
                                
 
 

                     Univerzita Karlova v Praze 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

                                      KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 

 
                               
 
 
                                                 
 
Sledování účinku atorvastinu na proces aterogeneze u apoE-/-

/LDLR-/-  double knock-out myšího modelu aterosklerózy II  

                                    
                                  Diplomová práce 
 
 
 
 
 
Vedoucí diplomové práce :  PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

Vedoucí katedry :             Doc. RNDr. Vladimír Semecký, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hradec Králové, 2008                                                    Zbyněk Stráský                              

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně 

s přispěním vedoucího práce. Veškerá literatura a podkladové materiály, 

z nichž jsem při zpracování čerpal, jsou uvedeny v seznamu literatury a v práci 

řádně citovány. Nemám námitek proti půjčování nebo zveřejňování mé 

diplomové práce nebo jejích částí se souhlasem katedry. 

 

V Hradci Králové 15. května 2008                                             Stráský Zbyněk 

 
 



 3 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat PharmDr. Petru Nachtigalovi, Ph.D. za odborné 

vedení diplomové práce a poskytnuté rady. Dále bych chtěl poděkovat         

Mgr. Nadě Pospíšilové za veškeré konzultace při práci v laboratoři.   

 



 4 

Abstrakt 
 

Ateroskleróza, neboli „kornatění tepen“ je degenerativním onemocněním 

cév. Ateroskleróza se někdy označuje jako „nemoc 20. století“. 

Dvojnásobně knokautované myši (apoE/LDL – receptor double – 

knockout) reprezentují nový model pro studium aterogeneze, který je schopen 

rozvinout závažný stupeň hyperlipidémie a aterosklerózy.  

Statiny (neboli kompetitivní inhibitory 3hydroxy-3-methyl-glutaryl-

koenzym A-reduktázy) patří v současné době mezi nejúčinnější a celosvětově 

nejpoužívanější hypolipidemika s příznivými účinky na hladiny sérových lipidů i 

na celkovou a kardiovaskulární mortalitu. Snižují především hladiny celkového 

cholesterolu a LDL cholesterolu. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a popsat expresi endoglinu 

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

chtěli zjistit, jak jsou tyto proteiny ovlivněny podáváním atorvastatinu.  

U všech myší byl zahájen výkrm experimentálními dietami ve věku 8 

týdnů. Zvířata byla náhodně rozdělena do 2 skupin. Kontrolní, které byla 

podávána pouze aterogenní dieta a atorvastatinové, které byla podávána 

aterogenní dieta obohacena o 100 mg atorvastatinu na 1kg váhy denně. 

Výsledky biochemické analýzy prokázaly, že osmitýdenní podávání 

atorvastatinu mělo výrazně hypolipidemický efekt.  

Dále byla prokázána exprese endoglinu na cévním endotelu, a to jak 

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

analýza prokázala nárůst exprese endoglinu ve stěně cévy po podávání 

atorvastatinu. 

Tyto výsledky naznačují, že endoglin může být potenciálním cílem účinku 

atorvastatinu a zároveň proteiny působící antiaterogenně. 
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Abstract 
 

Atherosclerosis, or sclerosis of arteries, is a degenerative disease of 

arteries. Sometimes it is called „the disease of 20th century“.  

ApoE/LDL – receptor double knockout mice represent a new animal 

model for study of atherogenesis, which is characterized by severe 

hyperlipidaemia and atherosclerosis.  

Statins (or competitive inhibitors 3-hydroxyl-3-methyl-glutaryl-coenzym A-

reductase) currently belong to the most efficient and the most useful 

hypolipidemic drugs for all over the world. They decrease mainly levels of total 

cholesterol and LDL cholesterol. 

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

atherosclerotic plaques in apoE/LDL-receptor deficient mice. Moreover we 

wanted to determine the effect of atorvastatin treatment on the expression of 

both endoglin..  

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

group of animals was fed with the western type diet. The same atherogenic diet 

was used in ATV group, where atorvastatin was added to the atherogenic diet 

at the dosage of 100 mg/kg per day.  

The results of this thesis confirmed the expression of endoglin in 

atherosclerotic lesions in ApoE/LDLR-deficient mice. The expression of 

endoglin was located on the aortic vascular endothelium and in other smaller 

vessels and capillaries of surrounding myocardium. Atorvastatin treatment 

resulted in a strong hypolipidemic effect.  

In addition western blot analysis showed significant increase of the 

expression of endoglin after atorvastatin treatment.  

These results indicate that endoglin could be potencional target of atorvastatin 

effect and suggesting these proteins could have antiatherogenic properties. 
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1 Úvod 
 
 Ateroskleróza je civilizační choroba, která souvisí s uspěchaným 

životním stylem moderní doby ve velkých městech a nejen tam. Jde o 

kardiovaskulární onemocnění zapříčiňující vysokou morbiditu a mortalitu po 

celém světě, hlavně ve vyspělých zemích. Ateroskleróza je počátek možných 

vážných onemocnění, jako jsou různé ischemické choroby srdeční a mozkové 

cévní příhody. 

 Dalo by se říci, že za většinu problémů si můžeme „sami“, a to jak se ke 

svému tělu chováme. Pokud pomineme genetické predispozice pro vznik 

aterosklerózy, tak hlavní důvody vzniku jsou námi ovlivnitelné faktory, jako jsou 

kouření, nadváha a obezita zapříčiněné špatným stravováním. S tím související 

vysoké hladiny cukrů, cholesterolu a triacylglycerolu. Pokud by se podařilo 

omezit tyto neřesti, tak by boj s touto nemocí mohl být o mnoho procent snazší 

a účinnější. Problémem je, že toto onemocnění je po dlouhou dobu utajené, a 

proto lidé nepociťují, že by měli ve svém životním stylu něco měnit. A když se 

tak stane, tak už je obvykle pozdě.  

Tato diplomová práce tedy byla zaměřena na studium jednoho 

potenciálně nového markeru endoglinu, přičemž byla zároveň sledována jeho 

exprese po podávání atorvastatinu.  
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2 Ateroskleróza 
 
      Ateroskleróza bývá charakterizována jako různorodá kombinace 

změn arteriální intimy, která ústí v místní akumulaci lipidů, dalších součástí krve 

a fibrózní tkáně, provázená změnami v médii cévní stěny. Je způsobena 

různými neovlivnitelnými, avšak i ovlivnitelnými faktory. Ty budou probrány dále 

v textu. 

Postihuje velké a střední tepny tvorbou lézí s následným ateromem 

(ztluštění stěny cévy), které může vést až k ucpání krevního průtoku. Místa 

výskytu aterosklerózy nejsou náhodná. K hlavním místům vzniku aterosklerózy 

patří arteria carotis communis dextra et sinistra, oblast arcus aorte a to 

především oblast hlavních odstupů, arteria coronariae aorta thoracica, aorta 

abdominalis, hlavně v oblasti odstupů viscerálních větví, arteriae renales, 

arteriae iliacae a arteriae femorales. Z klinického hlediska mají největší význam 

léze  srdečních věnčitých tepen, extrakraniálních tepen zásobujících mozek, ev. 

dalších orgánů (ledviny) (1). 

 

 
1 Obrázek: Predispoziční místa výskytu aterosklerotických lézí podle De Bakey et al. 
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2.1 Mikroskopická anatomie cév 
 

Cévní stěny odpovídají svou strukturou funkčním nárokům jednotlivých 

úseků krevního řečiště. K těmto stavebně charakteristickým úsekům patří tepny 

– arterie, ty se dále větví ve stále tenčí až nejtenčí arterioly, ty přecházejí ve 

vlásečnice, kapiláry. Kapiláry přecházejí do nejtenčích žil zvaných venuly, a ty 

se sbírají v žíly. 

 

Arterie 

Mají pevné a pružné stěny odolávající pulsovým nárazům. Tepny jsou 

většinou uloženy hlouběji, v chráněných místech. Jen někde je hmatatelný její 

tep. Stěna každé tepny má tři vrstvy. Jsou to vnitřní tunica intima, střední tunica 

media a vnější tunica externa (adventicia) (2).  

 Tunica intima se skládá z jedné vrstvy plochých endothelových buněk, 

pod nimiž je síť elastických a kolagenních vláken nebo elastická blanka. Vlákna 

a blanka se označují jako membrana elastica interna. Ve větších tepnách se 

ještě může vyskytovat jemná vrstva vaziva, která je mezi endothelem a 

elastickými vlákny. Například u aa.mesentericae.  

 Tunica media je nejsilnější vrstva stěny. Od tunica intima ji dělí 

membrana elastica interna. Je složena z hladké svaloviny. Buňky hladké 

svaloviny probíhají cirkulárně nebo v nízkých spirálovitých závitech. Mezi, a 

kolem nich je síť kolagenních a elastických vláken popřípadě elastická blanka. 

Podle velikosti arterií převažuje buď elastická složka (tepny elastického typu) 

nebo svalová složka (tepny svalového typu). Velké tepny jsou typu elastického, 

a čím jsou menší, tak převládá svalový typ. Malé tepny jsou čistě svalového 

typu. Tunica media obsahuje vlákna autonomního nervového systému, které 

inervují buňky hladké svaloviny 

 Tunica externa je povrch cévy z fibrilárního vaziva s kolagenními a 

elatickými vlákny. Na povrchu se síťovitě překřižují a přecházejí do vaziva 

v nejbližším okolí a tím se pružně upevňují v prostředí. Od svalových buněk je 

tato vrstva oddělena pomocí membrana elatica externa. 
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Arterioly 

 Jsou to nejtenčí arterie. Skládají se z endothelu a tenké vrstvičky 

cirkulárně probíhajících hladkých svalových buněk. Endothel a hladkou 

svalovinu odděluje opět membrana elastica intima složená ze sítí vláken. 

Arterioly mají poměrně silnou stěnu a malý průsvit. Jsou bohatě zásobeny 

nervovými vlákny. Díky svalovině dokáží měnit svůj průsvit podle potřeby, a 

proto jsou hlavní oblastí regulace průtoku cévním řečištěm.  

 

Vlásečnice, kapiláry 

 Jsou velmi úzké cévy. Mají průměr jen okolo 7µm. Jejich stěnu tvoří 

jediná vrstva endothelových buněk, k ní pak zvenčí přiléhá síť retikulárních 

vláken. Šířka kapilár se může měnit. Většinou odpovídá velikosti červených 

krvinek. Nejširší jsou v játrech, v kostní dřeni, v zubní dřeni a v kůře nadledvin. 

Tyto dosahují 12 až 15µm a označují se jako sinusoidy. Tenkými stěnami 

kapilár probíhá veškerá látková výměna v oranismu.  

 

Venuly 

 Jsou nejtenčí žíly složené ze tří vrstev. Tunica intima obsahuje endothel 

a tenkou vazivovou subendothelovou vrstvu, kde není vytvořena membrana 

elastica interna. Střední tunica media je složena z tenké vrstvy hladkých 

svalových buněk bez elastických vláken. Tunica externa se skládá z poměrně 

silné vrstvy vaziva s převážně podélně orientovanými kolagenními vlákny.  

 

Venae 

 Žilní řečiště představuje na řadě míst těla rezervní objem krve, který 

může být při potřebě dodán do oběhu. Poloha žil je dvojí. Povrchové žíly 

probíhají v podkožním vazivu a nedoprovázejí tepny. Hluboké žíly doprovázejí 

tepny a často i nervy. Žíly mají tenčí stěny než tepny. Jsou, však stejného 

složení akorát mají jiný poměr zastoupení jednotlivých tkáňových složek.  

V žilách jsou specifické útvary zvané žilní chlopně. Jsou to endothelem 

kryté výběžky intimy, uvnitř vyztužené množstvím vaziva. Mají poloměsíčitou 

formu s jednou až třemi kapsami. Dovolují průtok krve pouze jedním směrem, a 

to k srdci (3).   
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2 Obrázek: Schéma obecné stavby cévní stěny 
 
A   Tunica intima  
     1 endothelum 
     2 lamina basalis endothelu a subendothelová vrstvička vaziva 
     3 membrana elastica interna  
B   Tunica media 
     4 buňky hladké svaloviny v tunica media 
C   Tunica externa 
     5 membrana elastica externa 
     6 vazivo adventicie, v něm vasa vasorum    
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2.2 Rizikové faktory aterosklerózy 
 

Tímto názvem označujeme určité charakteristiky, se kterými je spojen 

vyšší výskyt kardiovaskulárních chorob. Dají se dělit z mnoha různých hledisek. 

Z praktického hlediska je výhodné dělení rizikových faktorů na neovlivnitelné a 

ovlivnitelné.  

 Neovlivnitelné rizikové faktory jsou takové, se kterými se člověk narodí, 

nebo k nim v průběhu života dospěje. Patří mezi ně věk, pohlaví a genetická či 

rodinná zátěž.  

 Ovlivnitelných rizikových faktorů je velké množství. Z nich jsou 

nejdůležitější porucha metabolismu tuků (hyperlipoproteinémie), kouření 

cigaret, vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze) a cukrovka (diabetes mellitus). 

Počítáme sem i obezitu a nedostatek tělesného pohybu. Jde o faktory, které lze 

buď zcela eliminovat (např. kouření), nebo jejich negativní působení vhodnou 

životosprávou či farmakologickou léčbou výrazně snížit (4). 

 

 

2.2.1 Neovlivnitelné rizikové faktory 
 
Věk 

 Rizikový je věk u mužů od 45 let, u žen od 55 let a tato věková hranice 

se snižuje u žen s předčasným klimakteriem (menopauzou) bez současné 

hormonální léčby.  Projevuje se zde nejen fyziologické opotřebení, ale i snížená 

funkce reparativních procesů (5). 

 

Pohlaví  

Je jednoznačně prokázáno, že muži mají výrazně vyšší riziko 

aterosklerózy než ženy před menopauzou. Riziko žen se však po menopauze 

významně zvyšuje. Tento jev se vysvětluje ochranným vlivem ženských 

pohlavních hormonů. Snižují hladinu LDL a zvyšují hladinu HDL. Efekt 

hormonální léčby v menopauze v prevenci rozvoje ischemické choroby srdeční 

však nebyl zatím jednoznačně dokázán (6). 
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Rodinná zátěž 

 Jako pozitivní rodinná zátěž se považuje výskyt onemocnění nebo úmrtí 

na ischemickou chorobu srdeční u nejbližších příbuzných (rodiče, sourozenci) 

do 55 let u mužů a do 65 let u žen (6). 

 

 

2.2.2 Ovlivnitelné rizikové faktory 
 
Hyperlipoproteinemie 

Jedná se o zvýšenou hladinu tuků v krvi. Hlavními tukovými látkami jsou 

cholesterol a triacylglyceroly (dříve triglyceridy). Z hlediska rozvoje 

aterosklerózy je nejdůležitější tzv. LDL cholesterol, nazývaný " zlý cholesterol", 

který proniká do stěny cévní a vede ke vzniku sklerotických plátů. Naproti tomu 

HDL cholesterol nazývaný " hodný cholesterol" zajišťuje transport cholesterolu 

ze stěny cévní a z tkání do jater a umožňuje jeho odbourávání (7). Jeho 

zvýšená hladina představuje určitý ochranný faktor proti rozvoji aterosklerózy. 

Žádoucí hodnoty tukových látek v krvi jsou:  

• celkový cholesterol do 5,0 mmol/l  

• LDL cholesterol do 3,0 mmol/l  

• HDL cholesterol vyšší než 1,0 mmol/l  

• Triacylglyceroly do 1,7 mmol/l  

Za rizikové jsou považovány hodnoty nad 6,2 mmol/l u celkového cholesterolu, 

nad 4,1 mmol/l u LDL cholesterolu a nad 2.0 mmol/l u triacylglycerolů. 

Nežádoucí je rovněž hladina HDL cholesterolu nižší než 1,0 mmol/l. Naopak, 

jako pozitivní, ochranný faktor považujeme hodnotu HDL cholesterolu větší než 

1,6 mmol/l. 

Žádoucích hodnot je možno dosáhnout vhodným dietním režimem s 

omezením celkového množství tuků, hlavně živočišných, pohybovou aktivitou a 

tam, kde tato opatření nestačí, je nutno přistoupit k farmakologické léčbě.  
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Kouření 

Kuřáci mají 2x větší pravděpodobnost onemocnění. Zanechání kouření je 

tedy prvořadý požadavek v preventivních opatřeních kardiovaskulárních chorob. 

Při kouření se uvolňují volné radikály, které napadají částečky LDL, vzniká tak 

oxidační stres, který urychluje rozvoj aterosklerózy. Následkem kouření je také 

vzestup krevního cholesterolu. Poměr mezi HDL a LDL cholesterolem je nižší 

než u nekuřáků. Zanechání kouření u nemocných, kteří již překonali srdeční 

infarkt, snižuje úmrtnost těchto nemocných oproti těm, kteří dále po infarktu 

kouří o 40–60 % (6).  

 

Hypertenze 

Vysoký krevní tlak s hodnotou nad 140/90 torrů patří mezi jeden z 

hlavních rizikových faktorů rozvoje aterosklerózy. Vyšší hodnoty výrazně 

zatěžují srdce a poškozuje endotel cév. Dostatečně účinná léčba vysokého 

krevního tlaku vede ke snížení výskytu cévních mozkových příhod a ischemické 

choroby srdeční (5). 

 

Diabetes mellitus (cukrovka) 

U tohoto onemocnění se aterosklerosa objevuje v nižším věku a má 

závažnější průběh, daný dalšími komplikacemi diabetu. Trvale vysoké hodnoty 

krevního cukru (nalačno nad 8,0mmol/l a po jídle nad 11,1mmol/l) poškozují 

cévní stěnu, usnadňují pronikání cholesterolu do buněk a příznivě ovlivňují 

rozvoj aterosklerózy. Pokud není při diabetu dobře vyregulován krevní cukr, 

stoupají hodnoty krevních tuků, cholesterolu a triacyglycerolů. Vysoké hodnoty 

cukru podporují usazování cholesterolu ve velkých tepnách (8). 

 

Obezita 

Příčinou je nepoměr mezi energetickým příjmem ve formě potravy a 

energetickým výdejem, který hlavně závisí na pohybové aktivitě. O obezitu se 

jedná, pokud je celková váha nad 25% tělesné hmotnosti u mužů a 30% tělesné 

hmotnosti u žen. Je z velké části determinována geneticky, ale zásadní roli na 

jejím vzniku hrají faktory prostředí. Je to zejména sedavý způsob života a 
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vysoce kalorická strava. V posledních dvaceti letech dochází k enormnímu 

celosvětovému nárůstu obezity (7). 

 

Nízká fyzická aktivita 

Podílí se hlavně na vzniku obezity, horší kompenzaci cukrovky, snížené 

kardiovaskulární výkonnosti, je také spojena s nižší hodnotou HDL cholesterolu 

(9). 
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2.3 Aterogeneze 
 
 

2.3.1 Patogeneze po čátečných lézí 
 

Důkazy jasně poukazují na to, že aterogenní lipoproteiny kumulující se 

v intimě spouští specifické buněčné reakce. Tato akumulace zároveň zahajuje 

vznik lézí. Nárůst poškození se zvětšuje se zvyšující se akumulací lipoproteinu 

na stěnu cévy. Lipoproteiny jsou přítomny v intimě i za normálních okolností, 

avšak ne v tak vysoké koncentraci. Prahová koncentrace, která způsobí jejich 

akumulaci a patologické buněčné reakce (zpočátku se jedná o zvýšení počtu 

makrofágů a vzniku pěnových buněk makrofágů) není známa (10). 

 Množství plazmových lipidů není jediný rozhodující činitel míry 

akumulace lipoproteinů v různých částech tepen. Oblasti, ve kterých dochází k 

jejich zvýšené akumulaci, jsou vystavovány mechanickým silám, které 

zapříčiňují zvýšenou dobu zdržení cirkulujících aterogenních částeček na 

povrchu lumen. Tyto síly mohou v těchto oblastech způsobit větší příliv 

lipoproteinů do intimy (11). 

Imunohistochemické studie ukazují zvýšený obsah apoproteinů A, B 

v tloustnoucích vrstvách intimy, což je dáno migrací a proliferací buněk hladké 

svaloviny, tvorbou extracelulární matrix, nekrotickými depozity z rozpadlých 

pěnových buněk. Jak se tloušťka intimy zvětšuje, tak extracelularní apoA a 

apoB se postupně rozšiřují od horní k dolní části intimy. Již po 2 hodinách od 

vpíchnutí injekce s LDL dochází ke sdružování LDL částeček, které se váží na 

apoB vyskytující se v extracelularní matrix. Toto bylo zjištěno na studiích u 

králíků (12). 
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3 Obrázek: Schéma ztlušťování stěny artérie v průběhu aterogeneze (převzato z internetových 
stránek:  http://www.freewebs.com/stefajir/Atero.pdf 
       

 

 Lipoproteiny mohou být uvězněny v intimě částmi matrix a posléze 

modifikovány. Makrofágy v subendoteliálním prostoru vychytávají nativní i 

modifikované LDL-částice. Vychytávání nativních LDL-částic v makrofázích je 

zprostředkováno LDL-receptorem a podléhá zpětnovazebné regulaci; když 

makrofágy akumulují přiměřené množství cholesterolu, vycestují do cirkulace. 

Vychytávání oxidovaných LDL-částic však probíhá cestou scavengerového 

receptoru, která významnější zpětnovazebné regulaci nepodléhá; pokud se tyto 

částice vyskytují ve větší míře, jsou v makrofázích akumulovány v nadbytku. 

Makrofágy s nadbytkem cholesterolu pak již nejsou schopny vycestovat do 

cirkulace, zůstávají spolu s akumulovaným cholesterolem v subendoteliálním 

prostoru a mění se v tzv. pěnové buňky, které jsou podkladem pro vznik 

lipidového jádra plátu  (13). 

 Izolované makrofágy jsou přítomné v nepoškozené intimě člověka a 

zároveň i v intimě zvířat, která nejsou hypercholesterolemická. Studia na 

zvířatech ukazují, že mnohem více monocytů z cirkulace vstupuje do intimy za 

podmínek hypercholesterolemie. Tento pohyb může být odezva na zvýšenou 
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přítomnost oxidovaných lipoproteinů, které, jak se ukázalo, jsou nežádoucí pro 

monocyty „in vitro“ (14). 

 Většina laboratorních testů se dělá na zvířatech. Pokud jsou zvířata 

krmena po několik měsíců vysokými dávkami cholesterolu, tak poškození jejich 

cév odpovídá I a II typu lézí u lidí. Jednotlivé typy jsou probrány níže v textu. 

 

 

2.3.2 I typ léze = po čáteční léze 
 
 Skládá se z prvních mikroskopicky a chemicky detekovaných usazenin 

lipidů v intimě a reakcí spojených s tímto usazením. Tento typ je nejčastěji 

popsán u kojenců a dětí. Můžou se vyskytovat i u dospělých s menší 

aterosklerózou, nebo v částech arterií, které jsou poškození odolná  (15). 

 Prvotní histologické změny v intimě jsou minimální. Formují se malé, 

izolované skupiny makrofágů obsahující lipidové kapičky (pěnové buňky). Ve 

věnčitých tepnách se tyto buňky hromadí v oblastech intimy kde dochází 

k excentrickému typu tloustnutí. 

 Akumulace makrofágů a pěnových buněk se taktéž projevuje u 

laboratorních zvířat s navozenou hypercholesterolemií. Hypercholesterolemie 

způsobuje zvýšenou přilnavost monocytů k endotelu zvláště v místech, které 

jsou náchylné pro vznik aterosklerózy (13). 

 Chemická a imunochemická data ukazují, že pěnové buňky jsou jednak 

důsledkem a zároveň i buněčný indikátor patologických změn aterogenních 

lipoproteinů. 

 

 

2.3.3 II typ léze 
 
 II typ zahrnuje tukové proužky, které jsou viditelné jako žluté pruhy, místa 

nebo body na povrchu intimy. Dají se detekovat pomocí barviva SUDAN III, 

které barví tyto proužky červeně. Typ II však nezahrnuje pouze tukové proužky. 

Zda jde o typ II je dáno mikroskopickým složením. Mikroskopicky je II typ lépe 

definován než typ I. Skládají se primárně z makrofágových pěnových buněk 
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rozvrstvených v přilehlých vrstvách, spíše než jako separovaný shluk několika 

buněk. Dále jsou přítomné T-lymfocyty, ale v menší míře než makrofágy. 

Přítomné izolované žírné buňky jsou zastoupeny více než v normální intimě, ale 

jejich počet je menší než makrofágů (16). 

 Nejvíce lipidů u lézí II typu je v buňkách. Nejvíce je jich v pěnových 

buňkách, i když proporce makrofágů a hladkých svalových buněk obsahující 

lipidy se mění. Extracelulární prostor obsahuje malé množství lipidových 

kapiček a vezikulární částečky, které se liší ve velikosti. Lipidy se skládají 

hlavně z esterů cholesterolu (77%), cholesterolu a fosfolipidů. Hlavními estery 

jsou estery mastných kyselin kyseliny olejové (35%) a linoleové (26%). Estery 

cholesterolu jsou také hlavní lipidy používané k výživě u experimentálních zvířat 

(17). 

 

2.3.3.1 Léze II typu náchylná k dalšímu vývoji 
 
 Místa náchylná k rozvoji lézí jsou relativně stálá a tudíž předvídatelná. 

Z mnoha existujících lézí typů II, které jsou obecně u lidí s průměrnou hladinou 

aterogenních lipoproteinů, existuje podskupina, která jako první bude přecházet 

do III typu lézí a do dalších případných stádií. Tato menší podskupina vážící se 

k adaptačnímu ztluštění intimy v předvídatelných místech, se nazývá „náchylná 

k rozvoji“ nebo typ IIa. Větší podskupina, která se nachází v intimě a je tenčí a 

obsahuje několik hladkých svalových buněk, se nazývá „rozvoji rezistentní“ 

nebo typ IIb. Tento typ buď nepostupuje, postupuje pomalu, nebo postupuje u 

lidí s velmi vysokými hladinami plazmových aterogenních lipoproteinů (18). 

 Zda se II typ vůbec vyvíjí a zda jde o typ IIa či IIb je z většiny dáno 

mechanickými silami, které působí na významné části cévní stěny. Mechanické 

síly v místech citlivých na rozvoj (typ IIb) zapříčiňují zvýšený příliv a časnou 

akumulaci lipidů. Děje se tak u lidí, u kterých hladina plazmových lipidů 

přesahuje určitou prahovou úroveň. Jedna z těchto sil, smykové napětí, zvyšuje 

vzájemné ovlivňování mezi krví nesoucí částečky (něco jako LDL) a stěnou cév. 

Následně se zvýší i transendoteliální difuze 

 Typ IIa se od typu IIb liší přítomností hladkých svalových buněk, 

intracelulární matrix adaptačního ztluštění, většího nakupení lipoproteinů a 
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makrofágů a hlubokým umístěním pěnových buněk makrofágů v intimě a 

přítomností extracelulárních lipidových kapiček a částeček. 

 

 

2.3.4 III typ léze 
 

Tento typ tvoří morfologický a chemický most mezi II typem a ateromem 

(aterom, klasifikovaný jako typ IV, je první typ léze považovaný za pokročilý a 

náchylný k rozvoji poškození a ischemických chorob) Nazývá se také jako 

střední léze, přechodná léze a preatetoma. Z histologického hlediska jsou to 

mikroskopicky viditelné extracelulární lipidové částečky, které jsou buď vázané 

na stěnu, nebo volné. Lipidové plochy leží hned pod vrstvami makrofágů a 

pěnových buněk makrofágů. Nahrazují intracelulární matrix proteoglykanů a 

vláken a oddělují hladké svalové buňky. Tyto lipidové plochy narušují 

strukturální soudržnost intimy hladkých svalových buněk a stanovují další 

průběh za II typem lézí. V tomto stádiu ještě nedochází ke vzniku lipidového 

jádra, které je tak typické pro pokročilá stádia lézí, avšak množství 

separovaných lipidových ploch naznačuje vznik tohoto jádra v brzké době.  

Pokud dochází ke studiu chemické struktury lipidů, je jasně zřetelné, že 

mezi II typem a ateromem ještě existuje nějaké střední poškození. Tento typ 

obsahuje na rozdíl od II typu více volného cholesterolu, mastných kyselin, 

sfingomyelinu, lisolecythinu a triglyceridů (19). 

V minulosti se názor, že by se měl aterom vyvíjet z II typu, nesetkal 

s velkým ohlasem. I přes to se dále spekulovalo o typu poškození mezi II typem 

a ateromem. Ačkoli byl III typ morfologicky předvídán, teprve nedávno byl 

chemicky a morfologicky definován (17). 
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2.3.5 IV typ léze 
 
 Tento typ je charakterizován hustou akumulací exteracelulárních lipidů 

zabírající rozsáhlou, ale přesně stanovenou oblast intimy. Jedná se o lipidové 

jádro. IV typ léze je znám též pod pojmem aterom. Léze je považována za 

pokročilou kvůli vážnému rozkladu intimy způsobenou lipidovým jádrem. Jádro 

vzniká spojením volných extracelulárních lipidů charakteristické pro III typ lézí. 

Lipidová jádra ztlušťují stěnu tepny a jsou dost velká a tudíž viditelná pouhým 

okem. Přesto často aterom nedokáže zužit vaskulární lumen. To spíše 

způsobuje zvětšující se velikost vnější hranice tepny (20). 

 Původní hladké svalové buňky a intracelulární matrix hluboké intimy jsou 

roztroušeny a nahrazeny nahromaděnými částečkami extraceluláních lipidů. 

Roztroušené buňky mají oslabená a prodloužená těla a mohou mít neobvykle 

tlusté bazální membrány. Organely některých hladkých svalových buněk mohou 

být kalcifikované. Intima mezi lipidovým jádrem a povrchem endotelu obsahuje 

makrofágy a hladké svalové buňky s anebo bez lipidových částeček, dále pak 

lymfocyty a žírné buňky. Makrofágy a lymfocyty jsou hustě koncentrovány na 

periferii léze. Formaci lipidového jádra předchází nárůst vazivové tkáně. Ta 

následně mění povahu intimy nad lipidovým jádrem. Tkáň mezi lipidovým 

jádrem a endotelem je stále hodně podobná intimě před poškozením. Když 

dojde k navýšení vazivové tkáně (hlavně kolagenu) na povrchu lipidového jádra, 

léze typu IV přechází na léze typu V (21). 

 

 

2.3.6 V typ léze 
 
 V lézi typu V se utvořila nápadná nová vláknitá pojivová tkáň. Pokud je 

nová tkáň součástí léze s lipidovým jádrem (typ IV) jde o typ Va zvaný 

fibroateroma. Pokud je lipidové jádro a další části léze kalcifikované, jde o typ 

Vb. Tam kde lipidové jádro chybí a lipidy jsou obecně minimální, jde o typ Vc.  

Dochází tady k různému rozsahu zužování. Více než u IV typu. Dále se může 

vytvořit ruptura, hematom anebo trombus (spíše u VI typu lézí) (22).  

 Histologické studie ukazují, že reparativní pojivové tkáně formující se v a 

okolo oblastí intimy s velkou akumulací extracelulárních lipidů (lipidové jádro), 
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přeskupují nebo ničí struktury normálních buněk a intracelulární matrix. Někdy 

tato nová vláknitá tkáň odpovídá za tloustnutí léze více než akumulace lipidů. 

Tkáň se skládá z podstatného zvýšení kolagenu a hladkých svalových buněk 

bohatých na drsný povrch endoplasmatického retikula. Kapiláry na okrajích 

lipidového jádra mohou být větší a četnější než u IV typu a jsou též přítomná 

v nově tvořené tkáni. S kapilárami se úzce sdružují lymfocyty, monocyty-

makrofágy a plazmové buňky. 

 Typ Va může být několikavrstevný. To znamená několik lipidových jader 

oddělených tlustými vrstvami pojivové tkáně nahromaděných nepravidelně nad 

sebou. Jako první se formují nejhlubší a nejbližší lipidová jádra k médii. Také 

díky mechanickým silám se další lipidová jádra formují různě nad sebou a 

zapříčiňují tím nesymetrické zužování a změny v lumen, mění hemodynamické 

a tahové síly, vytváří nové rozdělení oblastí náchylných pro vznik léze. U tohoto 

typu dále často dochází k opakovaným poruchám povrchu léze, hematomu a 

trombotickým usazeninám (23). 

 Léze obsahující velké množství vápníku mají obecně zvýšenou 

vazivovou tkáň a často tvoři spodní vrstvu fibroateromu. Jde o typ Vb též 

nazvaný VII typ léze. Minerální ložiska mohou nahradit nahromaděné zbytky 

mrtvých buněk a extracelulární lipid, zahrnující nepoškozená lipidová jádra (24). 

 U Vc typu, často patrné u tepen dolních končetin, je normální intima 

nahrazena a ztluštěna vazivovou tkání, zatímco množství lipidů je minimální 

nebo dokonce chybí. Typ Vc je také nazýván typem léze VIII. Fibrotické zranění 

je výsledkem jednoho nebo více procesů, zahrnující organizaci trombu, 

rozšíření vláknitých součástí přilehlého fibroateromu nebo resorpci lipidového 

jádra.  

 

 

2.3.7 VI typ léze 
 
 Rozrušení povrchu léze, hematom, trombus nebo krvácení, to jsou 

všechno hlavní rysy této léze. Jedná se již o komplikované léze. Dělí se podle 

jednotlivých rysů. Typ VIa obsahuje rozrušení povrchu léze. Hematom a 

krvácení je charakteristické pro typ VIb a trombóza pro typ VIc. K těmto rysům 
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nemusí docházet pouze u typu VI, ale díky individuálním reakcím tkáně a 

rizikovým faktorům kdykoli v průběhu, ba dokonce i v intimě bez poškození (25). 

 

Poruchy povrchu a hematom 

 Poruchy povrchu lézí zahrnují praskliny a ulcerace (vředy) různého 

rozsahu a vážnosti. Nejmenší ulcerace se skládají z ohniskové ztráty části 

vrstvy endotelové buňky a jsou viditelné jen pod mikroskopem. Hluboké 

ulcerace mohou obnažit a uvolnit lipidy od lipidového jádra. Praskliny a útržky 

povrchu léze jsou různé hloubky a délky. Nejvíce náchylní k poruchám povrchu 

jsou typy IV a Va. Faktory způsobující a podporující rupturu intimy a následnou 

trombózu zahrnují zánětlivé buňky, uvolnění toxických látek a proteolytických 

enzymů makrofágů uvnitř lézí, koronární křeč, strukturální slabost související se 

složením lézí a střižné napětí. Útržky se častěji objevují v místech s mnoha 

pěnovými buňkami makrofágů. Praskliny se mohou znovu uzavřít začleněním 

hematomu a trombu do léze. Hematom může vznikat nejen útržkami povrchu 

léze, ale také krvácením z nově se tvořící cévy (26). 

 

Trombóza 

 Pokročilé aterosklerotické léze obsahují tromby, nebo alespoň zbytky 

trombů. Objevují se hlavně po 40 roku života. Studie na populaci mezi 30. a 59. 

rokem ukázali, že 38% osob s pokročilými lézemi aorty má trombus na povrchu 

léze. Tromby jsou různé velikosti a složené z vrstevných vrstev různého stáří. U 

dalších 29 % osob ukázala imunohistochemie přítomnost deposit fibrinu uvnitř 

aterosklerotických lézí. Jde nejspíše o zbytky starých trombů. Vzhledem k tomu, 

že se praskliny a hematom objevují znovu a znovu, tak i malé tromby vznikají 

neustále. Postupem času se male tromby ukládají na vzniklé lézi a tím dochází 

k zužování arterií (27). 

Trombus dále vzniká funkčním poškozením endotelových buněk, nebo 

ztrátou jejich malých skupin za přítomnosti dalších predispozičních okolností. 

Trombotická deposita se mohou tvořit bez zřejmých povrchových vad, 

hematomu nebo krvácení. Možné příčiny zahrnují ložiskové změny v průtoku 

krve, což je ale druhořadé k deformitě povrchu nebo ucpání toku proximální 
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lézí. Tromby se objevují hlavně na místech dělení toku krve a v záhybech arterií 

za podpory smykového tření a vzniklých poruch povrchu lézí a hematomu.  

Dalším možným faktorem je vysoká hladina LDL působící přes 

nepříznivý účinek na funkci krevních destiček. Krevní destičky u pacientů 

s primární hypercholestrolemii vykazují větší adhezi, agregaci a vylučování.  

Shluky trombů, které nejsou oklusivní a smrtelné a jsou nerozpuštěné, 

zapříčiňují relativně trvalé zvětšení tloušťky léze. Deposita obsahují rostoucí 

množství hladkých svalových buněk, která se jeví, že jsou odvozena 

z vzrůstající intimy a že syntetizují kolagen. Nakonec je trombus zarostlý 

endotelovými buňkami cévního lumen. Za organizaci trombu nese 

zodpovědnost lokální produkce cytokinu a regulační molekuly. Pravděpodobně 

stimulují změny ve fenotypu hladkých svalových buněk ve spojení s vzrůstající 

proliferací, migrací a syntéze kolagenu. Cytokiny a mitogeny, které jsou 

pravděpodobně zodpovědné za tyto reakce, mohou být uvolněny 

z trombotických destiček a leukocytů volně přichycených na subendoteliální 

struktuře poškozeného povrchu, stejně tak jako faktory odvozené od 

endoteliálních buněk, monocytů/makrofágů  a autokrinní stimulace hladkých 

svalových buněk intimy (10). 

 

Aterosklerotické aneurysma 

Léze typu IV, V a VI někdy způsobují místní rozšíření části cévní stěny, 

kterou okupují. Jasně lokalizované viditelné výdutě nebo aneurysma jsou 

obecně spojovány s typem VI. U IV typu léze je již povrch intimy velice 

rozrušeny. Aneurysma obsahuje intramurální trombus (postihující stěnu cévy), 

jak staré tak současné zbytky. V dlouhodobém aneurysma jsou shluky trombů 

navrstvené. Tvoří velké masy mající tendence vyplnit aneurysma. Aby 

aneurysma vznikla, musí se vlákna matrix kazit, anebo se syntetizovat v nových 

proporcích. Aktivita proteolytických enzymů způsobuje destrukci stěny. 

Zvětšující se kolagenní a elastická aktivita ukazuje na rapidně se zvětšující a 

praskající aneurysma. Enzymy indukující vzbuzení nebo experimentální 

enzymatické destrukce matrix aorty vyústí v rozpínání a protržení aneurysma. 

Experimentální mechanická zranění s destrukcí mediální lamelární struktury 

může také skončit vznikem aneurysma, zvláště při hyperlipidemii (28). 
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4 Obrázek: Schéma mechanismu rozvoje aterogeneze 
 

 

 

  
5 Obrázek: Schéma ateromového plátu 

 

 



 26 

2.4 Endoglin  
 

Endoglin je člen receptorového komplexu pro transformující růstový faktor 

beta (TGF-β), ovlivňuje buněčnou odpověď na TGF-β a je absolutně nezbytný 

pro angiogenní pochody. TGF-β hraje centrální úlohu v regulaci řady buněčných 

funkcí jako je růst, diferenciace, apoptóza, adheze a motilita, což jsou procesy 

alterované také u maligní transformace a rozvoje nádorových onemocnění. Byly 

popsány dvě izoformy endoglinu L a S, lišící se v počtu aminokyselin a délce 

cytoplazmatických částí. L endoglin se skládá z 633 aminokyselin, z nichž 47 

tvoří cytoplazmatický konec. S endoglin je tvořen sekvencí 60 aminokyselin, ze 

kterých se 14 nachází v cytoplazmě. Kromě formy vázané na membrány 

(vyskytuje se i na chondrocytech placentárních buněk, monocytech, 

prekurzorech erytrocytů a subpopulaci krevních kmenových buněk) se vyskytuje 

i v solubilní formě (29). Endoglin váže ligand, jen když je spojen s TGF-β 

receptorem II typu (TβR-II). Tak jako TβR-II váže TGF-β1 a TGF-β3 s vyšší 

afinitou, endoglin ovlivňuje mnohem více účinnost TGF-β1 a TGF-β3 než TGF-

β2. Jak extracelulární, tak intramolekulární domény endoglinu ovlivňují TβR-II a 

activin receptor-like kinase (ALK5). Cytoplazmatická doména endoglinu bohatá 

na serinové a threoninové zbytky je fosforylována ALK5 nebo TβR-II. Ektopická 

exprese endoglinu inhibuje TGF-β indukované zpomalení růstu monocytů a 

myoblastů a zároveň TGF-β indukovanou syntézu extracelulární matrix 

myoblastu. Zjistilo se, že léčba endoteliálních buněk pomocí antisense 

oligonukleotidu nebo neutralizačními protilátkami proti endoglinu umocňuje 

inhibiční účinek TGF-β na migraci a růst endoteliálních buněk. Tyto TGF-β 

účinky jsou zprostředkovány přes ALK5, což by mohlo znamenat, že endoglin je 

negativní regulátor TGF-β ALK signálu. Endoglin taktéž inhibuje Smad3 

transkripční aktivitu. Small Mothers Against Decapentaplegic (Smad) je třída 

intracelulárních proteinů, kteří regulují aktivitu TGF-β. Mají funkci 

transaktivátorů, tzn., přenášejí signál z cytoplasmy do jádra, a takto regulují 

aktivitu cílových genů. U člověka až dosud bylo identifikováno 8 členů této 

rodiny. (SMAD 1 až 8)  (30). 

 Endoglin je převážně produkován v endoteliálních buňkách. Další místa 

exprese endoglinu obsahují syncytiotrophoblast placenty, buňky pojivové tkáně 

a hematopoetické kmenové buňky. Exprese endoglinu je silně indukována 
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hypoxií. TGF-β sám také podporuje expresi endoglinu, zatímco tumory 

nekrotizující faktor (TNF) potlačuje expresi (31). 

 Mutace TGF-β receptoru endoglinu a ALK1 vedou ke rozvoji HHT 

(Hereditary Haemoragic Teleangiectasie), což je dominantní autosomální 

porucha, nazývána také cévní displazie. Z toho je patrné, že TGF-β a ALK1 

působí na společné dráze a signál vyžaduje endoglin. Exprese endoglinu určuje 

navíc růstovou kapacitu endoteliálních buněk. V nepřítomnosti endoglinu 

endoteliální buňka neroste a ALK1 signál je zrušen, zatímco ALK5 signál je 

povzbuzen. Endoglin tak slouží jako regulátor rovnováhy mezi signálními 

cestami TGF-β/ALK1 a TGF-β/ALK5. Endoglin tedy stimuluje dráhu TGF-

β/ALK1 a nepřímo brání TGF-β/ALK5 dráhu, a tímto podporuje fázi aktivaci 

angiogenese. Guerrero-Esteo et. al. popisuje alternativní model, ve kterém 

ektopická exprese endoglinu ovlivňuje fosforylaci TβR-II a ALK5, zvyšuje 

Smad2 fosforylaci a její aktivitu (31). 

 

 

 
6 Obrázek: Models illustrating the role of endoglin in TGF-h/activin receptor-like 
Endoglin může regulovat chování endoteliálních buněk nezávisle na TGF-β pomocí i)regulace 
organizace cytoskeletonu, ii)ochrana endoteliálních buněk před hypoxii vyvolávající apoptosu, 
iii)stimulací JNK fosforilace a iv)regulace exprese nitric oxid synthasa (eNOS). 
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2.5 Myší modely 
 

Myši jsou velmi rozšířeným modelem ke studiu aterosklerózy. Na rozdíl od 

lidí, myši nemají cholesterylester transfer protein (CETP) a proto kolem 70% 

celkového cholesterolu se nachází v částečkách lipoproteinu o vysoké hustotě 

(HDL). To může být hlavní přispívající faktor k rezistenci k aterogenesi. 

 Transgenní myši poskytují vynikající příležitost studovat vzájemné 

ovlivňování genů během aterogeneze. Jako první úspěšně vymazaný gen u 

myší byl apolipoprotein E (apo E) (32). Postupně vznikla celá řada dalších 

myších modelů s upravenými geny. Například LDL KO myši, což jsou modely 

s inaktivovaným ligandem pro LDL receptor (33). Dále pak hepatic-lipase KO 

myši exprese lidského apo B100 a CETP. Tyto modely vyvíjejí léze všech fází 

s morfologickými charakteristikami blízce podobnými člověku na stejných 

místech cévního stromu. Aterosklerotické léze mají několik společných 

charakteristických rysů jako u člověka. Apo E-KO myši jsou nejčastěji 

používané experimentální modely aterosklerózy (34). 

 Apo E-KO myši vyvíjejí těžkou hypercholesterolemii spojenou 

s pokročilou aterogenezí dokonce na nízkotučné dietě (35). Indukce 

hyperhomocysteinemie, dietou nízkou na foláty a vitamíny B6 a B12 a vysokou na 

methionin má za následek zvětšenou aterogenesi doprovázející zvýšenou 

expresi VCAM-1, tkáňových faktorů a matrix metalloproteinase-9 u těchto myší.  

Foláty a vitamíny B6 a B12  významně potlačují změny způsobené 

homocysteinem. Vitamín E snižuje aterogenesi u apo E a naopak jeho 

nedostatek způsobený poruchou genu α-tocopherol tranferázového proteinu 

zvyšuje aterogenezi (36) 

 LDL-receptor KO myši mají genetický defekt LDL receptoru. Pokud jsou 

tyto myši na normální dietě, vyvíjejí jen malé patologické změny. Pokud jsou 

však krmeny aterogenní (tukovou/cholesterolovou) dietou, dochází k masivnímu 

zvýšení hladin plazmatického cholesterolu. Rychle u nich dochází k pokročilým 

lézím s nekrotickým jádrem (36) 

 Dalším typem jsou apo E-Leiden transgenní myši. I tento model na 

tukové/cholesterolové dietě vykazuje vyvíjející se aterosklérózu a 

hypercholesterolemie. V raných lézích a pokročilých plátech byla u těchto myší 
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nalezena zvýšená DNA synthasa a apoptosa. Nahrazením myšího apo E genu 

lidským apo E2 dochází k hyperlipoproteinemii se samovolnou aterogenesí.  

 Křížením myši s lidským apo B100 s LDL receptor deficientní myší vzniká 

velmi citlivý kmen (HuBTg+/+Ldlr-/-), který díky nízkotučné dietě způsobuje 

rozvíjení těžké hypercholesterolemie a aterosklerózy. Tímto se podobají apo E-

KO myším avšak liší se v přítomnosti plazmového cholesterolu. U apo E-KO 

myši je přitomen v β-VLDL a u  HuBTg+/+Ldlr-/- je v LDL. Protože metabolismus 

LDL a β-VLDL je odlišný, existují pravděpodobně dvě různé patofyziologické 

cesty vzniku aterosklerózy u těchto dvou rozdílných modelů (37). 
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2.6 Statiny 
 

1. látky hormonálního původu, které se tvoří v hypothalamu a tlumí tvorbu 

jiných hormonů v hypofýze. 

2. skupina léků snižujících množství cholesterolu v krvi (hypolipidemika). 

Inhibicí syntézy cholesterolu (blokáda HMG-CoA reduktázy) se zvyšuje počet 

LDL receptorů, což vede k zvýšené clearance sérového cholesterolu. Snižují 

rovněž koncentraci triacylglycerolů. Významně klesá koncentrace 

apolipoproteinu B a je patrný určitý vzestup apo A-I. Kromě přímého účinku na 

lipidový metabolismus se uplatňuje zřejmě i účinek na endotel, účinek 

antiagregační a antiproliferační. K nežádoucím účinkům patří myopatie (je třeba 

opatrně kombinovat s fibráty), změny jaterních enzymů. Patří k nim např. 

lovastatin, simvastatin, fluvastatin, k druhé generaci patří atorvastatin (38). 
 

 

2.6.1 Atorvastatin 
 

                                           
                                                                                                                   7 Obrázek: Atorvastatin 

 

Atorvastatin je selektivním a kompetitivním inhibitorem 3hydroxy-3-

methylglutaryl-koenzymu A reduktázy(HMG-CoA reduktázy). Tento enzym 

katalyzuje přeměnu z HMG-CoA reduktázy na mevalonát, což je prekurzor 

sterolů včetně cholesterolu. Atorvastatin tedy snižuje hladiny cholesterolu a 

lipoproteinů v krvi inhibicí HMG-CoA reduktázy a inhibicí syntézy cholesterolu 

v játrech. Atorvastatin zvyšuje též počet jaterních LDL receptorů na buněčném 

povrchu, a tím je urychlena absorpce a katabolismus LDL. Ve studiích 

sledujících vliv různých dávek bylo prokázáno, že atorvastatin snížil hladiny 

celkového cholesterolu (o 30 – 46%), LDL-cholesterolu (o 41 – 61%), 

apolipoproteinu B (o 34 – 50%) a triglyceridů (o 14 – 33%), přičemž současně 

vyvolává ve variabilní míře zvýšení HDL-cholesterolu a apolipoproteinu A1. Bylo 
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prokázáno, že snížení celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a 

apolipoproteinu B snižuje riziko infarktu myokardu a následně i mortality. 

Nejčastější nežádoucí účinky, které lze předpokládat, jsou zažívací 

symptomy: zácpa, nadýmání, dyspepsie, bolesti břicha, hypersenzitivita, které 

se obvykle zlepší v průběhu léčby. Méně časté: trombocytopenie. Velmi vzácné: 

anafylaxe, hyperglykémie, hypoglykémie, pankreatitida, nespavost, hepatitida, 

vyrážka, myalgie (39).    
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3 Cíl práce 
 

Cílem této práce bylo zjistit a popsat expresi endoglinu 

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

chtěli zjistit, jak je endoglin ovlivněn podáváním atorvastatinu.  
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4 Experimentální část 
 

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

receptoru, vážící 15–20 gramů, byly zakoupeny v Taconic Europe (Dánsko) a 

ustájeny ve zvěřinci Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 

 

4.1  Zvířata a předepsaná dieta 
 

U všech myší byl zahájen výkrm experimentálními dietami ve věku 8 

týdnů. Zvířata byla náhodně rozdělena do 2 skupin. Kontrolní, které byla 

podávána pouze aterogenní dieta a atorvastatinové, které byla podávána 

aterogenní dieta obohacena o 100 mg atorvastatinu na 1kg váhy denně. 

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

nasycených mastných kyselin) a 0,15 % cholesterolu. 

Obě skupiny byly krmeny experimentálními dietami po dobu 8 týdnů. 

Každá z myší byla chována v samostatné kleci. Dostávaly denně 6 g potravy 

(ve speciálně upravených granulích) a měly volný přístup k vodě po celou dobu 

studie. Během experimentu nebyly nalezeny změny tělesné hmotnosti 

v souvislosti se spotřebou potravy.  

Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a bylo provedeno 

usmrcení předávkováním v parách éteru. Zvířatům byly odebrány ze srdce 

vzorky krve pro biochemické vyšetření. Dále byly odebrány segmenty tkáně 

tvořené aortou spolu s horní polovinou srdce. Tyto segmenty se ponořily do 

OCT media (Leica, Praha, Česká republika), následně byly zmraženy v tekutém 

dusíku a uskladněny při minus 80°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 34 

4.2 Biochemická analýza 
 

Biochemická analýza vzorků krve byla provedena na gerontologické a 

metabolické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkové koncentrace 

cholesterolu byly hodnoceny enzymaticky na základě konvenčních 

diagnostických metod (Lachema, Brno, Česká republika) a spektrofotometrické 

analýzy (cholesterol při 510 nm, triglyceridy při 540 nm vlnové délky) 

(ULTROSPECT III, Pharmacia LKB biotechnologie, Uppsala, Švédsko). 

 

 

4.3 Imunohistochemie 
 

Veškerá imunohistochemická barvení byla provedena na cévách 

získaných z geneticky modifikovaného kmene myší. Jednalo se o samice 

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

15-20 gramů.  

Odebrané segmenty tkáně tvořila aorta spolu s horní polovinou srdce. 

Tyto segmenty byly ponořeny do zmrazovacího média (tissue freezing medium) 

(Leica, Praha, Česká republika), následně byly zmraženy v tekutém dusíku a 

uskladněny při minus 80°C. Imunohistochemická analýza byla prove dena v 1 

cm aortálního sinu a části aortálního oblouku. Pro hodnocení byly nakrájeny 

série příčných řezů o tloušťce 7 µm na zmrazovacím mikrotomu. 

Pro detekci exprese endoglinu byla použita metodika avidin-biotin 

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

hnědou barevnou reakci.  

 

Primární protilátky 

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

fluorescenční mikroskopii stejnou monoklonální protilátku: Rat Anti-Mouse 

CD105 (endoglin) ve zředění 1/100 (Pharmingen, USA).  

 

Sekundární protilátky 

Jako sekundární protilátka byla pro světelnou mikroskopii použita 

monoklonální protilátka Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories). 
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Detekční systémy 

K vizualizaci navázaných protilátek ve světelném mikroskopu jsme 

použili diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, 

USA). 

Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu 

Olympus BX byla provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., 

USA) za pomoci softwaru LUCIA verze 5.0 (Laboratory Imaging Prague, Česká 

republika).  

 

Pracovní postup - ABC systém 

Tkáňové řezy byly přeneseny na sklíčka předem upravená v roztoku 

želatiny. Po oschnutí (60 minut) se na 15 minut vložily do roztoku acetonu 

uchovávaného v minus 20°C. Poté se řezy nechaly usušit (15 minut) a znovu se 

vložily na 15 minut do acetonu. Tímto procesem došlo k fixaci řezů a jejich lepší 

adhezi na podložní sklíčko. Po patnáctiminutovém usušení se řezy vložily do 

roztoku PBS (2x5 minut).  

Před inkubací řezů s primární protilátkou bylo nutné zablokovat 

nespecifická vazebná místa třicetiminutovou inkubací s 10% roztokem goat 

séra (Sigma Aldrich Chemie, Steinheim, Německo) v PBS. V další fázi byly na 

sklíčka napipetovány roztoky anti-avidinu a anti-biotinu, které zablokovaly 

reaktivitu těchto látek v myší tkáni. 

Sklíčka se pak 1 hodinu inkubovala s primární protilátkou při pokojové 

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

minut).  

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

biotinylovanou sekundární protilátkou Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories) a 

opět se vložily do roztoku PBS (2x5 minut). V další fázi byl na sklíčka nanesen 

avidin-biotinový komplex obsahující peroxidázový substrát (Vector 

Laboratories).  

K vizualizaci navázané protilátky se použil chromogen DAB (DAKO, 

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

aceton-xylenu (10:1) (3 minuty), aceton-xylenu (1:10) (3 minuty) a v xylenu (3 x 

2 minuty). Na závěr byla sklíčka zamontována do Eukittu. 
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4.4 Statistická analýza 
 

Všechny hodnoty v grafech jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM (střední 

chyba průměru)  pro 8 zvířat v každé skupině. Ke vzájemnému porovnání 

parametrů u atorvastatinové a kontrolní skupiny byl použit nepárový T test. 

Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné v případě, že p ≤ α, kde 

α=0,05. K výpočtu byl použit GraphPad Prism software (verze 4.0). 
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5 Výsledky 
 

 

5.1 Biochemická analýza 
 

U všech myší v experimentu byly stanoveny hladiny celkového 

cholesterolu, a triacylglycerolů (TAG). Výsledky prokázaly, že osmitýdenní 

podávání atorvastatinu v dávce 100 mg/kg statisticky významně snížilo hladiny 

celkového cholesterolu i TAG (viz. graf 1-3,5).  

 

 
1Graf: Hladiny celkového cholesterolu u experimentálních myší.  
Osmitýdenní podávání atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny celkového cholesterolu ve 
srovnání s kontrolní skupinou. (xxxP≤0,001). 
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2Graf: Hladiny triacylglycerol ů u experimentálních myší.  
Osmitýdenní podávání atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny 
triacylglycerolů ve srovnání s kontrolní skupinou. (xxxP≤0,001). 
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5.2 Imunohistochemická analýza 
 

 

5.2.1 Imunohistochemické barvení endoglinu v oblast i 
aortálního sinu 

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

v oblasti aorty, tak u menších cév a kapilár v okolním myokardu. U velkých 

aterosklerotických plátů byla exprese endoglinu na několika místech 

pozorována i v aterosklerotických plátech. (viz obr. 10 a 11). 

 

 
8 Obrázek: Imunohistochemické barvení endoglinu.  
Exprese endoglinu je detekována na endotelu aorty a také v menších cévách a kapilárách okolního 
myokardu. Šipky ukazují na endoteliální expresi v aortálním sinu. Buněčná jádra jsou dobarvena 
hematoxylinem. Zvětšeno 40x. 
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9 Obrázek: Imunohistochemické barvení endoglinu.  
Na detailu cévní stěny můžeme pozorovat endoteliální expresi endoglinu lokalizovanou zejména na 
povrchu aterosklerotického plátu (šipky). Slabou expresi vidíme také uvnitř plátu a v okolním 
myokardu. Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. Zvětšení 40x. 
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5.3 Western Blot analýza 
 

 

5.3.1 Western blot analýza exprese endoglinu 
 

Western blot analýza exprese endoglinu měla za cíl prokázat celkovou 

expresi endoglinu ve stěně hrudní a břišní aorty. Výsledky prokázaly statisticky 

významný nárůst exprese endoglinu po podávání atorvastatinu ve srovnání 

s kontrolní skupinou. (Obr. 12) 

 

 
3Graf: Western blot analýza exprese endoglinu 
Western blot analýza exprese endoglinu v oblasti hrudní a břišní aorty u kontrolní a 
atorvastatinové skupiny. Výsledky ukazují na statisticky významné zvýšení exprese endoglinu u 
skupiny, které byl podáván atorvastatin ve srovnání s kontrolní skupinou ***p< 0.001. 
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6 Diskuse 
 

Ateroskleróza jako chronické zánětlivé onemocnění je velice rozšířeným 

onemocněním, které určitým způsobem postihuje všechny věkové skupiny 

obyvatelstva. Klinické příznaky aterosklerózy, které se ve většině případů 

objevují až v pozdějších letech života, jsou dnes velmi frekventované a 

ateroskleróza je v současné době příčinou téměř 50% všech úmrtí. Rozsáhlý 

výzkum v oblasti aterosklerózy odhalil v posledních letech řadu nových 

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

aterogenního procesu. Mnohé poznatky týkající se aterogenního procesu 

zdůrazňují úlohu zánětlivé reakce v procesu aterogeneze (15). V souvislosti se 

zánětem se intenzivně studuje úloha adhezivních molekul, složek imunitního 

systému, ale i dalších faktorů modifikujících zánětlivou reakci, které tak obecně 

participují na rozvoji a vzniku klinických komplikací aterosklerózy (40). Za 

základní a první krok v patogenezi aterosklerózy je dnes považována 

endoteliální dysfunkce charakterizovaná aktivací endotelu s následnou expresí 

zánětlivých, proliferačních a vazokonstrikčních markerů.  

V terapii hyperlipidemií a cévních komplikací (aterosklerózy) jsou dnes 

asi nejvýznamnějšími léky statiny. Statiny (někde uváděny též pod názvem 

vastatiny) jsou v současné době považovány za nejúčinnější hypolipidemika. 

Jsou to kompetitivní inhibitory klíčového enzymu v biosyntéze cholesterolu - 3-

hydroxyl-3-methylglutarylkoenzymA-reduktázy (HMG-CoA reduktáza).  

Jednotlivé statiny se liší relativní účinností a tzv. nelipidovým působením, tj. 

antiagregačním, antiproliferativním účinkem, vlivem na úpravu endoteliálních 

funkcí, stabilizací ateromatózních plátů aj (41). Cílovým orgánem zásahu 

statinů jsou játra.  

Od roku 1986 se vědecké skupiny v různých laboratořích snažily vyvolat 

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

obvykle vysoce rezistentní vůči ateroskleróze. Při příjmu běžné stravy mají 

nízkou hladinu celkového cholesterolu a vyšší hladinu protektivního HDL 

cholesterolu, tudíž se u nich nevyvíjejí aterosklerotické léze. Ovšem pokud jsou 

myši krmeny stravou s vysokým podílem cholesterolu a tuků, která též obsahuje 

žlučové kyseliny, hladina jejich celkového cholesterolu roste a po několika 

měsících se u vybraných kmenů myší začnou tvořit vrstvy pěnových buněk, 
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zejména v subendotelu cév v okolí aortálního sinu (42). 

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

Oproti lidským aterosklerotickým lézím, které se vyskytují ve větvích hlavních 

cév, kde pláty progredují, myší léze jsou malé, vyskytují se pouze v oblastech 

aortálního oblouku a nedochází k jejich progresi. Strava, kterou jsou myši 

krmeny, je nefyziologická, obsahuje 10 – 20x více cholesterolu a žlučových 

kyselin. Tato strava vyvolá chronický zánět pouze u citlivých kmenů myší, nikoli 

u kmenů ateroskleroticky rezistentních, což zvyšuje možnost dohadu, že 

genetické rozdíly mezi danými kmeny myší jsou dány spíše rozdíly v reakci na 

podanou stravu. 

V roce 1992 použily dvě laboratoře speciální genovou technologii, která 

dala vzniknout myším deficientním v genu pro apolipoproteinu E (apoE) (32). 

ApoE apoproteiny jsou tvořeny primárně v játrech, mají na svém povrchu 

základní lipoproteinové částice a ligandy pro rozpoznání lipoproteinů a také pro 

clearance lipoproteinových receptorů. ApoE deficientní myši mají zpožděné 

vylučování lipoproteinů a i při nízkocholesterolové stravě hladina jejich 

cholesterolu stoupá jako důsledek akumulace chylomikronů a VLDL zbytků 

obohacených esterifikovaným i volným cholesterolem. U těchto myší se vyvíjejí 

nejen lipidní proužky, ale také fibromuskulární pláty, typické pro aterosklerózu u 

lidí. Tyto léze se formují v aortě, v břišní aortě, v hlavních větvích karotid, 

interkostálních, mesenterických, renálních a iliálních arteriích a také v 

proximálních částech koronárních, femorálních a subklaviálních arterií. Lipidní 

proužky se objevují po deseti týdnech a léze obsahující pěnové buňky a 

hladkosvalové buňky se objevují po patnácti týdnech diety. Fibromuskulární 

pláty jsou patrné po dvaceti týdnech, obsahují nekrotické jádro a 

fibromuskulární čepičku z hladkosvalových buněk obklopených elastickými 

vlákny a kolagenem. U starších myší se fibromuskulární pláty vyvíjejí, u 

pokročilých lézí je patrná destrukce buněk medie s příležitostným vývojem 

aneuryzmat. Rozsáhlá proliferace fibrózní tkáně může zúžit lumen cévy, či 

dokonce způsobit její úplnou okluzi. Komplikované léze charakterizované 

trombózou se však nevyskytly (43). 

ApoE/LDL receptor deficientní myši vyvíjí výraznou spontánní 

hypercholesterolemii a aterosklerotické léze již v pátém týdnu svého života. 

V osmém týdnu, již mají pokročilé léze v oblasti aortálního sinu, jejichž vývoj lze 
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samozřejmě ještě urychlit podáváním aterogenní diety. Z tohoto důvodu je tento 

model považován za velmi dobrý zvířecí model pro studium hypolipidemik (44). 

CD 105 endoglin je homodimerní transmembránový protein o velikosti 

180 kDA. Je součástí receptorového komplexu TGF-β (45). Exprese endoglinu 

převládá na endoteliálních buňkách, makrofázích, fibroblastech a hladkých 

svalových buňkách medie (46). Kromě toho bylo demonstrováno, že exprese 

endoglinu je zvýšena během angiogeneze a při vývoji nádorového onemocnění. 

Mimoto byla exprese endoglinu zvýšena v hladkosvalových buňkách a 

endoteliálních buňkách v pokročilých aterosklerotických lézích v prasečích 

karotidách (47). 

Vzhledem k tomu, že bylo popsáno, že endoglin může modulovat účinky 

TGF-β, který je považován za významný antiaterogenní faktor, je 

pravděpodobné, že by mohl takto ovlivňovat i proces aterogenze. Z tohoto 

důvodu jsme sledovali expresi endoglinu v aterosklerotických plátech ApoE/LDL 

receptor deficientních myší. Imunohistochemická analýza prokázala expresi 

endoglinu na cévním endotelu a endotelu chlopní. Pouze velmi slabá exprese 

byla pozorována v aterosklerotických plátech. Podávání atorvastatinu vedlo 

kromě výrazně hypolipidemického efektu a zároveň k nárůstu exprese 

endoglinu ve stěně cévy. Toto zvýšení exprese endoglinu je v souladu s in vitro 

studiemi, které byly nedávno publikovány, a kde takové zvýšení exprese 

endoglinu vedlo ke zvýšení exprese endoteliální NO syntázy (eNOS), což je 

základní protektivní molekula pro cévní endotel, její exprese má silně 

antiaterogenní význam (48). Z tohoto důvodu lze řící, že exprese endoglinu je 

sice velmi výrazná v endotelu aterosklerotických plátů nicméně lze 

předpokládat jeho pozitivní vliv na endotel a tudíž i na proces aterogeneze. 

Otázkou stále zůstává, zda zvýšení exprese endoglinu po podávání statinů je 

důsledkem jejich hypolipidemického efektu nebo je to záležitost související 

s jejich pleiotropními účinky. Toto bude předmětem dalších studií. 
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7 Závěr 
 

Výsledky této diplomové práce prokázaly expresi endoglinu 

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

modelu aterosklerózy. 

Imunohistochemickou detekcí endoglinu jsme chtěli popsat jeho 

lokalizaci v oblasti aortálního oblouku u použitého experimentálního modelu. 

Tento potenciálně nový faktor zasahuje do regulace funkcí významného 

antiaterogenního faktoru TGF-β a změny jeho exprese by tak mohly hrát roli 

v procesu aterogeneze. Exprese endoglinu byla lokalizována na cévním 

endotelu, a to jak v aortě, tak i v menších cévách a kapilárách okolního 

myokardu. 

Podávání atorvastatinu v dávce 100 mg/kg/den vedlo k výraznému 

hypolipidemickému efektu. 

Western blot analýza prokázala nárůst exprese endoglinu ve stěně cévy. 

Tyto výsledky naznačují, že endoglin může být potenciálním cílem účinku 

atorvastatinu a zároveň proteinem působícím protektivně na cévní endotel a 

tudíž antiaterogenně. 
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