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Seznam použitých zkratek 

 

AGE pokročilé produkty neenzymové glykace 
AhR aryl hydrocarbon receptor 
Ala-9Val alanin-9 valin (záměna aminokyselin) 
ALS amyotrofická laterální skleróza 
AMK aminokyselina 
AngII angiotenzin II 
AOC celková antioxidační kapacita plazmy 
AOPP produkty pokročilé oxidace proteinů  
AP-1 aktivovaný protein 1 
AP-2 aktivovaný protein 2 
apoB apolipoprotein B 
AR aldózoreduktáza 
Arg213Gly arginin213glycin (záměna aminokyselin) 
ATP adenosintrifosfát 
CAT kataláza 
CCCP odpojovač oxidativní fosforylace v mitochondriích 
CML N- karboxymethyllysin  
CuZnSOD cytoplazmatická SOD obsahující měď a zinek 
DAG diacylglycerol 
ECSOD extracelulární superoxiddismutáza 
EGF epidermální růstový faktor 
eNOS endoteliální syntáza oxidu dusnatého 
ETC transportní elektronový řetězec 
FADH2 redukovaný flavoprotein 
FFA volné mastné kyseliny 
FFI 3- deoxyglukozon, 2-(2-fuoryl)-4(5)-(2-furanyl)-1H-imidazol  
FGF růstový faktor fibroblastů 
GAPDH glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza  
GLUT-1 glukózový transportér 1 
GPIIb/GP IIIa glykoprotein IIb/IIIa 
Gpx glutathionperoxidáza 
GRE glucocorticoid response element (transkripční faktor) 
GSH redukovaný glutathion 
GSSG oxidovaná forma glutathionu 
HbA1c glykovaný hemoglobin 
HMGCoA hydroxymetylglutarylkoenzymA 
HPLC vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
HSF heat shock faktor 
ICAM-1 intercelulární adhezivní molekula 
IL-1 interleukin-1 
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Ile58Thr isoleucin58threonin (záměna aminokyselin) 
LDL lipoproteiny o nízké hustotě 
LF-LP laktoferinu podobný polypeptid 
LOX-1 receptor pro oxidované LDL 
LPS lipopolysacharid 
MAPK mitogeny aktivovaná proteinkináza 
MCP chemotaktický faktor pro monocyty 
MDA malondialdehyd 
MnSOD mitochondriální SOD, obsahující mangan 
MPO myeloperoxidáza 
mRNA messengerová RNA 
NAD nikotinamidadenindinukleotidfosfát 
NADPH nikotinamidadenindinukleotidfosfát redukovaný 
NF-kappa B nukleární faktor kappa B 
NO oxid dusnatý 
NOS syntáza oxidu dusnatého 
oxLDL oxidované LDL 
P450 cytochrom P450 
PAF faktor aktivující desti čky 
PARP poly (ADP-ribóza) polymeráza 
PDGF růstový faktor odvozený od destiček 
PKB proteinkináza B 
PKC proteinkináza C 
PON1 paraoxonáza 1 

PPAR 
nukleární receptory alfa aktivované peroxisomálními 
proliferátory  

PUFA polynenasycené mastné kyseliny  
RAGE receptory pro AGE 
ROS reaktivní formy kyslíku 
SAE elasticita malých arterií 
SDH sorbitoldehydrogenáza 
SERM selektivní modulátor estrogenových receptorů 
SOD superoxiddismutáza 
SOD1 superoxiddismutáza, CuZnSOD 
SOD2 superoxiddismutáza, MnSOD 
Sr-B1 scavengerový receptor B1 
T1DM diabetes mellitus 1. typu 
T2DM diabetes mellitus 2. typu 
TBARS látky reagující s kyselinou thiobarbiturovou 
TDT test nerovnováhy přenosu 
TGF transformující r ůstový faktor 
THBP tetrahydrobiopterin 
TNF alfa tumor nekrotizující faktor alfa 
TXA2 tromboxan A2 
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UCP-1 protein odpojovač 
VCAM-1 adhezivní molekula buněk cév 
VEGF vaskulární endoteliální růstový faktor 
XO xanthinoxidáza 

XRE xenobiotic responsive element 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Úvod 
 

      Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění s vysokou morbiditou i 

mortalitou, jehož prevalence i incidence se neustále zvyšuje. Podle Světové zdravotnické 

organizace (WHO) se počet diabetiků ve světě odhaduje na více než 100 milionů. Z 

celkového počtu 748 050 diabetiků hlášených k 31.12. 2006 v České republice (ÚZIS) 

bylo 50 238 vykázaných pacientů s diabetem 1. typu, což odpovídá 6,7 % všech 

evidovaných diabetiků. Incidence diabetes mellitus je nejvyšší v rozvinutých průmyslových 

zemích, což je spojováno zejména s tzv. moderním způsobem života a stárnoucí populací.  

 

      Diabetes mellitus obecně je charakterizován absolutním nebo relativním nedostatkem 

hormonu inzulínu a rozvojem specifických pozdních komplikací diabetu – diabetické 

mikroangiopatie, která se manifestuje jako diabetická retinopatie, nefropatie a neuropatie a 

akcelerací vzniku a rozvoje postižení cév aterosklerózou manifestující se ischemickou 

chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin a ischemickou chorobou 

centrálního nervového systému – souhrně označované jako diabetická makroangiopatie, která 

není pro diabetes mellitus specifická. Vysoká morbidita a mortalita diabetiků je způsobena 

právě pozdními komplikacemi, jak mikroangiopatií tak makroangiopatií (1). Jedním z cílů 

terapie diabetes mellitus je prevence rozvoje a oddálení nástupu pozdních komplikací, což 

stojí v centru pozornosti výzkumných studií současné diabetologie s cílem stanovit míru 

rizika rozvoje dlouhodobých komplikací u osob se stanovenou diagnózou diabetes mellitus.  

 

      Primárním etiopatogenetickým podkladem pozdních komplikací je obecně chronická 

expozice tkání hyperglykémii, jejíž délka trvání a míra závažnosti je spjata s tíží cévního 

postižení, ale vztah mezi poruchou metabolismu glukózy je značně složitý a uplatňují se 

v něm i další faktory, které ovlivňují vznik cévního postižení i v nediabetické populaci jako 

arteriální hypertenze, hyperlipoproteinémie, poruchy imunitního systému, poruchy 

metabolismu lipidů a proteinů  a genetické faktory.  

 

      V této práci jsme se soustředili na predikci rizika rozvoje cévních změn u osob s diabetem 

a to studiem genetické predispozice mikro- i makroangiopatických komplikací, která jistě 

determinuje individuální náchylnost k jejich rozvoji. K tomuto účelu jsem vybrali 

polymorfismy některých kandidátních genů pro vaskulární komplikace diabetu, jejichž 
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produkty mohou hrát významnou roli v patogenezi pozdních komplikací.  I přesto, že 

v případě diabetes mellitus se s nejvyšší pravděpodobností uplatňuje polygenní typ dědičnosti, 

může studium izolovaných genů, jejichž produkty jsou zapojeny do složitého procesu vzniku 

a rozvoje komplikací diabetu, přispět ke komplexnějšímu pochopení principu genetické 

predispozice. 
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1.  Patogenetické mechanismy diabetické angiopatie 

 

      Specifické mechanismy, kterými hyperglykémie poškozuje tkáně diabetiků lze rozdělit do 

dvou základních skupin. První mechanismy reprezentují akutní, reverzibilní změny funkce 

buněk v důsledku vstupu nadměrného množství glukózy intracelulárně. Mechanismy druhé 

skupiny zahrnují ireverzibilní změny funkce buněk jako důsledek kumulativní dlouhodobé 

strukturální modifikace makromolekul. Obě skupiny mechanismů působí jako souběžné 

pochody, které modifikovány genetickými determinantami indiviuální náchylnosti a 

nezávislými akcelerujícími faktory vedou k vzniku patologického procesu v určité tkáni.  

      Podkladem těchto vaskulárních abnormalit je několik biochemických drah (2), (obr.1). 

Obr.1 

 

 

 
Podle  Sheetze, MJ, et al., JAMA 2002;288,s.2579-2588. 
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1.1. Polyoly    

 

      Sorbitolová (polyolová) cesta je jednou z cest metabolizace glukózy, která za normálního 

stavu u nediabetické populace představuje jen velmi malé procento celkové utilizace 

intracelulární glukózy (3). Ovšem během epizod hyperglykémie je cca 35% z celkového 

množství glukózy metabolizováno touto cestou (4). Metabolismus glukózy touto cestou 

zahrnuje dvě reakce, první je katalyzována NADPH-dependentní aldózoreduktázou (AR) za 

vzniku alkoholu sorbitolu, v následujícím druhém kroku je sorbitol oxidován na fruktózu za 

katalýzy NAD-dependentní sorbitoldehydrogenázy (SDH), NAD+ je přitom využíván jako 

akceptor vodíku, čímž vzniká NADH (5). Negativními konsekvencemi aktivované polyolové 

cesty jsou akumulace sorbitolu působícího osmoticky aktivně (6) a zvýšená generace fruktózy 

10x účinnější v procesu tvorby pokročilých produktů neenzymové glykace než glukóza (7), 

(obr. 2).  Zejména  však vede ke změně redoxního stavu zvýšením poměru NADH/NAD+ . 

Protože tkáňové důsledky jsou stejné jako u hypoxie, bývá tento stav označován jako 

hypeglykémická  pseudohypoxie (8). Sorbitolová cesta je provázána s dalšími cestami 

patogeneze vzniku pozdních komplikací, jednak neenzymovou glykací přes fruktózu (9), 

jednak aktivací proteinkinázy C (PKC) prostřednictvím AR (10) a také zvýšenou tvorbou 

reaktivních forem kyslíku (11), zejména zásahem na straně antioxidační obrany. Jedná se o 

depleci redukovaného glutathionu (GSH), askorbátu, taurinu, sníženou expresi superoxid 

dismutázy, katalázy a aktivaci MAPK (mitogeny aktivované proteinkinázy).  

      Změna  poměru NADH/NAD+ během epizod hyperglykémie vede ke zvýšené tvorbě alfa-

glycerol-3-fosfátu z glyceraldehyd-3-fosfátu a následném de novo vzniku diacylglycerolu 

(DAG) (12). Při hyperglykémii je tedy tvorba DAG, který vzniká za normálních okolností 

z fosfatidylinositol-4,5-bisfosfátu působením fosfolipázy C, zvýšena. To vede ke stimulaci 

aktivity PKC se všemi důsledky, včetně zvýšené produkce vazoaktivních působků, růstových 

faktorů, kterými moduluje PKC proliferaci buněk cévní stěny. NADH dále blokuje NAD+ 

dependentní reakce Krebsova cyklu, čímž snižuje tvorbu ATP, což ovlivní ATP-dependentní 

transmembránový  transport se všemi svými důsledky.  

      Snížená aktivita oxidu dusnatého (NO) způsobená jednak aktivací PKC a snížením 

aktivity Na/K-ATPázy související se sníženým vychytáváním myoinositolu při zvýšené 

aktivitě polyolové cesty, resp. poměru NADH/NAD+ je další reverzibilní biochemickou 

změnou vedoucí k akutní endoteliální dysfunkci (13). 
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      Z výše uvedeného plyne, že ústřední úlohu v akutních změnách hraje změna poměru 

NADH/NAD+. 

      Pokud trvá hyperglykémie delší dobu (experimenty na zvířecích modelech ukazují cca 6-8 

hodin), dochází k irreverzibilním změnám, které přetrvávají i při následující normoglykémii 

(14). Akutní změny jsou vázány výhradně intracelulárně, zatímco ireverzibilní dlouhodobé 

změny se dostávají do popředí zejména v extracelulárním kompartmentu (15). Sem 

zahrnujeme zejména proces neenzymové glykace a zvýšenou tvorbu reaktivních forem 

kyslíku, označovanou jako oxidační stres. 

 

 

Obr.2 

 

 

 

 

 

AR (aldózoreduktáza) kompetuje s GR (glutathionreduktáza) o jejich společný kofaktor NADPH, což vede k 
poklesu GSH. Zvýšená koncentrace NADH působí zvýšenou produkci reaktivních forem kyslíku (ROS) cestou 
NADH oxidázy (NOx).  Fruktóza-3-fosfát (F-3-P) a  3-deoxyglukozon (3-DG), metabolity  fruktózy, zvyšují 
tvorbu produktů pokročilé glykace(AGE). AGE a jejich vazba na AGE receptor (RAGE) je mj. spojena se 
zvýšenou tvorbou ROS. Podle  Chunga  et al., J Am Soc Nephrol 2003;14,s. 233-236. 
 

  

        

 

 

 

 



 13 

1.2. Neenzymová glykace 

 

      Neenzymová glykace je proces, při kterém dochází k vazbě glukózy na proteiny intra- i 

extracelulárně lokalizované, na rozdíl od posttranslační glykosylace (vedoucí ke vzniku 

glykoproteinů) jde o proces spontánní probíhající bez katalytického působení enzymů (16). 

Glukóza se váže na protein přes volné aminoskupiny, nejčastěji přes e-aminoskupinu lysinu 

za tvorby glykovaného proteinu (17). Stupeň glykace závisí kromě teploty, pH, koncentraci 

substrátu (protein, DNA, lipid) na koncentraci glukózy, na expozici (délce působení glukózy), 

na biologickém poločasu proteinu (18). Proto proteiny s velkým biologickým poločasem, k 

nimž patří např. kolageny a další strukturní proteiny (laminin, fibronektin atd.), podléhají 

vyššímu stupni glykace než např. enzymy, jejichž biologický poločas je pouze několik minut.  

      Význam pro tvorbu pozdních komplikací spočívá hlavně v irreverzibilitě, pokračování 

formace produktů glykace dále i při nepřítomnosti glukózy, akcelerace vystupňovanou 

tvorbou ROS (19). Nejprve dochází ke vzniku aldiminu (Schiffova báze), koncentrace 

Schiffovy báze je přímo úměrná koncentraci glukózy (přičemž glukóza tvoří aldiminové 

produkty ze všech monosacharidů nejpomaleji, fruktóza až 10x rychleji- fruktosylace). 

Schiffova báze prodělává v intervalu týdnů pozvolnou strukturální přestavbu na stabilnější 

ketoamin, tzv. Amadoriho produkt, stále ještě chemicky reverzibilní. Amadoriho produkty 

mají klinické využití v získaní informací o hladinách glukózy u diabetických pacientů 

v uplynulých 4-6 týdnech při stanovení glykovaného hemoglobinu v plazmě. Následuje 

pomalá série řady dalších reakcí probíhajících aerobně, katalyzovaná přechodnými kovy, 

zahrnující dehydrataci, kondenzaci, fragmentaci, oxidaci, cyklizaci za vzniku tzv. pozdních 

produktů glykace (advanced glycation end products, AGE), souborně označovaná jako 

Maillardova reakce. Intermediárními produkty glykace jsou např. N- karboxymethyllysin 

(CML), 3- deoxyglukozon, 2-(2-fuoryl)-4(5)-(2-furanyl)-1H-imidazol (FFI). Přesná chemická 

charakteristika AGE je obtížná, protože Amadoriho produkty mohou teoreticky podléhat 

velkému počtu možných chemických modifikací. AGE vedou k zesíťování proteinů, cože se 

projevuje charakteristicky žlutohnědou pigmentací a charakteristickým fluorescenčním 

spektrem při detekci ve tkáních. Proces zesíťování probíhá i při nepřítomnosti glukózy.  

      AGE, také označované jako glykotoxiny, uplatňují svůj toxický efekt třemi cestami. 

Jednak modifikací struktury extracelulárních makromolekul vedou k jejich strukturální a 

event. i funkční modifikaci, dále změnou intracelulárních komponent a třetí cestou je 

interakce se specifickými receptory (20). Glykace kolagenu umožnuje tvorbu cross-links mezi 
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proteiny, zachytávání dalších proteinů v této síti, čímž se mění morfologie tkáně, zvyšuje se 

rezistence ke štěpení proteázami. V bazálních membránách cév dochází k dezintegraci jejich 

struktury s následnou poruchou permeability. Modifikace lipoproteinů pomocí AGE 

participuje na procesu aterogeneze (21). Glykace apoB (který zprostředkovává výměnu 

cholesterolu mezi LDL a buňkami) může vést ke snížení clearence plazmatického LDL u 

pacientů s diabetes mellitus. Kromě toho glykované lipoproteiny snadněji podléhají oxidaci, 

dochází k tvorbě oxidovaných LDL (oxLDL), které jsou rozpoznávány scavengerovými 

receptory makrofágů a které se podílejí na tvorbě tzv. pěnových buněk (22). Výsledkem 

intracelulárně probíhající glykace DNA vysoce potentním glyceraldehyd-3-fosfátem dochází 

k bodovým mutacím, chromozomálním aberacím (23). 

      Na řadě typů buněk byla popsána existence vazebných míst pro AGE (24), mezi 

nejznámější patří RAGE (receptor of advanced glycation end products), AGER (advanced 

glycation end products receptor)-1,2,3, makrofágový receptor, LF-LP (lactoferrin –like 

polypetide), blíže viz tabulka. Tato vazebná místa nejsou rozpoznáváne jen AGE, ale i řadou 

jiných molekul, např. zmíněný makrofágový receptor je do zančné míry obsazen 

modifikovanými LDL. RAGE jsou dominantními receptory pro AGE-modifikované molekuly 

(25), ale i u těchto existuje řada nonAGE ligandů, např. transthyretin, amyloid. RAGE je 

členem imunoglobulinové superrodiny, je exprimován na mononukleárních fagocytech, na 

endoteliích, hladkých svalových buňkách a neuronech. Vazba AGE na RAGE vede 

k nastartování exprese řady genů  prostřednictvím  transkripčních faktorů NF-kB (nuklear 

factor- kB) a AP-1 (activator protein-1, skládá se z produktů protoonkogenů c-fos a c-jun), 

pozměňujících fenotyp buňky spuštěním exprese genů pro cytokiny, růstové faktory, 

adhezivní molekuly, imunoreceptory, proteiny akutní fáze (NF-kB) a  také expresi genů 

ovlivňujících buněčný cyklus a diferenciaci buňky (AP-1) (26). Současně dochází k degradaci 

AGE, odstranění se děje endoteliální transcytózou s vlastní degradací zprostředkovanou 

makrofágy. Tímto procesem vznikají AGE- modifikované peptidy a proteolýzou vzniknuvší 

nízkomolekulární AGE (LMW-AGE), které mohou také interagovat s RAGE. Jako přenašeči 

signálu při interakci AGE-RAGE vystupují ROS (tvořené NADPH- oxidázou aktivované 

proteinkinázami a tyrozinkinázami), což dokládá mj. aktivace redox-senzitivního NF-kB, a 

přítomnost TBARS (thiobarbituric acid reactive substances) (27),(obr.3). 
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Obr.3  

 
 
 
 
Extracelulární a intracelulární působení pokročilých produktů neenzymové glykace (AGE).V extracelulární  
matrix (ECM) ovlivňují strukturu řady molekul, zejména lipidů, kolagenu, lamininu, elastinu a  vitronektinu. 
Intracelulární působení je realizováno interakcí AGE-RAGE (receptory pro AGE). Zkratky- viz seznam zkratek. 
Podle Goldina  et al., Circulation. 2006; 6, s. 597-605. 
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1.3.   Oxidační stres 

 

      Oxidační stres je stav nerovnováhy mezi produkcí reaktivních forem kyslíku, dusíku nebo 

uhlíku a antioxidační obranou, kterou potenciálně vede k poškození buňky a tkáně. Mezi 

nejvýznamnější zástupce reaktivních forem patří superoxidový anion, hydroxylový radikál, 

peroxylový, alkoxylový a hydroperoxidový radikál, peroxid vodíku a oxid dusnatý. V dalším 

textu je uveden pouze pojem ROS.  Tvorba ROS probíhá v každé buňce i za fyziologických 

podmínek a proto je každá buňka vybavena systémy, které je před neregulovatelnou 

koncentrací ROS chrání (28). Nejvydatnějším zdrojem ROS je respirační řetězec mitochondrií 

(29), enzymový komplex cytochromu P450(30), NADPH-oxidáza (31) a myeloperoxidáza 

fagocytů (32). ROS mají řadu fyziologických funkcí, např. fungují jako signální molekuly 

v transdukčních drahách (viz výše NF-kB, AP-1) (33), účastní se aerobní tvorby ATP, působí 

baktericidně (34). Za patologických podmínek potencují další metabolické důsledky 

hyperglykémie- polyolovou cestu, de novo syntézu DAG a produkci AGE (ROS reagují 

s Amadoriho produkty za vzniku CML) a působí jako messengery po interakci AGE-RAGE 

(35).                     

      Jak již bylo zmíněno výše, nejvýznamnějším ROS ve vztahu k buňkám cév je 

superoxidový anion, který vzniká jednoelektronovou redukcí z molekuly kyslíku. Podle 

současného stavu poznání patogeneze cévních změn při diabetes mellitus hraje právě O2.- 

klíčovou úlohu v těchto změnách (obr. 4). 
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Obr. 4 

 
 
Vybrané formy reaktivních forem kyslíku (ROS) a schéma tvorby a odtsraňován íROS. V levé části obrázku jsou 
vedle bžné molekuly kyslíku a vody zobrazeny formy ROS, které vznikají jako meziprodukty biochemických reakcí 
probíhajících intracelulárně. V pravé části schématu je zobrazeno působení některých antioxidačních enzymů. 
Podle Vincenta, AM, Endocrine Reviews, 2004, 4, s. 612-28. 
 
 

      Hyperglykémie vede ke zvýšenému prostupu glukózy do endotelových buněk přes 

inzulin-independentní transportér GLUT1. Zvýšená intracelulární koncentrace glukózy vede 

ke zvýšené produkci superoxidového aniontu na úrovni mitochondrií. Superoxidový anion 

také vzniká při reakcích  katalyzovaných řadou enzymů (36), např. působením NADPH-

oxidázy, xanthinoxidoreduktázy (XO), syntázy oxidu dusnatého (NOS), myeloperoxidázy 

(MPO), lipooxygenázy a cyklooxygenázy. Významná je také reakce superoxidového aniontu 

s oxidem dusnatým, kterou vzniká velmi reaktivní peroxynitrit (37). Přirozenou obranou proti 

O2.- je antioxidační enzym superoxid dismutáza (SOD) (38),  která katalyzuje reakci, vedoucí 

ke vzniku více stabilního ROS- peroxidu vodíku (H2O2). Ten je dále enzymaticky 

přeměňován na H2O a O2 působením katalázy (CAT) (39) nebo glutathion peroxidázy (GPx) 

(40). H2O2 může za přítomnosti transientních kovů (Fe2+) podléhat tzv. Fentonově reakci (41) 

za vzniku velmi reaktivního hydroxylového radikálu (.OH). Prakticky všechny typy buněk 

cév produkují superoxidový anion a peroxid vodíku, a  proto jsou všechny také vybaveny 

systémem antioxidační obrany. 

      ROS poškozují endotelové buňky tím, že poškozují oxidem dusnatým zprostředkovanou 

vazorelaxaci (42), stimulují apoptózu endotelií (což přispívá k aterogenezi a navozuje 
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prokoagulační stav) (43), zvyšují expresi genů pro adezivní molekuly VCAM-1 (vascular cell 

adhesion molecul-1), ICAM-1 (intercellular adhesion molecule-1) působením  IL-1b 

(interleukin 1 beta) a TNF-a (tumor necrosis factor alfa) (44). ROS jsou také zapojeny do 

procesu angiogeneze uplatňující se vedle fyziologické novotvorby cév (45) také v patogenezi 

např. diabetické retinopatie a procesu aterogeneze, která zahrnuje mj. migraci, proliferaci a 

prostorové uspořádání endoteliálních buněk (H2O2 stimuluje migraci a proliferaci přímo). 

Kromě toho ROS indukují expresi růstových faktorů, zejména VEGF (vascular endothelial 

growth factor) (46). Dalším typem buněk cév, které ROS přímo poškozují jsou hladké svalové 

buňky (47). ROS působí jejich proliferaci a to jednak přímo (H2O2), jednak zprostředkovávají 

jako signální molekuly stimulaci proliferace působením PDGF (platelet-derived growth 

factor) a trombinu (48). Dále ROS stimulují migraci hladkých svalových buněk a modulují 

aktivitu metaloproteináz (49). Metaloproteinázy se i za fyziologických podmínek uplatňují 

v reorganizaci extracelulární matrix. Významná je aktivace redox-senzitivního transkripčního 

faktoru NF-kB, který stimuluje expresi prozánětlivých cytokinů, např. MCP-1 (monocyte 

chemotactic protein-1) a IL-6. Superoxidový anion ovlivňuje vazomotoriku cév inhibicí 

vazodilatačně působícího oxidu dusnatého.  

      Proces neenzymové glykace a oxidační stres existují paralelně. Glukóza sama může být 

oxidována na ketoaldehyd za tvorby superoxidu a hydroxylového radikálu (autooxidace 

glukózy). Navíc rekativnější formy glukózy, např. glukóza-6-fosfát, podléhají snadněji 

oxidaci a mohou pak zvýšeně glykovat proteiny zejména intracelulárně (autooxidativní 

glykosylace). Produkty glykace a glyoxidace velmi často obsahují karbonylovou skupinu. 

Zvýšený výskyt těchto sloučenin se nazývá karbonylový stres a je ukazatelem dlouhodoběji 

probíhajícího oxidačního stresu (50), (obr. 5). 
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Obr.5

 
Hyperglykémie působí poškození tkání řadou patogenetických cest, jak je popsáno v textu. Ze schématu vyplývá 
klíčové postavení produkce ROS v patogenezi chronických komplikací diabetes mellitus. Podle Podle Vincenta, 
AM, Endocrine Reviews, 2004, 4, s. 612-28. 
 

      Chronická expozice hyperglykémii či zvýšené koncentraci FFA se uplatňuje nejenom v 

patogenezi pozdních komplikací diabetes mellitus, ale i v rozvoji dysfunkce beta buněk 

pankreatu a inzulínové rezistence (51). Řada pozorování na transgenních kmenech myší 

dokazuje, že působením antioxidantů neenzymové povahy či zvýšenou expresí genů pro 

antioxidační enzymy dochází ke snížení manifestace výše zmíněných patologických stavů 

v důsledku chronické hyperglykémie (52). 

      Je dokumentováno, že zvýšená expozice svalových buněk L6 působení peroxidu vodíku in 

vitro, vede k rozvoji inzulínové rezistence (53). Antioxidant, např. N- acetylcystein a taurin, 

zabraňuje hyperglykémií indukované inzulínové rezistenci in vivo v příčně pruhované 

svalovině nediabetických králíků (54). Navíc zvýšená aktivita UCP  snižuje inzulinorezistenci 

v řadě tkání (55). Ze zvýšené aktivity UCP snižující produkci ROS nepřímo vyplývá, že ROS 

indukují inzulinorezistenci. Lipidy navozená inzulinorezistence je způsobená FFA, které 
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zvyšují koncentraci redukujících ekvivalentů ETC, tedy i produkci ROS, jak vyplývá 

z Randlovy hypotézy o kompetici FFA s glukózou o oxidaci (56).  

      Glukóza i FFA mají synergický efekt na výdej inzulínu beta buňkami pankreatu. Během 

akutní expozice stimulují výdej inzulínu. Naproti tomu dlouhodobá expozice vede 

k poškození jejich funkce a k apoptóze. Poškození beta buněk u diabetes mellitus 2. typu je 

spojeno se zvýšenou syntézou ceramidu, který působí fragmentaci DNA. Bylo zjištěno, že 

suprese jeho tvorby vede ke snížení poškození DNA navozeného mastnými kyselinami (57). 

Zároveň stimulace aktivity NADPH oxidázy při hyperglykémii, spojené s vyšší produkcí 

ROS, vede k poškození mitochondrií  přes UCP a omezení tvorby ATP a tedy i sekrece 

inzulínu (58). Studie s inkubací beta buněk v prostředí s vysokým obsahem kyseliny 

palmitové ukazují na důležité postavení ceramidu, který zprostředkovává ROS-indukovanou 

apoptózu beta buněk pankreatu, ale i buněk jiných tkání (59). Ceramid inhibuje fosfatidyl 

inositol-3-kinázovou aktivitu a aktivitu proteinkinázy B (PKB), které za normálních okolností 

inhibují mj. kaspázu-9. Ceramid působí tedy proapoptoticky. Odlišná je patogeneze vzniku 

dysfunkce beta buněk při diabetes mellitus 1. typu. Při autoimunitním zánětu 

Langerhansových ostrůvků pankreatu dochází k uvolnění  interleukinu-1 (IL-1), interleukinu -

6 (IL-6) a tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF alfa). Tyto cytokiny aktivují transkripční 

faktor NF-kB. NF-kB spouští řetězec dějů, při nichž vznikají nestabilní meziprodukty včetně 

superoxidového aniontu. 

      Je známo, že některé pochody v procesu glukózou stimulovaného výdeje inzulínu beta 

buňkami jako jsou vstup glukózy do buňky, snížení koncentrace ADP a kalcia intracelulárně a 

zvýšení syntézy inzulínu přispívají k produkci ROS a vzniku oxidačního stresu v 

těchto buňkách (60). Za normálních okolností zvýšený vstup glukózy do beta buněk a 

následná vystupňovaná glykolýza a vstup pyruvátu do Krebsova cyklu vede ke zvýšené 

tvorbě ATP a tedy změně poměru ATP/ADP. Tímto dochází k uzavření draslíkových kanálů 

v membráně a depolarizaci buňky. Odpovědí je zvýšený vstup extracelulárního kalcia do beta 

buněk skrze napětím řízené kalciové kanály. Zvýšená intracytoplazmatická koncentrace kalcia 

aktivuje řadu proteinkináz zprostředkujících exocytózu inzulínu. Kalciový anion stimuluje 

NADPH oxidázu fosforylací serinových či treoninových zbytků  p47 podjednotky 

proteinkinázou C. Tímto způsobem může přispívat ke zvýšení tvorby ROS v beta buňkách. 

NADPH oxidáza katalyzuje jednoelektronovou redukci molekulárního kyslíku za vzniku 

superoxidu, přičemž jako donora elektronů používá NADPH. V inaktivním stavu je 

membránová část molekuly oddělena od cytosolické, aktivace je iniciována fosforylací 

cytosolické p47 podjednotky, nejčastěji proteinkinázou C. 
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1.3.1.   Antioxidační systémy 

 

1.3.1.1.   Neenzymové antioxidační systémy 

 

      Glutathion  je nejvýznamnějším intracelulárním neenzymovým antioxidantem. Jeho 

koncentrace v buňkách je vysoká, řádově v mmol/l. Vyskytuje se ve formě redukované jako 

thiol (GSH), nebo ve formě oxidované jako disulfid (GSSG) (61). Organismus se snaží udržet 

stabilní poměr GSH/GSSG, aby nedošlo k narušení antioxidační kapacity buňky, ale tento 

poměr klesá u silného oxidačního stresu (62). Výraznou převahu za fyziologických okolností 

má redukovaná forma. Hlavním úkolem je stabilizace bílkovin obsahujících sulfhydrylové 

skupiny. GSH je zapojen nejen v neenzymových antioxidačních reakcích, ale je koenzymem 

glutathionperoxidázy (GPx). Nedostatek GSH a snížení aktivity GPx vede k nahromadění 

H2O2 a přeměně na hydroxylový radikál (63). 

      Vitamín E   zahrnuje skupinu osmi izomerů tokoferolu, z nichž biologicky nejúčinnější je 

alfa-tokoferol. Je to membránový antioxidant, uplatňuje se v ochraně lipidů biologických 

membrán a lipoproteinových částic plazmy (64). Při peroxidaci lipidů dochází k řetězové 

reakci, která nakonec vede ke štěpení uhlíkového řetězce, vzniku reaktivních aldehydů a 

alkanů. Tokoferol reaguje s meziprodukty lipoperoxidace, alkylperoxylovými radikály lipidů, 

mění je na hydroperoxidy, které jsou pak rozkládány působením enzymu 

glutathionperoxidázy. Při reakci vitaminu E s volným radikálem však vzniká tokoferoxylový 

radikál. I proto je nezbytné zajistit zpětnou redukci tokoferoxylového radikálu, tj. v podstatě 

regeneraci vitamínu E, což umožňuje kyselina askorbová, která se mění na askorbylový 

radikál (65). Následuje regenerace kyseliny askorbové, kterou zajišťuje GSH s celým 

systémem regenerujícím tento antioxidant v jeho redukované formě, tj. glutathionreduktáza a 

zdroj redukované formy koenzymu NADPH, např. pentózový cyklus. 

      Vitamín C působící jako kofaktor řady enzymů má také antioxidační schopnosti. Jeho 

intracelulární koncentrace mnohonásobně převyšuje koncentraci v plazmě, nejvyšší je 

v polymorfonukleárech. Kyselina askorbová se oxiduje např. působením volných radikálů do 

dvou stupňů: na semidehydroaskorbát (askorbylový radikál) a dehydroaskorbát. Kyselina 

askorbová je důležitá pro redukci Fe3+ na Fe2+ v trávicím traktu, což je důležité pro absorpci 

železa. Za vysoké koncentrace je však schopna uvolnit železo z vazby na transportní protein a 

redukovat jej na Fe2+, které pak může vstoupit do Fentonovy reakce. Bylo prokázáno, že 
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kombinovaná suplementace železa a vitamínu C působí poškození DNA a podporuje 

lipoperoxidaci (66). 

      Karotenoidy jsou pigmenty rostlinného původu. Nejdůležitějším je beta-karoten, který je 

schopen likvidovat singletový kyslík a alkylperoxylové radikály. 

      Koenzym Q10 je obsažen v biomembránách všech buněk jako důležitý  lipofilní 

antioxidant. Chrání LDL před oxidací ještě silněji než než alfa-tokoferol. Poměr 

ubichinol/ubichinon může sloužit jako indikátor oxidační modifikace LDL in vivo a marker 

oxidačního stresu (67). Podílí se i na regeneraci kyseliny askorbové v extracelulární tekutině. 

      Kyselina močová jako konečný metabolit purinových bází je významným antioxidantem, 

jejíž působení přímo spočívá v přímé vazbě na ROS. Vzniklý urátový radikál je pak 

regenerován především kyselinou askorbovou. Dále může vázat ionty železa ve formě 

pevného chelátu, čímž brání produkci nebezpečného hydroxylového radikálu Fentonovou 

reakcí. Vazbou železa pak brání oxidaci kyseliny askorbové. Kyselina močová tvoří asi 35-

65% antioxidační kapacity plazmy (68). 

      Melatonin je hormon produkovaný hlavně v epifýze. Je rozpustný ve vodě i v tucích, má 

významný antioxidační účinek. Působí jako scavenger nitroxidového, peroxylového a 

hydroxylového radikálu, blokuje účinek singletového kyslíku a chrání před lipoperoxidací. 

Chrání DNA před účinkem hydroxylového radikálu, který poškozuje všechny čtyři dusíkaté 

báze, zatímco superoxid a peroxid vodíku DNA prakticky nepoškozují. Melatonin stimuluje 

genovou expresi antioxidačních enzymů SOD a GPx (69). 

      Polyfenoly, z nichž nejvýznamnější skupinou jsou tzv. bioflavonoidy, se přirozeně  

vyskytují v přírodě. Flavonoidy jsou odvozené od heterocyklu flavanu. Jejich antioxidační 

účinek je dán schopností přímo vázat peroxylové, hydroxylové a superoxidové radikály i 

peroxid vodíku, schopností podílet se na regeneraci vitamínů E a C, vazbou přechodných 

kovů v pevné cheláty a inhibicí enzymů katalyzujících vznik volných radikálů, např. 5-

lipooxygenázy a NADPH-oxidázy (70). 

 

1.3.1.2. Enzymové antioxidační systémy 

 

      Superoxiddismutáza (SOD), EC je základní antioxidační enzym.V lidském organismu 

nacházíme 3 izoformy superoxid dismutázy (SOD) (71). Každá z těchto izoforem je 

produktem jiného genu, ale všechny katalyzují stejnou reakci – dismutaci superoxidového 

aniontu za vzniku peroxidu vodíku a kyslíku. Jejich činností vzniká tedy jiná forma ROS – 

peroxid vodíku (H2O2), který je dále zpracováván různými glutathionperoxidázami a 
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katalázou. Nebezpečí H2O2 spočívá v tom, že může vstoupit s přechodnými kovy jako jsou 

železo a měď do Fentonovy reakce. Peroxid vodíku je v porovnání s ostatními ROS relativně 

stabilní a difuzibilní molekula, což jej přibližuje k oxidu dusnatému (72). Může se tedy 

uplatňovat jako signální molekula a mediátor genové exprese genů, např. v procesu 

hypertrofie hladkých svalových buněk cév stimulované angiotenzinem II. 

      Rozlišuje se cytosolová SOD (CuZn SOD, SOD1), mitochondriální SOD (MnSOD, SOD 

2) a extracelulární SOD (ECSOD, extracelulární  CuZnSOD, SOD 3). SOD chrání proti 

cytotoxickému účinku superoxidu (např. inaktivaci mitochondriálních proteinů obsahujících 

Fe-S centrum, tedy akonitáza, fumaráza aj. s následným uvolněním železa, které může 

vstoupit do Fentonovy reakce). Dále je koncentrace SOD v daném kompartmentu klíčovou 

determinantou bioaktivity (biologického poločasu) oxidu dusnatého (NO). Superoxidový 

radikál totiž reaguje s NO asi 3x ochotněji v porovnání s dismutací katalyzovanou SOD a v 

podstatě nejochotněji ze všech známých molekul (73). Tato reakce má negativní důsledky v 

tom, že při ní vzniká peroxynitrit, jehož cytotoxický efekt je dobře znám. Zahrnuje  selektivní 

nitrosylaci tyrosinových zbytků proteinů prostacyklin syntázy a MnSOD, aktivaci poly (ADP-

ribóza) polymerázy (PARP), expresi inducibilní syntázy oxidu dusnatého (iNOS),  oxidaci 

tetrahydrobiopterinu a  oxidaci Zn-thiolátového komplexu endoteliální NOS (eNOS). 

Poslední dva uváděné efekty jsou zodpovědné za tzv. odpojení (uncoupling) eNOS, tedy 

stavu, kdy v důsledku přesunutí elektronu v rámci molekuly eNOS dochází účinkem eNOS  k 

produkci superoxidového aniontu  nikoli oxidu dusnatého, jako za fyziologických okolností. 

      SOD1 má molekulární hmotnost 32 kDa, nachází se v cytoplazmě, jádře, lyzosomech. 

SOD2 se vyskytuje jako homotetramer, s molekulární hmotností jedné podjednotky kolem 23 

kDa, SOD2 hraje důležitou roli v procesu buněčné diferenciace a tumorogeneze a v procesu 

ochrany hyperoxémií indukovaném poškození plicního parenchymu. Nejmladším členem 

SOD rodiny je SOD3, vyskytující se jako homotetramer o molekulární hmotnosti 135 kDa s 

vysokou afinitou k heparinu. SOD3 byla nejprve detekována v plazmě, lymfě, ascitu a 

mozkomíšním moku. Exprese SOD3 je omezena na specifické typy buněk tkání, kde jejich 

aktivita převyšuje výrazně aktivitu zbylých dvou izoform.  

      Sekvence genu pro SOD1 je kompletně popsána u králíka, myši a člověka, přičemž 

vykazuje výraznou podobnost mezi zmíněnými druhy. Má 5 exonů a 4 introny. TATA a 

CCAAT boxy, stejně jako vysoce konzervativní regiony s vyšším obsahem GC, byly 

lokalizovány u všech zmíněných druhů velmi podobně v proximální promotorové oblasti. V 

promotorové oblasti humánní SOD1 byla nalezena četná vazebná místa pro transkripční 

faktory NF1, Sp1, AP1, AP2, GRE, HSF a NF-kB (74). 
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      Stejně jako u SOD1 je genová sekvence SOD2 popsána u myši, králika a humánní SOD2 

gen a skládá se z 5 exonů a č intronů. V promotorové oblasti nejsou TATA nebo CAAT boxy, 

ale na GC- bohaté regiony se vyskytují stejně jako u SOD1. Humánní SOD2 obsahují 

transkripční regulátorovou sekvenci pro NF-kB blízko 3´-konce. V promotorové oblasti genu 

jsou mnohonásobné kopie Sp-1 a AP-2 sekvence. SOD3 gen sdílí asi 40-60% shodu v 

nukleotidové sekvenci, ale nevykazuje žádnou shodu s genem pro SOD2. 

      Lidská SOD3 se skládá ze 3 exonů a 2 intronů, promotorová oblast neobsahuje TATA a 

CCAAT boxy. SOD3 obsahuje několik transkripci regulujících sekvencí, např. kovy 

regulované sekvence, AP-1 vazebné místo. 

      SOD1 gen je lokalizován na chromozomu 21 (region 21q22) (na 16. chromozomu u 

myší). Lidský chromozom je intenzivně studován v souvislostí s trisomií 21. Ačkoliv je 

SOD1 aktivita u pacientů s Downovým syndromem cca o 50% vyšší v porovnání se zdravou 

populací, je role SOD1 v patogenezi trisomie 21 sporná. Na druhou stranu je více než 90 

různých mutací v genu asociováno s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), kde asi 2 % 

pacientů a 10-15 % pacientů s familiární formou jsou nositeli některé z mutací. Mutace 

pravděpodobně poškozují antioxidační schopnosti enzymu, ovlivňují schopnost vazby zinku a  

působí agregaci molekul do neúčinných komplexů (75). 

      SOD2 gen se nachází na 6. chromozómu (region 6q25). Jednou z nejstudovanějších 

muatcí je substituce vedoucí ke změně aminokyseliny (AMK) alaninu za valin (Ala-9Val), 

poškozující sekvenci genu nezbytnou pro umístění enzymu v mitochodrích buňky. Tato je 

asociována s řadou abnormalit, např. sporadickou poruchou motoneuronů, familiární formou 

kardiomyopatie, karcinomem prsu ve finské populaci. Další studovanou mutací je substituce 

označovaná Ile58Thr s trojnásobným poklesem enzymové aktivity a inhibicí tumor 

supresorové aktivity enzymu (76). 

      SOD3 gen je lokalizován na 4. chromozómu (region 4p-q21). Dosud byla popsána 

mutace, která vede k substituci AMK v heparin-vážící doméně SOD (Arg213Gly) 

podmiňující asi 8- 15ti násobné zvýšení plazmatické koncentrace enzymu (77). Předpokládá 

se, že tato mutace vede k poškození afinity SOD k heparinu a povrchu endoteliálních buněk. 

Další popsanou mutací je A-G substituce vedoucí k záměně AMK threoninu za alanin (T40A) 

a němá mutace A-G v pozici 241, vytvářející nové restrikční místo pro BssHII restriktázu 

(78).         

      Regulace transkripce všech tří izoforem je zajišťována  celou řadou extra- i 

intracelulárních působků a mechanismů. Exprese cytoplasmatické SOD1 je ovlivňována 

vlastní koncentrací enzymu v plazmě. SOD1 mRNA hladina je zvýšena jako odpověď na řadu 
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chemických, fyzikálních a biologických faktorů. Zvyšuje se např. účinkem smykového napětí, 

ultrafialovým zářením typu B, působením X-paprsků, těžkých kovů, peroxidu vodíku, ozónu, 

oxidu dusnatého, kyseliny arachidonové,  beta-naftoflavonu, t-butylhydrochinonu, 

jodacetamidu, fenobarbitalu (79). Těžké kovy jako potentní zdroje ROS neutralizují tento 

efekt vazbou na sekvenci označovanou jako kov-responzibilní element vedoucí ke stimulaci 

transkripce. Naopak působení hypoxie alveolárních buněk II. typu a plicních fibroblastů vede 

k downregulaci transkripce (80). 

      Kataláza (CAT), EC 1.11.1.6 je enzym zajišťující štěpení peroxidu vodíku na vodu a 

kyslík. Působí na peroxid vodíku ve vysokých koncentracích a tím se liší od peroxidáz, které 

působí na jeho nízké koncentrace. Peroxidázy navíc ještě vyžadují další substrát, který je 

v reakci oxidován. V lidském organismu je aktivita kataláz nejvyšší v mitochondriích  a 

peroxisomech hepatocytů a v cytoplazmě erytrocytů (81). Gen pro katalázu je uložen na 11. 

chromozómu (11p13). 

      Glutathionperoxidáza (GPx), EC 1.11.1.9 pomáhá organismus (společně s katalázou) 

zbavit se přebytku peroxidu vodíku. Redukuje peroxid vodíku, ale současně však oxiduje 

glutathion, obsahující cystein. Následně je nutno regenerovat glutathion. K tomu slouží 

enzym glutathionreduktáza (GR, EC 1.6.4.2), který využívá k redukci glutathionu koenzym 

NADPH (82). GPx se vyskytuje ve třech různých formách, které se nacházejí v různých 

oddílech buňky. Odlišují se stavbou molekuly a dají se tedy stanovit imunochemicky. 

Rozlišuje se forma cytoplazmatická (cGPx), forma vyskytující se v krevní plazmě (eGPx) a 

třetí typ se vyskytuje v cytoplazmatické membráně-fosfolipidová glutathionperoxidáza 

(pGPx), přerušující řetězovou reakci, lipoperoxidaci. 
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Paraoxonáza 1 (PON1), EC hraje důležitou roli v ochraně  buněk před poškozením noxami, 

jako jsou organofosfáty, nervové jedy či oxidované lipidy v plasmatických LDL. Zatímco 

úloha paraoxonázy v metabolismu organofosfátů byla popsána již dávno, její protektivní 

antioxidační role v metabolismu lipoproteinů je předmětem zájmu studií tasi poslední 

desetiletí. Oxidované LDL (oxLDL) hrají ústřední roli v procesu iniciace rozvoje 

aterosklerotického postižení cévní stěny. Bylo prokázáno, že HDL zabraňuje oxidativní 

modifikaci LDL in vitro a in vivo. Za antioxidační a protizánětlivé vlastnosti HDL odpovídá 

enzym paraoxonáza 1.  

 

Biochemická funkce PON1 

      Paraoxonáza (PON) obsažená v séru je bílkovina tvořená 354 aminokyselinami o 

molekulární hmotnosti asi 45 kDa, obsahuje více něž tři uhlovodíkové řetězce tvořící asi 16 % 

hmotnosti její molekuly. Je přítomna v séru všech zástupců třídy savců, zatímco  např. u 

ptáků, ryb a bezobratlých členovců se nenajde. 

      Paraoxonáza je kalcium dependentní enzym řazený  do A- třídy esteráz, které jsou 

schopny hydrolyticky štěpit organofosfáty, zatímco B- třída esteráz je jimi inhibována (83). 

A- esterázy zahrnují mimo paraoxonáz např. i diisopropylfluorofosfatázy, B- třída  pak 

karboxylesterázy a cholinesterázy (84)  

      Název paraoxonáza je odvozen z názvu jejího substrátu paraoxonu (metabolitu insekticidu 

parathionu), který se standardně používá ke stanovení její enzymové aktivity. PON 1 chrání 

cholinesterázu před inhibicí vyvolanou bioaktivními formami organofosfátových pesticidů 

jako jsou diazinon a chlorpyrifos. PON také hydrolyzuje nervové jedy soman a sarin. 

      PON1 je součastí HDL , přesněji subfrakce HDL obsahující mj.i apolipoprotein apo AI a 

apo J. Mezi enzymy asociované s HDL jsou řazeny lecitincholesterol acyltransferáza, 

fosfolipidtransferáza, cholesterolesteráza, destičky aktivující faktor acetylhydroláza, PON 1 a 

apoAI (85). Tyto enzymy facilitují štěpení lipidů , jejich transport mezi lipoproteiny a 

buňkami a eliminaci oxidovaných lipidů z buněk. PON 1 odpovídá za eliminaci lipoperoxidů 

z LDL částic ještě před jejich akumulací v LDL, (obr.6). 
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Obr. 6 

 
Protektivní role HDL v ochraně před oxidativním poškozením LDL. Podle Esparragona, RF, et al. , Rev Esp 
Cardiol. 2006,2, s.154-64. 
 

 

      PON 1 také stimuluje výdej cholesterolu z buněk, což je první krok v procesu reverzního 

transportu cholesterolu (86). PON má dvě kalcium vázající místa.Místo s vyšší vazebnou 

afinitou je nepostradatelné pro enzymovou stabilitu, druhé je klíčové pro enzymovou 

hydrolytickou aktivitu (87). Selektivní chemická modifikace zbytků kyseliny asparagové a 

glutamové karbodiimidy zabraňuje navázání kalcia a inaktivuje PON1. PON1 obsahuje dvě 

vazebná místa pro substráty- jedno s hydrolytickou aktivitou a druhé souvisí s antioxidační 

aktivitou enzymu. Na PON1 se nacházejí v pozicích 42, 284 a 353 tři zbytky aminokyseliny 

cysteinu, první a třetí mezi sebou vytvářejí disulfidický můstek, zatímco druhý je volný. 

Cílenou mutagenesí vedoucí k záměně cysteinu v poloze 42 a 353 za alanin dojde k inaktivaci 

PON1 a výraznému poklesu produkce enzymu (88).Zato substituce zasahující cystein 

v poloze 284 neovlivní enzymovou aktivitu. Pro protektivní funkci paraoxonázy před 

lipoperoxidací LDL indukovanou zvýšeným oxidačním stresem není esenciání kalcium, ale 

cystein v poloze 284.  
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      Souvislost  mezi aktivitou PON a ochranou LDL před lipoperoxidací se stala středem 

zájmu řady studií zaměřených na poznání role PON v rozvoji aterosklerózy.Bylo zjištěno, že 

HDL izolovaná z myší zbavených PON1 nedokázala zabránit lipoperoxidaci LDL partikulí 

v kultuře buněk arteriální stěny. Poprvé demonstrovali antioxidační a antiagregační 

schopnosti  lidské paraoxonázy in vivo Tward a kol (89). 

      Některé antioxidační vlastnosti PON byly objasněny. Zahrnují fosfolipáze A 2 podobnou 

aktivitu, která umožňuje hydrolytické štěpení biologicky aktivních oxidovaných fofolipidů a 

peroxidázovou aktivitu díky které PON1 destruuje lipoperoxidy a peroxid vodíku (90). 

Rodrigo a spol. popsali , že PON1 snad chrání  buňky před bakteriálními endotoxiny a také 

stabilizuje membrány, čímž buňky chrání před akutní i chronickou expozicí ROS.  

 

Gen pro paraoxonázu 1 

      Gen pro PON1 je lokalizován na dlouhém raménku 7. chromozómu (u myší 6. 

chromozómu) mezi q21.3 a 22.1. V jeho těsné blízkosti je gen kódující jednu z 

puruvátdehydrogenáz, což vysvětluje vztah genotypu PON 1 k hladině glukózy 

dokumentovaný v některých studiích (91). Geny vykazují značnou strukturální homologii 

díky tandemové duplikaci DNA sekvencí, která proběhla v průběhu evoluce. Paraoxonázy 

vykazují mezi různými zástupci třídy savců asi 60% shodu v pořadí aminokyselin a 70% v 

sekvenci nukleotidové. Fylogeneticky nejmladším členem je právě PON1, nejstarším se zdá 

být PON2 (92).       

      Exprese mRNA pro PON1 je omezena na hepatocyty, PON3 je syntetizována navíc i 

v ledvinách (93), PON2 je však široce distribuována v buňkách většiny tkání, včetně 

endoteliálních buněk a hladkých svalových buněk arteriální stěny. PON1 i PON3 jsou 

detekovatelné v krvi, PON1 jako součást HDL, PON2 je lokalizována výhradně 

intracelulárně. V kódující oblasti genu pro PON1 jsou nejvíce studované polymorfismy (SNP 

– single nucleotide polymorphism) v pozici 55 a 192. 

      V kodonu 55 jde o substituci aminokyseliny leucinu methioninem, v kodonu 192 

glutaminu argininem. V obou případech byl opakovaně prokázán vliv na  enzymovou aktivitu 

proti různým substrátům. Např. paraoxon je hydrolyticky štěpen asi 6 krát rychleji 

izoenzymem PON1 RR než PON1 QQ, zatímco homozygotní jedinci pro glutamin (QQ) štěpí 

účiněji soman, sarin nebo diazoxon, výsledky všech studií však nejsou konzistetntní (94). U 

některých substrátů nebyla ovšem závislost katalytické aktivity na genotypu PON1 

pozorována, např. u fenylacetátu nebo dihydrokumarinu. Bylo prokázáno, že významný vliv 

Q192R polymorfismu na aktivitu je způsoben tím, že záměna popsaných aminokyselin se 
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promítá do struktury enzymu v místě nezbytném pro uplatňení hydrolytické aktivity vůči 

zmiňovaným substrátům. 

      PON1 R izoenzym má také výrazně alterovanou schopnost zabránit oxidaci LDL, zatímco 

PON1 Q izoenzym  in vitro vykazoval větší míru protekce. Polymorfismus kodonu 55 

neovlivňuje interakci paraoxonázy se zmíněnými substráty takovým způsobem jako Q192R. 

Je asociován v případě M 55 izoformy s celkově sníženou paraoxonázovou aktivitou séra a 

nižší koncentrací enzymu (95). Výsledky řady studií podporuje i krystalografická analýza L 

55 izoformy, která ukazuje na klíčový význam aminokyseliny leucinu v procesu uspořádání 

enzymu do terciární struktury (96). 

      Rozdíly v antioxidačním působení jednotlivých forem PON1  jsou předmětem řady studií 

zaměřených na asociaci jednonukleotidových polymorfismů (SNP- single nucleotide 

polymorphism) s rizikem rozvoje ischemické choroby srdeční (ICHS). Výsledky ale nejsou 

konzistentní (97,98,99). Většina z nich prokázala asociaci mezi RR, resp. MM a ICHS, jiné 

žádnou neshledaly ( většinou se jedná o studie s velmi malým počtem pacientů a kontrol, 

odlišnými metodami stanovování genotypu, rozdílnou biochemickou a klinickou 

charakteristikou skupin pacientů apod.). Řada studií byla provedena u pacientů s diabetes 

mellitus 1. i 2. typu, kde byla u obou typů zjištěna ve všech studiích celkově snížená 

paraoxonázová aktivita i koncentrace v porovnání se zdravou populací, efekt genotypu na 

aktivitu u těchto pacientů nebyl jednoznačně prokázán. Byl shledán vztah polymorfismu 

kodonu 55 ke zvýšené glykémii nalačno, dysfunkci beta buněk Langerhansových ostrůvků a 

míře inzulínové rezistence u zdravých osob bez diabetu (100) . Mechanismus odpovědný za 

sníženou paraoxonázovou aktivitu diabetiků, pokud se abstrahuje od možného vlivu 

genotypu, a to nejenom SNP PON1, je možno vysvětlit zvýšenou hladinou glukózy v krvi a 

následnou glykací, resp. glyoxidací. Tento proces jednak přímo inaktivuje enzym, jednak 

zvyšuje lipoperoxidaci v HDL. 

      Kromě výše zmiňovaných polymorfismů v kódující oblasti genu je popisováno velké 

množství SNP v promotorové oblasti genu s různou mírou vlivu na expresi. Jsou to 

následující polymorfismy: -907G/C, - 824 A/G, - 162 A/G, - 126 C/G, - 107 C/T.           

      Nejdůležitější součástí promotoru je asi 200 bp dlouhá sekvence obsahující  místa  –107 a 

–182 SNP. Dokládá to studie aktivity PON1 v případě delece této části promotoru, kdy došlo 

k úplnému potlačení jeho aktivity. SNP –107C/T je lokalizován v místě předpokládané vazby 

transkripčních faktorů Sp1 a Sp3 (101). Byla prokázána rozdílná afinita Sp1 transkripčního 

faktoru v případě TT genotypu oproti zbývajícím dvěma. Důležitost Sp1 pro expresi genu 

dokládá studie s transfekcí plazmidu exprimujícího Sp1 do promotoru PON1, která významně 
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zvýšila jeho aktivitu promotoru, a tím i koncentraci enzymu v krvi. SNP –162 A/G je umístěn 

v oblasti vazby promotoru s nukleárním faktorem-1, s vysokoafinitní variantou AA a formou 

GG s nízkou afinitou (102). 

  

PON1 a HDL 

      PON1 je syntetizována v hepatocytech a secernována do krve. Poznání mechanismu 

sekrece je důležité z důvodu možné modulace uvolňování enzymu exogenními faktory, což 

může do jisté míry ovlivnit hladinu enzymu v krvi. Bylo zjištěno, že pro sekreci PON1 do 

krve je důležitá přítomnost HDL jako jejího fyziologického akceptoru (obr. 7). 

 

Obr.7 

 

 

Model sekrece PON1, asociace s  HDL a transportu PON1 do intersticia.HDL jsou  přechodně vázány k 

povrchu hepatocytů specifickým receptorem. (2) PON1 zakotvená v cytoplazmatické membráně  hydrofóbním  N-

koncem je přesunuta do HDL kde je stabilizována apoproteinem AI. (3) PON1 je intravaskulárně přítomna jako 

asociovaná s HDL. (4), PON1 prostupuje  plasmatickou  membránou endoteliálních buněk  nejasným 

mechanismem. (5) PON1 se tak dostává do míst akumulace LDL, kde uplatňuje své antioxidační působení.. 

Vysvětlivky: hydrofóbní N-terminalní  signální sekvence PON je zobrazena tenkou čárkou vycházející z PON1. 

EC- endoteliální buňka; SMC-hladká svalová buňka; MF, makrofág; ECM, extracelulární matrix; Ox-LDL, 

oxidované LDL. Podle R. C. Sorensona et al., Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.,2001, 9, s. 2214–2225. 
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      Přidání HDL do experimentálního modelu bez přítomnosti lipoproteinů stimulovalo, 

stejně tak jako aplikace fosfolipidů, sekreci PON1 z jaterních buněk (102). Syntetizovaná 

PON1 je exprimována na vnější straně cytoplazmatické membrány hepatocytů a HDL ji po 

navázání se na receptor SR-B1 na povrchu buňky inkorporuje do molekuly vazbou s apoAI. 

Kromě schopnosti navázat HDL obsahující apoAI a apoAII je SR-BI schopna vázat k povrchu 

hepatocytů také micely obsahující fosfolipidy. Koncentrace HDL v krvi do značné míry 

ovlivňuje koncentraci PON1, jak bylo prokázáno u nemocí s nízkými HDL (např. mutace 

v genu pro apoAI, Tangierská nemoc apod.). PON1 je součástí HDL2 frakce lipoproteinů.  

      V HDL je PON1 asociována s apoAI nebo apoAII, v menší míře také s apoJ a 

clusterinem. Avšak pro vazbu s fosfolipidy není apoAI nepostradatelná, což potvrzují studie 

na myších modelech zbavených genu pro apoAI, kde byla demonstrována schopnost 

paraoxonázy asociovat se  i s HDL bez přítomnosti příslušného apoproteinu (103). V těchto 

případech má však paraoxonáza výrazně redukovanou aktivitu, stejně tak v situaci, kdy je 

součástí komplexu s fosfolipidy. Tato zjištění vysvětlují  přítomnost  PON1 v krvi u HDL-

deficitních vrozených poruch, samozřejmě s výrazně redukovanou aktivitou. Je tedy zřejmé, 

žen PON1 nevyžaduje přítomnost apoAI k vazbě na lipoproteiny, ale jejich přítomnost je 

nutná k udržení optimální aktivity a stability enzymu (104). Pro vazbu s HDL je ovšem 

esenciální N- terminální hydrofóbní signální sekvence molekuly paraoxonázy, jež  je její 

součástí ve formě secernované  jaterními buňkami. Bylo prokázáno, že u mutantních molekul 

PON1 zbavených N- terminální signální sekvence ještě před exkrecí enzymu z buňky, 

nedošlo k navázání na HDL (105).  

      Tvorba pěnových buněk, jež je známkou časného stádia aterosklerotického poškození 

cévní stěny, je do značné míry závislá na vztahu mezi mírou příjmu a výdeje cholesterolu 

z makrofágů. Řada experimentů ukázala, že paraoxonáza 1 je schopna  zpomalovat tvorbu 

pěnových buněk několika mechanismy , které zahrnují inhibici syntézy cholesterolu, 

vychytávání  oxidovaných LDL (ox LDL) přes scavengerový receptor CD 36 s následným 

hydrolytickým štěpením oxLDL paraoxonázou  a také, jako součást molekuly HDL, interakcí 

HDL s receptory na povrchu buněk stěny cévní, zejména membrány makrofágů 

transformujících se v pěnové buňky, a to  prostřednictvím SR-B1  a ATP- vážícím ABCA-1 

receptorem (106), (obr. 8). 
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Obr. 8 

 
 
 
 
PON1 inhibuje formaci pěnových buněk několika mechanismy: 
(1) hydrolytickým štěpením oxidovaných lipidů makrofázích, (2) redukcí makrofágy zprostředkované oxidace 
LDL, (3) redukcí ox-LDL hydrolýzou  lipoperoxidů v LDL , (4) omezením vstupu  ox-LDL do buněk interakcí 
PON1 s CD-36 receptor na jejich povrchu, (5) inhibicí  nitrobuněčné syntézy cholesterolu, (6) zvýšením výdeje 
cholesterolu  interakcí s ABCA-1 ( ATP vážícím mebrénovým transportérem). Podle Avirama M, et al., Free 
Radic Biol Med, 2004, 37, s. 1304-1316. 
 

 

Faktory ovlivňující aktivitu a koncentraci PON1 

      Jak ukazují výsledky řady studií, zejména na králíčích modelech či transgenních kmenech 

myší, redukuje dieta s vysokým obsahem trans-nenasycených mastných kyselin PON1 

aktivitu , zatímco příjem mastných kyselin olivového oleje (zejména kyseliny olejové)  PON1 

aktivitu zvyšuje. In vitro bylo zjištěno, že paraoxonáza je velmi citlivá na oxidativní 

poškození, což se promítá do redukce enzymové aktivity. Tato zjištění potvrzují pozorování u 

zdravých mužů, kteří se stravovali dietou bohatou na přepálené tuky obsahující oxidované 

lipidy a oxLDL (107).  

      Ochranný efekt mají  antioxidanty polyfenoly quercetin a glabridin, in vivo se ukázala 

prospěšnou konzumace pomerančové štávy, bohatá na polyfenoly, polyfenoly červeného vína, 

ale i malé dávky jakéhokoliv alkoholu (108). Pravděpodobně nejen polyfenoly vína jsou 

nositeli antioxidačních schopností alkoholických nápojů. Moderovaný příjem alkoholu 
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zvyšoval u jedinců koncentraci HDL- cholesterolu a apoAI a zřejmě tím i PON1 v séru, což je 

jistě jeden z činitelů snižujících kardiovaskulární riziko (109). Klinické studie se zvýšeným 

příjmem vitamínů C a E měly zcela nepřesvědčivé výsledky, většinou PON1 aktivitu 

nezvyšovaly (110,111), (obr. 9). 

 

Obr. 9 

 
Antioxidační působení polyfenolů. V játrech stimulují polyfenoly expresi genu pro paraoxonázu 1 (PON1) (1), 
což vede ke zvýšení antioxidačních schopností HDL, s níž je v séru PON1 asociována (2). V séru působí 
polyfenoly jako  antioxidanty a redukují oxidační stres(3), čímž omezují oxidativní poškození HDL(4). Zvýšená 
paraoxonázová aktivita v séru vede k zvýšenému  hydrolytickému štěpení oxidovaných LDL (ox-LDL) (5,) ke 
stejným pochodům dochází také v makrofázích (6). Polyfenoly, stejně jako statiny pravděpodobně zvyšují 
genovou expresi PON2 v  makrofázích (7) ,která také působí hydrolytické štěpení intracelulárních  oxidovaných 
lipidů (8).Výše uvedené působení  polyfenolů vede k omezení tvorby aterosklerotických plátů (9). Podle Avirama 
M., et al., Current Opinion in Lipidology, 2005, 16, s. 393–399. 
 
 
      Molekulární mechanismus pozitivního účinku polyfenolů je popsán na quercetinu, který 

se naváže na AhR (aryl hydrocarbon receptor), což je ligandem aktivovaný transkripční faktor 

vážící se na XRE ( xenobiotic responsive element) s podobnou sekvencí  promotorové oblasti 

PON1 genu, jehož expresi následně zvyšuje (112). 

      Dalším faktorem vnějšího prostředí je vliv kouření. PON1 aktivita i koncentrace jsou 

významně sníženy u kuřáků cigaret v porovnání s nekuřáky. Zajímavé bylo zjištění, že 

aktivita PON1 u exkuřáků se signifikantně nelišila od aktivity enzymu u nekuřáků, což 
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ukazuje na reverzibilitu poškození PON1 látkami cigaretového kouře. Podobně zajímavý je 

fakt, že kuřáci, kteří současně příjímají malé dávky alkoholu nebo pravidelně cvičí, mají 

aktivitu PON1  stejnou jako nekuřáci (113).   

      Existuje řada studií, které se zaměřily na vztah věku a aktivity PON1, ale výsledky těchto 

šetření jsou velmi nekonzistentní, např. studie zkoumající vztah polymorfismu Q192R 

k rychlosti úbytku enzymové aktivity poskytují zcela opačné výsledky (114,115). Shodné je 

zjištění růstu PON1 koncentrace během prvních 15 měsíců po narození, poté zůstává 

koncentrace u zdravých jedinců v průběhu života nezměněna s mírným poklesem ve vysokém 

věku. Fyziologicky se snižuje zatím nejasným mechanismem PON1 aktivita  v těhotenství. 

Snížení aktivity PON1 při zánětu dokládají studie na myších. Aplikace LPS ( 

lipopolysacharidu), cytokinů TNF ( tumor necrosis factor) a IL-1 ( interleukin-1) působí 

pokles PON1, způsobený snížením exprese mRNA hepatocytů (116). 
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1.3.2. Zdroje reaktivních forem kyslíku ve stěně cév 

 

       Reaktivní formy kyslíku (ROS), které jsou výsledkem glukózové toxicity a lipotoxicity 

při diabetes mellitus, vyvolávají morfologické a funkční poškození buněk a tkání (117).  

Lipotoxicita je dlouhodobý nežádoucí účinek volných mastných kyselin a triacylglycerolů na 

buňky. Např. přetrvávající přísun volných mastných kyselin spolu s infiltrací beta buněk 

pankreatu vede k útlumu sekrece a syntézy inzulínu. Volné mastné kyseliny se uvolňují 

zejména z viscerální tukové tkáně. Jejich zdrojem může být potrava při zvýšené konzumaci. 

Volné mastné kyseliny současně vstupují do buněk cílových tkání pro účinek inzulínu 

(jaterní, svalové) a dysregulují pak jeho působení. Ústřední roli zde hraje stimulace 

proteinkinázy C s následnou fosforylací serinových či treoninových zbytků v molekulách 

proteinů zapojených do inzulínové signální kaskády. Glukotoxicita je chronický negativní 

efekt zvýšené koncentrace glukózy na metabolismus buňky.  

       Ve stěně cévní je exprimována celá řada enzymů podílejících se na tvorbě ROS 

v reakcích v nichž se využívá řada substrátů jako donorů elektronů. K těmto enzymovým 

systémům se řadí NAPH oxidáza, xanthinoxidáza, myeloperoxidáza, endoteliální NO 

syntháza, cytochrom P450, lipooxygenáza, cyklooxygenáza, glukóza oxidáza a další. 

      Nejvýznamnějším zdrojem ROS je NADPH oxidáza, je tvořena z membranózních 

podjednotek gp91phox a p22phox, cytosolických podjednotek p67phox a p47phox, a malé 

podjednotky s GTPázovou aktivitou rac1 (118), (obr. 10). V hladkých svalových buňkách 

stěny cév je podjednotka gp91phox  exprimována v menším množství v porovnání 

s endoteliálními buňkami a je funkčně nahrazena podjednotkou nox1. Míra exprese a 

translokace jednotlivých subjednotek NADPH oxidázy vede ke změně aktivity enzymového 

komplexu (119). 
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Obr.10 

 

 

Základní zdroje ROS a antioxidační enzymy první linie v buňce. Zkratky: ETC-elektronový transportní řetězec, 
TCA cycle-Krebsův cyklus, SOD-superoxiddismutáza. Podle Newsholma, et al., J Physiol., 2007, 15, s. 9-24. 
 
      Xantinoxidáza katalyzuje oxidaci xantinu a hypoxantin. Enzym redukuje molekulární 

kyslík, vede k formaci jak superoxidového aniontu, tak peroxidu vodíku. Jde o velmi potentní 

enzym co do produkce ROS, který se nachází  nejen v buňkách stěny cév, ale i 

v extracelulární matrix a krevní plazmě (120). 

      Myeloperoxidáza je hemoprotein vyskytující se v neutrofilech a monocytech, které jej 

secernují během aktivace. Využívá peroxid vodíku jako substrát a produkuje kyselinu 

chlornou. Kromě toho enzym vykazuje peroxidázovou aktivitu a oxiduje řadu organických 

substrátů, např. tyrosin či nitrit, které v dalších krocích dávají vznik tyrosylovému radikálu a 

reaktivním formám dusíku s následnou nitrosylací proteinů, např. tvorbou nitrotyrosinu (121). 

      Endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS) za fyziologických okolností produkuje 

NO, který reaguje s ROS. eNOS vyžaduje pro svou funkci tetrahydrobiopterin jako kofaktor 

vázaný k doméně s oxygenázovou aktivitou a umožňující transport elektronu na 

aminokyselinu L- arginin, čímž vzniká L-citrulin a NO. V důsledku oxidativního poškození 

tetrahydrobiopterinu (THBP) nebo při regulaci GTP cyklohydrolázy-1 dolů, která je 

limitujícím enzymem pro syntézu THBP, je přenášeným elektronem redukován molekulární 

kyslík za vzniku superoxidového radikálu, namísto tvorby NO. Tato dysfunkční (uncoupled) 

eNOS může za těchto okolností produkovat velká množství ROS (122). 
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      Mezi neenzymové zdroje ROS při diabetes mellitus lze zařadit respirační řetězec 

mitochondrií, autooxidaci glukózy, proces neenzymové glykace, aktivaci polyolové cesty. 

Samotná hyperglykémie zvyšuje genezi ROS procesem autooxidace za tvorby hydroxylového 

radikálu.  

      Respirační rětězec mitochondrií je mohutným zdrojem ROS, kdy během procesu 

oxidativní fosforylace jsou přenášeny elektrony prostřednictvím 4 komplexů ve vnitřní 

mitochondriální membráně na molekulární kyslík za vzniku ATP. Donory elektronů jsou 

NADH a FADH2. Za fyziologických podmínek je tvořící se superoxidový anion odstraňován 

obrannými antioxidačními mechanismy. Avšak v podmínkách hyperglykémie je geneze 

superoxidu výrazně zvýšena a dochází k porušení rovnováhy mezi tvorbou a zánikem ROS.  

Vyšší nabídkou donorů elektronů při hyperglykémii a zvýšenné hladině volných mastných 

kyselin dochází k zvýšení gradientu protonů na vnitřní membráně mitochondrií  a inhibici 

přenosu elektronů na úrovni komplexu III, který je limitujícím enzymem komplexu 

respiračního řetězce (123). To umožní odpojení od tvorby ATP a vede k reakci molekulárního 

kyslíku s donory elektronů za tvorby superoxidového aniontu. Podle nejnovějších studií je 

právě tento proces v mitochondriích klíčovým ve vztahu ke vzniku oxidačního stresu při 

diabetes mellitus a rozvoji cévních komplikací. Současně se ukázalo, že blokáda tvorby 

superoxidu za těchto podmínek užitím nízkomolekulárního „odpojovače“ oxidativní 

fosforylace v mitochondriích (CCCP), zvýšením exprese „odpojovacího proteinu“ UCP-1 

(uncoupling protein-1) nebo stimulací exprese MnSOD, vede k inbibici produkce NF-kB, 

potlačení aktivity PKC, inhibici polyolové cesty a  tvorby AGE (124). 

      Superoxidové anionty reagují s celou řadou dalších reaktivních forem za tvorby velmi 

potentních oxidantů. Nejvýznamnější je reakce superoxidu s oxidem dusnatým za tvorby 

peroxinitritového aniontu (125). Peroxinitritový anion je cytotoxický, způsobuje poruchy 

DNA s následnou aktivací reparačního enzymu poly(ADP-ribóza) polymerázy, oxiduje 

sulfhydrylové skupiny v proteinech, podmiňuje peroxidaci lipidů a vyvolává nitraci 

aminokyselin. Zvýšená tvorba peroxynitritu vede především k nitraci tyrozinu za vzniku 

nitrotyrosinu, který byl opakovaně prokázán jak v plazmě, tak ve tkáních diabetiků. 

      Míra produkce superoxidu je závislá na redoxním stavu enzymových komplexů, protože 

přenašeče elektronového řetezce v redukované formě ve větší míře předávají elektrony 

molekulárnímu kyslíku (126). Zvýšený podíl přenašečů v redukované formě je způsoben 

zvýšenou produkcí redukujících ekvivalentů v mitochondriích či sníženou schopností 

transportu elektronů těmito přenašeči (127). Zvýšená produkce redukujících ekvivalentů 

v mitochondriích je způsobena nejen vyšším vstupem glukózy do buněk při hyperglykémii, 
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ale i vyšší koncentrací volných mastných kyselin. Randle a spolupracovníci (128) jako první 

popsali, že volné mastné kyseliny (FFA) soutěží s glukózou ve vztahu k jejich oxidaci, což 

pozorovali na izolovaných buňkách srdečního svalu. Dále bylo zjištěno, že zvýšená 

plazmatická koncentrace FFA vede ke zvýšení intramitochondriálního NADH/NAD+ poměru. 

Zvýšená plazmatická koncentrace FFA vede tedy také ke zvýšení produkce ROS. Tento fakt 

dokládají studie kultur svalových buněk, adipocytů, beta buněk pankreatu a buněk jiných 

tkání  inkubovaných v prostředí s vysokou koncentrací glukózy či FFA(129).  

      Dalšími neenzymovými zdroji produkce ROS je zvýšená sekrece TNF alfa indukujícího 

tvorbu H2O2 a zvýšená plazmatická koncentrace volných mastných kyselin (FFA) 

s následným vystupňováním procesu beta-oxidace a dalšími následky odehrávajícími se 

v respiračním řetězci mitochondrií (130). 

 

 

1.3.3 Faktory modulující míru produkce reaktivních forem kyslíku ve 

stěně cév 

 

      Velmi účinným stimulátorem tvorby ROS ve stěně cév je angiontenzin II (Ang II). Jednou 

z nejvýznamnějších cest je aktivace NADPH oxidázy pomocí Ang II prostřednictvím 

rychlých změn v prostorovém uspořádání jednotlivých subjednotek enzymového komplexu, 

při delším působení Ang II je vyšší enzymová aktivita způsobena spíše vyšší mírou exprese 

jednotlivých subjednotek a  to nox1 a rac1 v hladkých svalových buňkách,  p22phox, 

gp91phox, p67phox, a p47phox v endoteliálních buňkách a  p67phox ve fibroblastech (131). 

Současně dochází ke stimulaci GTPázové aktivity komplexu a transmembránové translokaci 

ras1 podjednotky. Kromě toho působí jako „odpojovač“ eNOS s následným přesmykem 

z tvorby NO na zvýšenou produkci superoxidu. Ang II stimuluje také xanthinoxidázu (132). 

Jako negativní zpětná vazba se uplatňuje stimulace enzymové aktivity endoteliální SOD 

angiotenzinem II. Vliv Ang II na produkci ROS je farmakologicky ovlivnitelný užitím 

blokátorů AT-1 receptorů pro Ang II.  

      Mezi stimulátory tvorby ROS patří i řada růstových faktorů a cytokinů. Mezi nimi 

zejména platelet-derived growth factor (PDGF), epidermální růstový faktor (EGF), 

transformující růstový faktor (TGF) a thrombin vedou k zvýšené expresi podjednotek (133) 

NADPH oxidázy a k inhibici exprese SOD v hladkých svalových buňkách. Podobně působí i 

prozánětlivé cytokiny interferon-gama (INF gama), interleukin-1 (IL-1) a zejména tumor 
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necrosis faktor-alfa (TNF alfa), které navíc stimulují i xanthinoxidázu (134). Současně však 

dochází jejich působením jako kompenzační mechanismus ke stimulaci ecSOD, MnSOD a 

GPX. Stimulace tvorby ROS během endotoxémie je způsobena zvýšením aktivity NADPH 

oxidázy cestou lipopolysacharidu (LPS) (135). 

      Oxid dusnatý reaguje s ROS, kdy jednak působí jako „zhášeč“, ale současně dochází 

k tvorbě reaktivních forem dusíku (136). Vede k aktivaci ecSOD, MnSOD v hladkých 

svalových buňkách a inhibuje xanthinoxidázu během hypoxie.  

      Hypercholestrolémie je spojena se zvýšenou tvorbou ROS cestou LDL, které zvyšují 

expresi  nox1 a gp91phox subjednotek NADPH oxidázy (137). Současně však působí zvýšení 

aktivity MnSOD a katalázy. 

      Z hormonů mají významnou úlohu estrogeny, které působí antioxidačně. 17 beta-estradiol 

snižuje aktivitu NADPH oxidázy snížením exprese rac1 v hladkých svalových buňkách, 

gp91phox v endoteliálních buňkách, zvyšuje e NOS aktivitu, expresi ecSOD, MnSOD a 

indukuje thioredoxininový systém v endoteliích (138). Podobný efekt má selektivní 

modulátor estrogenových receptorů (SERM) raloxifen. Na rozdíl od estrogenu má 

progesteron opačný efekt, stimuluje tvorbu ROS, inhibuje ecSOD, MnSOD a tlumí aktivační 

efekt estrogenů na expresi SOD (139). 

      Hyperglykémie vede v buněčných kulturách endotelií a hladkých svalových buněk ke 

stimulaci NAPDH oxidázy cestou aktivace PKC a upregulace exprese gp91phox, p22phox, 

dále vede k redukci oxidované formy glutathionu, aktivaci xanthinoxidázy, „odpojení“ eNOS 

(pozorováno v modelech T1DM). U pacientů s T2DM byla pozorována upregulace p22phox, 

p47phox a p67phox  NAD(P)H oxidázy stejně jako ve zvířecích modelech T2DM. 

           

 

 

Možnosti farmakologického ovlivnění antioxidačního stresu 

 

      Řada léků běžně užívaných v terapii diabetu a onemocnění  s diabetem spojených má 

mnoho efektů, jejichž mechanismus není přesně popsán. Oxidační stres může být ovlivněn 

přímo podáním antioxidantu nebo nepřímo podáním farmaka, jenž působí mj. i na tvorbu 

reaktivních forem kyslíku či dusíku nebo ovlivňuje mechanismy antioxidační obrany. 

Výsledky řady experimentálních studií zaměřených na ovlivnění oxidačního stresu při diabetu 

podáváním různých antioxidantů jsou mnohdy kontroverzní. Většinou však ukazují, že 

podávání přímých antioxidantů může pozitivně ovlivnit úroveň oxidačního stresu, např. 
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podávání vitamínu C (140), vitamínu E (141), kyseliny alfa-lipoové (142), tempolu (mimetika 

SOD) (143). Naproti tomu závěry klinických pozorování nepřínášejí závěry o prospěšném 

použití přímých antioxidantů, jako vitamínu C, E (144). Výjimkou je použití kyseliny alfa-

lipoové ve vztahu k diabetické neuropatii (145). Z léků běžně používaných mohou ovlivňovat 

oxidační stres statiny, fibráty, thiazolidindiony, inhibitory renin-angiotenzinového systému a 

metformin. 

     Statiny, inhibitory HMGCoA reduktázy, navozují kromě svého hlavního efektu na snížení 

hladin cholesterolu také redukci oxidačního stresu. Tento efekt je pleiomorfní. Redukují 

tvorbu ROS snížením exprese genu pro NADPH oxidázu a snížení enzymové aktivity 

komplexu. Zvyšují aktivitu antioxidačně působícího thioredoxinu, paraoxonázy-1, zvyšují 

syntézu oxidu dusnatého ve stěně cévní aktivací inducibilní syntázy NO, antagonizují 

prooxidační účinek angiotenzinu II a endotelinu-1. Mohou fungovat přímo jako „scavengery“ 

(146). Současně však mohou inhibicí syntézy ubichinonu způsobit myopatii či poškození 

jater, které jsou projevem prooxidačního působení statinu. 

      Fibráty, stimulátory nukleárních receptorů alfa aktivovaných peroxisomálními 

proliferátory (PPAR alfa), jsou prostudovány méně než statiny ve vztahu k ovlivnění 

oxidačního stresu. Možné je působení aktivovaných PPAR alfa na indukci syntézy oxidu 

dusnatého v endoteliálních a hladkých svalových buňkách a potlačení syntézy endotelinu-1 

(147). 

      Inhibitory působení angiotenzinu II, tedy sartany a inhibitory angiotenzin-konvertujícího 

enzymu, působí antioxidačně právě tím, že blokují účinek angiotenzinu II. Tento zvyšuje 

tvorbu ROS aktivací NADPH oxidázy a zvyšuje expresi LOX-1, receptoru specifického pro 

oxLDL (148). 

      Thiazolidindiony, jako stimulátory PPAR gama, působí pravděpodobně ovlivněním 

exprese nukleárního faktoru NFkB a stimulací inducibilní NO syntázy. Studie s podáváním 

rosiglitazonu doložila jeho antiapoptotický efekt na beta- buňky, který z patogenetického 

hlediska může souviset s redukcí oxidačního stresu (149). Léčba pioglitazonem vedla 

k poklesu markerů oxidačního stresu v Langerhansových ostrůvcích stanovovaných 

imunohistochemicky (150). 

      Metformin, v současné době jediný používaný biguanid, potlačuje oxidační stres inhibicí 

přesunu beta 2 izoformy proteinkinázy C z cytosolu k plazmatické membráně, zabraňující 

aktivaci PKC se všemi známými důsledky. Dále inhibuje NADPH oxidázu a stimuluje 

antioxidační enzym katalázu (151). 
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      Betablokátory a blokátory kalciových kanálů, mají také antioxidační působení, např. 

betablokátory carvedilol a nebivolol zvyšují uvolňování NO z endotelií, zvyšují koncentraci 

glutathionu ve stěně cév a redukují lipoperoxidaci. Nifedipin zvyšuje biodostupnost NO 

snížením tvorby ROS v endoteliích a dále zvyšuje expresi MnSOD v hladkých svalových 

buňkách. 

      V současné době se experimentálně testuje antioxidační efekt nízkomolekulárních 

mimetik mitochodriální a cytoplazmatické superoxiddismutázy, L-propionyl karnitinu, 

inhibitoru PKC beta označovaného LY333531, mitochondriálního odpojovače DNP, 

inhibitoru peroxynitritu FP15 či inhibitoru enzymu PARP označovaného PJ34 a řady dalších 

(152, 153, 154), (obr. 11).  
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Obr.11 

 

 

 
 
 
Místa zásahu vybraných farmak do procesu oxidačního stresu. Komentář v textu. Podle Ceriello, et al, Diabetes 
Care, 2003,5,s. 1589-96. 
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2. Patofyziologické poznámky k diabetické angiopatii 

 

2.1 Endoteliální dysfunkce 

 

      Luminální povrch nepostižené arterie je tvořen jednou neporušenou vrstvou endoteliálních 

buněk s celou řadou fyziologických funkcí. Endotelium mimo jiné slouží jako selektivně 

propustná vrstva  tvořící nejen bariéru mezi extraceleulárním a intracelulárním prostorem, ale 

současně reguluje transport látek mezi subendoteliálním prostorem cévy a plasmou. Endotel 

představuje za normálních okolností antitrombogenní komponentu kardiovaskulárního 

systému zajišťující nesmáčivý povrch cévní stěny. Za fyziologických okolností endoteliální 

buňky produkují také řadu růstových faktorů a cytokinů, které inhibují migraci a proliferaci 

hladkých svalových buněk, současně hrají významnou roli v regulaci cévního tonu, kde se 

uplatňuje oxid dusnatý (NO).  

      První fází v aterogenezi je endoteliální dysfunkce, která je vyvolána kombinací faktorů, k 

nimž patří různé cytokiny, hyperglykémie, hypercholesterolémie, arteriální hypertenze, 

mechanické poškození endotelií (shear stress), kouření, hypoxie, infekce. Jejich působením 

dochází k aktivaci endotelu projevující se produkcí řady cytokinů a růstových faktorů, 

poruchou NO-dependentní vazodilatace, zvýšením permeability endoteliálních buněk s 

vystupňovaným přechodem LDL a dalších látek z plazmy do subendoteliálního prostoru 

(155). Současně dochází k poruše antitrombogenních vlastností endotelu, přičemž se zvyšuje 

trombogeneze při zvýšené adherenci krevních destiček a monocytů k povrchu cévy.  

      Endoteliální dysfunkci lze tedy charakterizovat jako lokální nebo generalizované 

poškození funkcí endotelu vyznačující se zvýšenou permeabilitou cévní stěny a nerovnováhou 

mezi vazodilatačními a vazokonstrikčními faktory, faktory stimulujícími a inhibujícími růst či 

faktory protrombogenními a antitrombogenními (156). 

      In vitro lze endoteliální dysfunkci kvantifikovat stanovením hladiny ICAM, VCAM, látek 

podílejících se na fibrinolýze, látek ovlivňujících cévní tonus a růstových faktorů. In vivo je 

stanovována odpověď cév na podání acetylcholinu, nitroglycerinu, měřením propustnosti cév 

pro radioaktivně značený albumin, mírou úniku barviva při angiografii retiny nebo zvýšeným  

odpadem albuminu ledvinami. Testem endoteliální dysfunkce je měření průtokem 
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ovlivnitelné cévní dilatace, která je abnormální při diabetes mellitus , dyslipidémii, koreluje s 

velikostí LDL a negativně koreluje s hladinou AGE. U diabetu je popsána korelace mezi 

elasticitou malých cév (SAE, small arteries elasticity) a endoteliální dysfunkcí (157). SAE je 

signifikantně menší u pacientů s diabetes mellitus v porovnání s kontrolou, negativně koreluje 

s hladinou HbA1c, funkcí ledvin, s parametry zánětu. 
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2.2   Makroangiopatie 

 

      V patogenezi makrovaskulárních komplikací hraje ústřední roli nadprodukce ROS v 

mitochondriích endoteliálních buněk zvýšeným vstupem FFA uvolňovaných z adipocytů a 

jejich oxidace. To vede k aktivaci stejných patologických cest jako u mikroangiopatie (158). 

Dochází ke zvýšené produkci redukčních ekvivalentů (donorů elektronů) v Krebsově cyklu a 

následně nadprodukci ROS identickým způsobem jako při hyperglykémii, stejně jako 

následné aktivaci známých patofyziologických cest rozvoje cévních komplikací, zmíněných 

výše. 

      Makroangiopatické postižení není pro diabetes specifické, jde o akceleraci vzniku a 

rozvoje aterosklerotického postižení cév při diabetes mellitus. Ateroskleróza v ranném stadiu 

rozvoje zahrnuje procesy jako endoteliální dysfunkce, migrace a akumulace leukocytů a LDL 

lipoproteinů v  intimě cév, modifikace LDL partikulí a formace pěnových buněk s následnou 

tvorbou aterosklerotického plátu. Z patologickoanatomického hlediska jsou rozlišovány tři 

základní formy aterosklerózy: časné léze (fatty streaks), fibrózní a ateromové pláty a 

komplikované léze. Základními buněčnými elementy v tukových proužcích jsou pěnové 

buňky, které vznikají dvojím způsobem. Jednak se tvoří z monocytů, přes makrofágy a jednak 

z buněk hladké svaloviny stěny cév. Dalšími buňkami vyskytujícími se ve fatty streaks jsou 

lymfocyty T. Podáním statinů či dietním opatřením může dojít k regersi tukových proužků. 

Ateromové pláty jsou tvořeny z většího množství tuků a nekrotické tkáně, fibrózní pláty 

obsahují především větší množství proliferujících buněk hladké svaloviny a makrofágů a 

kolagenní matrix.Komplikované léze vznikají z fibrózních plátů ukládáním kalcia, rozvojem 

degenerativních změn typu povrchových ulcerací a ruptur, které jsou místem adheze 

trombocytů. trombóza může být příčinou náhlého cévního uzávěru.  

      V současnosti se používá klasifikace aterosklerózy dle AHA (American Heart 

Association) na VI stádií, přičemž typ I až III jsou nazývány prekurzorové léze, typ IV až VI 

jsou léze vyvinuté (159).           

     Vývoj angiopatie obecně lze rozdělit do dvou fází. První se týká doby, kdy žádné 

morfologické změny nejsou prokazatelné, vyšší oxidační stres se podílí na rozvoji funkčních 

změn endotelových buněk. Endotelovová dysfunkce znamená lokální nebo generalizované 

poškození funkcí endotelu vyznačující se zvýšenou permeabilitou cévní stěny a nerovnováhou 
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mezi vazodilatačními a vazokonstrikčními faktory, faktory stimulujícími a inhibujícími růst či 

faktory protrombogenními a antitrombogenními. Endotelová dysfunkce je proces reverzibilní 

s možností terapeutického ovlivnění. 

      Druhou fází je rozvoj strukturálně-funkční poruchy cévní stěny při dlouhodobé expozici 

zvýšené koncentraci glukózy, kdy se uplatňuje patologie označovaná jako „hyperglykémická 

paměť“ (160). 

      Ústřední roli v procesu rozvoje makroangiopatického postižení hrají oxidované 

lipoproteiny o nízké hustotě (oxLDL). OxLDL stimulují endotelové buňky k produkci 

chemotaktickému proteinu pro monocyty -1 (MCP-1), který podporuje infiltraci monocytů do 

subendoteliálního prostoru (161). Li a Mehta (162) demonstrovali, že pro stimulaci MCP-1 je 

nutná interakce oxLDL s receptorem LOX-1. Oxidované LDL jsou významným inhibitorem 

mobility makrofágů, podporují tedy jejich retenci ve stěně arterií. Oxidované LDL stimulují 

migraci hladkých svalových buněk zvýšením exprese růstového faktoru odvozeného od 

destiček (PDGF) endoteliálními buňkami, hladkými svalovými buňkami a makrofágy (163). 

OxLDL také stimulují proliferaci hladkých svalových buněk zvýšenou tvorbou bazického 

růstového faktoru fibroblastů (bFGF) endotelovými buňkami (164). Podílejí se na navození 

vazokonstrikce inhibicí aktivity inducibilní syntázy oxidu dusnatého a zvýšením exprese 

endotelinu (165). Proapoptotický efekt oxLDL na endotelové buňky je zprostředkován 

produkty oxidace fosfatidylcholinu či oxysterolů (166). Tyto působí apoptózu aktivací MAP a 

Jun/SAP kináz a zvýšením produkce proteinu p53(167). Ireverzibilní inhibitor kaspázy 

snižuje proapoptotický efekt oxLDL v endoteliálních buňkách (168). OxLDL zvyšují 

prokoagulační aktivitu endotelu zvýšeným uvolňováním tkáňového faktoru hladkými 

svalovými a endoteliálními buňkami (169). Tkáňový faktor je kofaktorem aktivovaného 

faktoru VII, který aktivuje faktory IX a X, což vede k formaci trombinu. OxLDL také 

redukují transkripci trombomodulinu, snižují aktivitu proteinu C, tkáňového aktivátoru 

plazminogenu a zvyšují tvorbu inhibitoru aktivátoru plazminogenu-1 (170). 

 

 

2.2.1.  Oxidace LDL 

 

      Koncentrace LDL ve stěně cév roste jako jeden z následků zmíněné endoteliální 

dysfunkce, je zprostředkována interakcí mezi apolipoproteinem apoB-100 a proteoglykany 

extracelulární matrix s negativním povrchovým nábojem. Tímto je nastartován proces, ve 

kterém LDL partikule procházejí celou řadou strukturálních změn. Jedná se o tvorbu velkých 
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LDL struktur, komplexů LDL s proteoglykany, formaci imunokomplexů LDL s 

autoprotilátkami a oxidaci LDL. Do oxidace je zapojena řada buněk cév, klíčovou roli zde 

hraje makrofágy zprostředkovaná oxidace.  

      Zdrojem ROS jsou elektronový transportní systém mitochondrií, NADPH oxidáza, 15-

lipooxygenáza, myeloperoxidáza (171). Uplatňují se také proteázy a lipázy produkované 

makrofágy, které narušují strukturu bílkoviné i lipidové komponenty lipoproteinu. Tyto 

procesy vedou nejprve k tvorbě tzv. minimálně modifikovaných LDL (mm-LDL), které se 

vyznačují poškozením lipidové komponenty, zatímco  proteinová složka je intaktní. Mm-LDL 

obsahují velké množství biologicky aktivních produktů lipoperoxidace, z nichž 

nejvýznamnější jsou oxidované mastné kyseliny fosfolipidové frakce (172). Prvotní postižení 

reaktivními formami kyslíku se týká polynenasycených mastných kyselin (PUFA) 

cholestrolesterů (CHE), fosfolipidů a triacylglycerolů. Současně jsou PUFA štěpeny na velké 

množství malých fragmentů, zahrnujících aldehydy a ketony, které vstupují do konjugace s 

dalšími lipidovými partikulemi i apolipoproteinem apo B. 

      Pokud je molekula LDL vystavena půsovení reaktivních forem kyslíku delší dobu dochází 

i k postižení proteinové části molekuly, což má za následek poruchu rekognice receptorem 

pro LDL na povrchu buněk- vznikají tzv. vysoce oxidovanými LDL. Mezi těmito a 

minimálně modifikovanými LDL existuje celá řada přechodných struktur, které se společně 

označují jako oxidované LDL (oxLDL). Neenzymové antioxidanty vázané na LDL (vitamín 

E, karotenoidy, flavonoidy), nebo volné antioxidanty plazmy (askorbát a flavonoidy) se 

uplatňují v obranně LDL před oxidací, stejně jako enzymové systémy. 

 

 

 

2.2.2. Adheze a migrace leukocytů  

 

      Vlivem rizikových faktorů endoteliální buňky exprimují adhezivní molekuly, zejména 

VCAM-1, který váže monocyty a T- lymfocyty. Současné zvýšení smykového napětí, 

zejména v oblastech bifurkací a jejich nejbližším okolí, které snižuje produkci NO, přispívá k 

adhezi leukocytů (173). Vlivem smykového napětí se zvyšuje exprese další adhezní molekuly 

ICAM-1 a dochází k produkci proteoglykanů hladkými svalovými buňkami stěny cév, které 

mohou vázat částice lipoproteinů (174). 

      Po adhezi dochází k průniku leukocytů přes endotel, při němž se uplatňují další molekuly, 

např. MCP-1. Po prostupu monocytů do subendoteliálního prostoru dochází k jejich 
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diferenciaci v makrofágy, v nichž se akumulují oxLDL. Proces se označuje jako internalizace 

oxLDL (175). Jsou při něm využívány scavengerové receptory CD36, SR-A a lektinu 

podobné receptory pro LDL. Míra exprese těchto receptorů není regulována množstvím 

intracelulárního cholesterolu, proto může docházet  k přeplnění. Mezi oxLDL se rozlišují tzv. 

PAF-like lipidy, které mají výrazně prozánětlivé účinky a toll-like lipidy vážící se na 

stejnojemnné receptory (176). Stimulují makrofágy k produkci proteáz s následnou destrukcí 

extracelulární matrix. Současně pěnové buňky produkují řadu cytokinů, např. IL-1, TNF alfa. 

IL-1 stimuluje hladké svalové buňky k proliferaci (obr.11).  

 

 

 

Obr.11 
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A) efekt oxLDL na monocyty, B) migrace a proliferace hladkých svalových buněk indukovaná oxLDL, C) 
protrombotické působení oxLDL. Vysvětlení v textu. Zkratky: MM-LDL, minimálně oxidované LDL;VCAM-
vaskulární cytoadhezivní molekula-1;ICAM-1, intercelulární cytoadhezivní molekula-1; M-CSF, kolonie 
monocytů stimulující faktor-1;MCP-1, chemotaktický protein pro monocyty-1; MPO, myeloperoxidáza;PLA2,, 
fosfolipáza ; SR, scavenger receptor; PGI2, prostacyklin; NO, oxid dusnatý; TF, tkáňový faktor; tPA, tkáňový 
aktivátor plazminogenu; PAI-1, inhibitor aktivátoru plazminogenu-1; TXA2, tromboxan A2 ;PDGF, růstový 
faktor odvozený od destiček; bFGF, bazický růstový faktor fibroblastů; SMC, hladká svalová buňka. Podle 
Mertense A., et al., FASEB J. 2001, 12, s. 2073-84. 
 

2.2.3. Adhezivní molekuly 

 

      Obecně se uznává, že tyto specifické glykoproteinové molekuly umožňují vytvoření 

spojení mezi buňkami hladké svaloviny cév, těsný kontakt endotelových buněk, vazbu na 

endotel a průnik krevních buněk do cévní stěny s následnou aktivací prozánětlivých procesů a 

trombogenních pochodů. Za fyziologických podmínek nejsou na povrchu endotelu adhezivní 

molekuly přítomny nebo jen v minimálním množství. spouštěcími mechanismy jsou 

patogenetické faktory působící na endotel, jako jsou ROS, hypercholesterolémie, AGE, 

infekční agens, smykové napětí a další (177). Nejprve dochází k uvolňování cytokinů IL-1, 

IL-4, TNF alfa, INF gama, které zvyšují expresi adhezivních molekul pomocí transkripčních 

faktorů NF-kB a AP-1.  

      Mezi adhezivní molekuly se řadí integriny, imunoglobuliny, cadheriny, selektiny. Mezi 

integriny patří tzv. skupina VLA (very late antigen), skupina leukocytových adhezivních 

molekul (LeuCAM) a skupina cytoahezivních molekul (GPIIb/IIIa). Integriny jsou 

exprimovány leukocyty a vytvářejí mezibuněčná spojení mezi leukocyty navzájem a mezi 

leukocyty a endotelem. Do imunoglobulinové superrodiny  patří ICAM-1, ICAM-2, ICAM-3, 

VCAM-1, PECAM-1, jsou exprimovány endoteliálními buňkami, leukocyty a epitelovými 

buňkami (178). Zajišťují pevnou adhezi a transendoteliální migraci leukocytů. Mezi 

cadheriny patří E-cadherin, N-cadherin a P-cadherin, exprimovaný epitelovými buňkami, 

tvoří pak mezibuněčná spojení mezi epitelovými buňkami (179). K selektinům se řadí E- 

selektin, P-selektin, L-selektin, kterou jsou exprimované trombocyty a leukocyty a které se 

účastní  počátečního uchycení leukocytů na endotel (180).  
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2.3.     Mikroangiopatie 

 

      Molekulární mechanismus patogeneze diabetické mikroangiopatie  souvisí se snížením 

aktivity klíčového enzymu glykolýzy při nadprodukci superoxidového aniontu. Snížená 

aktivita glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH) vede k akumulaci meziproduktů 

glykolytického štěpení- glukózy-6-fosfátu, fruktózy-6-fosfátu a glyceraldehyd-3-fosfátu 

(181). Snížení aktivity GAPDH je realizováno působením ADP-ribózy (182). Inhibice 

produkce superoxidu v mitochondriích pomocí UCP-1 či MnSOD brání modifikaci GAPDH 

působené polymery ADP-ribózy, snížení aktivity GAPDH lze zabránit použitím inhibitoru 

poly(ADP-ribóza) polymerázy (PARP) (183). Akumulace meziproduktů glykolýzy aktivuje 

čtyři základní cesty rozvoje cévních komplikací diabetes mellitus jako polyolovou cestu, 

formaci pokročilých produktů neenzymové glykace, aktivuje proteinkinázu C a 

hexosaminovou cestu (obr.12). 

 

Obr. 12 

 

 

 

Ústřední postavení glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázy (GAPDH) v patogenezi diabetické mikroangiopatie. 
Zkratky: PARP,  poly (ADP-ribóza) polymeráza; PW pathway; AGEs, produkty pokročilé neenzymové glykace; 
PKC, proteinkináza C. Podle Brownlee, et al., J Diabetes Complications. 2005, 3, s. 178-81. 
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2.3.1. Diabetická nefropatie 

 

      Diabetická nefropatie je nejčastější příčinnou terminálního selhání ledvin. Rozhodující 

roli v patogenezi diabetických komplikací hrají AGE a ROS, při diabetické nefropatii lze 

AGE prokázat ve sklerotických glomerulech. V experimentu lze u zvířat vyvolat proteinurii a 

glomerulární změny podobné diabetické nefropatii u nediabetických zvířat podáváním 

glykovaného albuminu (184). AGE vedou k tvorbě příčných vazeb mezi proteiny s dlouhým 

poločasem , zvyšují cévní permeabilitu, stimulují infiltraci tkání monocyty, indukují 

transkripci genů pro růstové faktory, prozánětlivé cytokiny a geny proteinů extracelulární 

matrix a blokují vazodilatační efekt NO. Jako transkripční faktor se účastní NF-kB. Indukce 

jeho tvorby se děje prostřednictvím p21 ras- a MAP-kinázy při interrakci AGE-RAGE (185).  

      Účinek vznikajících ROS je dán zejména vznikem reaktivních ketoaldehydů a peroxidu 

vodíku, které přispívají k fragmentaci bílkovin a k síťování. Současně vznik AGE je spojen s 

oxidací nenasycených mastných kyselin. Mohutným zdrojem ROS v ledninách je aktivace 

PKC hyperglykémií, což vede ke stimulaci fosfolipázy A2 a tím k produkci prostaglandinů, 

při jejichž syntéze dochází k tvorbě ROS. V plazmě diabetiků byla opakovaně prokázána 

vyšší koncentrace F2-izoprostanů, které působí v ledvinách vazokonstrikci, jednak přímo 

prostřednictvím receptoru pro tromboxan A2 (TXA2), jednak nepřímo zvýšeným 

uvolňováním endotelinu-1 (186). Zvýšená lipoperoxidace přispívá k vazokonstrikci v 

glomerulech a stimulace syntézy extracelulární matrix též ke glomeruloskleróze. Oxidační 

stres hraje rovněž důležitou roli v patogenezi fibrózy renálního intersticia (187). ROS také 

stimulují renální produkci TGF beta (188). 

      Důležitým markerem oxidačního stresu u nemocných s chronickým renálním selháním 

jsou tzv. produkty pokročilé oxidace proteinů (AOPP, advanced oxidation protein products) 

(189). AOPP lze rozdělit zjednodušeně na nízkomolekulární (převážně modifikovaný 

albumin) a vysokomolekulární (okolo 600 kDa, agregáty proteinů vznikající vc důsledku 

zkřížených vazeb mezi proteiny).  Askorbát či glutathion snižují hladiny AOPP. Bílkoviny, 

které se hromadí při urémii, jsou predilekčním substrátem pro vznik AOPP, např. beta2-

mikroglobulin. AOPP mohou aktivovat monocyty (haldiny AOPP korelují s markerem 

aktivace monocytů neopterinem) a fagocyty k produkci prozánětlivě působících cytokinů 

(190).   
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2.3.2.   Diabetická retinopatie 

 

      V kapilárách sítnice diabetiků dochází k funkčním I morfologickým změnám ve smyslu 

ztluštění bazální membrány, ztráty pericytů a zvýšení permeability. U pacientů s proliferativní 

retinopatií se v oční tekutině ve vysoké koncentraci prokazuje vaskulární endotelový růstový 

faktor (VEGF), který působí novotvorbu kapilár a současně zvyšuje cévní permeabilitu (191). 

V kůži diabetiků s retinopatií se nachází ve zvýšené koncentraci pentosidin než u diabetiků 

bez retinopatie. Naproti tomu léčba aminoguanidinem, který inhibuje reakce AGE in vitro, 

bránila v experimentu na zvířeti vývoji změn typických pro diabetickou retinopatii (192).  

      Retina obsahuje velké množství polynenasycených mastných kyselin, má vysokou 

spotřebu kyslíku a vysokou míru autooxidace glukózy v porovnání s řadou jiných tkání. To 

činí sítnici predilekčním místem k mohutné tvorbě ROS. Oxidační stres není jen jedním z 

klíčových pochodů vzniku a rozvoje diabetické retinopatie, ale je i odpovědný za rezistenci k 

regresi retinopatických změn při lepší kompenzaci diabetu. Opakovaně byla prokázána 

zvýšená tvorba superoxidového aniontu, peroxidu vodíku,ukazatelů lipoperoxidace (MDA) a 

poškození DNA (8-OHdG) v sítnici laboratorních zvířat s diabetem, stejně jako v kulturách 

buněk retiny v médiu s vysokou koncentrací glukózy (193).  

 

2.3.3. Diabetická neuropatie 

 

      Na jejím vzniku a rozvoji se podílí zejména substance spojené s tzv. polyolovou cestou a 

zvýšená tvorba ROS. Hyperglykémie zvyšuje aktivitu aldózareduktázy a 

sorbitoldehydrogenázy. Deficit NADPH, který je kofaktorem NO-syntázy I GSH-syntázy, 

vede k poklesu schopnosti odstraňovat volné radikály a tvořit NO, s výslednou tendencí k 

vazokonstrikci. Ke stejnému výsledku vede současně vznikající deficit myoinozitolu a  

aktivity Na/K-ATPázy (194).Existuje několik studií dokládajících příznivý efekt ovlivnění 

neuropatie podáváním antioxidantů hydroxytoluenu, probukolu a glutathionu in vitro (195) a 

in vivo (196). 
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3. Genetická dispozice k rozvoji cévních komplikací 

 

      Hlavními obecně přijímanými rizikovými faktory rozvoje pozdních komplikací diabetes 

mellitus je trvání choroby, míra hyperglykémie a genetická složka (197). Je faktem, že mezi 

pacienty s diabetem existuje značná interindividuální variabilita v době nástupu těchto 

diabetických komplikací a v řadě případů nepozorujeme závislost na míře kompenzace, 

většinou stanovované podle hladiny glykovaného hemoglobinu v plazmě, a délce trvání 

základní choroby. Jinými slovy, v klinické praxi se setkáváme s diabetiky, u kterých se i přes 

velmi dobrou kompenzaci velmi brzy rozvinou závažné vaskulární komplikace a naopak. Je 

otázkou, jak časté je uplatnění genetické predispozice k rozvoji postižení u těchto pacientů.       

      Pro existenci genetické predispozice svědčí údaje o prevalenci a incidenci komplikací ve 

vztahu k délce a kompenzaci diabetu, výsledky segregačních analýz a opakovaně prokázaný 

nenáhodný výskyt těchto komplikací v rodinách, zejména diabetické nefropatie (198).        

      Z genetického hlediska je genetická dispozice k rozvoji komplikací tzv. komplexním 

onemocněním (199). Výsledný fenotyp tedy nevykazuje klasickou mendelistickou dědičnost 

jako důsledek změn v daném lokusu., ale je pro něj charakteristická polygenní dědičnost. Při 

tomto typu dědičnosti simultánní výskyt více alel zvyšuje predispozici rozvoje postižení, 

přičemž sama jedna alela není příliš patogenní, což vede k vysoké frekvenci potenciálně 

patogenních alel v populaci. Neúplná penetrance (i přes výskyt predisponujícího genotypu se 

tento u všech pacientů nerozvine porucha), lokusová a alelická heterogenita (dané postižení se 

může rozvinout v důsledku záměn v genech ležících na různých lokusech nebo v jednom genu 

může být přítomno více mutací), existence fenokopií (přítomnost postižení i přes 

nepřítomnost patogenního genotypu). Důležitou roli hraje také přítomnost epigenetických 

faktorů (farmakoterapie, režimová opatření, návyky atd.), které celou situaci z genetického 

hlediska komplikují a znesnadňují interpretaci výsledků studií. 

      Většina genů kódujících proteiny, které se uplatňují v procesech vzniku a rozvoje 

pozdních komplikací (enzymy, transkripční faktory, receptory) vykazují tzv. genetický 

polymorfismus. Polymorfismus označuje situaci, kdy je daný gen reprezentován v populaci 

dvěmi a více alelami a zároveň alelická frekvence nejméně četné formy genu (alely) je ≥ 1 % 

(200). V případě, že je frekvence substituce nižší než 1 %, pak se jedná o mutaci. Substituce 

se mohou nacházet v kódujících a nekódujících oblastech genů a vést ke kvalitativním, či 

kvantitativním rozdílům.  
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4. Možnosti studia oxidačního stresu, antioxidačních enzymů a jejich 

genetických determinant 

 

4.1         Možnosti měření míry oxidačního stresu 

 

      Míra oxidačního stresu nemůže být stanovena přímým měřením koncentrací jednotlivých 

ROS, ale stanovením látek participujících na antioxidační obraně, stanovením substrátů pro 

ROS, event. stanovení produktů vznikajících poškozením biomolekul působeným ROS.  ROS 

poškozují zejména biomolekuly jako DNA, lipidy a proteiny, takto poškozené 

makromolekuly, pokud se akumulují, uplatňují se v patogenezi řady onemocnění či jejich 

komplikací (oxidace LDl v patogenezi aterosklerózy, oxidační poškození DNA v patogenezi 

tumorů atd) (201). 

      Oxidační poškození DNA je stanovováno jako odchylka od rovnováhy mezi tvorbou a 

reparací produktů oxidačního poškození. K základním produktům působení ROS na DNA 

stanovovaným patří: 8-hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG), thyminglykol (Tg), 5- 

hydroxymethyluracil (5-OHUra), formylamidopyrimidin a 8- hydroxydeoxyadenin (8-oxoA) 

(202).  

      Míra oxidačního poškození lipidů je stanovována měřením úbytku nenasycených 

mastných kyselin, množství produktů lipoperoxidace. Peroxidace polynenasycených MK je 

spojena s tvorbou konjugovaných dienů, které absorbují UV záření o vlnové délce 230-235 

nm. Toho se využívá při spektrofotometrickém stanovení časného stádia procesu 

lipoperoxidace. Jednou z nejčastěji aplikovaných esejí je test s kyselinou thiobarbiturovou 

(TBA) (203). Metoda je založena na reakci TBA s malondialdehydem (MDA), jedním 

z produktů lipoperoxidace. Stanovuje se množství růžově zabrveného adduktu TBA-MDA 

spektrofotometricky. Test není specifický pro MDA, ale lze jej použít i s látkami reagujícími 

s TBA, tzv. TBARS. Přesnější je metoda, kdy je celá směs TBA s MDA separována cestou 

HPLC a množství TBA-MDA je kvantifikováno. Další možností je stanovení F2-izoprostanů, 

prostaglandinům podobných substancí vznikajících při lipoperoxidaci. K hodnocení je lépe 

využít moč než krevní sérum (není ovlivněno farmakologicky, např. ASA). Metoda stanovení 

GC (plynová chromatografie) je velmi finančně a časově náročná, nelze ji použít ke stanovení 

většího množství vzorků, imunoeseje vykazují zase zkříženou reakci s jinými izoprostany.  



 55 

      Ke stanovení oxidačního poškození proteinů je nejpoužívanější metodou stanovení 

množství vznikajících karbonylových zbytků (204). Reakce má vysokou senzitivitu, ale 

nízkou specificitu, k jejímu zvýšení se používá reakce 2,4- dinitrofenylhydralazinu 

s karbonylovou skupinou. 

      Celková antioxidační kapacita plazmy (AOC) resp. extracelulární tekutiny představuje 

souhrn všech látek s antioxidačním účinkem v této skupině obsažených. K měření AOC složí 

několik metod, které se však liší podílem jednotlivých složek plazmy na výsledku. Původně 

se používala lipidová emulze s vysokým obsahem polyenových mastných kyselin, které při 

teplotě kolem 37 st.C rychle podléhali lipoperoxidaci. Reakce byla urychlována přidáním 

peroxidu vodíku a iontů přechodného kovu, např. železa. Přídavek určitého množství séra 

obsahujícího antioxidanty pak snížil míru lipoperoxidace, stanovovanou obvykle jako 

koncentrace vzniklého malondialdehydu. Pokles MDA oproti kontrole se považoval za 

úměrný celkové antioxidační kapacitě vzorku. Dnes se používají jiné metody umožňující 

standardizaci a automatizaci, např. total antioxidant status (TAS, Randox). Antioxidační 

kapacita se obvykle vyjadřuje jako poměr antioxidačního účinku vzorku k 1,0 mmol/l roztoku 

troxolu, ve vodě rozpustného vitamínu E. 

      Teoreticky by se dalo očekávat, že u nemocných s vysokou produkcí ROS bude nízká 

AOC jako výraz spotřeby antioxidantů na likvidaci ROS. Avšak u celé řady chorob, u nichž je 

nepochybně produkce ROS zvýšena, je AOC plazmy signifikantně vyšší než u zdravých 

jedinců. Toto zjištění lze vysvětlit celkovou reakcí organismu na místní produkci ROS nebo 

tvorbou ROs, které nejsouschopny vznikající ROS neutralizovat. Další možnou příčinou je 

vyplavení antioxidantů z jater či tukových depot, čímž roste antioxidační kapacita v plazmě, 

aniž by stoupala v buňkách. Zvýšení AOC plazmy je tedy nepříznivým ukazatelem, 

svěd0čícím pro dlouhotrvající zvýšenou zátěž volnými radikály a jejich nedostatečnou 

likvidaci. Dokládá to zvýšená koncentrace MDA jako konečného produktu lipoperoxidace u 

pacientů s vysokou AOC plazmy. Např. u dialyzovaných apcientů je AOC výrazně zvýšena 

(pro retenci kyseliny močové), avšak intracelulární antioxidační obrana je zcela nedostatečná. 

Naopak pokles antioxidační kapacity může znamenat spotřebu antioxidantů a tedy dobré 

znamení, což bylo prokázáno u pacientů během transplantace ledviny. 

      Ke stanovení enzymové aktivity a koncentrace antioxidačních enzymů i 

neenzymových komponent antioxidační obrany je v dnešní době dostupná celá řada komerčně 

vyráběných sad založených na různých způsobech stanovení. Běžně je stanovována 

antioxidační aktivita enzymů superoxid dismutázy, glutathion peroxidázy, katalázy a dalších.  
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4.2 Možnosti studia genetického podkladu cévních komplikací diabetes      

mellitus 

 

      V rámci genetického mapování diabetických cévních komplikací lze z metodologického 

hlediska využít v zásadě dvojího způsobu- vazebných nebo asociačních studií; z hlediska 

rozsahu mohou oba typy sledovat buď jeden nebo více kandidátních genů (candidate gene 

approach), anebo pracovat v rozsahu celého genomu bez předchozí kandidátní hypotézy 

(genome-wide). 

      Principiálně se vazebný a asociaciační přístup zásadně liší. První sleduje přenos 

genetického a fenotypového znaku v postižených rodinách, zatímco druhý srovnává výskyt 

genetického znaku mezi fenotypicky odlišnými nepříbuznými osobami. Vazebné studie 

(linage mapping) lze dále dělit na parametrické a neparametrické (allele sharing methods), 

asociační studie mohou být retrospektivní, prospektivní nebo ve formě tzv. testu nerovnováhy 

přenosu (transmission disequilibrium test, TDT). V neposlední řadě diabetologie intenzivně 

využívá výsledků studia na modelových organizmech, geneticky inbrední či nejrůzněji 

modifikovaná zvířata umožňují selektivně studovat jednotlivé procesy způsobem, který není u 

člověka ani teoreticky myslitelný.  

      Vazebné studie parametrické jsou metodou volby pro genetické mapování 

mendelisticky děděných chorob. Vyžadují dostatečný počet rodin s onemocněním 

postihujícím alespoň dvě generace, poměrně úzce definovaný fenotyp a stanovený model 

dědičnosti. Zjišťuje se, zda se choroba v rodinách dědí (segreguje) spolu s nějakým DNA 

markerem (vysoce polymorfní úseky DNA, tzv. mikro- a minisatelitní sekvence). Testuje se 

model, který by vysvětlil dědičnost určitého znaku ve studovaných rodinách. Platnost modelu 

je ověřena statisticky (výpočtem tzv. LOD-skóre). Aplikace při mapování komplexních znaků 

však naráží na celou řadu problémů a je spíše ojedinělá. Je třeba získat velký počet rodin, ve 

kterých se dědí homogenní forma choroby a je nutný výběr správného modelu dědičnosti a 

jeho parametrů (např. penetrance). V případě diabetu je získání rodin alespoň se dvěma 

generacemi postižených vzhledem k pozdní manifestaci dosti problematické, rodiče probandů 

jsou již většinou mrtví a u dětí probandů neexistuje spolehlivý fenotypický marker k 

identifikaci ohrožených jedinců.              

      Vazebné neparametrické studie jsou běžnější typ vazebné studie u komplexních chorob. 

U těchto studií a priori nepředpokládáme žádný konkrétní typ dědičnosti, počet genů nebo 

míru vlivu negenetických faktorů. U vybrané skupiny rodin s fekventním výskytem 
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onemocnění, event. u souboru sourozenců sdílejících určitý fenotyp zkoumáme, jestli 

postižení jedinci významně častěji nesdílejí některé alely. Toto testování předpokládá znalost 

genotypu pro stovky míst v genomu u jedinců ze souboru. Pro genotypizaci se nejčastěji 

používají stovky anonymních markerů rozmístěných po celém genomu, charakterizujících 

polymorfismy typu mikrosatelitů s vysokou mírou heterozygocie, která je základem pro 

informativnost analýzy. Sledují buď současně postižené (konkordantní) nebo různě postižené 

(diskordantní) sourozenecké páry.  

      Asociační retrospektivní studie se nezabývají přenosem komplexního znaku v rodinách, 

ale porovnávají frekvence alel daného genu mezi skupinou nepříbuzných postižených a 

nepostižených (kontrolních) osob. V těchto studiích jsou obvykle analyzovány alely genů, 

jejichž produkty se patofyziologicky uplatňují u dané nemoci (kandidátní geny). Důležitý je 

především výběr kontrolního souboru z téže, pokud možno homogenní populace. Pokud je i 

při zachování zásad správného výběru obou skupin a po statistickém odfiltrování falešně 

pozitivních výsledků nalezena asociace mezi zkoumanou genetickou variantou a 

onemocněním, lze vyslovit předpoklad, že tato alela nějakým způsobem s onemocněním 

souvisí, nebo je ve vazebné nerovnováze (linkage disequilibrium) se skutečnou kauzální 

alelou a slouží tedy víceméně jako její marker. Výhodou je menší časová náročnost a 

schopnost teoreticky identifikovat geny s malým účinkem. Nevýhody spočívají ve vysoké 

frekvenci falešně pozitivních výsledků (zejména jako artefakt mnohočetných srovnání a 

populační stratifikace) a v poměrně malé vypovídací hodnotě pozitivních výsledků 

(kauzalita), s množstvím testovaných polymorfismů prudce narůstá riziko falešně pozitivních 

pozorování (celogenomové asociační analýzy). Je možno takto studovat polymorfismy čistě 

funkčních kandidátních genů nebo takových, na které ukázala předchozí vazebná analýza. 

      Asociační prospektivní studie vychází obvykle z definovaného populačního vzorku, u 

kterého se stanoví nosičství příslušných genetických markerů a v určitém časovém horizontu 

sleduje rozvoj dané choroby. Alelické frekvence studovaných genů se srovnávají mezi 

pacienty, u nichž se choroba projevila a mezi osobami, které zůstaly bez příznaků. Výhodou 

je, že lze vyjádřit relativní riziko dané alely a to, že odpadá výběr kontrolní skupiny, který 

bývá často problematický. Nevýhodou prospektivních studií je jejich časová náročnost. 

      Test nerovnováhy přenosu vychází ze vzorku postižených probandů a jejich rodičů 

heterozygotních pro studovaný polymorfizmus (alespoň jednoho).Srovnává frekvenci přenosu 

kandidátních alel na postižené potomky oproti frekvenci přenosu alternativních alel. V 

případě, že se daná kandidátní alela nepodílí na predispozici k onemocnění, je přenášena do 

skupiny postižených a se stejnou frekvencí jako alternativní, v případě její asociace tomu tak 
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není. Výhodou TDT je, že nevyžaduje více sourozenců (konkordantních nebo diskordantních 

pro daný fenotyp) a není ovlivněn populační stratifikací. V situaci, kdy je k dispozici 

požadovaný soubor pacientů a jejich heterozygotních rodičů, TDT v podstatě žádné nevýhody 

nemá. 

      Pro genetické mapování komplexních znaků existuje celá řada metod, z nichž každá má 

své výhody a nevýhody, v případě studia pozdních změn při diabetes mellitus se běžněji 

používají asociační studie kandidátních genů. 

      Nejprve se zkoumá, zda je sekvence genu kódujícího vytipovaný protein polymorfní a 

jaká je frekvence změn a event.zda je popsán funkční efekt jednotlivých záměn (např. 

ovlivnění aktivity enzymu, koncentrace enzymu atd.), posléze se provádí vlastní asociační 

studie. Ovšem výsledky studií nejsou ve většině případů studovaných polymorfismů 

konzistentní, což může být způsobeno výběrem případů, kontrol, populačními rozdíly, počtem 

studovaných jedinců v jednotlivých studiích. Soubor studovaných kandidátních genů se 

značně rozšiřuje v souvislosti s detailnějším poznáváním komplexnosti působení 

hyperglykémie na rozvoj pozdních změn. Mezi nejčastěji studované kandidátní geny patří 

geny, jejichž produkty se upaltňují v neenzymatické glykaci, antioxidační obraně, polyolové 

cestě, geny pro hemodynamické faktory, cytokiny, růstové faktory, koagulační faktory, geny 

pro látky učastnící se lipidového metabolismu atd. 

      Zásadním problémem při zkoumání genetické složky multifaktoriálních onemocnění, 

diabetes mellitus nevyjímaje, je samostatné vymezení analyzované nozologické jednotky. 

Zastřešující klinická definice diabetu v sobě totiž zahrnuje řadu geneticky odlišných stavů, 

jejichž společným jmenovatelem je sdílený diabetický fenotyp. Navíc se diabetes často 

sdružuje s ostatními komplexními znaky, jako je obezita, dyslipidémie a hypertenze, pro které 

platí totéž a situace je tím ještě komplikovanější. Dichotomické rozdělení mezi diabetes a 

normu je vhodné z hlediska klinické diabetologie, ale z pohledu genetického je aplikace 

kvalitativního hlediska na znak s evidentní kvantitativní distribucí nevhodnou volbou. Mezi 

základní komplikující faktory genetické analýzy diabetu tedy patří polygenní dědičnost, 

genetická heterogenita, různý věk nástupu manifestního diabetu, neúplná penetrance, etnická 

heterogenita a fenokopie. 
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Hypotézy a cíle studie 
 

  

      V naší práci jsme se soustředili na studium polymorfismů genů pro antioxidační enzymy, 

které hrají významnou roli v patogenezi pozdních změn při diabetes mellitus. Role oxidačního 

stresu a neenzymové glykace je v patogenezi pozdních změn klíčová. Jak vyplývá z výše 

uvedeného jedná se o multifaktoriální postižení se značnou interindividuální variabilitou s 

určitou genetickou složkou. 

 

 

Hypotézy: 

 

1. předpokládáme, že vystupňovaný oxidační stres je ve vztahu k vzniku a rozvoji 

pozdních změn u pacientů s diabetes mellitus. 

2. předpokládáme, že působení reaktivních forem kyslíku se uplatňuje i v rozvoji 

cévního postižení při diabetes mellitus, a to jak makro- tak mikroangiopatie. 

3. předpokládáme, že posun rovnováhy mezi vznikem reaktivních forem kyslíku a jejich 

odstraňováním není způsoben jen vystupňovanou tvorbou za podmínek hyperglykémie 

při diabetes mellitus, ale i selháním antioxidační enzymové obrany organismu a 

otázkou je, zda-li je některý z těchto primárním jevem. 

4. alterace působení  antioxidačních enzymů při diabetes mellitus nemusí být jen 

sekundárním postižením v důsledku poruchy metabolismu glukózy (např. 

neenzymovou glykací enzymů), ale i primárně v souvislosti s výskytem polymorfismů 

genů pro tyto proteiny. 

5. bylo prokázáno, že některé ze studovaných polymorfismů ovlivňují aktivitu či 

koncentraci enzymu. Domníváme se, že eventuální menšinové polymorfismy či 

mutace povedou spíše k alteraci enzymu, než aby působily protektivně. 

6. domníváme se, že studované kandidátní geny nejsou společné pro makrovaskulární a 

mikrovaskulární komplikace diabetu. 
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Cíle práce: 

 

1. analýza genetického polymorfismu kandidátních genů pro pozdní komplikace diabetu 

– genu pro PON1, SOD1, SOD2, CAT. 

2. asociační studie vztahu vybraných polymorfismů studovaných genů k 

mikroangioapatickým a makroangiopatickým komplikacím. 

3. stanovení enzymové aktivity studovaných enzymů- paraoxonázy 1 a superoxid 

dismutázy. 

4. zhodnocení asociace polymorfismů genu pro paraoxonázu 1 s enzymovou aktivitou. 

5. studium asociace vybraných polymorfismů s vybranými laboratorními parametry 

stanovovanými u pacientů s diabetes mellitus. 
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Summary  

Background:  

Paraoxonase 1 (PON1), an antioxidant enzyme closely associated with HDL(high-density 

lipoproteins), preserves LDL (low density lipoproteins) against oxidation. Less protection may be 

therefore supposed by decreased PON1 activity.This study was undertaken to investigate the 

association of PON1 gene polymorphisms with diabetic angiopathy and to evaluate the 

relationship of these polymorphisms with PON1 activity.  

Methods:  

Total of 86 Type 1 (T1DM) and 246 Type 2 (T2DM) diabetic patients together with 110 healthy 

subjects were examined. DNA isolated from leukocytes was amplified with polymerase chain 

reaction (PCR) followed by restriction enzyme digestion. The products were analyzed for L55M 

and Q192R polymorphisms in coding region and for –107 C/T and –907 G/C in promotor 

sequence of PON1. Serum enzyme activity was measured spectrophotometrically.  

Results: 

Significant differences were found between T1DM or T2DM and control persons in L55M 

polymorphism (allele M more frequent in T1DM and T2DM vs. controls, p<0,05) and Q192R 

polymorphism (R allele less frequent in T1DM and T2DM vs. controls, p<0,01) of the PON1 

gene. Serum PON1 activity was significantly decreased in T1DM (110±68 nmol/ml/min) and 

T2DM patients (118±69 nmol/ml/min) compared to the control persons (203±58 nmol/ml/min), 

both p<0,01. The presence of MM and QQ genotypes was accompanied by lower PON1 activity 

than of LL and RR genotypes (p<0,05), respectively. Better diabetes control was found in patients 

with LL than with MM genotypes and similarly in RR genotype than QQ genotype with p<0,05. 

Significantly different allele frequencies were found in diabetic patients with macroangiopathy 

than in those without it (M: 0,59 vs. 0,44, R: 0,12 vs. 0,19, p<0,01).  

Conclusions:  
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The association of PON1 polymorphisms, lower PON1 activity and poorer diabetes control found 

in patients with macroangiopathy further support an idea of genetic factors contributing to 

development of vascular disorders in diabetes.  

Key words: Paraoxonase, genetic polymorphisms, serum activity, diabetic macroangiopathy. 
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Introduction 

Human serum paraoxonase (PON1, EC 3.1.8.1.), a 43-kDa protein, catalyses the hydrolysis of 

organophosphate esters, aromatic carboxylic acid esters, and carbamates (Li  et al. 2005). 

PON1 is synthesized in the liver and is mainly associated with high-density lipoprotein 

(HDL) (Tomas M. et al. 2004). The enzyme decreases accumulation of the lipid peroxides in 

low-density lipoprotein (LDL) due to its ability to reduce hydroperoxides (Kinumi et al. 2005) 

and it attenuates biological effects of mildly oxidized LDL. Both HDL and LDL isolated from 

PON1-knockout mice were equally susceptible to oxidation in co-cultured cells (Tward et al. 

2002). This mice developed significantly larger aortic lesions than the wild type littermates 

(Bradshaw  et al. 2005).  

PON1 activity was found to be decreased in cardiovascular disease (CVD) (Mackness et al. 

2004) and in diabetes mellitus (DM) (Karabina et al. 2005). Several factors may take part in 

these changes. Firstly, oxidative stress is accelerated and thus lipid peroxidation may 

contribute to vascular wall impairment (Gross et al. 2003). Secondly, glycation of proteins 

including enzymes may decrease their activities in diabetes (Kalousova et al. 2005,  Maritim  

et al. 2003).  When HDL was incubated in very high concentrations of glucose (1 mol/l), the 

esterolytic PON1 activity was preserved. In contrast, HDL incubated in normal (5 mmol/l) or 

elevated (up to 100 mmol/l) glucose concentrations caused a loss of the esterolytic PON1 

activity (Furlong  et al. 1989).  

In the present study we evaluate the association of four single nucleotide polymorphisms 

(SNPs) in the PON 1 gene with serum paraoxonase activity in type 1 (T1DM) and type 2 

diabetes mellitus (T2DM)  with or without macro- and microangiopathy. The molecular basis 

of the paraoxonase activity polymorphisms is a missence mutation in the coding region of 

PON1, resulting in a glutamine (Q)/arginine (R) substitution at codon 192 (Humbert et al. 

1993). The PON1Q192 alloform hydrolyzes paraoxon much less efficiently than does 
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PON1R192, while the opposite is true in case of soman or sarin. PON1Q192 is also more 

efficient at metabolizing oxidized HDL or LDL than PON1R192 (Aviram et al. 2000). 

Another coding region polymorphism, resulting in aminoacid substitution at position 55 

Leu(L)/Met(M), has been associated with plasma PON1 protein levels, with PON1M55 being 

associated with low plasma PON1 level.  From the polymorphisms characterized in the 

promotor region, the C-108T substitution has the most significant effect on plasma PON1 

levels, with the –107C allele providing levels of PON1 about twice as high as those seen with 

the –107T allele (Brophy et al.2001). The other polymorphisms in promotor region recently 

identified have for the most part not been yet characterized, but may affect splicing activity, 

message stability or efficiency of polyadenylation. We have focused on four SNP in our 

study: L55M, Q192R, -107 C/T, -907 G/C. 
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Methods  

Subjects 

Total of 86 Type 1 (T1DM) (mean age  43±18 years, 42 males, 44 females), 246 Type 2 

(T2DM) diabetic patients (mean age 58±18, 114 males, 132 females) and  control group of 

110 healthy subjects without family history of diabetes (mean age 41±9 years, 55 males, 45 

females) were examined in this study. Microangiopathy was confirmed by ophthalmoscopy or 

by the presence of peripheral neuropathy (diagnose was based on clinical features and by 

physical examination by 10 g monofilament, tuning fork and biothesiometry) in 167 patients 

who did not have any evidence of macrovascular disease from the clinical picture (no history 

of angina pectoris, normal ECG records or normal coronarogram). In case of suspection on 

autonomic neuropathy made from physical examination ( tachycardia recorded by ECG in 

resting state, systolic blood pressure reaction on orthostatism) patients were excluded from 

this group. 45 subjects had macrovascular complications manifested by ischemic heart disease 

(diagnosis was based on ECG or coronarography), ischemic disease of the lower limbs 

(diagnosis was based on angiography of lower limbs arteries) or had history of stroke 

(diagnosis based on clinical features and CT). The remaining 120 diabetic patients were free 

of any complications. Clinical and laboratory characteristics are shown in Tab.1. 

 

Laboratory measurements 

Venous blood samples were drawn after an overnight fast. Plasma (Li-heparine)  glucose, 

creatinine were measured in central biochemistry laboratory. Serum total cholesterol, HDL-

cholesterol and triglycerides (TG) were measured by automated enzymatic methods on 

Hitachi analyzer, LDL cholestrol was calculated according to Friedwalds formula. HbA1c 

was measured by high-performance liquid chromatography.  

Paraoxonase (PON1) activity  was determined spectrophotometrically (Furlong  et al. 1989). 

Serum was preincubated with 5x10-6 mol/l eserine (Sigma- Aldrich) for 10 minutes at room 



 83 

temperature to inhibit serum butyrylcholinesterase activity, which is markedly elevated in 

diabetes and interferes with determination of paraoxonase activity. Preliminary experiments 

showed that these conditions completely inhibited butyrylcholinesterase without any effects 

on paraoxonase activity. Paraoxonase activity was measured by adding 6,6 µl of serum to 1 ml 

Tris/HCl buffer (100 mmol/L, pH 8.0, Sigma-Aldrich) containing 2 mmol/l CaCl2 and 5.5 

mmol/l paraoxon (O,O-diethyl-O-p-nitrophenylphosphate; Sigma –Aldrich). The rate of  p-

nitrophenol generation was determined on spectrophotometer Spectronic (USA) at 405 nm 

and 25°C and the PON1 activity was expressed in nmol/min/ml. 

 

DNA analysis 

Blood was drawn from the peripheral veins (5-10 ml) and genomic DNA was prepared from 

leucocytes (minimal amount of leucocytes was 3,5 . 109 /l ) by sodium dodecylsulphate (SDS) 

lysis by ammonium acetate extraction and ethanol precipitation (Miller et al. 1988). 

Determination of the PON1 polymorphism was achieved by polymerase chain reaction 

followed by restriction digestion.The nucleotide substitution corresponding to position 

55(Met/Leu) and 192(Gln/Arg) creates an Hsp 92II (Biogen-Fermentas) and  AlwI (Biogen- 

Fermentas) restriction site. Polymorphisms in promotor region of PON 1 gene -107C/T and – 

907 G/C were studied using restriction endonucleases  Bsr BI (Biogen- Fermentas) and NdeI 

(Biogen- Fermentas). Characteristics of polymorphisms studied by restriction analysis are 

described in Tab 2.  

The PCR products were digested with restrictases described above, separated by 

nondenaturing acrylamide gel (10%) electrophoresis and visualized by using of ethidium 

bromide. Individuals homozygous for the L allele showed  only the presence of a 384 bp 

product and those homozygous for the M allele showed 282 and 102 bp products. In Q192R 
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polymorphism individuals homozygous for Q allele had 150bp and homozygous for the R 

allele 89 and 61 bp products.  

 

Statistical analysis 

Age, BMI and duration of diabetes were compared between studied groups using Student's t-

test. 

Statistical analyses of frequency counts were performed using the Chi-square (χ2) test. 

Comparison of continuous variables (HbA1c) among the PON genotypes was performed with 

the use of analysis of variance (ANOVA). A logistic regression analysis was performed to 

evaluate the interaction between the PON1 genotypes and other variables in relation to the 

prevalence of macro- or  microangiopathy. In this analysis, the dependent variable was the 

presence or absence of vascular complication. Independent variables included in this analysis 

were BMI, age, present HbA1c level, type of diabetes, duration of diabetes, PON1 activity and 

PON1 genotype. P values <0.05 were considered as significant. The laboratory data are 

expressed as means ± S.D. The analysis was performed using programme Statistica 6.0 

(StatSoft). 
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Results 

Serum PON1 activity 

Serum PON1 activity was significantly decreased in T1DM (110±68 nmol/min/ml; 95% CI: 

96-120 nmol/min/l) and in T2DM patients (118±69 nmol/min/l; 95% CI:111-127 nmol/min/l) 

compared to the control subjects (203±58 nmol/min/ml; 95%CI:190-226 nmol/l/min ), both 

p< 0,01. No gender or age influence on its activity was found in diabetic or healthy subjects. 

The lower serum PON1 activity was found in patients (T1 and T2) with macrovascular 

(109±71 nmol/min/ml; 95%CI: 91-113 nmol/min/l) than in those with microvascular 

complications (119±69 nmol/min/ml; 95%CI: 108-128 nmol/min/ml, p<0,05 ).  

 

The effect of the L55M PON 1 polymorphism on PON 1 activity in healthy subjects and 
diabetic patiens 
 
The LL (Leu/Leu) genotype was the most common in healthy subjects followed by the LM 

(Leu/Met) genotype, whereas the LM was more common than  the LL genotype in T1DM and 

T2DM patients (Tab. 3). Significant differences between the allele and genotype frequencies 

(Tab.3) for the PON1 55 polymorphism was observed in T1DM as compared to controls (L: 

0.69 vs 0.52, p<0.01; M: 0.31 vs. 0.48, p<0.05) and similarly in T2DM (L: 0.58 vs. 0.52; M:  

0.42 vs 0.48, p<0.05). The 55 gene polymorphism was related to PON1 serum activity. 

Higher activities were found in LL than in MM genotypes of diabetic patients but not in 

control subjects (Tab. 3).  

 

Relationship between the PON 1 Q192R  polymorphism and PON 1 activity in the controls 
and DM population 
 
The QQ genotype (Gln/Gln) was the most common in both T1DM and T2DM patients as well 

as in healthy subjects whereas the RR genotype was the rarest one (Tab. 3). The allele 

frequency of the PON1 192 polymorphisms was significantly different in healthy persons 
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compared to T1DM and T2DM patients (Q: 0.54 (controls) vs. 0.81 (T1) or 0.85 (T2), p<0.05, 

R: 0.46 (controls) vs. 0.19 (T1) or 0.15 (T2), p<0.05) (Fig. 1). 

In both groups of diabetic patients PON1 activity was the highest in the RR genotype and the 

lowest in the QQ genotype whereas no differences were found in healthy persons (Tab. 3.). 

 
 
Relationship between the PON 1 promotor  polymorphisms  and PON 1 activity in the 
controls and DM population. 
 
We found no statistically significant differences between frequencies in alleles of  both 

promotor SNPs between DM patients and healthy subjects (Tab.3). PON1 activity, as well as 

diabetes control, were not influenced by polymorphisms in the promotor region (Tab. 4). 

Glycated haemoglobin (%) was 6,69±1,34; 95% CI: 6,19-7,02 in C allele carriers vs. 

6,61±1,45; 95% CI: 6,29-7,10 in T allele carriers with p=0,261 in -107C/T polymorphism and 

6,70±1,69; 95%CI: 6,53-7,12  in G allele carriers vs. 6,58±1,55; 95%CI: 6,28-7,07 in C allele 

carriers with p=0,326 in -907 G/C polymorphism.  

 
 
The association of PON 1 polymorphisms and PON1 activity  with diabetes control and 
vascular complications. 
 
In T1DM and T2DM patients diabetes control expressed by glycated haemoglobin values was 

poorer in MM genotype (7,10±1,51; 95%CI: 6,42-7,91 in T1DM and 7,29±1,49; 95%CI: 

6,70-8,46 in T2DM) than in LL genotype (6,39±1,1; 95%CI: 5,7-7,0 in T1DM and 6,71±1,21; 

95%CI: 5,73-6,99) with p<0,05 and similarly in QQ genotype (6,9±1,4; 95%CI: 5,53-7,35 in 

T1DM and 6,9±1,4; 95%CI: 5,58-7,09 in T2DM) than in RR genotype (5,95±1,51; 95%CI: 

5,39-7,14 in T1DM and 6,1±1,51; 95%CI: 5,70-7,35 in T2DM) with p<0,05. (Fig. 2). The 

patients with LM and QR genotypes had intermediate diabetes control. 

Significantly different genotype frequencies of both SNPs in coding region of gene were 

found in diabetic patiens (T1DM and T2DM) with macroangiopathy (ma+). When compared 



 87 

these with LL vs.(LM and LM) genotypes: OR (odds ratio)  3.07; 95% CI 1.55-7.44 with 

p<0,01 and  QQ vs. (QR and RR) genotypes: OR 0,62; 95%CI  0,38-0,88 with p<0,01. No 

differences in genotype frequencies were associated with microangiopathy (mi+). When 

compared these with LL genotype vs. (LM and MM): OR 95%, OR 0,92; CI 0.58-1.62 with 

p= 0.843 and QQ genotype vs. (QR and RR) genotypes: OR 0,96 95%; CI 0.62-1.78 with p= 

0.752.  

Macroangiopathy was associated with significantly higher frequency of  M allele (0,59 in 

ma+ group vs. 0,44 in group without complications, p≤0,01) and lower frequency of R alelle 

(0,12 in ma+ group vs. 0,19 in group without vascular complications, p≤0,05) whereas no 

such distrubution was found in microangiopathy (M allele was 0,47 in mi+ group vs. 0,44 in 

group without complications with p=0,218 and R allele was 0,18 in mi+ group vs. 0,19 in 

group without complications with p= 0,542).  Frequencies of genotypes ranged according to 

presence of vascular complications in both types of diabetes mellitus are showed  in Fig. 3. 

We found no statistically significant association of promotor polymorphisms with macro- or 

microangiopathy (Tab. 4). 

We found also negative correlation between serum paraoxonase activity (PON1) in both types 

of diabetes mellitus and the values of glycated haemoglobin (HbA1c %) (Fig. 4), as well as 

the presence of vascular complications in both types of diabetes (Fig.5). 

Association of the PON1 polymorphism in coding and promotor region, BMI, age, duration of 

diabetes, sex, type of diabetes and PON1 activity as independent variables with the presence 

of  micro- or macroangiopathy as dependent variable was performed using a logistic 

regression model. This analysis indicated that PON1 L55M and Q192R genotypes are 

significantly associated with macroangiopathy. Another variables significantly associated 

(p≤0,05) with angiopathy were HbA1c, PON1 activity, type and duration of diabetes. No 

independent contribution has been demonstrated for age, sex and BMI. (Tab.5) 
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Discussion   
 
In present study we found significantly different proportion of alelle distribution for two 

coding region but not for promotor sequence of PON1 gene in Type 1 and Type 2 diabetic 

patients as compared with healthy subjects. Our findings of L55M and Q192R 

polymorphisms in diabetes is in agreement with previous observation of other authors 

(Agachan  et al. 2004). We confirmed that serum PON1 activity is significantly reduced in 

diabetic patients (Karabina et al. 2005). The presence of PON1-55 MM and PON1-192 QQ 

genotypes was associated with poorer diabetes control than LL and RR genotypes.Finally, 

macroangiopathy was associated with significantly higher frequency of  M allele and lower of 

R alelle whereas no such distrubution was found in microangiopathy. 

Peroxidation of low density lipoproteins (LDL) plays a central role in atherogenesis (Maritim 

et al. 2003). Enzymes  associated with HDL particles, including paraoxonase 1, platelet-

activating factor acyltransferase and lecitin-cholesterol acyltransferase (LCAT), can cleave 

oxidised lipids from LDL. High-density lipoproteins (HDL) diminish the accumulation of 

lipid peroxides in LDL mainly due to paraoxonase activity. In vitro PON 1  protects LDL 

from the copper-induced generation of oxidation products, particularly LDL-conjugated 

dienes. Associations between PON-1 gene polymorphisms and cardiovascular disease could 

be therefore influenced by these enzyme-protective effects in vivo.  

PON1 gene polymorphisms may influence variability of the enzyme activity and some cross-

sectional and case-control studies have described an association between cardiovascular 

disease or cardiovascular events and PON1 gene polymorphisms in diabetes mellitus and non-

diabetic subjects (Fortunato et al. 2003). The low PON1 activity decreases ability to prevent 

lipid-peroxide formation with consequent acceleration of the oxidative stress. Overproduction 

of the reactive oxygen species in diabetic patients may be due to chronic hyperglycemia, 

hyperinsulinaemia, elevated free fatty acids (FFA) and dyslipidemia (Maritim et al. 2003, Le 
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2001). Plasma lipids also modifies composition, function and concentration of the HDL. 

Elevated plasma triglyceride-rich lipoproteins may substitute cholesterolesters (CE) in HDL 

by driving cholesterol ester transfer protein (CETP) with subsequent HDL depletion of CE. 

As a result, both the conformation and function of HDL may be altered. Glycation of HDL or 

directly of PON1 in HDL as occurs in diabetes may result in detachment of PON1 itself from 

the HDL and PON1 inactivation (Karabina et al. 2005). The low enzyme activity is caused 

rather by glycation of the PON1 protein than by reduced  synthesis of its molecules (Hadrick 

et al. 2000). PON1 is bound by HDL in lesser extent in diabetic patients as compered to 

healthy persons and its activity is then poorly stabilized (Baum et al. 2005). 

Our results support an idea that lipid protection against oxidation by PON1 may be reduced in 

diabetic patients because of lower enzyme activity. The association of MM and QQ genotypes 

in two tested regions with poorer diabetes control and more decreased enzyme activity in 

macroangiopathy relates to the assumption that L and R carriers might be better protected 

against atherosclerosis. On the contrary, in some studies the RR genotype was more prevalent 

in subjects with history of cardiovascular disease than in those without it (Ranade et al. 2005, 

Jarvik et al. 2000). Other authors did not find any relationship of the PON1 Q192R 

polymorphism to cardiovascular disease (Mackness et al. 2001, Durrington et al. 2001).  

The strongest candidate for the natural substrate of PON today seems to be one of the 

modified LDL phospholipids, an oxidised arachidonic acid derivative (Dantoine et al. 2003). 

Our observation indicates that the activity of PON, measured by non-physiological substrate 

paraoxon, may be adequate to predict its antioxidative properties, which may take part in the 

development of macrovascular complications in diabetes mellitus. 

Large differences between ethnic populations are known in the PON1 genotype distribution 

which may be the reason for differences among studies (Koda et al. 2004). The study 

inconsistency in the association between PON genotypes and DM or cardiovascular disease is 
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partly due to limits of conventional cross-sectional and retrospective case-control studies 

because selection bias have to be considered.  

We conclude that the PON1 192 RR and 55 LL genotypes are associated with higher PON1 

activity than QQ and MM genotypes and may be more protective to lipid peroxidation. 

Moreover, higher prevalence of QQ and MM genotypes in diabetes is associated with poorer 

glucose control and therefore advanced non-enzymatic glycation as well as greater oxidative 

stress. Genetic background may be at least partly associated with diabetes control and 

consequently enzyme activities protecting against oxidative stress. Vascular disorders like 

atherosclerosis are then the results of combined genetic and metabolic changes. 
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Tables 

Tab.1 

  T1DM P values (a)  T2DM Controls P values (b) 

Gender (males/females) 42/44 0,532 114/132 55/45 0,185 

Mean age (years) 43±18  0,016 58±18 41±9  0,038 

Duration of DM (years) 15±9 0,811 13±8 0 -  

BMI (kg/m2) 23±4 0,021 30±8 22±4 0,039 

Systolic BP (mmHg) 120±10 0,656 125±25 115±20 0,586 

Diastolic BP (mmHg) 60±20 0,493 70±30 70±15 0,601 

Microvascular complications(n) 29 0,041 138 0  - 

Macrovascular complications(n) 8 0,012 37 0  - 

FPG (mmol/l) 6,50±1,85  0,052 7,71±2,29  4,85±0,56  0,008 

HBA1c (%) 6,8±1,2  0,23 6,9±1,6 0   

GFR (MDRD)  (ml/s/1,73m 2 ) 1,19±0,29 0,219 1,13±0,32 1,42±0,18 0,037 

Total cholesterol (mmol/l) 4,9±0,16 0,042 5,12±0,96 4,86±0,21 0,102 

HDL-C (mmol/l) 1,72±0,31 0,216 1,60±0,28 1,75±0,51 0,458 

LDL-C (mmol/l) 3,15±0,55 0,116 3,61±0,78 3,10±0,72 0,257 

Triglycerides (mmol/l) 1,29±0,30 0,031 2,01±0,72 1,23±0,42 0,051 

 
Tab.1 
 
Clinical and laboratory characteristics. Data are shown as account or mean ±SD.  FPG means 

fasting plasma glucose, HbA1c means glycated haemoglobin. GFR means glomerular 

filtration rate, MDRD means modification of diet in renal disease (used for calculation of 

GFR).BP means blood pressure. P (a) values are refered to T1DM vs T2DM group. P (b) 

values are refered to both types of diabetes vs. control group. Statistically significant 

differences among two groups are marked in bold. Comparison of continuous variables were 

performed with t-test, the others with χ2 test. 
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Tab.2 
 
 
 

 
 
 
 
Tab.2  
Oligonucleotides used as primers for polymerase chain reaction and restriction endonucleases 

for restriction analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNP sequence of used primer  PCR 
product  

restriction 
endonuclease 

5´-TTGAGGAAAAGCTCTAGTCCA-3´   L55M TTG/ATG 

5'-GAAAGACTTAAACTGCCAGTCC-3' 

384 bp Hsp92II (CATG) 

5'-TTGTTGCTGTGGGACCTGAG-3'   Q192R CAA/CGA 

5'-AATCCTTCTGCCACCACTCG-3'  

150 bp AlwI (GGATC(N)4) 

5´-AGTTTAATTATGTATTTTCGCGGACCCGGCGGGGAGGAG-3'  -107 C/T GCG/GTG 

5'-GGGGCTCGTGGAGCTGGCAG-3'  

289 bp BsrBI (CCGCTC) 

5'-CAATGTGAGGCCAAAGAAGC-3'  -907G/C AGA/ACA 

5'-CCTTTACCCCTCATTCCCTGAGGTGCCTCTGTACACCCATAT-3'  

244 bp NdeI(CATATG) 
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Tab.3 

 
    LL LM MM QQ QR RR CC CT TT GG GC CC 

n (%) 23 (27) 43 (50) 19 (22)* 49 (57) 22 (26) 14 (17)* 26 (30) 42 (49) 18 (21) 42 (49) 36 (42) 8 (9) T1DM 

PON1 
act 

122±44¶ 119±40 103±48¶ 113±32¶ 115±48 121±33¶ 115±34 119±40 118±36 113±38 120±30 118±34 

n (%) 69 (28) 124 
(51) 

53 (21)* 156 (63) 59 (24) 31 (13)* 71 (29) 123 
(50) 

52 (21) 117 
(48) 

104 
(42) 

25 (9) T2DM 

PON1 
act 

119±34¶ 114±48 108±39¶ 106±48¶ 114±34 118±31¶ 112±30 114±32 113±39 114±31 118±34 115±38 

n (%) 76 (70) 29 (26) 5 (4)* 39 (36) 36 (32) 35 (31)* 37 (33) 55 (50) 18 (17) 57 (51) 44 (40) 9 (9) Controls 

PON1 
act 

206±48 205±52 202±48 202±43 204±31 204±29 199±42 205±38 202±46 206±40 200±32 203±38 

 
 
 

 

Tab.3 

The occurrence of genotypes in studied polymorphisms among T1, T2 diabetic patiens and 

healthy subjects, serum paraoxonase activities separated according to the genotypes in 

compared groups. Data are expressed in mean±SD, n means number of cases, brackets mean 

genotype frequencies (allele frequencies and differences among them are mentioned in text), 

PON1 means enzyme activity in nmol/min/ml. * means differences between genotype 

frequencies MM (L55M) or RR (Q192R) in T1 or T2 DM vs. control subjects with p≤ 0,05. ¶ 

means differences between PON1 activity in LL vs. MM or QQ vs. RR genotype in T1 and 

T2 DM with p≤ 0.05. 
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Tab.4 
 
Genotype MA+ MI+ MA-MI- HbA1c 

CC 0,27 0,26 0,24 6,62±1,35 

CT 0,49 0,49 0,49 6,74±1,30 

TT 0,23 0,24 0,26 6,58±1,12 

GG 0,39 0,36 0,38 6,77±1,39 

GC 0,46 0,48 0,48 6,58±1,46 

CC 0,15 0,16 0,14 6,61±1,32 

 
 
 
 
 
Tab.4 

Genotype frequencies of promotor polymorphisms of PON1 gene according to the presence of 

vascular complications in patients with diabetes mellitus. MA+ means presence of 

macroangiopathy, MI- means presence of microangiopathy, MA-MI- group involves patients 

with no vascular complications. HbA1c is glycated haemoglobin (%) marked as mean±SD. 
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Tab.5  
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 5 

 

Logistic regression analysis for risk factors of vascular complications in diabetes mellitus. 

MA in brackets means presence of macroangiopathy, MI in brackets means presence of 

microangiopathy, OR means odds ratio, 95%CI means confidence interval (α=0,05). MA and 

MI are dependent variables. Genotype, PON activity, HbA1c, duration of diabetes, BMI, sex, 

age and type of diabetes act as independent variables. Variables significantly asssociated with 

macro- or microangiopathy are marked in table as bold. 

 
 

Variable  p (MA) OR; 95%CI (MA) p (MI) OR; 95%CI (MI) 

L55M genotype 0,005 3.11; 1,33-8,86 0,813 0,92; 0,49-1,76 

Q192R genotype 0,028 0,51; 0,27-0,98 0,662 0,94; 0.45-1.65 

-107  C/T  0,345 0,94; 0,86-1,08 0,565 0,78; 0,56-1,08 

- 907 G/C 0,357 0,92; 0,76-1,14 0,61 0,90; 0,78-1,12 

PON1 activity 0,035 0,48; 0,25-0,84 0,042 0,52; 0,34-0,82 

Present HbA1c 0,032 1,35; 1,22-1,57 0,025 1,56; 1,22-1,91 

BMI 0,397 0,96; 0,91-1,08 0,452 0,88; 0,77-1,04 

Duration of diabetes 0,025 1,91; 1,37-4,12 0,032 2,01; 1,80-5,31 

Sex 0,66 0,99; 0,89-1,23 0,83 0,98; 0,88-1,22 

Age 0,324 0,93; 0,59-1,34 0,452 0,96; 0,72-1,28 

Type of diabetes 0,034 1,96; 1,79-2,65 0,049 1,98; 1,63-2,13 
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Figures 
 
 
 
Fig. 1 
 
 

 

 
Fig. 1 

The frequencies of alleles in L55M and Q192R polymorphisms in diabetic patiens and 

healthy subjects. Statistically significant differences between T1DM vs. control subjects are 

expressed by + with p<0,05,  between T2DM vs. control subjects are expressed by * with 

p<0.05. 
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Fig. 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 2 

Box diagram demonstrates glycated hemoglobin values (HbA1c %) in subgroups of Type 1 

and Type 2 diabetic patiens distinquished according to L55M and Q192R genotypes. 

Statistically significant differences between LL vs. MM genotype in L55M polymorphism are 

expressed by *  with p<0.05 and between QQ vs. RR genotype in Q192R polymorhism are 

expressed by +  with p<0.05.   
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Fig. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 3 

Distribution of genotypes in PON1 gene in both types of diabetes mellitus according to 

presence macro-(MA+) or microangiopathy (MI-) or no complications (MA-MI-). 

Explanation of results is mentioned in the text. 
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Fig. 4 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Fig.4 

Data correlation between the values of glycated haemoglobin (HbA1c %) and serum 

paraoxonase activity (PON1) in both types of diabetes mellitus. The correlation coeficients 

(Spearman) are r1= -0,37 (T1DM), r2= -0,13 (T2DM) with p ≤ 0,05 . Dotted lines mean 95% 

confidence intervals. 
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Fig. 5 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. 5 

Cross-correlation between the presence of vascular complications in diabetic patients and the 

level of serum paraoxonase activity. The correlation coeficients are r1=-0,27 (T1DM), r2= -

0,25 (T2DM) with p≤0,05. Dotted lines mean 95% confidence intervals. 
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Abstract 
 
Background: Reactive oxygen species generated by hyperglycaemia modify structure and 

function of lipids, proteins and other molecules taking part in chronic vascular changes in 

diabetes mellitus (DM). Low activity of scavenger enzymes has been observed in patients 

with DM. Protective role of scavenger enzymes may be deteriorated by oxidative stress. This 

study was undertaken to investigate the association between gene polymorphisms of selected 

antioxidant enzymes and vascular complications of DM. 

Results: Significant differences in allele and genotype distribution among T1DM,T2DM and 

control persons were found in SOD1 and SOD2 genes but not in CAT gene (p <0,01). Serum 

SOD activity was significantly decreased in T1DM and T2DM subjects compared to the 

control subjects (p<0,05). SOD1 and SOD2 polymorphisms may affect SOD activity. Serum 

SOD activity was higher in CC than in TT genotype of SOD2 gene (p<0,05) and higher in AA 

than in CC genotype of SOD1 gene (p<0,05). Better diabetes control was found in patients 

with CC than with TT genotype of SOD2 gene. Significantly different allele and genotype 

frequencies of SOD2 gene polymorphism were found among diabetic patients with 

macroangiopathy  and  those without it. No difference was associated with microangiopathy 

in all studied genes. 

Conclusions: The results of our study demonstrate that oxidative stress in DM can be 

accelerated not only due to increased production of ROS by hyperglycaemia but also by 

reduced ability of antioxidant defense system caused at least partly by SNPs of some 

scavenger enzymes.  
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Background 
 
      It is a well-estabilished fact that diabetes mellitus is a risk factor for cardiovascular 

disease [1] which is leading cause of death in diabetic population [2]. It is also well-known 

fact that tight control of diabetes is effective in reducing vascular complications [3]. One of 

the principal pathways to develop vascular complications is the production of  ROS [4]. There 

are multiple sources of oxidative stress in diabetes including nonenzymatic and enzymatic 

pathways [5]. While ROS are generated under physiological conditions [6], excess generation 

of ROS  has pathological consequences [7]. ROS can stimulate oxidation of LDL, forming 

ox-LDL, which is not recognized by the LDL receptor leading to foam cell formation[8]. ROS 

can activate formation of AGE [9], polyol pathway [10], hexosamine pathway and PKC [11], 

involved in the pathogenesis of vascular complications [12]. Superoxide is dismutated to 

H2O2 by MnSOD in the mitochondria and by CuZnSOD in the cytosol [13]. H2O2 is 

converted to H2O and O2 by glutathione peroxidase or  catalase in the mitochondria and the 

lysosomes [14]. 

         We still have to elucidate the fact that some patients with DM develope vascular 

complications but this cannot be seen in the others with the same level of disease control [15]. 

We have focused on genes encoding superoxide dismutases and catalase. Specifically, we 

have focused on SNPs for their likely functional role: SOD1 +35A/C (refSNP ID: rs2234694) 

which is located adjacent to the splice site (exon3/intron3 boundary), SOD2 Ala16Val 

(refSNP ID: rs4880) which has been suggested to alter protein structure [16] and function 

(C/T substitution in exon 2, codon position 2, aminoacid position 16) and catalase -21A/T 

(refSNP ID: rs7943316) which is located inside the promotor region just proximal to the start 

site. 

        CuZnSOD also called SOD1, EC 1.15.1.1 is one of the cellular defense systems for 

oxidative insults [17]. The increase of CuZnSOD expression in human smooth muscle cells 
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protects against oxidative injury. OxLDL caused an increase in the DNA binding activity of 

activator protein-1  and nuclear factor κB, which is inhibited by CuZn-SOD overexpression. 

MnSOD also called SOD2, EC 1.15.1.1 is present in the mitochondria. C/T substitution 

(GCT/GTT) has been shown to change the structural conformation of the mitochondrial 

targeting sequence (MTS) of the enzyme. Associations have been found between the 

Ala16Val SNP and neurodegenerative disorders [18]. CAT, EC 1.11.1.6 is present in the 

peroxisomes and exists as a dumbbell-shaped tetramer of four identical subunits. Several 

SNPs in the CAT gene have been reported, most of these are associated with acatalasaemia 

[19]. 
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Methods 

Subjects 

     Total of 120 T1DM, 306 T2DM and control group of 140 healthy subjects without family 

history of diabetes were examined in this study. Diagnosis of T1DM and T2DM was based on 

WHO/ADA definition of diabetes (1999), healthy subjects don´t meet the criteria for the 

diagnosis of DM. They were in good health and namely free of any comorbidities often 

associated with DM, especially with T2DM (arterial hypertension, obesity, 

hyperlipoproteinaemia) and other endocrine disorders. Microangiopathy was confirmed by 

ophthalmoscopy or by the presence of peripheral neuropathy (diagnosis was based on clinical 

features and by the physical examination using 10 g monofilament, tuning fork and 

biothesiometry) in 167 patients who did not have any evidence of macrovascular disease from 

the clinical picture (no history of angina pectoris, normal ECG records or normal 

coronarography). In the case of suspection on autonomic neuropathy made from physical 

examination (tachycardia recorded by ECG in the resting state, systolic blood pressure 

reaction on orthostatism) patients were excluded from this group. 66 subjects had 

macrovascular complications manifested by ischaemic heart disease (diagnosis was based on 

ECG or coronarography), ischemic disease of the lower limbs (diagnosis was based on 

angiography of lower limbs arteries) or had history of stroke (diagnosis based on clinical 

features and computer tomography). The remaining 161 diabetic patients were free of any 

complications. Clinical and laboratory characteristics are shown in Tab.1. The research has 

been carried out within the ethical framework, informed consents of all participants are 

documented. 
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Laboratory measurements 

     Venous blood samples were drawn after an overnight fasting. Plasma (Li-Heparine)  

glucose, creatinine were measured in central biochemistry laboratory. Serum total cholesterol, 

HDL-cholesterol and triglycerides (TG) were measured by automated enzymatic methods on 

Hitachi analyzer, LDL cholestrol was calculated according to Friedewald formula. HbA1c 

was measured by high-performance liquid chromatography. Superoxide dismutase  activity  

was determined spectrophotometrically by xanthine/xanthine oxidase system by Genesys 5 

spectrophotometer, USA . The method is based on the reaction described by McCord and 

Fridovich [20]. SOD activity was expressed in international units (U). 

DNA analysis 

      Blood was extracted from the peripheral blood (5-10 ml) and genomic DNA was prepared 

from leucocytes (minimal amount of leucocytes was 3,5 . 109 /l ) by sodium dodecylsulphate 

(SDS) lysis by ammonium acetate extraction and ethanol precipitation. Determination of the 

SOD and  CAT polymorphisms was achieved by PCR-RFLP analysis. Details are shown in 

Tab.2. Digested PCR products were visualised by UV transillumination following ethidium 

bromide staining and migration compared against DNA ladder and a positive RFLP control 

sample. 3% agarose gel including 0,5 µg/ml ethidium bromide, 10 µl of molecular markers 

(two different types used simultaneously) and 20 µl of amplicon for the other wells were 

applied for electrophoresis. 0,5xTBE buffer (pH 8) including 0,5 µl/ml ethidium bromide was 

used. Running conditions were 100 V, 40 mA and 140 min. Informations about all SNPs and 

SNP ID were obtained from the NCBI homepage and all SNPs have been validated by 

multiple, independent submissions to the refSNP cluster. The genotyping success rate was 

95.0% (range 91.1 to 98.4%). Water control, internal controls and previously genotyped 

samples were included in each plate to ensure accuracy of genotyping. Positive and negative 

controls were used in each genotyping assay.  To ensure quality control, the genotyping 
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analysis was performed "blind" with respect to case/control status. About 10% of the samples 

were randomly selected to be genotyped again by a different investigator, who was also 

unaware of the status of studied subjects.The results were concordant. The polymorphisms 

were also examined by PCR and RFLP analysis described previously [21,22,23]. 

Statistical analysis 
 
      Age, BMI and duration of diabetes were compared between studied groups using 

Student's t-test. Statistical analyses of frequency counts were performed using the Chi-square 

(χ2) test. Comparison of continuous variables (HbA1c) among the SOD genotypes was 

performed with the use of analysis of variance (ANOVA). A logistic regression analysis was 

performed to evaluate the interaction between the genotypes and other variables in relation to 

the prevalence of macro- or  microangiopathy. In this analysis, the dependent variable was the 

presence or absence of vascular complication. Independent variables included in this analysis 

were BMI, age, present HbA1c level, type of diabetes, duration of diabetes, SOD activity and  

genotype. P values <0.05 were considered as significant. The laboratory data are expressed as 

means ± SD. The analysis was performed using programme Statistica 6.0 (StatSoft). Testing 

for deviation from Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) was performed and all the observed 

genotype frequencies were in agreement with HWE. 
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Results 
 
SOD activity 
 
      Serum SOD activity was significantly decreased in T1DM (0,75±0,18 U; 95% CI: 0,72, 

0,79 ) and in T2DM patients (0,71±0,33; 95% CI: 0,67, 0,74) compared to the control subjects 

(1,67±0,33, 95% CI: 1,61, 1,72), both p< 0,01. Differences between T1DM and T2DM in 

SOD activity were not found statistically significant (p=0,14). No gender or age influence on 

its activity was found in diabetic patients or healthy subjects. Difference in SOD activity 

between diabetic patients and healthy subjects is probably accountable not only by genotype 

background but also by various effects in terms of diabetes, e.g. enzyme glycation.The lower 

serum SOD activity was found in patients (T1DM and T2DM) with macrovascular 

complications (0,51±0,31 U; 95%CI: 0,43, 0,58) than in those with microvascular 

complications (0,74±0,16 U; 95%CI: 0,71, 0,76), p<0,01 or without any vascular 

complications (0,76± 0,34 U;95%CI: 0,71, 0,81), p< 0,05.   

The effect of the SOD1 +35A/C  polymorphism on SOD  activity in healthy subjects and 
diabetic patients with DM. 
 
      The AA  genotype was the most common observed in the healthy subjects followed by the 

AC genotype, whereas the AC was more common than  the AA genotype in T1DM and 

T2DM patients (Tab. 3). Significant differences between the allele and genotype frequencies 

for the SOD1 +35A/C polymorphism was observed in T1DM as compared to controls (A: 

0.69 vs 0.52, p<0.01; C: 0.31 vs. 0.48, p<0.05) and similarly in T2DM (A: 0.58 vs. 0.52; C:  

0.42 vs 0.48, p<0.05). This SNP was related to SOD serum activity.  Higher activities were 

found in AA than in CC genotypes of diabetic patients (Tab. 3).  Statistical analysis (analysis 

of variance) showed significant trend towards possible association of AA genotype with 

higher activity (P (trend) = 0.029). Diabetic and healthy subjects have been pooled together as 

one group in the study of association between SOD activity and genotypes to improve 
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statistical power of analysis. Differences among these subjects in age, duration of diabetes, 

presence of other co-morbidities were included.  

Relationship between the SOD2 Ala16Val (C/T)  polymorphism and SOD activity in 
healthy subjects and patients with DM. 
 
      The TT genotype (Val/Val) was the most common in both T1DM and T2DM patients, CT 

genotype was the most common in healthy subjects whereas the CC genotype (Ala/Ala) was 

the rarest one in all groups (Tab. 3). The allele frequency of the SOD2 polymorphisms was 

significantly different in healthy persons compared to T1DM and T2DM patients (T allele 

(Val): 0.54 (controls) vs. 0.81 (T1) or 0.85 (T2), p<0.05 and C allele (Ala): 0.46 (controls) vs. 

0.19 (T1) or 0.15 (T2), p<0.05 (Fig. 1).  In all groups of diabetic patients SOD activity was 

the highest in the CC genotype (Ala/Ala) and the lowest in the TT genotype (Val/Val) (Tab. 

3.). 

CAT  polymorphism in diabetes mellitus. 

 
       We found no statistically significant differences between frequencies in alleles of  CAT 

SNP between diabetic patients and healthy subjects (p=0,294) (Tab.3). Control of diabetes 

was not influenced by polymorphisms in the CAT gene  (Tab. 4).  

The association of  enzyme activity and polymorphisms in SOD1 and SOD2 with 
diabetes control and vascular complications of diabetes mellitus. 
 
       Diabetes control expressed by glycated haemoglobin values was poorer in TT genotype 

(Val/Val) of SOD2 (7,10±1,51; 95%CI: 6,42-7,91 in T1DM and 7,29±1,49; 95%CI: 6,70-8,46 

in T2DM) than in CC genotype (Ala/Ala) of SOD2 (6,39±1,1; 95%CI: 5,7-7,0 in T1DM and 

6,71±1,21; 95%CI: 5,73-6,99 in T2DM), p<0,05.  

       No effect of SNP in SOD1 gene on diabetes control was found. Glycated haemoglobin 

was 6,7±1,4; 95%CI: 5,41-6,23 in T1DM and 6,9±1,4; 95%CI: 5,48-6,09 in T2DM, both in 

AA genotype of SOD1 gene and 6,59±1,22, 95%CI: 5,08-6,24 in T1DM and 6,61±1,51; 

95%CI: 5,02-6,05 in T2DM, both in CC genotype of SOD1 gene, with p=0,124.  
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        Similar findings were made in CAT gene. Glycated haemoglobin was 6,14±1,11; 95% 

CI: 6,06-6,57 in T1DM and 6,50±0,85; 95%CI: 6,32-7,25 in T2DM, both in AA genotype of 

CAT and 6,19±1,32, 95% CI: 6,09-6,60 in T1DM and 6,61±0,54; 95%CI: 6,45-7,05 in 

T2DM, both in TT genotype of CAT gene, with p=0,249.  

         Significantly different genotype frequencies of SNPs were found in diabetic patiens 

(T1DM and T2DM) with macroangiopathy (MA+) in SOD1 and SOD2 genes. When 

compared these with CC genotype vs. AC and AA genotypes of SOD1: OR (odds ratio) was 

1.73; 95% CI 1.45-5.37 with p<0,05,  CC genotype (Ala/Ala)  vs. CT (Ala/Val) and TT 

(Val/Val) genotypes of SOD2: OR was 0,62; 95%CI  0,58-0,90 with p<0,01. When compared  

AA genotype vs. AT and TT genotypes of CAT: OR was 1.05; 95%CI 0,78-1,13, p=0,851.         

         Macroangiopathy was associated with significantly higher frequency of  C allele in 

SOD1 gene (0,58 in MA group vs. 0,42 in DM group without complications, p<0,01), lower 

frequency of C alelle (Ala) in SOD2 gene (0,28 in MA group vs. 0,39 in DM group without 

vascular complications, p<0,05) whereas no such distribution was found in CAT gene, 

p=0,594. 

         No differences in genotype frequencies were associated with microangiopathy (MI+). 

When compared these with CC genotype vs. AC and AA genotypes in SOD1:  OR was 0,91; 

95%CI 0.74-1.32 with p= 0.783, CC genotype (Ala/Ala) vs. CT (Ala/Val) and TT (Val/Val) 

genotypes in SOD2: OR was 0,96; 95% CI 0.52-1.38 with p= 0.852 and AA genotype vs. AT 

and TT genotypes in CAT: OR 1,04 95%; CI 0,37-1,26 with p=0,814. No statistically 

significant differences in allele frequencies were found in all SNPs of the studied genes in the 

patients with microangiopathy when compared with patients without vascular complications 

(C allele in SOD1 was 0,47 in MI group vs. 0,42 in DM group without complications, 

p=0,118, T allele in SOD2 was 0,35 in MI group vs. 0,39 in DM group without complications, 
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p= 0,242).  Frequencies of genotypes ranged according to presence of vascular complications 

in both types of diabetes mellitus are showed  in Fig. 1. 

          We found negative correlation between serum superoxide dismutase activity (SOD) in 

both types of diabetes mellitus and the values of glycated haemoglobin (HbA1c %) (Fig. 2), 

as well as the presence of vascular complications in both types of diabetes (Fig.3). 

           Association of the SOD1, SOD2 and CAT polymorphism, BMI, age, duration of 

diabetes, sex, type of diabetes and SOD activity as independent variables with the presence of  

microangiopathy or macroangiopathy as dependent variables was performed using a logistic 

regression model. This analysis indicated that SOD1 and SOD2 genotypes are significantly 

associated with macroangiopathy. Another variables significantly associated (p<0,05) with 

angiopathy were HbA1c, SOD activity and duration of diabetes. No independent contribution 

has been demonstrated for age, sex, BMI and the type of diabetes. (Tab.5). 
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Discussion  
 
        Our findings in SOD2 gene are in agreement with previous observations of other authors 

[24]. We also confirmed known fact that serum SOD activity is significantly reduced in 

patients with DM [25]. The presence of TT (Val/Val) genotype in SOD2 gene was associated 

with poorer diabetes control in comparison with CT (Ala/Val) and CC (Ala/Ala) genotypes.  

Macroangiopathy was associated with significantly lower frequency of C (Ala) alelle of 

Ala16Val SNP of SOD2 gene. This has not been confirmed by another study focused on the 

role of antioxidative enzymes (including SOD2) in determining genetic susceptibility to the 

coronary artery disease in patients with T2DM [26].   Other studies suggest that Ala16Val 

SNP of SOD2 gene is not related to pathogenesis of diabetes but is associated with 

microangiopathy expressed as microalbuminuria [27] or macular edema in patients with 

T2DM [28]. No such distrubution was found in microangiopathy in our study. Finally, we 

found negative correlation between SOD activity in both types of diabetes and level of control 

(expressed by glycated haemoglobin) and presence of microangiopathy or macroangiopathy.  

          SNP in the signal sequence of SOD2 (Ala16Val) appears to be a minor determinant of 

carotid atherosclerosis [19]. The Ala type of SOD2 might have an common alfa-helical 

structure while the Val type might change its conformation to beta-sheet [29]. The Val variant 

of the SOD2 might be present at a lower concentration in the mitochondria. The processing 

study of these 2 leader signals has suggested that the basal level of the SOD2 activity might 

be the highest for Ala/Ala genotype (C/C) [29]. Observed positive association of 

macroangiopathy and high levels of glycated haemoglobin with the SOD2-Val/Val genotype 

could be explained, at least in part, by the Val izoform of the SOD2. It may lead to decrease 

resistance against ROS produced in the mitochondria and to oxidative damage of proteins[30]. 

The Ala allele of the SOD2 gene is more widespread than the Val allele in Caucasian 

population in contrast to Asian populations. 
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        Our results are indicative of potential effect of A/C SNP in SOD1 gene on enzyme 

activity. It is known that deficiency in SOD1 results in increased levels of vascular superoxide 

and peroxynitrite and impaired endothelium-dependent  relaxation in both large arteries and 

microvessels [31] and caused hypertrophy of arteries [32]. Macroangiopathy was associated 

with significantly higher frequency of  C allele of +35 A/C SNP of SOD1 gene whereas no 

such distrubution was found in microangiopathy. 

           We found no statistically significant differences in distribution of CAT alleles in 

studied SNP and no impact of this SNP on the presence of vascular complications and the 

level of glycated haemoglobin. Hypocatalasaemic patients were found to have higher plasma 

levels of homocysteine and lower levels of folate [19], suggesting these patients are at greater 

risk for cardiovascular diseases. SNPs in the catalase promoter have been identified in a 

Swedish population [33] but their relationship to the vascular disease risk has not been 

determined. A variant within the catalase promoter region has been associated with essential 

arterial hypertension in an isolated Chinese population [34]. T1DM susceptibility locus on the 

chromosome 11p13 near to the catalase gene supports the idea of CAT gene may play a role 

in DM [35]. On the other side another authors found no evidence for a major effect of CAT 

SNPs  on T1DM susceptibility in two large sample collections [36].      

       The study inconsistency in the association between genotypes and DM or cardiovascular 

disease is partly due to limits of conventional cross-sectional and retrospective case-control 

studies because selection bias have to be considered and the statistical analysis might have 

failed to demonstrate any significant differences. Large differences among ethnic populations 

are known in the distribution of genotypes which could be the reason for differences in 

studies. 
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Conclusions 

        The presented findings show that the genotype distribution of the SOD1 and SOD2 in 

patients with diabetes mellitus can differed from nondiabetic individuals. We are conscious of 

the limitation of this study with relatively small sample size in comparison with wide 

epidemiological studies, especially by providing subgroup analysis within the group with 

diabetes mellitus. Nevertheless the results of small studies with similar conclusions may spark 

off suquent research.  Genetic background may be at least partly associated with disease 

control of diabetes and consequently enzyme activities protecting against oxidative stress. 

Vascular disorders like atherosclerosis are then the results of combined genetic and metabolic 

changes. 
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Tables 
 
Table 1     Clinical and laboratory characteristics. 
 

  T1DM P values 
(a)  

T2DM Controls P values 
(b) 

Gender (males/females) 58/62 0,602       156/150 93/87 0,198 

Mean age (years) 40±12  0,022 57±15 39±9  0,043 

Duration of DM (years) 18±9 0,853 17±8 0 -  

BMI (kg/m2) 22±4 0,03 30±5 21±5 0,027 

Systolic BP (mmHg) 120±10 0,748 125±25 120±20 0,676 

Diastolic BP (mmHg) 60±20 0,521 70±30 70±15 0,621 

Microvascular complications(n) 40 0,048 159 0  - 

Macrovascular complications(n) 14 0,016        52 0  - 

FPG (mmol/l) 6,60±1,35  0,058 7,82±2,29  4,95±0,76  0,009 

HbA1c (%) 6,1±1,9  0,321 6,7±1,8 0  - 

GFR (MDRD)  (ml/s/1,73m 2 ) 1,23±0,35 0,179 1,09±0,28 1,35±0,22 0,041 

Total cholesterol (mmol/l) 4,8±0,5 0,042 5,3±0,7 4,8±0,3 0,205 

HDL-C (mmol/l) 1,55±0,35 0,216 1,31±0,32 1,75±0,66 0,325 

LDL-C (mmol/l) 3,22±0,53 0,116 3,57±0,81 3,10±0,74 0,234 

Triglycerides (mmol/l) 1,31±0,30 0,031 1,99±0,79 1,23±0,48 0,038 
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Table 2      Sequences of used primers and used restrictases. 
 
 

 
SNP 

sequence of used 
primers 

restriction 
endonuclease 

restriction 
fragments 

 
5´CTATCCAGAAAACACGGTG

GGCC 3´ 
 

SOD1    35 A/C 
 

5´TCTATATTCAATCAAATGCT
ACAAAAC3´ 

 
 
 

 
HhaI 

 
 
 
 

C allele 71bp and 207 
bp 

 
 

A allele 278 bp 

 
5´GCTGTGCTTTCTCGTCTTCA

G 3´ 
 

SOD2 A16V (C/T) 
 

 
5´TGGTACTTCTCCTCGGTGAC

G3´ 
 

BsaWI C allele 267 bp 
 

T allele 183bp and 
84bp  

 
5'-

AATCAGAAGGCAGTCCTCCC-
3' 

CAT      -21 A/T 
 

5'-
TCGGGGAGCACAGAGTGTAC-

3' 

HinfI A allele 203 bp and 
47bp 

 
T allele 250bp 

 

 
 
 
Table 3     SOD activities according to genotype, genotypes frequencies. 
 

 
 

The occurrence of genotypes in studied polymorphisms among T1, T2 diabetic patiens and 

healthy subjects (controls), serum superoxide dismutase activity separated according to the 

genotypes in compared groups (AA/AC/CC in SOD1 gene, TT/CT/CC in SOD2 gene, 

AA/AT/TT in CAT gene). Data are expressed in mean±SD, n means number of cases, 

brackets mean genotype frequencies (allele frequencies and differences among them are 

mentioned in text), SOD act means enzyme activity. 

 

  AA AC CC TT 
(Val/Val) 

CT 
(Ala/Val) 

CC 
(Ala/Ala) 

AA AT TT 

n (%) 58 (48) 50 (42) 12 (10) 79 (66) 36 (30) 5 (4) 48(40) 53 (44) 19(16) T1DM 

SOD 
act 
(U) 

0,76±0,15 0,74±0,13 0,73±0,19 0,73±0,14 0,74±0,23 0 ,77±0,18    

n (%) 104 (34) 147(48) 55(18) 220(72) 80(26) 6 (2) 110(36) 147(48) 49(16) T2DM 

SOD 
act 
(U) 

0,73±0,29 0,72±0,36 0,70±0,31 0,72±0,28 0,72±0,19 0 ,75±0,15    

n (%) 49 (27) 90 (50) 41(23) 52(29) 90 (50) 38(21) 67(37) 86(48) 27 
(15) 

Controls 

SOD 
act 
(U) 

1,66±0,31 1,67±0,35 1,66±0,28 1,58±0,28 1,60±0,35 1 ,63±0,08    
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Table 4    Genotype frequencies in CAT gene according to presence of vascular 

complications and values of glycated haemoglobin according to  the genotype.    

 

Genotype MA+ MI+ MA-MI- HbA1c 

AA 0,28 0,32 0,34 6,28±1,25 

AT 0,50 0,49 0,49 6,35±1,10 

TT 0,22 0,19 0,17 6,32±1,22 

 

Genotype frequencies of CAT gene according to the presence of vascular complications in 

patients with diabetes mellitus. MA+ means presence of macroangiopathy, MI+  means 

presence of microangiopathy, MA-MI- group involves patients without vascular 

complications. HbA1c is glycated haemoglobin (%) marked as mean±SD. 
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Table 5    Logistic regression analysis for risk factors of  the vascular complications in 

diabetes mellitus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA in brackets means presence of macroangiopathy, MI in brackets means presence of 

microangiopathy, OR means odds ratio, 95%CI means confidence interval (α=0,05). MA and 

MI are dependent variables. Genotype (SOD1, SOD2, CAT), SOD activity, HbA1c, duration 

of diabetes, BMI, sex, age and type of diabetes act as independent variables. Variables 

significantly asssociated with macroangiopathy or microangiopathy are marked in table as 

bold. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable p (MA) OR; 95%CI (MA) p (MI) OR; 95%CI (MI) 

SOD1 35 A/C 0,048 1,73; 1,45-5,37 0,783 0,91; 0,74-1,32 
SOD2  A16V 0,009 0,62; 0,58-0,90 0,852 0,96; 0.52-1.38 
CAT -21 A/T 0,851 1,05; 0,78-1,13 0,814 1,04; 0,37-1,26 
SOD activity 0,040 0,48; 0,25-0,9 0,048 0,62; 0,44-0,91 
Present HbA1c 0,039 1,28; 1,12-1,87 0,041 1,26; 1,12-1,81 
BMI 0,686 0,97; 0,90-1,11 0,852 0,98; 0,87-1,04 
Duration of diabetes 0,038 1,96; 1,38-3,27 0,038 2,01; 1,50-4,31 
Sex 0,86 0,97; 0,89-1,22 0,80 0,95; 0,88-1,15 
Age 0,124 0,73; 0,49-1,54 0,152 0,81; 0,52-1,28 
Type of diabetes 0,084 

 
0,96; 0,89-1,65 0,079 0,88; 0,73-1,17 
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Figures 

 

Fig. 1 

 

 

 

Figure 1    Genotype frequencies according to presence of vascular complications. 
 
Distribution of genotypes in SOD1 (A/C allele) and SOD2 (C/T allele, Ala/Val)  in both types 

of diabetes mellitus according to presence of macroangiopathy (MA+) or microangiopathy 

(MI+) or no complications (MA-MI-). Explanation of results is mentioned in the text. 
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Fig. 2 

 

 

 

 

 

Figure 2    Correlation between SOD activity and glycated haemoglobin. 

     

Data correlation between the values of glycated haemoglobin (HbA1c %) and serum 

superoxide dismutase activity (SOD) in both types of diabetes mellitus. The correlation 

coeficients (Spearman) are r1= -0,41 (T1DM), r2= -0,23 (T2DM) with p <0,05 . Dotted lines 

mean 95% confidence intervals. 
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Fig. 3 

 

 

 

 

 

 
Figure 3    Correlation between presence of vascular complications and SOD activity. 

Cross-correlation between the presence of vascular complications in diabetic patients and the 

level of serum superoxide dismutase activity. The correlation coeficients (Spearman) are r1= -

0,29 (T1DM), r2= -0,28 (T2DM) with p<0,05. Dotted lines mean 95% confidence intervals. 
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Závěr 
 
      V následujícím textu jsou shrnuty hlavní výsledky, kterých bylo v jednotlivých 

oblastech dosaženo. 

 

 

Enzymová aktivita antioxidačního enzymu paraoxonázy 1 (PON1) byla statisticky 

signifikantně nižší u pacientů s diabetes mellitus obou typů v porovnání s kontrolní 

skupinou zdravých osob. 

 

Alelická i genotypová frekvence studovaných polymorfismů L55M a Q192R v 

kódující oblasti genu PON1 se statisticky signifikantně lišila u pacientů s diabetes 

mellitus obou typů v porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob. 

 

V rámci polymorfismů promotorové oblasti genu pro PON1 nebylo nalezeno 

rozdílu v alelické či genotypové frekvenci při porovnání pacientů s diabetes mellitus 

a zdravých osob. 

 

Lepší dlouhodobá kompenzace diabetu (stanovená dle glykovaného hemoglobinu) 

byla statisticky signifikantně asociována s přítomností LL genotypu L55M 

polymorfismu a RR genotypu Q192R polymorfismu v genu pro paraoxonázu 1. 

 

Přítomnost makroangiopatie byla statisticky významně asociována s vyšší alelickou 

frekvencí M alely a nižší alelickou frekvencí R alely studovaných polymorfismů 

PON1.  

 

V rámci polymorfismů promotorové oblasti genu pro PON1 nebylo nalezeno 

rozdílu v alelické či genotypové frekvenci ve vztahu k přítomnosti makroangiopatie 

či úrovně dlohodobé kompenzace diabetu. 

 

Nebyla nalezena asociace mezi přítomnmostí mikroangiopatických komplikací 

diabetu a studovanými polymorfismy v genu PON1 v kódující i promotorové 

oblasti. 
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Enzymová aktivita paraoxonázy 1 negativně korelovala s hodnotami glykovaného 

hemoglobinu u osob s diabetes mellitus. 

 

Enzymová aktivita paraoxonázy 1 byla signifikantně nižší u osob s výskytem 

cévních komplikací diabetes mellitus.  

 

Enzymová aktivita superoxiddismutázy byla signifikantně nižší u pacientů s 

diabetes mellitus v porovnání se zdravými osobami. Přičemž enzymová aktivita u 

diabetiků s makroangiopatií  byla v porovnání s enzymovou aktivitou diabetik ů s 

mikroangiopatií nižší. 

 

Alelická i genotypová frekvence studovaných polymorfismů +35A/C v genu pro 

superoxiddismutázu 1 (SOD1) a Ala16Val  v genu pro superoxiddismutázu 2 

(SOD2) se statisticky signifikantně lišila u pacientů s diabetes mellitus obou typů v 

porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob. 

 

V rámci polymorfismu  -21 A/T v genu pro katalázu (CAT) nebylo nalezeno rozdílu 

v alelické či genotypové frekvenci při porovnání pacientů s diabetes mellitus a 

zdravých osob. 

 

Lepší dlouhodobá kompenzace diabetu (stanovená dle glykovaného hemoglobinu) 

byla statisticky signifikantně asociována s přítomností  CC (Ala/Ala) genotypu 

Val16Ala  polymorfismu v genu SOD2. 

 

Polymorfismy v genech  SOD1 a CAT nevykazovaly rozdílu v alelické či genotypové 

frekvenci ve vztahu k úrovni dlouhodobé kompenzace diabetu. 

 

Přítomnost makroangiopatie byla asociována s vyšší alelickou frekvencí C alely 

+35A/C polymorfismu SOD1 genu a nižší alelickou frekvencí C (Ala) alely 

Val16Ala polymorfismu SOD2 genu. V CAT genu nebyla nalezena asociace s 

výskytem makroangioaptie ve studovaném polymorfismu. 
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Nebyla nalezena asociace mezi přítomnmostí mikroangiopatických komplikací 

diabetu a všemi studovanými polymorfismy v genech SOD1, SOD2 a CAT.  

 

Enzymová aktivita SOD negativně korelovala s hodnotami glykovaného 

hemoglobinu u osob s diabetes mellitus a byla signifikantn ě nižší u osob s výskytem 

cévních komplikací diabetes mellitus.  
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