plát. Pěnové buňky mohou odumřít, ale dříve započnou zánětlivý 
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proces. Dochází k proliferaci buněk hladkého svalstva a k jejich migraci z tunica media do 

tunica intima. Dochází k sekreci cytokinů z poškozených endoteliálních buněk. Toto může 

být příčinou tvorby fibrózního pouzdra skrývajícího tukové pláty (61).  

V buňkách hladké svaloviny oblopující aterom dochází k mikrokalcifikaci. Když 

totiž buňky odumřou, uvolní se extracelulárně kalcium (do prostoru mezi svalovinou a 

ateromem). Cholesterol je do cévní stěny transportován pomocí LDL částic. Aby 

cholesterol přilákal a stimuloval makrofágy, musí být uvolněn z LDL částic a oxidován. 

Další z kroků vytváření zánětlivého procesu. Tento děj ovšem funguje hůře za přítomnosti 

HDL částic, které odebírají cholesterol z tkání a odvádí zpět do jater. Pěnové buňky a 

krevní destičky podporují migraci a proliferaci buněk hladké svaloviny, které střídavě 

pohlcují lipidy, jsou nahrazeny kolagenem a transformovány v sebe sama, v pěnové buňky. 

Protektivní fibrozní uzávěr se normálně formuje mezi tukovými deposity a tunica intima 

artérie. Tato uzavřená tuková deposita (ateromy) produkují enzymy, které mohou 

zeslabovat cévní stěnu, až dojde k vytvoření aneurysmatu (46).  

 

Z patologického hlediska se rozlišují tři základní formy aterosklerózy: 

 časné léze, tukové proužky 

 fibrózní a ateromové pláty 

 stadium komplikací, tzv. komplikované léze. 

 

Tukové proužky (fatty streaks) jsou nejčastější a pravděpodobně vždy přítomnou 

formou aterosklerózy. Vyskytují se běžně již v dětském věku. Tukové proužky nacházíme 

především v tunica intima velkých cév. Makroskopicky jsou žluté barvy a neprominují do 

lumina artérie, to znamená, že nemohou významně ovlivnit průtok krve. Základními 

buněčnými elementy v tukových proužcích jsou pěnové buňky. Ty vznikají buď 

z makrofágů (původem z monocytů), které jsou chemicky atrahovány do cévní stěny, kde 

akumulují lipidy (především estery cholesterolu). Nebo z buněk hladkých svalů, které 

migrují z tunica media do tunica intima, kde opět dochází k hromadění esterů cholesterolu. 

Dalšími buněčnými elementy přítomnými v tukových proužcích jsou T-lymfocyty (CD4, 

CD8). Tukové proužky nejsou zcela stabilním a definitivním poškozením cévní stěny, 

během života se mohou dále vyvíjet v další aterosklerotické léze, může však dojít i k jejich 

regresi (54). 
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Fibrózní pláty (ateromy) jsou větší, obvykle ostře ohraničená ložiska ve stěně cév, 

tužší, někdy až chrupavčité konzistence. Prominují do lumina artérií, jejich barva je bledě 

šedá, někdy žlutá podle obsahu tuků. To, že představují ztluštění cévní stěny a vyklenují se 

do lumina, je příčinou částečné nebo úplné obstrukce lumina cévy. Ve fibrózních plátech 

najdeme především velké množství proliferujících buněk hladkých svalů a makrofágů 

v různém stupni přeměny v pěnovou buňku. Kromě těchto buněčných elementů, vesměs 

přeplněných tukovými vakuolami, najdeme v ateromu i lymfocyty. Tato buněčná směs je 

uložena ve hmotě tvořené jednak kolagenní matrix, jednak volnými depozity tuků. Hlubší 

vrstvy fibrózního plátu mohou podléhat nekróze. Nekrotická ložiska mohou kalcifikovat a 

rovněž obsahují krystalický cholesterol (23). 

Komplikované léze vznikají z fibrózních plátů masivní kalcifikací a především i 

těžkými degenerativními změnami (ulcerace, ruptura), které se pak stávají místem 

adherence trombocytů, agregace, trombózy a současné organizace trombu. Trombóza je 

pak příčinou náhlého cévního uzávěru. Makroskopický vzhled komplikované léze 

odpovídá fibróznímu plátu s následnými změnami v důsledku trombozy a přítomnosti 

erytrocytů (44). 

 

Z klinického hlediska je nejdůležitější dělení aterosklerotických plátů na stabilní a 

nestabilní. Stabilní má nízký obsah tuků a nemá tendenci k ruptuře s vytvořením následné 

trombózy, která pak uzavírá cévní lumen. Nestabilní plát je bohatý na lipidy a často při 

okraji „praská“. Umožňuje tak vznik trombozy, která se projeví akutní cévní příhodou. 

Velmi zjednodušeně můžeme například uvést, že stabilní pláty, které postupně 

zužují cévní lumen, dávají vznik typickým námahovým stenokardiím při angině pectoris a 

nestabilní pláty jsou pak odpovědné za nestabilní anginu pectoris a za vznik infarktu 

myokardu (59). 

Ateroskleróza tedy zapříčiňuje dva problémy. Jedním je ateromatozní plak, který 

vyúsťuje v druhý, kterým je aneurysma. Plak se neustále usazuje. I když dochází ke 

kompenzaci, kterou je zvětšení lumen cévy, může dojít jak ke stenoze (tím nedokrvenosti 

orgánů), tak k utrhnutí plátu (a tím k tromboze; např. infarkt). Tyto komplikace jsou 

chronické, pomalu progredující a kumulativní. Jedná se o proces v celém těle (59). 

Dosáhne-li zúžení cévy kritické hodnoty, nebo dojde-li k prasknutí plátu, objeví se 

příznaky závislé na oblasti, v níž došlo k poškození. Pokud se jedná o koronární tepny, 

může dojít k srdečnímu infarktu, srdeční ischemii (postižení až odumření buněk hladké 

svaloviny za vzniku jizvy). Jeli poškození přechodné, může se manifestovat v anginu 

pectoris. 
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Postižením mozkových tepen dojde k mozkové mrtvici (iktus, CMP). Dochází ke 

ztrátě vědomí, ztrátě citlivosti některých částí těla, ztrátě hybnosti končetin, poškození 

mimiky obličeje, apod. Změny mohou být i nevratné. Mírnějším projevem pak bývá tzv. 

TIA= tranzitorní ischemická ataka (chvilkové bezvědomí, změny hybnosti, řeči a cítění) 

(23).  

Při poškození cév dolních končetin vzniká ischemická choroba dolních končetin 

(ICHDK), která se projevuje klaudikační bolestí, až klidovou bolestí, studenými 

končetinami, někdy mizí i ochlupení, vzniká plíseň a kožní defekty. Při úplném uzávěru 

cévy může vzniknout gangréna (někdy řešená amputací). Vysoká hladina cholesterolu se 

může projevit výskytem tzv. kožních xantelasmat, což jsou žluté polštářky na víčkách a 

nad šlachami.  

 

Vyšetření, která provádíme v souvislosti s aterosklerózou jsou jednak fyziologická 

(stanovení koncentrace cholesterolu v krvi, stanovení Hs-CRP, homocysteinu, analýza 

podtřídy lipoproteinů) a jednak jsou anatomická (ultrazvuk, angiografie, CT, apod.). 

Anatomické metody jsou dražší, ale schopné odhalit aterosklerózu v prvopočátku, ještě 

bezpříznakovou. 

 

2.1.2. Rizikové faktory vzniku aterosklerózy 

Mezi rizikové faktory vzniku aterosklerózy patří pokročilý věk, diabetes mellitus 

nebo zhoršená glukózová tolerance, obezita, mužské pohlaví, kouření, arteriální 

hypertenze, kardiovaskulární choroby, zvýšená koncentrace kyseliny močové (tj. dispozice 

pro vznik dny), zvýšená koncentrace fibrinogenu, zvýšená hs-CRP, stres, deprese, 

hyperthyreoza (10). 
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2.2. ADHEZNÍ MOLEKULY (CAM)  

Adhezní molekuly (cell adhesion molecules; CAM) je skupina glykoproteinů, u níž 

bylo zjištěno, že je velmi důležitá v interakci mezi buňkami, pro udržení hemostázy, při 

imunitním dohledu a pro integritu cévní stěny. Zprostředkovávají interakce mezi krevními 

elementy (jako jsou leukocyty, krevní destičky) a buňkami endotelu cév. Tyto interakce 

mohou být jak fyziologické (např. hemostáza), tak patologické (zánět).  

Obecně imunopatologické adaptační děje zahrnují morfologické i metabolické 

změny, které charakterizují obrannou reakci. Signalizace změn buněčných struktur vychází 

ze signalizace mezi buňkami interakcí glykoproteinů a proteoglykanů s lektiny na povrchu 

buněk, z reakce integrinů se strukturami mezibuněčné hmoty.  Na buněčné úrovni indukují 

signalizační kaskádu membránového rozpoznání cizorodých struktur. Na úrovni organismu 

se signalizace odráží ve změně metabolických pochodů s indukcí cytokinů, ve zvýšené 

teplotě a širokospektré hormonální odpovědi, tj. ve zvýšené sekreci glukokortikoidů, 

mineralokortikoidů, katecholaminů, T3- a T4-hormonů, inzulínu a glukagonu. Významnou 

úlohu v imunopatologické reakci mají endotelové buňky. Endotel se uplatňuje nejen jako 

mechanická bariéra, ale také při zánětlivé imunitní odpovědi a při nádorové diseminaci. 

Endotel produkuje při zánětu prostaglandiny, oxidy dusíku a endoteliny chránící endotel 

před poškozením. Na endotelu cév, na složkách mezibuněčné hmoty, pomocných buňkách 

imunity a na leukocytech jsou přítomny adhezivní molekuly (skupina glykoproteinů) a 

receptory pro ně. Adhezivní molekuly, především ICAM-1, VCAM-1  a E-selektin (ELAM 

1) mají klíčovou úlohu v adhezi leukocytů při zánětlivé odpovědi, hojení ran, angiogenezi, 

při metastazování nádorových buněk a účastní se interakce mezi krevními elementy (jako 

jsou leukocyty, krevní destičky) a buňkami endotelu cév. Do skupiny CAM patří integriny, 

selektiny a rodina imunoglobulinů (Krieglstein and Granger, 2001). 

 

2.2.1. Integriny 

Integriny jsou glykoproteiny exprimované v organismu ve všech tkáních. Jsou to 

transmembránové heterodimery se dvěma nekovalentně asociovanými podjednotkami alfa 

a beta, transmembránovou oblastí, N- koncem a cytoplazmatickým koncem. Vyskytují se 

na buňkách ve dvou konformačních stavech lišících se afinitou ke svým ligandům. V klidu 

jsou v nízkoafinní konformaci. Aktivací různými stimuly (např. Mg2+, Mn2+) přecházejí 

do vysokoafinního stavu umožňujícího vznik pevné vazby. Ve vztahu k ateroskleróze  jsou 

významné tři skupiny integrinů – β1,  β2 a β3. Integriny skupiny beta-1 jsou exprimované 
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monocyty, T-lymfocyty a trombocyty. Vážou složky mezibuněčné hmoty, jako je kolagen 

a adhezní molekuly exprimované na endotelu. Do skupiny beta-2 patří leukocytární 

integriny, které se účastní interakce mezi leukocyty a endotelem. Skupinu beta-3 tvoří 

integriny účastnící se interakce trombocytů se složkami mezibuněčné hmoty. Hrají tím 

zásadní roli při zachycování destiček v místě cévního poškození. Nejdůležitější rolí 

integrinů je tedy vytvoření pevné vazby mezi cirkulujícími leukocyty a endotelovými 

buňkami v místě zánětlivé reakce (28). 

 

2.2.2. Selektiny 

Selektiny představují skupinu tří adhezních molekul, konkrétně E-, L- a P-

selektinu. Jsou to proteiny, které obsahují na svém N-konci pektinovou nebo lecitinovou 

doménu, která se účastní interakce s příslušnými ligandy (nejčastěji sacharidovými) a 

určuje specifitu vazby. Dále obsahují EGF (epidermální růstový faktor) podobnou doménu, 

CRP (C-reaktivní protein) domény, transmembránový úsek a cytoplazmatický C- konec 

(16). 

E-selektin je exprimován endotelem. Zprostředkovává adhezi leukocytů na cévní 

endotel. Stimulem k jeho expresi je aktivace endotelu zánětlivými faktory (např. TNF-α, 

interleukin-1). 

L-selektin se nachází na leukocytech (B-, T- lymfocyty, neutrofily, eosinofily) a  na 

nezralých erytrocytech. Váže leukocyty na endotel cév v místě zánětu. K Expresi tohoto 

selektinu není nutná stimulace. 

P-selektin je největší molekulou ze skupiny selektinů. Nachází se v alfa granulích 

destiček a Weibel-Paladeho tělíscích endoteliálních buněk. Zprostředkovává interakce 

mezi krevními buňkami, leukocyty a endotelem. Je zodpovědný za adhezi leukocytů a 

krevních destiček na endotel. Účastní se první fáze interakce lymfocytů s endotelem, kdy 

dochází k tzv. kutálení - rollingu. Je exprimován až po aktivaci, která je způsobena 

vyplavením zánětlivých mediátorů (histaminu a trombinu) degranulací  destiček a Weibel-

Paladeho tělísek. 

Exprese P- a E-selektinu je zvýšená v aterosklerotických plátech. P-selektin je 

společně s VCAM-1  exprimován endotelem před akumulací makrofágů a T-lymfocytů 

v tunica intima cév. Můžeme usuzovat, že E- a zejména P-selektin jsou markery rané 

aktivace endotelu a podílejí se na prvotní akumulaci makrofágů a T- lymfocytů v tunica 

intima cév (53). 
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2.2.3. Imunoglobuliny 

Mezi CAM dále patří imunoglobulinová rodina, jejíž někteří členové byli zkoumáni 

v souvislosti s rozvojem aterosklerózy (VCAM-1, ICAM-1 a PECAM-1). Jsou tvořené 

opakujícími se imunoglobulinovými doménami z beta řetězců (30). 

VCAM-1  (vascular cell adhesion molecule-1) a ICAM-1 (intercellular cell 

adhesion molecule-1) jsou opět transmembránové glykoproteiny. Obsahují N-konec, sérii 

Ig-domén, transmembránovou oblast a cytoplazmatický konec. Jsou exprimované 

endoteliálními buňkami, makrofágy a buňkami hladkých svalů. Ze závěrů experimentů na 

zvířatech lze vyvodit, že VCAM-1  je exprimován ještě před akumulací makrofágů a T-

lymfocytů v oblastech, které mají predispozice pro vznik lézí. Zatímco exprese ICAM-1 je 

pozorována v oblastech s nízkou pravděpodobností výskytu aterosklerotických lézí. 

Exprese VCAM-1  a ICAM-1 je ovlivněna řadou faktorů uplatňujících se v patogenezi 

aterosklerózy (hypercholesterolemií, oxidovanými částicemi LDL – cholesterolu, diabetes 

mellitus, kouření, hemodynamickým stresem) (13).  

PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molekule-1) glykoprotein má šest 

extracelulárních imunoglobulinových domén, transmembránovou oblast a cytoplazmatický 

konec (60). Exprimován je zejména na endoteliálních buňkách v místě intercelulárních 

spojů, na trombocytech a většině leukocytů. Hraje důležitou roli ve vaskulogenezi, 

angiogenezi, vychytávání zestárlých neutrofilů z krevního řečiště a významně se podílí na 

migraci leukocytů cévní stěnou (52). 

 

Díky těmto zjištěním můžeme dále považovat přítomnost CAM molekul jako 

ukazatel toho, že dochází k poškození cév a že je přítomen nějaký patologický proces 

(ateroskleróza, ischemie). Nebo může i onemocnění již probíhat (hypertenze), až posléze 

dojde k vyšší expresi adhezivních molekul a tím k následným patologickým projevům. Na 

základě těchto faktů jsou pro výzkum CAM molekul používány monoklonální protilátky a 

geneticky modifikované myši, aby se přišlo na to, jakou měrou přispívají ke zhoršování 

vaskulárních onemocnění a zároveň představují nové možnosti, jak přijít na lepší a 

účinnější léčbu kardiovaskulárních chorob (58). 

 

2.2.4. Fyziologické funkce CAM 

Ačkoliv buňky endotelu artérií, kapilár a vén mohou exprimovat CAM, primární 

ohnisko odpovědi na zánět je v postkapilárních venulách zřejmě proto, že hustota 

endoteliální exprese CAM je největší v tomto cévním segmentu. Z pozorování chování 
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leukocytů in vivo bylo zjištěno, že interakce mezi nimi a cévním endotelem můžeme 

rozdělit na tři následující kroky. Prvním je tzv. rolling, dále dojde k adhezi (tj. zpevnění 

vazby mezi nimi) a v třetím kroku dojde k prostupu leukocytů cévní stěnou (Krieglstein 

and Granger, 2001). 

Prvnímu kroku napomáhají selektiny. Díky nim se můžou leukocyty odpoutat 

z proudu krve v cévním řečišti, putovat směrem ke stěně a pohybovat se po ní (rolling). 

Tomuto kroku napomáhají i ostatní molekuly CAM, ovšem jejich role není tak jasná jako u 

selektinů. Chemotaktické působky (chemokýny, bakteriální peptidy, destičkový aktivační 

faktor – PAF, leukotrien B4) zánětu vábí leukocyty, aktivují je a dojde k interakci mezi 

integriny a leukocyty. Zároveň s tímto dějem dochází k down regulaci L-selektinů. Nyní 

může dojít k poslednímu kroku a to prostupu leukocytů cévní stěnou (5). 

 

2.2.5. Regulace exprese CAM molekul 

Po expozici cévního endotelu zánětlivému stimulu (bakteriální toxiny, cytokiny, 

kyslíkaté radikály) dojde za 3-6 hodin k syntéze molekul CAM (ICAM-1. VCAM -1, 

MAdCAM-1, E-selektin, P-selektin).  Poté může dojít k třem již zmiňovaným pochodům. 

Rolling leukocytů díky aktivaci L-selektinem, adheze na endotel pomocí beta2-integrinu a 

aktivace díky expresi ICAM-1 na povrchu endotelu. NF-kappaB (nukleární faktor kappa 

B) a AP-1 jsou dva transkripční faktory mající na starost regulaci endoteliální expresi 

molekul CAM. Geny pro E-selectin, VCAM-1  a ICAM-1 mají na své promotorové oblasti 

vazebné místo pro NF-kappa B. AP-1 má vazebná místa v promotorové oblasti na genech 

též E-selektinu a ICAM-1. Inhibicí těchto dvou transkripčních faktorů logicky dochází ke 

snížené tvorbě CAM molekul. Proto je ovlivnění těchto faktorů možností, jak regulovat 

leukocytární aktivitu na endotelu (42). 

 

2.2.6. Ateroskleróza a CAM 

Experimentálně bylo zjištěno, že molekuly CAM hrají velmi důležitou roli 

v leukocytární adhezi a v rozvoji časných lézí (tukové pláty a fibrózní plaky). Převaha T-

lymfocytů a monocytů na straně těchto časných lézí podtrhuje důležitost molekul CAM, 

které jsou specifické právě pro tyto buňky. V různých modelech aterosklerózy je 

akumulace T-lymfocytů a monocytů na straně cévního zánětu závislá na přítomnosti 

VCAM-1  molekuly.  Byla zjištěna zvýšená imunitní reakce pro ICAM-1 na luminální 

straně aterosklerotických lézí, z čehož byl vyvozen závěr, že ICAM-1 molekuly hrají 

důležitou roli v tvorbě plaku. E-selektin, VCAM-1  a ICAM-1 jsou více exprimované 
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v tunica intima nově vytvořených cév než na aterosklerotickém plátu v luminu artérie. 

Navíc přítomnost VCAM-1 a ICAM-1 molekul na nových cévách a buňkách mimo endotel 

je spojena se zvýšenou akumulací leukocytů v tunica intima. A právě tento krok je 

považován za nejdůležitější v patogenezi aterosklerózy (36).  

Další molekuly přítomné v cévách s možným spojením se vznikem aterosklerózy je 

endoglin. Tento glykoprotein se nachází na povrchu buněk jako součást 

transmembránového receptoru pro TGF-beta. Jedná se o buňky cévního endotelu, 

aktivovaných makrofágů, fibroblastů a hladkých svalových buněk. Jeho jednou z klíčových 

rolí je rozvoj kardiovaskulárního systému a cévní remodelace. Například v experimentech 

na myších bez endoglinu se zjistilo, že tyto umírají na kardiovaskulární abnormality (27). 

 

 

2.3. ENDOGLIN 

Struktura proteinu 

  Endoglin (CD 105) se nachází na buněčném povrchu jako homodimerická 

transmembránová bílkovina o hmotnosti 180 kDa. Její vnější domény váží s vysokou 

afinitou izoformy TGF-β1 a TGF-β3 (38). Transmembránové a intracelulární domény CD 

105 mají podobnost s betaglykanem ze 71% (26). 

Exprese endoglinu 

Exprese endoglinu byla lokalizována převážně na cévním endotelu, a to jak v aortě, 

tak i v menších cévách a kapilárách okolního myokardu. Dále byla exprese CD 105 

detekována u makrofágů, hladkých svalových buněk a fibroblastů. Jeho tvorba se zvyšuje 

při hypoxii.  

Endoglin je považován za významný marker angiogeneze. Jeho exprese je 

významná jak v embryonálním vývoji, tak při procesu hojení ran, při infarktech a během 

kancerogeneze (19). Zvýšená exprese endoglinu je dávána do souvislosti s horší prognózou 

nádorového onemocnění. Mutace genu pro endoglin navíc vede k rozvoji hereditární 

hemorrhagické telangiektázie (25). 
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2.4. LABORATORNÍ MODELY ATEROSKLERÓZY 

Jak už bylo řečeno, ateroskleróza je poměrně závažné onemocnění, které zaujímá 

první místa úmrtnosti a nemocnosti kardiovaskulárního systému v západních zemích. 

Logicky pak její léčba a léčba jejích příčin je velice důležitá. Dochází k snižování 

úmrtnosti, zlepšování příznaků a tím zvyšování kvality života pacientů. Pro laboratorní 

experimenty, při kterých se zjišťuje jak příčina a biochemické procesy vedoucí k vzniku 

aterosklerotických plátů, tak i posléze léčba, je důležité vybrat vhodné laboratorní zvíře. 

Během celé historie studie aterosklerózy bylo studováno mnoho zvířecích druhů. První 

zmínky ohledně experimentů s aterosklerózou se objevily již v r. 1908. Jednalo se o 

králíky, u nichž se zjistilo, že při krmení stravou bohatou na zvířecí proteiny (maso, mléko, 

vejce) dochází ke ztlušťování tunica intima cév v důsledku formování jasných dlouhých 

buněk v aortě. Za užitečné modely tímto byla považována relativně veliká zvířata jako 

primáti, prasata a králíci.  

Křečci a holubi se v experimentech neosvědčili. Krysy a psi se též ukázali jako 

nevhodná zvířata v experimentech s aterosklerozou (46). Tyto dva druhy totiž neumí 

spontánně vyvinout léze. Vyžadují tudíž složitou obměnu potravy, aby se léze vyvinout 

mohly. Ačkoliv i králíci neumí spontánně vytvořit léze, manipulací s koncentrací 

cholesterolu v plazmě se u nich nakonec léze vyvinou v celkem krátkém čase. Nicméně 

právě koncentrace cholesterolu je na rozdíl od člověka mimořádně vysoká a zároveň léze 

obsahují mnohem víc tukových částic a makrofágů než lidské.  

Prasata a opice se jeví jako dobrá pokusná zvířata. Prase je velmi dobrým modelem. 

Je-li krmeno potravou bohatou na cholesterol, dosahuje jeho koncentrace v plazmě 

vysokých hladin a aterosklerotické léze jsou téměř shodné jako u lidí. Problémem jsou 

ovšem obtíže s chovem a jejich vysokou cenou. Stejně tak vysoká cena opic limituje jejich 

použití v laboratořích. 

Ze všech těchto zkušeností byly nakonec vyvozeny požadavky, které musí 

laboratorní zvíře splňovat. Bylo třeba najít malý, geneticky modifikovatelný a rychle 

rozmnožovatelný druh. Takový model mohl pomoci vyřešit problémy, se kterými jsme se 

setkali u větších zvířat, a zároveň mohl poskytnout velký počet zvířat, neboť byly 

zkoumány různé druhy terapií. Tak se až do roku 1992 soustředila většina 

aterosklerotických výzkumů na poznání mechanismů probíhajících v králících při rozvoji a 

terapii této nemoci. Jen málo studií se provedlo na prasatech a primátech. Studie na 

prasatech nám ale přinesly i několik nových informací. Mezi ty hlavní patří, že infiltrace 
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monocytů je první buněčnou činností v aterogenním procesu. Studie na opicích a králících 

odkryla buněčné pochody v počátcích tvorby lézí a ve zkoumání složení těchto lézí. 

V nedávné době ale došlo k explozi studií aterosklerózy na myších modelech (46). 

Myši jsou vysoce rezistentní k ateroskleróze. Při příjmu běžné stravy mají nízkou 

hladinu celkového cholesterolu a vyšší hladinu protektivního HDL cholesterolu, tudíž se u 

nich nevyvíjejí aterosklerotické léze. Pokud jsou myši krmeny stravou s vysokým podílem 

cholesterolu a tuků, která též obsahuje žlučové kyseliny, hladina jejich celkového 

cholesterolu roste a po několika měsících se u vybraných kmenů myší začnou tvořit vrstvy 

pěnových buněk, zejména v subendotelu cév v okolí aortálního sinu. K takovému typu 

patří C57BL/6 kmen myší. Nicméně cévní léze v tomto typu jsou rozdílné od lidských 

právě histologickou stavbou a umístěním. A spíš se míní, že jsou výsledkem chronického 

zánětlivého stavu spíše než díky genetické predispozici (8).  

První myší model pro aterosklerózu (60.léta, Wisslerova laboratoř) byl krmen 

speciální stravou obsahující 30%tuků, 5% cholesterolu a 2% kyseliny cholové. Tato dieta 

vedla k ateroskleróze u typu C57BL/6, nicméně se ukázala jako vysoce toxická a myši 

spíše ubývaly na váze a umíraly na respirační infekci.   

Jiná laboratoř tuto dietu pozměnila. Byla složena z 15% tuku, 1,25% cholesterolu a 

0,5% kyseliny cholové. Tato dieta se pak užívala velice dlouho, ale měla též své 

nedostatky. Léze byly u myši staré 4-5 měsíců velmi malé a i tato strava byla 

nefyziologická, neboť obsahovala vysoký obsah cholesterolu a kyseliny cholové (40). 

Kromě toho jiná laboratoř zjistila, že už tato dieta sama o sobě vede k indukci aktivace 

jaterní NF-kappaB a k expresi akutní fáze reaktantů zánětu (jako amyloidu A). 

Aterosklerotické léze této diety se tvoří v aortickém sinu po čtrnácti týdnech až devíti  

měsících. Léze jsou poměrně malé, pouze několik stovek až pár tisíc mikrometrů a skládají 

se nejčastěji z makrofágů, pěnových buněk a z buněk hladké svaloviny. Léze jsou tedy 

omezené pouze na stádium tukových plátů a nedochází k úplnému vývoji jako u lidských 

(37).  

Kritéria používaná při výběru vhodných typů myší jsou tak poměrně náročná. 

Musíme též vzít na vědomí zřetelná fakta, jakými jsou odlišnosti mezi nimi a člověkem. 

Průměrná délka myši je okolo 2 let, ve srovnání se 75 roky u lidí. Myš váží mnohem méně, 

dospělec okolo 30 g. Profil lipidů v plazmě je též rozdílný. Myší cholesterol je nejčastěji 

ve formě HDL, který jak je známo u lidí působí projektivně na aterosklerózu. Jsou-li pak 

krmeny normálně tučnou stravou nemají aterosklerózu. Výhodou užití právě tohoto 

modelu zvířat je, že ve srovnání s ostatními modely je zde dobrá schopnost kontroly 

prostředí a stravy. Dosáhnout těchto podmínek v dlouhodobých studiích u lidí je nemožné. 
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U myší máme možnost využití genetických experimentů za podpory genetického 

inženýrství, což je u lidí samozřejmě nemožné (8).  

Je mnoho výhod při užití myší pro experimentální aterosklerotické výzkumy, 

zahrnující jejich relativně snadné a hospodárné nabytí a udržování. Doba plození je krátká, 

okolo devíti týdnů, 3 týdny pro těhotenství a přibližně 6 týdnů do pohlavní zralosti. Je 

lehké plodit velmi rozsáhlé skupiny pro experimentální studie a myši vyvíjí aterosklerózu 

ve velmi krátkém čase. Navíc jsou myši geneticky dobře prozkoumané. V roce 2002 The 

Mouse Genome Sequencing Consortium publikovala vrchol v mezinárodním snažení – 

vysoce kvalitní posloupnost a analýzu geonomu C57BL/6J myších druhů. Příchodem doby 

molekulární genetiky je dnes možné přidat exogenně transgeny do myší, což může být 

uděláno i v jiných druzích. Nicméně jedinečné v myších je možné knock-outovat nebo 

přemístit endogenní gen, což je jedna z hlavních výhod práce s nimi (35). Nedávno byly 

vytvořeny apoE a LDL-receptor double knockoutované myši (apoE/LDLr-DKO). Nový 

model, u nějž se vyvíjí hyperlipidémie a ateroskleróza. U tohoto typu byla progrese 

aterosklerózy mnohem větší, než u typu deficientního pouze na samotné apoE. Proto je 

tento model velice vhodný ve studiích antiaterosklerotických  látek, aniž by musela být 

podávána vysoce aterogenní strava (21). Největší nevýhodou je jejich malá velikost, což 

činí v experimentech problémy při chirurgické manipulaci a zobrazení in vivo.  
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2.5. HYPERLIPOPROTEINÉMIE A HYPOLIPIDEMIKA 

Jedná se o skupinu nemocí, při nichž je koncentrace lipoproteinů v séru a tím 

transport lipidů v krvi patologicky změněn. Lipidy jsou krví transportovány v podobě 

kulovitých molekulárních komplexů (mikroemulze) – lipoproteinů. Jádro těchto 

lipoproteinů tvoří silně hydrofobní lipidy (triacylglyceroly; estery cholesterolu, tj. 

transportní a skladovací forma cholesterolu). Obal pak tvoří amfifilní lipidy (fosfolipidy, 

cholesterol). Dále obsahují apolipoproteiny, které slouží jednak jako strukturní elementy, 

jako ligandy pro lipoproteinové receptory v membráně cílových buněk a též jako 

aktivátory enzymů (33). 

Jednotlivé lipoproteinové částice dělíme podle velikosti, hustoty (určuje se podle 

relativního obsahu bílkovin), složení, místa tvorby a podle obsahu určitého typu 

apoproteinu. Mezi základní čtyři typy patří chylomikrony, LDL-cholesterol (low density 

lipoproteins), VLDL – cholesterol (very low density lipoproteins) a HDL – cholesterol 

(high density lipoproteins). 

Chylomikrony jsou částice s nejmenší hustotou a obsahují převážně triglyceridy 

odvozené z potravy. Vytvářejí se v tenkém střevě a lymfou putují do systémového oběhu. 

V endotelu kapilár je přítomen enzym lipoproteinová lipáza, která hydrolyzuje triglyceridy 

chylomikronů. Produktem této degradace je pak tzv. chylomikronový remnant (zbytek), 

který obsahuje specifické povrchové proteiny (apoprotein B-48 a apoprotein E). 

Apoprotein E má afinitu k receptorům na plazmatické membráně jater. Jelikož je remnant 

bohatý na cholesterol z potravy, je následně degradován lysozomálními enzymy v játrech a 

tímto způsobem se dostává cholesterol dietního původu právě do jater (47). 

VLDL částice mají druhou nejnižší hustotu. Vznikají v játrech a transportují 

triglyceridy vytvořené v játrech a dále transportují cholesterol jak syntetizovaný, tak 

odvozený z diety. Tyto částice jsou též metabolizovány lipoproteinovou lipázou a 

konečným produktem degradace je opět remnant VLDL, označovaný jako IDL 

(intermediate density lipoprotein). Ten obsahuje specifické apoproteiny B-100 a E. Tento 

remnant je vychytáván z oběhu interakcí se specifickými receptory v játrech, nebo je 

konvertován na LDL účinkem jaterní lipázy. 

LDL částice obsahují nejvíce cholesterolu a apoproteinu B-100 (původem 

z VLDL). Je vychytáván z oběhu vazbou se specifickým LDL-receptorem přítomným jak 

v játrech, tak i v tzv. extrahepatických tkáních. Deficience LDL-receptoru ma za následek 

tzv. IIa typ hypercholesterolemie (familiární) (3)  
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Prekuzory pro HDL částice jsou tvořené v játrech a až v oběhu konvertované na 

zralé HDL. Mají úlohu v metabolismu chylomikronů a VLDL a mají za úkol transportovat 

cholesterol z periferních tkání, včetně arterií zpět do jater. Následně je cholesterol dále 

zpracován. Koncentrace HDL částic v plazmě pod 1 mmol/l je považována za nízkou a 

koreluje s výskytem cévních chorob (9).  

 

Zjednodušeně pak můžeme rozdělovat vysoké koncentrace lipidů do tří základních 

typů (32): 

 hypercholesterolémie 

 hypergriglyceridémie 

 kombinované lipidémie 

 

Z klinického hlediska je pak rozdělujeme do pěti typů: 

Typ 
↑lipoprotein ↑lipid Klasifikace 

I 
Chylomikrony Triglyceridy 

Familiární hypercholesterolemie – deficience 

lipoproteinové lipázy 

IIa 
LDL Cholesterol 

Familiární hypercholesterolemie – defekt LDL-

receptoru, získaná hypercholesterolemie 

IIb 
LDL+VLDL 

Cholesterol+tri-

gliceridy 

Familiární nebo kombinovana 

hyperlipoproteinemie 

III 
β-VLDL 

Cholesterol+tri-

gliceridy 
Familiární dysbetalipoproteinemie 

IV 
VLDL Trigliceridy Familiární hypertriglyceridémie 

V 

VLDL+chylo-  

mikrony 
Trigliceridy Smíšená hypertriglyceridémie 

 

Dále můžeme hyperlipoproteinémie rozdělit na primární, sekundární a na vzácné 

poruchy lipidového metabolismu. Primární odpovídají již zmíněnému klinickému 

rozdělení do pěti typů. Sekundární jsou různá onemocnění charakterizovaná a doprovázená 

zvýšením jedné lipoproteinové frakce. Patří sem diabetes mellitus (zvýšené chylomikrony, 

VLDL, LDL), hypotyreoza (VLDL), renální insuficience (IDL, VLDL), nefrotický 

syndrom (chylomikrony, VLDL, LDL), hepatopatie, cholestáza, abúzus alkoholu 

(chylomikrony, VLDL), glukokortikoidy (morbus Cushing; chylomikrony, VLDL, LDL, 

HDL), gamapatie (chylomikrony, VLDL, IDL, LDL), akutní intermitentní porfyrie (LDL), 

anorexia nervosa (LDL), estrogeny (chylomikrony, VLDL), betablokátory (VLDL), 
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thiazidy (VLDL, LDL), urémie, obezita, systémový lupus erythematosus, lipodystrofie, 

akromegalie, apod (14). 

Vzácné poruchy lipidového metabolismu jsou autosomálně recesivně dědičná 

onemocnění, projevují se v dětském nebo mladistvém věku a vedou k snížení lipidů 

v plazmě u alfa-beta-lipoproteinémie a morbus Tangier. U fytosterolémie a 

cerebrotendinozní xantomatozy dochází k akumulaci abnormálních sterolů v plazmě a 

tkáních. U nedostatku lecitin-cholesterol-acyltransferázy se v plazmě objevují abnormální 

lipoproteiny a v tkáních se hromadí volný cholesterol.  

 

Cholesterol 

Cholesterol se vyskytuje volný a esterifikovaný. Exogenní cestou (tj. potravou) se 

do organismu dostává 0,3g za 24 hodin. Endogenní (tj. v organismu nesyntetizovaný) 

cestou se do plazmy dostává 1g za 24 hodin. Dolní fyziologická hranice plazmatické 

koncentrace je 3,7 mmol/l, horní hranice je 5,2 mmol/l, z čehož LDL do 3,5 mmol/l  (6). 

 

2.5.1. Hypolipidemika 

Jedná se o molekuly snižující koncentraci lipidů (cholesterolu, triacylglyceridů a 

chylomikronů) v krvi a tím snižují kardiovaskulární mortalitu a morbiditu, zpomalují 

progresi aterosklerózy a zlepšují cévní funkce. Právě zlepšení funkcí cév a snížení 

plazmatického LDL-cholesterol zvyšuje schopnost endotelu cév antagonizovat tvorbu 

krevních sraženin a podporovat vazodilataci.  

V postupech při snižování lipidů v krvi se začíná nejprve dietou. Měla by trvat 

nejméně 3 měsíce. Až pak by se mělo začít s farmakoterapií. V dietě je důležité vyloučit 

živočišné tuky, zároveň s nimi snížit i příjem sacharidů a alkoholu. Přijímat 

polynenasycené tuky mající spíše protektivní účinek (podobně i mononenasycené) (56).  

Ve farmakoterapii využíváme několik skupin léčiv, v závislosti na tom, jaký druh 

lipidu chceme snížit. Při snižování cholesterolu se uplatňují tato léčiva podle mechanismu 

účinku: 

 snižování intestinální absorpce: iontoměniče (pryskyřice) – colestipol, 

cholestyramin 

 snižování syntézy cholesterolu a VLDL – statiny (inhibice HMG-CoA 

reduktázy) 

 kyselina nikotinová=niacin 

 zvýšená clearance cholesterolu: probukol. 
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Při snižování triglyceridů se používají tato léčiva: 

 fibráty 

 niacin. 

 

Látky snižující plazmatický cholesterol 

Látky snižující intestinální absorpci cholesterolu (iontoměniče): cholestyramin, 

colestipol.  

Mechanismus účinku: vyměňují Cl- ionty za žlučové kyseliny, snižují tím návrat 

žlučových kyselin zpět do jater. Snižují inhibici 7-alfa-hydroxylázy a tím zvyšují konverzi 

cholesterolu na žlučové kyseliny. Zvýšenou utilizací jaterního cholesterolu pak dochází 

k up-regulaci receptorů pro LDL, čímž se sníží jejich plazmatická koncentrace. 1g je 

schopen navázat 100mg žlučových kyselin. Tyto látky mohou užívat děti a těhotné, neboť 

se neresorbují. Jsou schopné snížit plazmatický cholesterol o 20-25% a lze je kombinovat 

se statiny. Nevýhodou je sklon ke zvyšování VLDL cholesterolu (20).  

Nežádoucí účinky nebývají systémové. Vyskytují se gastrointestinální potíže 

(zácpa) řešitelné laxativy a zvýšeným příjmem tekutin. Může se objevit steatorea a je třeba 

dbát pozornosti při příjmu látek (např. vitaminů) rozpustných v tucích. 

 

Látky inhibující syntézu cholesterolu - statiny 

Mechanismus účinku: kompetitivně inhibují klíčový enzym v biosyntéze 

cholesterolu - HMG-CoA reduktázu v játrech. Jednotlivé statiny se pak liší relativní 

účinností a tzv. nelipidovým působením (které ale souvisí se snížením syntézy 

cholesterolu) tj. antiagregačním, antiproliferativním účinkem, vlivem na úpravu 

endoteliálních funkcí, stabilizace ateromatozních plátů. Inhibice klíčového enzymu vede ke 

zvýšené syntéze jaterních LDL-receptorů, čímž dochází k rychlejšímu odstraňování LDL-

cholesterolu z oběhu (17).  

Farmakokinetika: asi 30% statinů se absorbuje ze střeva a většina dávky je 

vychytána z krve v játrech v průběhu jediného průchodu tímto orgánem. Takto se v játrech 

koncetrují. Nejvyšší koncentrace v plazmě dosahují za 2h hodiny po podání. Metabolizují 

se v játrech a vylučují zejména žlučí. Asi 80% podané dávky se objevuje ve stolici.  

Indikací pro statiny je zejména familiární hypercholesterolémie typu IIa. Samotné 

pak sníží koncentraci LDL-cholesterol o 40% a v kombinaci s iontoměniči až o 60%. Jsou 

kontraindikované u dětí a žen v těhotenství či kojících. Mezi nejzávažnější nežádoucí 

účinky patří myozitida (zánět kosterního svalu se zvýšenými hodnotami 
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kreatinfosfokinázy) asi u 0,5% pacientů. Může vést až k rabdomyolýze a selhání ledvin. 

Objevuje se při kombinaci s fibráty, niacinem, cyklosporinem, erythromycinem a 

itrakonazolem. Statiny dále zvyšují plazmatické koncentrace kumarinů (32).  

 

Niacin 

Kyselina nikotinová (niacin) snižuje cholesterol i triglyceridy. Mechanismus účinku 

není doposud známý, ale dochází ke snížení syntézy triglyceridů, čímž se snižuje jaterní 

sekrece VLDL, tím se dále snižuje koncentrace cirkulujícího LDL a tím se konečně snižuje 

koncentrace cholesterolu. Absorbuje se z trávicího ústrojí, metabolizuje se v játrech a 

metabolity se vylučují močí. Plazmatický cholesterol snižuje o 15-30% a triglyceridy až o 

60% a zvyšuje HDL-cholesterol. Kombinuje se s iontoměniči. Mezi nežádoucí účinky, 

které obtěžují pacienty a tím limitují její podání patří kožní pruritus a zarudnutí (lze zmírnit 

podáním kyseliny acetylosalycilové a tím omezit vyplavení prostaglandinů). Niacin nelze 

užívat při jaterním poškození, peptickém vředu, dně a opatrnost je třeba u diabetiků (32). 

 

Látky zvyšující clearance cholesterolu 

Probukol  vytváří strukturně pozměněný LDL cholesterol, který je odstraňován 

z oběhu rychleji než normální LDL. Má antioxidační působení a brání tedy vzniku 

oxidovaných LDL, tím jejich ukládání do makrofágů (čímž mizí cholesterolová 

xantomata). Zároveň ale snižuje HDL cholesterol. Nežádoucí účinky má především na 

gastrointestinální trakt, dále bolest hlavy a závratě.  

 

Látky snižující plazmatické triglyceridy 

Závažné hypertriglyceridémie jsou zřejmě způsobené nadprodukcí VLDL při 

současném defektním odbourávání triglyceridů pocházejících z VLDL. Zvýšené 

triglyceridy představují vysoké riziko pro vznik pankreatitidy. Pro snížení triglyceridů jsou 

v potravě vhodné omega-3 PUFA (tj. vícenenasycené mastné kyseliny). 

Fibráty jsou látky ovlivňující konverzi plazmatických lipoproteinů. Snižují 

koncentraci triglyceridů pocházejících z VLDL až o 35% tím, že inhibují produkci VLDL 

játry a zvyšují odstraňování VLDL z oběhu (zvyšují oxidaci mastných kyselin ve svalech a 

játrech). Mechanismus mírného zvýšení HDL po jejich podání je někdy vztahován ke 

stimulaci lipoproteinové lipázy a zvýšenému katabolismu VLDL jehož určité složky zčásti 

přispívají k tvorbě HDL. Fibráty snižují koncentrace fibrinogenu a kyseliny močové. 

Vážou se na plazmatické bílkoviny a vylučují zejména ledvinami. Indikací pro léčení touto 

skupinou hypolipidemik jsou hyperlipoproteinémie typu II, III, IV, V a jako prevence 
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akutní pankreatitidy u pacientů se závažnou hypertriglyceridémií. Nežádoucí účinky se 

projevují opět v oblasti gastrointestinálního ústrojí, zvýšeným rizikem vzniku žlučových 

kamenů (je vyšší obsah cholesterolu ve žluči), myalgií a únavou. Při použití zároveň 

s antikoagulancii se musí jejich dávka snížit. Kontraindikací pro použití fibrátů je 

gravidita, laktace a těžké poškození jater nebo ledvin (7).  

 

Kombinovaná terapie 

Je potřebná pro zvýšení hypolipidemického účinku jednotlivých léčiv, případně pro 

snížení nepříznivého vlivu monoterapie (např. fibráty snižují koncentrace triglyceridů 

zvýšené podáváním pryskyřic) nebo můžeme díky kombinaci snížit jednotlivé dávky a tím 

se sníží i výskyt nežádoucích účinků. Výsledkem léčby by mělo být snížení produkce LDL 

cholesterolu při současném zvýšeném odbourávání LDL v játrech (7). 

Na poli hypolipidemik se objevují neustále nová léčiva. Ezetimib, který je už i na 

trhu v České republice (preparát Ezetrol) blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevech. 

Torcetrapib zase zvyšuje plazmatické hladiny HDL cholesterolu.  

Kromě farmakoterapie se mohou v určitých případech použít i jiné možnosti, jako 

agresivní nefarmakologická LDL-aferéza či ileální bypass nebo genová terapie (31). 

 

2.5.2. Atorvastatin 

Patří do skupiny statinů, tj. látek snižujících plazmatický cholesterol. ATC kód je 

C10AA05, biologická dostupnost 14%, metabolizuje se v játrech a biologický poločas je 

14 hodin, exkretuje žlučí. Inhibuje důležitý enzym v jaterní tkáni, který produkuje 

mevalonát. Zároveň snižuje LDL cholesterol. V roce 2006 byl jedním z nejvíce 

podávaných léčiv. Jedná se o plně syntetickou sloučeninu. Podává se ve formě atorvastatin 

kalcia (2). 

Mechanismus účinku 

Je selektivní, kompetitivní inhibitor HMG-CoA reduktázy, která katalizuje redukci 

3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA na mevalonát, což je důležitý krok v syntéze cholesterolu 

játry. Inhibicí atorvastatinem tak dojde ke snížení de novo syntézy cholesterolu a zvýší se 

exprese receptorů pro LDL na hepatocytech. Tím se zvýší uptake LDL částic játry. 

Výsledkem je snížení LDL cholesterolu, triglyceridů a zvýšení HDL cholesterolu v krvi.(1) 

Indikace 

Doplněk diety při léčbě dyslipidémie. Užívá se při vysokém či zvýšeném celkovém 

cholesterolu, LDL cholesterolu, apolipoproteinu B a triglyceridů, při nízkém HDL 



 26

cholesterolu a u pacientů s primární hypercholesterolémií (familiární heterozygotní a 

nonfamiliární), při smíšené dyslipidémii. Nebyl ovšem zkoušen v případě, kdy jsou 

v plazmě zvýšené chylomikrony.  

Kontraindikace 

Kontraindikací pro použití atorvastatinu je onemocnění jater či nevysvětlitelné 

trvalé zvýšení jaterních transamináz a přecitlivělost na složky přípravku. Dále těhotenství a 

kojení, jelikož je cholesterol a další deriváty od něj odvozené důležitou součástí při vývoji 

plodu (účastní se syntézy steroidních hormonů, je součástí buněčných membrán, apod.) 

(39).  

Nežádoucí účinky 

Myalgie, gastrointestinální dyskomfort (průjem, zácpa, plynatost), zvýšená 

koncentrace jaterních transamináz, bolesti hlavy, nespavost, bolest obecně a závrať. 

Myopatie a rhabdomyolýza se vyskytují v <0,1%. Riziko se zvyšuje u pacientů 

s onemocněním ledvin (myoglobinurie), s vážným dalším jiným onemocněním a při 

užívání látek inhibujících CYP3A4. Myopatie vzniká ve spojení se zvyšující se koncentrací 

kreatin-fosfokinázy (CPK)(1). Pokud se toto objeví, musí se terapie přerušit.  

 

Farmakologické vlastnosti 

Chemicky je atorvastatin 7-[3-fenyl-4-fenylcarbamoyl-2-fluorofenyl-5-(2-

propyl)pyrrol-1-yl]-(2R,4R)-2,4-dihydroxy-heptanová kyselina. Sumární vzorec 

atorvastatin kalcia je: (C33H34FN2O5)2Ca . 3H2O. 

Je to bílý až šedavě bílý krystalický prášek, nerozpustný ve vodných roztocích o 

pH≤4, lehce rozpustný v destilované vodě, fosfátovém pufru (pH 7,4), acetonitrylu, 

pomalu rozpustný v etanolu a volně rozpustný v metanolu.  

 

 

 

 
Obr. 1: molekula atorvastatinu 
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Absorpce: je rychle absorbován po p.o. podání, maximální plazmatické 

koncentrace dosahuje za 1-2 hodiny. Velikost absorpce se zvyšuje v poměru k dávce. 

Absolutní biologická dostupnost je přibližně 14% a systémová dostupnost statinů je 

přibližně 30%. Nízká systémová dostupnost je přisuzována presystémové clearance v GIT 

mukóze a v játrech first-pass metabolismu. Ačkoliv potrava snižuje absorpci atorvastatinu, 

je redukce LDL částic stejná jako při podání bez jídla. Koncentrace atorvastatinu v plazmě 

je po večerním podání nižší než po ranním. Ovšem redukce LDL částic je opět v obou 

případech shodná, tj. nezávislá na podání v určitoudenní dobu.  

Distribuce: distribuční objem je přibližně 381 litrů, je z ≥98% vázán na proteiny 

plazmy. V laboratorních experimentech s krysami se vylučoval do mateřského mléka.  

Metabolismus: je metabolizován na ortho- a para-hydroxylované deriváty a 

v menší míře na neaktivní produkty beta-oxidace. Aktivní deriváty inhibují HMG-CoA 

reduktázu stejným způsobem jako atorvastatin. 

Exkrece: primárně je exkretován žlučí. Poločas eliminace je 14 hodin. Díky 

aktivním metabolitům trvá inhibice enzymu 20 – 30 hodin. Do moči se vyloučí méně než 

2% podané dávky. 

 

Před tím, než se podá atorvastatin pacientovi by měla být dodržována dieta se 

sníženým obsahem cholesterolu, vedoucí zároveň ke snížení váhy. Až při neúspěchu o 

snížení plazmatického cholesterolu dietou by mělo být přistoupeno k farmakoterapii. 

Pacient by měl být v ordinaci lékaře seznámen s nežádoucími účinky, včetně myopatie, 

dále seznamem s kontraindikacemi a interakcemi. Např. bylo pozorováno, že při 

kombinaci s preparátem Maalox sice klesly koncentrace atorvastatinu v plazmě o 35%, ale 

vliv na snížení LDL částice to nemělo. Při současném podání s digoxinem se koncentrace  

antiarytmika zvýší v plazmě o 20% a pacienti by měli být proto pečlivě monitorováni (15).  

U starších lidí je plazmatická koncentrace po podání léku vyšší než u mladších a 

dochází u nich k markantnějšímu snížení LDL cholesterolu. U dětí není s lékem tolik 

zkušeností. Větší koncentrace léku v plazmě je po p.o. podání vyšší u mužů než u žen. 

V důsledku to ovšem nemá vliv na snižování LDL cholesterolu (u obou se sníží stejně). 

Jelikož nemá renální nedostatečnost vliv na metabolizmus atorvastatinu, lze jej u renálního 

onemocnění podat. Na rozdíl u onemocnění jater dochází k zvyšování plazmatických 

hladin atorvastatinu.  

Již během prvních dvou týdnů můžeme pozorovat efekt léčby atorvastatinem.  

Atorvastatin je obecně velmi dobře snášeným léčivem. Nežádoucí účinky se 

vyskytují ve velmi nízkém procentu a mezi nejčastější patří zácpa, nadýmání a dyspepsie. 
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Obvykle se začíná dávkou 10 – 20mg, u těžších případů 40mg jednou denně. Samotný se 

bere kdykoliv během dne nezávisle na jídle. 
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3. CÍL PRÁCE 

   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.  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

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

receptoru, vážící 15-20 gramů, byly zakoupeny v Taconic Europe (Dánsko) a ustájeny ve 

zvěřinci Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 

 

4.1.  Zvířata a předepsaná dieta 

   U všech myší byl zahájen výkrm experimentálními dietami ve věku 8 týdnů. 

Zvířata 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. 

   Aterogenní dieta (Western type diet) obsahovala 21 % tuku (11 % nasycených 

mastných kyselin) a 0,15 % cholesterolu. 

   Obě skupiny byly krmeny experimentálními dietami po dobu 8 týdnů. Každá 

z myší byla chována v samostatné kleci. Dostávaly denně 6g potravy (ve speciálně 

upravených granulích) a měly volný přístup k vodě po celou dobu studie. Během 

experimentu nebyly nalezeny změny tělesné hmotnosti v souvislosti se spotřebou potravy.  

   Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a bylo provedeno usmrcení 

předávkováním v parách éteru. Zvířatům byly odebrány ze srdce vzorky krve pro 

biochemické vyšetření. Dále byly odebrány segmenty tkáně tvořené aortou spolu s horní 

polovinou srdce. Tyto segmenty se ponořily do OCT media (Leica, Praha, Česká 

republika), následně byly zmraženy v tekutém dusíku a uskladněny při minus 80°C. 

 

4.2. Biochemická analýza 

Biochemická analýza vzorků krve byla provedena na gerontologické a metabolické 

klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkové koncentrace cholesterolu byly 

hodnoceny enzymaticky na základě konvenčních diagnostických metod (Lachema, Brno, 

Česká republika) a spektrofotometrické analýzy (cholesterol při 510 nm, triglyceridy při 

540 nm vlnové délky) (ULTROSPECT III, Pharmacia LKB biotechnologie, Uppsala, 

Švédsko). 
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4.3. Imunohistochemie 

Veškerá imunohistochemická barvení byla provedena na cévách získaných 

z geneticky modifikovaného kmene myší. Jednalo se o samice kmene C57BL/6J 

s dvojitým deficitem apolipoproteinu E a LDL-receptoru vážící 15-20 gramů. Tyto myši 

byly zakoupeny v Taconic Europe (Dánsko) a ustájeny ve zvěřinci Farmaceutické fakulty 

v Hradci Králové.  

Odebrané segmenty tkáně tvořila aorta spolu s horní polovinou srdce. Tyto 

segmenty byly ponořeny do zmrazovacího média (Leica, Praha, Česká republika), 

následně zmraženy v tekutém dusíku a uskladněny při minus 80°C. Imunohistochemická 

analýza byla provedena v 1 cm aortálního sinu a části aortálního oblouku. Pro hodnocení 

byly nakrájeny série příčných řezů o tloušťce 7 µm na zmrazovacím mikrotomu. 

Pro detekci exprese VCAM-1  a endoglinu byla použita metodika avidin-biotin 

s detekcí pomocí DAB, který poskytuje v místě detekce antigenu ve tkáni hnědou barevnou 

reakci.  

 

4.3.1. Primární protilátky 

Pro detekci exprese endoglinu v cévní stěně jsme použili pro světelnou i 

fluorescenční mikroskopii stejnou monoklonální protilátku: Rat Anti-Mouse CD105 

(endoglin) ve zředění 1/100 (Pharmingen, USA).  

K detekci exprese markeru VCAM-1 v cévní stěně byla použita pro světelnou 

mikroskopii monoklonální protilátka Rat Anti-Mouse CD106 (VCAM -1) ve zředění 1/100 

(Pharmingen, USA). Pro fluorescenční mikroskopii jsme z důvodu snahy detekovat oba 

antigeny (VCAM-1  i endoglin) na stejném řezu použili jinou protilátku: Goat Anti-Mouse 

CD106 (VCAM -1) ve zředění 1/100 (R&D Systems, USA). 

 

4.3.2. Sekundární protilátky 

Jako sekundární byla pro světelnou mikroskopii použita monoklonální protilátka 

Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories). 

Pro fluorescenční mikroskopii jsme použili monoklonální protilátky Chicken Anti-

Goat ALEXA 588 (červená) a Goat Anti-Rat ALEXA 486 (zelená) (Molecular Probes).  
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4.3.3. Detekční systémy 

K vizualizaci navázaných protilátek ve světelném mikroskopu jsme použili 

diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, USA). 

Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX byla provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) za pomoci 

softwaru LUCIA verze 5.0 (Laboratory Imaging Prague, Česká republika).  

 

 

4.4. PRACOVNÍ POSTUP 

4.4.1. Nepřímá imunofluorescence na zmrazených řezech 

1. sušení tkáňových řezů v termostatu (60min) 

2. fixace v acetonu (-20°C; 15min) 

3. oschnutí řezů (15min) 

4. promytí v PBS (2 x 5 min) 

5. aplikace primární protilátky (inkubace 60 min) 

6. promytí v PBS (2 x 5 min) 

7. aplikace sekundární protilátky (inkubace 60 min, musí probíhat ve tmě) 

8. promytí v PBS (2 x 5 min, musí probíhat ve tmě) 

9. montování řezů do glycerolu 

 

4.4.2. EnVision systém  

1. sušení tkáňových řezů v termostatu (60min) 

2. fixace v acetonu (-20°C; 30min) 

3. oschnutí řezů (15min) 

4. promytí v PBS (2 x 5 min) 

5. aplikace 10% blokujícího zvířecího séra (30 min) 

6. aplikace primární protilátky (inkubace 60 min) 
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7. promytí v PBS (2 x 5 min) 

8. promytí v 3% H2O2 (15 min) 

9. promytí v PBS (2 x 5 min) 

10. aplikace sekundární protilátky (inkubace 30 min) 

11. promytí v PBS (2 x 5 min) 

12. inkubace s roztokem chromogenu (DAB) (doba inkubace různá pro každou Ab) 

13. oplach řezů v acetonu 

14. odvodnění řezů (aceton) 

15. odvodnění řezů (aceton-xylen 10/1) (3 min) 

16. odvodnění řezů (aceton-xylen 1/10) (3 min) 

17. odvodnění řezů (xylen) (3 x 2 min) 

18. montování řezů do Eukittu 

 

4.4.3. ABC systém 

Tkáňové řezy byly přeneseny na sklíčka předem upravená v roztoku želatiny. 

Po oschnutí (60 minut) se na 15 minut vložily do roztoku acetonu uchovávaného v minus 

20°C. Poté se řezy nechaly usušit (15 minut) a znovu se vložily na 15 minut do acetonu. 

Tímto procesem došlo k fixaci řezů a jejich lepší adhezi na podložní sklíčko. 

Po patnáctiminutovém usušení se řezy vložily do roztoku PBS (2x5 minut).  

Před inkubací řezů s primární protilátkou bylo nutné zablokovat nespecifická 

vazebná místa třicetiminutovou inkubací s 10% roztokem goat séra (Sigma Aldrich 

Chemie, Steinheim, Německo) v PBS. V další fázi byly na sklíčka napipetovány roztoky 

anti-avidinu a anti-biotinu, které zablokovaly reaktivitu těchto látek v myší tkáni. 

Sklíčka se pak 1 hodinu inkubovala s primární protilátkou při pokojové teplotě. 

Poté se řezy vložily do roztoku PBS (2x5minut) a dále do 3% H2O2 (15 minut).  

Po oplachu v PBS (2x5minut) se řezy 30 minut inkubovaly s biotinylovanou 

sekundární protilátkou Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories) a opět se vložily 

do roztoku PBS (2x5 minut). V další fázi byl na sklíčka nanesen avidin-biotinový komplex 

obsahující peroxidázový substrát (Vector Laboratories).  
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K vizualizaci navázaných protilátek se použil chromogen DAB (DAKO, 

Carpinteria, USA). Na závěr byly řezy opláchnuty v acetonu a odvodněny v aceton–xylenu 

(10:1) (3 minuty), aceton–xylenu (1:10) (3 minuty) a v xylenu (3 x 2 minuty). Nakonec 

byla sklíčka zamontována do Eukittu. 

 

4.5. STATISTICKÁ ANALÝZA 

   Statistická analýza byla provedena za využití statistického softwaru SigmaStat 2.0 

(Jandel Corporation). Ke vzájemnému porovnání parametrů u jednotlivých skupin zvířat 

byl použit neparametrický T test. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné 

v případě, že p ≤ α, kde α=0,05.  
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5. VÝSLEDKY 

5.1. BIOCHEMICKÁ ANALÝZA 

   U všech myší v experimentu byly stanoveny hladiny celkového cholesterolu, 

VLDL cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triacylglycerolů (TAG). 

Výsledky prokázaly, že osmitýdenní podávání atorvastatinu v dávce 100 mg/kg statisticky 

významně snížilo hladiny celkového cholesterolu, VLDL, LDL a TAG (viz. obr.2-4;6). 

Navíc bylo zjištěno, že atorvastatin také zvýšil hladiny HDL cholesterolu (viz. obr.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Hladiny celkového cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání 
atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny celkového cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. 
(xxxP≤0,001). 
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Obr. 3: Hladiny VLDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání atorvastatinu 
statisticky významně snížilo hladiny VLDL cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. (xxxP≤0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Hladiny LDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání atorvastatinu 
statisticky významně snížilo hladiny LDL cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. (xxxP≤0,001). 
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Obr. 5: Hladiny HDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání atorvastatinu 
statisticky významně zvýšilo hladiny HDL cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. (xxP≤0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6: Hladiny triacylglycerolů u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání atorvastatinu 
statisticky významně snížilo hladiny triacylglycerolů ve srovnání s kontrolní skupinou. (xxxP≤0,001). 
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5.2. VÝSLEDKY IMUNOHISTOCHEMICKÉ ANALÝZY 

5.2.1. Imunohistochemické barvení VCAM-1  v oblasti aortálního sinu 

Ve světelné mikroskopii byla exprese VCAM-1  pozorována v tunica media cév 

pod aterosklerotickými pláty a v aterosklerotických plátech. Silná exprese byla pozorována 

také na cévním endotelu (v oblasti plátu i mimo něj). Viz obr. 7 a 8. 

 

 

Obr.7:  Imunohistochemické barvení VCAM  -1; zvětšeno 40x. Silná exprese je pozorována na 
cévním endotelu, v tunica media cévy pod aterosklerotickým plátem (označeno šipkami) i 
v aterosklerotickém plátu (označeno hvězdičkou). Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. 
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Obr.8:  Imunohistochemické barvení VCAM  -1; zvětšeno 100x. Na obrázku je patrná silná exprese 
zejména v tunica media cévy pod aterosklerotickým plátem. Šipky ukazují také na expresi VCAM-1  na 
cévním endotelu a v aterosklerotickém plátu. Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. 
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5.2.2. Imunohistochemické barvení endoglinu v oblasti aortálního sinu 

Exprese endoglinu byla pozorována hlavně v cévním endotelu, a to jak v oblasti 

aorty, tak menších cév a kapilár v okolním myokardu. U velkých aterosklerotických plátů 

byla exprese endoglinu na několika místech pozorována i v aterosklerotických plátech. Viz 

obr. 9 a 10. 

 

Obr.9: Imunohistochemické barvení endoglinu; zvětšeno 40x. Exprese endoglinu je detekována na 
endotelu aorty (označeno černými šipkami) a také v menších cévách a kapilárách okolního myokardu 
(označeno bílou hvězdičkou v levé části obrázku). Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. 
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Obr.10:  Imunohistochemické barvení endoglinu; zvětšeno 100x. Na detailu cévní stěny můžeme 
pozorovat endoteliální expresi endoglinu lokalizovanou zejména na povrchu aterosklerotického plátu. Slabou 
expresi vidíme také uvnitř plátu a v okolním myokardu. Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem.  
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5.2.3. Kolokalizace endoglinu a VCAM  -1 

Fluorescenční barvení demonstrující barvení VCAM-1  a endoglinu potvrdilo 

expresi obou markerů popsanou ve světelné mikroskopii. Byla nalezena pouze velmi slabá 

kolokalizace obou antigenů a to v oblasti několika buněk endotelu, který pokrývá 

aterosklerotický plát. Z toho lze usuzovat, že endoglin a VCAM-1  jsou 

v aterosklerotických plátech exprimovány převážně různými buňkami. Viz obr. 11. 

 

 

Obr.11: Imunohistochemické barvení endoglinu a VCAM-1  pomocí fluorescenční mikroskopie, 
kolokalizace obou antigenů; zvětšeno 400x.  

 

Zelený barevný kanál představuje barvení endoglinu na endotelu aterosklerotického 

plátu (šipka). Zelené rovnoběžné podélné struktury jsou elastické blanky v tunica media a 

zde je tato zelená pouze autofluorescence těchto vláken (konec šipky). Červený barevný 

kanál ukazuje na barvení VCAM-1  v celé oblasti plátu (šipka). Modrý kanál nezobrazuje 

žádné barvení, viditelná je pouze autofluorescence elastických vláken v tunica media aorty. 

V obrázku, kde jsou všechny barevné kanály spojené se ukazuje, že oba antigeny jsou 

víceméně exprimovány jinými buňkami. 
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Obr.12: Imunohistochemické barvení endoglinu a VCAM-1  pomocí fluorescenční mikroskopie, 
kolokalizace obou antigenů; zvětšeno 400x.  

 

Zelený barevný kanál představuje barvení endoglinu na endotelu aterosklerotického 

plátu (šipka). Červený barevný kanál ukazuje na barvení VCAM-1  v celé oblasti plátu 

(šipka). Modrý kanál ukazuje na barvení buněčných jader ve stěně cévy, viditelná je také 

autofluorescence elastických vláken v tunica media aorty. V obrázku, kde jsou všechny 

barevné kanály spojené, je pouze jedno místo, kde je nalezena kolokalizace exprese 

VCAM-1  a endoglinu (šipky). 
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5.3. WESTERN BLOT ANALÝZA 

5.3.1. Exprese VCAM-1   

 Western blot analýza exprese VCAM-1  měla za cíl prokázat celkovou 

expresi VCAM-1  ve stěně hrudní a břišní aorty. Výsledky prokázaly a statisticky 

významný pokles exprese VCAM-1  po podávání atorvastatinu ve srovnání s kontrolní 

skupinou (Obr. 13) 

 

 

Obr. 13: Western blot analýza exprese VCAM-1  v oblasti hrudní a břišní aorty u kontrolní a  
atorvastatinové skupiny. Výsledky ukazují na statisticky významný pokles exprese VCAM-1  u skupiny, které 
byl podáván atorvastatin ve srovnání s kontrolní skupinou **p< 0.01. 
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5.3.2. Exprese endoglinu 

Western blot analýza exprese endoglinu měla za cíl prokázat celkovou expresi 

endoglinu ve stěně hrudní a břišní aorty. Výsledky prokázaly a statisticky významný nárůst 

exprese endoglinu po podávání atorvastatinu ve srovnání s kontrolní skupinou (Obr. 14). 

 

 

Obr. 14: Western blot analýza exprese endoglinu v oblasti hrudní a břišní aorty u kontrolní a  
atorvastatinové skupiny. Výsledky ukazují na statisticky významné zvýšení exprese endoglinu u skupiny, které 
byl podáván atorvastatin ve srovnání s kontrolní skupinou ***p< 0.001. 
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6. DISKUSE 

   Ateroskleróza jako chronické zánětlivé onemocnění je velice rozšířeným 

onemocněním, které určitým způsobem postihuje všechny věkové skupiny obyvatelstva. 

Klinické příznaky aterosklerózy, které se ve většině případů objevují až v pozdějších letech 

života, jsou dnes velmi frekventované a ateroskleróza je v současné době příčinou téměř 50 

% všech úmrtí. Rozsáhlý výzkum v oblasti aterosklerózy odhalil v posledních letech řadu 

nových poznatků, které přispívají k pochopení dějů, ke kterým dochází během 

aterogenního procesu. Mnohé poznatky týkající se aterogenního procesu zdůrazňují úlohu 

zánětlivé reakce v procesu aterogeneze (41). 

   V terapii hyperlipidémií a cévních komplikací (aterosklerózy) jsou dnes asi 

nejvýznamnějšími léky statiny. Statiny (někde uváděny též pod názvem vastatiny) jsou v 

současné době považovány za nejúčinnější hypolipidemika. Jsou to kompetitivní inhibitory 

klíčového enzymu v biosyntéze cholesterolu - 3-hydroxy-3-methylglutarylkoenzymA-

reduktázy (HMG-CoA reduktázy). Jednotlivé statiny se liší relativní účinností a tzv. 

nelipidovým působením, tj. antiagregačním, antiproliferativním účinkem, vlivem na 

úpravu endoteliálních funkcí, stabilizací ateromatózních plátů, aj (49). Cílovým orgánem 

zásahu statinů jsou játra.  

   Od roku 1986 se vědecké skupiny v různých laboratořích snažily vyvolat 

aterosklerózu u myší za účelem zavedení nového zvířecího modelu. Myši jsou obvykle 

vysoce rezistentní vůči ateroskleróze. Při příjmu běžné stravy mají nízkou hladinu 

celkového cholesterolu a vyšší hladinu protektivního HDL cholesterolu, tudíž se u nich 

nevyvíjejí aterosklerotické léze. Ovšem pokud jsou myši krmeny stravou s vysokým 

podílem cholesterolu a tuků, která též obsahuje žlučové kyseliny, hladina jejich celkového 

cholesterolu roste a po několika měsících se u vybraných kmenů myší začnou tvořit vrstvy 

pěnových buněk, zejména v subendotelu cév v okolí aortálního sinu (8). 

   Ačkoli se tento model zprvu vyvíjel slibně, měl dva zásadní problémy. Oproti 

lidským aterosklerotickým lézím, které se vyskytují ve větvích hlavních cév, kde pláty 

progredují, myší léze jsou malé, vyskytují se pouze v oblastech aortálního oblouku a 

nedochází k jejich progresi. Strava, kterou jsou myši krmeny, je nefyziologická, obsahuje 

10 – 20x více cholesterolu a žlučových kyselin. Tato strava vyvolá chronický zánět pouze 

u citlivých kmenů myší, nikoli u kmenů ateroskleroticky rezistentních, což zvyšuje 

možnost dohadu, že genetické rozdíly mezi danými kmeny myší jsou dány spíše rozdíly v 

reakci na podanou stravu. 
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   V roce 1992 použily dvě laboratoře speciální genovou technologii, která dala 

vzniknout myším deficientním v apolipoproteinu E (apoE) (35). ApoE apoproteiny jsou 

tvořeny primárně v játrech, mají na svém povrchu ligandy pro rozpoznání lipoproteinů a 

také pro clearance lipoproteinových receptorů. ApoE deficientní myši mají zpožděné 

vylučování lipoproteinů a i při nízkocholesterolové stravě hladina jejich cholesterolu 

stoupá jako důsledek akumulace chylomikronů a VLDL zbytků obohacených 

esterifikovaným i volným cholesterolem. U těchto myší se vyvíjejí nejen lipidní proužky, 

ale také fibromuskulární pláty, typické pro aterosklerózu u lidí. Tyto léze se formují v 

aortě, v břišní aortě, v hlavních větvích karotid, interkostálních, mesenterických, renálních 

a iliálních arteriích a také v proximálních částech koronárních, femorálních a 

podklíčkových arterií. Lipidní proužky se objevují po deseti týdnech a léze obsahující 

pěnové buňky a hladkosvalové buňky se objevují po patnácti týdnech. Fibromuskulární 

pláty jsou patrné po dvaceti týdnech, obsahují nekrotické jádro a fibromuskulární čepičku z 

hladkosvalových buněk obklopených elastickými vlákny a kolagenem.  U starších myší se 

fibromuskulární pláty vyvíjejí, u pokročilých lézí je patrná destrukce buněk medie s 

příležitostným vývojem aneuryzmat. Rozsáhlá proliferace fibrózní tkáně může zúžit lumen 

cévy, či dokonce způsobit její úplnou okluzi. Komplikované léze charakterizované 

trombózou se však nevyskytly (35). 

   U těchto myší bylo prokázáno, že podávání statinů nevede k očekávanému 

hypolipidemickému účinku a tudíž je možné tento model považovat za vhodný ke studiu 

pleiotropních účinků statinů (50).  Na druhou stranu ale někteří autoři prokázali u tohoto 

modelu aterosklerózy opačný vliv podávání statinů. Wang et al. a Bea et al. prokázali 

hyperlipidemický účinek simvastatinu, který byl navíc doprovázen progresí aterogenních 

změn u těchto myší (4). Výše uvedené výsledky tedy naznačují, že tento kmen není příliš 

vhodný ke studiu účinku statinů, protože zde není možné spoléhat na projevy 

hypolipidemického účinku, který je dosažitelný v humanní medicíně (34).  

   LDL-receptor deficientní myši jsou jedinci, kteří také vznikli genetickými 

úpravami kmene C57BL/6J. Po podání standardní diety u nich nedochází ke spontánnímu 

rozvoji hypercholesterolémie jako u apoE deficientních myší. Hypercholesterolémie a 

morfologicky významná ateroskleróza se vyvíjí až po podávání diety s vysokým obsahem 

tuků. Přesto je k indukci významných aterosklertotických plátů nutné poměrně dlouhodobé 

podávání takovéto diety (46).  

   Podávání statinů těmto myším vede k hypolipidemickému a antiaterogennímu 

účinku, nicméně se často musí využívat velkých dávek statinů, a to až 300mg/kg/den (22). 
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   Z výše uvedeného vyplývá, že ani jeden z těchto myších modelů není ideální pro 

studium účinků statinů a to buď z toho důvodu, že zde nejsou dostatečně vyvinuty 

aterosklerotické léze, nebo že zde statiny nemají typický benefit srovnatelný s humánní 

medicínou. 

   ApoE/LDL receptor deficientní myši vyvíjejí výraznou spontánní 

hypercholesterolémii a aterosklerotické léze již v pátém týdnu svého života. V osmém 

týdnu již mají pokročilé léze v oblasti aortálního sinu, jejichž vývoj lze samozřejmě ještě 

urychlit podáváním aterogenní diety. Z toho důvodu je tento model považován za velmi 

dobrý zvířecí model pro studium účinků hypolipidemic (21).  

   My jsme se v této rigorózní práci zaměřili na sledování exprese endoglinu a 

VCAM-1  u tohoto zvířecího modelu a zároveň jsme sledovali změny exprese těchto 

markerů po podávání atorvastatinu. Podávání dávky 100mg/kg/den atorvastatinu po dobu 

osmi týdnů velmi pozitivně ovlivnilo všechny parametry lipidového spektra. Došlo ke 

snížení celkového, VLDL, LDL cholesterolu a TAG. Navíc se signifikantně zvýšil HDL 

cholesterol. Podobné hypolipidemické účinky byly pozorovány také u lidí (55).  

  Výsledky studia 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. Tyto výsledky jsou plně v souladu s literárními údaji a potvrzují 

roli VCAM-1  v experimentální aterogenezi (12). 

Dalším sledovaným markerem byl endoglin, cílem bylo popsat jeho lokalizaci 

v oblasti aortálního oblouku u použitého experimentálního modelu. Tento potenciálně 

nový faktor zasahuje do regulace funkcí významného antiaterogenního faktoru TGF-β a 

změny jeho exprese by tak mohly hrát roli v procesu aterogeneze (11). Exprese endoglinu 

byla lokalizována na cévním endotelu, a to jak v aortě, tak i v menších cévách a kapilárách 

okolního myokardu. 

Fluorescenční mikroskopie dále prokázala kolokalizaci obou těchto markerů 

zejména v oblasti endotelu v aortě a to jak v oblasti plátů, tak mimo ně. Tyto výsledky 

naznačují, že endoteliální buňky exprimují oba markery současně. Z těchto výsledků 

ovšem nelze vyčíst nic o úloze endoglinu v experimentální aterogenezi.  

Z literatury je známo, že endoglin je zcela nutný pro vývoj kardiovaskulárního 

systému, a jeho exprese je zvýšena u některých patologických stavů jako je hereditární 

hemorhagická teleangiektázie, kancerogeneze nebo preeklampsie (29). Naše výsledky 

překvapivě prokázaly zvýšení exprese endoglinu po podávání atorvastatinu, který měl 

hypolipidemické účinky, přičemž bylo zároveň pozorováno snížení exprese VCAM  -1. 
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Tyto výsledky naznačují, že obě sledované molekuly mohou mít na proces aterogeneze 

zcela rozdílný vliv. Zatímco VCAM-1  je markerem zánětu, endoteliální dysfunkce a 

progrese aterosklerózy endoglin by mohl mít účinky antiaterogenní. Tuto teorii potvrzují 

také některé studie, které prokázaly, že endoglin je schopen zvyšovat expresi endoteliální 

NO syntázy (eNOS), což je základní protektivní molekula pro cévní endotel jeho exprese 

má silně antiaterogenní význam.   
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7. ZÁVĚR 

Výsledky této rigorózní práce prokázaly expresi VCAM-1  a endoglinu 

v aterosklerotických plátech v cévní stěně u apoE/LDLR deficientního myšího modelu 

aterosklerózy. 

Výsledky studia 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. Tyto výsledky jsou plně v souladu s literárními údaji a potvrzují 

roli VCAM-1  v experimentální aterogenezi. 

Dalším sledovaným markerem byl endoglin, cílem bylo popsat jeho lokalizaci 

v oblasti aortálního oblouku u použitého experimentálního modelu. Tento potenciálně 

nový faktor zasahuje do regulace funkcí významného antiaterogenního faktoru TGF-β a 

změny jeho exprese by tak mohly hrát roli v procesu aterogeneze. 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. 
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9. 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. 
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The atorvastatin effect on the expression of cytokines in the mouse model of 

atherosclerosis. 

Atherosclerosis is an inflammatory and degenerative disease of blood vessels, 

characterized by narrowing of the vessel lumen by atherosclerotic plaques. VCAM-1 is a 

cell adhesion molecule that strongly participate on the development of endothelial 

dysfunction  and the progression of atherogenesis. Endoglin is a transmembrane protein 

that plays critical role in many physiological and pathological states including 

angiogenesis, wound healing, myocardial infarction, and cancerogenesis. 

The aim of this thesis was to describe the expression of endoglin in the 

atherosclerotic lesions in apoE/LDL-receptor deficient mice. Moreover we wanted to 

demonstrate its colocalization with VCAM-1 in the atherosclerotic lesions and furthermore 

determine the effect of atorvastatin treatment. 

ApoE/LDLR-deficient mice on were subdivided into 2 groups. The control group of 

animals was fed with the western type diet. The same atherogenic diet was used in ATV 

group, where atorvastatin was added to the atherogenic diet at the dosage of 100 mg/kg per 

day.  Biochemical analysis of lipids, immunohistochemical analysis of endoglin and 

VCAM-1 expression in light and fluorescence microscopy and western blot analysis were 

performed. 

The results of this thesis confirmed the expression of VCAM-1 and ICAM-1 in the 

atherosclerotic plaques in ApoE/LDLR-deficient mice. The expression of VCAM-1 was 

observed in blood vessel intima (atherosclerotic lesion) and in endothelium covering 

atherosclerotic lesion as well as in endothelium outside the lesion. Moreover strong 

VCAM-1 expression was visible in smooth muscle cells of tunica media in areas under the 

lesions. The expression of endoglin was located on the aortic vascular endothelium and in 

other smaller vessels and capillaries of surrounding myocardium. Moreover fluorescence 

microscopy revealed colocalization of endoglin and VCAM-1 in the endothelium covering 

the plaque and outside it. Atorvastatin treatment resulted in strong hypolipidemic effect. In 

addition western blot analysis showed significant reduction of VCAM-1 expression in 

atorvastatin treated mice. On the other hand endoglin expression was significantly 

increased after atorvastatin treatment.  

In conclusion these results demonstrate different role of endoglin and VCAM-1 in 

atherogenesis suggesting possible protective role of endoglin in atherogenesis. 

 

 

 


