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Abstrakt 

Spirulina platensis je modrozelená řasa patřící do cyanobakterií. Řasa je 

velkým zdrojem lehce zpracovatelných bílkovin, nenasycených mastných kyselin a 

dalších elementů, např. z makroelementů železo a vápník z mikroelementů chrom, 

lithium a selen. Dále obsahuje přírodní barviva chlorofyl, phycocyanin. Byly 

popsány její antioxidační a protizánětlivé účinky. 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit potenciální hypolipidemické a 

protizánětlivé účinky Spiruliny platensis na experimentálním zvířecím modelu, 

kterým byly apoE-deficientní myši. 

ApoE deficientní myši (n=8) byly krmeny po odstavení standardní dietou po 

dobu 2 týdnů. Ve věku 8 týdnů jim začala být podávána aterogenní dieta (Western 

type diet) obsahovala 21% tuku (11% nasycených mastných kyselin) a 0,15% 

cholesterolu po dobu 8 týdnů (kontrolní skupina). Ve Spirulina platensis skupině 

byly myši krmeny stejnou aterogenní dietou, ke které bylo přidáváno 20 mg 

Spirulina platensis denně. Byla provedena biochemická analýza lipidního spektra, 

sledována velikost aterosklerotických plátů, provedena imunohistochemická a 

stereologická analýza exprese VCAM-1. 

Výsledky ukázaly na pozitivní vliv Spiruliny platensis na hladinu celkového 

cholesterolu, příčemž  triacylglyceroly byly sníženy pouze statisticky nevýznamně. 

Na druhou stranu nebyl prokázán vliv podávání Spiruliny na velikost 

aterosklerotických plátů měřen jako plocha barvení olejovou červení. 

Stereologická analýza imunohistochemického barvení dále prokázala, že 

endoteliální exprese VCAM-1 nebyla po podávání Spiruliny ovlivněna.  

Dosavadní výsledky této pilotní studie se Spirulinou platensis ukazují na její 

potenciální hypolidemické účinky u apoE-deficientního modelu aterosklerózy. 

Tento hypolipidemický účinek ovšem nevedl k pozitivnímu ovlivnění velikosti plátů 

ani zánětlivé reakce ve stěně aorty. 
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Abstract 

Spirulina platensis is a blue-green microalga belonging to the cyanobacteria 

family. Microalga is a large source of proteins and good fatty acid and other 

nutritional elements, for example iron, calcium, chromium, lithium, selenium. It also 

contains natural dyes chlorophyll, phycocyanin. Its antioxidant and anti-

inflammatory were described. 

 

The aim of this thesis was to determine potencial hypolipidemic and anti-

inflammatory effects Spirulina platensis in apoE-deficient mice. 

 

ApoE-deficient mice were fed standard diet for 2 weeks. At the age of 8 

weeks the control group of animals were fed with the western type diet, which 

contained 21% fat and 0,15% cholesterol for 8 weeks. The same atherogenic diet 

was used in Spirulina platensis group, where Spirulina platensis was added to the 

atherogenic diet at the dosage of 20 mg per day. The biochemical analysis of lipid 

spectrum was done, area of atherosclerotic lesions was determined and 

imunohistochemical and stereological analysis of VCAM-1 expression was 

performed as well. 

 

The results of this thesis showed positive effects of Spirulina platensis. on 

cholesterol levels. On the other hand the atherosclerotic lesion area was not 

affected by Spirulina treatment. Moreover stereological analysis of 

imunohischemical staining revealed that, that endotelial expression VCAM-1 was 

not affected by Spirulina treatment as well.. 

 

These results of this pilot study with Spirulina platensis shows its potencial 

hypolipidemic effects in apoE-deficient mice. However these hypolipidemic effects 

were not accompanied by positive effect on atherosclerotic plaque area and 

expression of VCAM-1 in the vessel wall. 
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Seznam zkratek 
  
Apo E  apolipoprotein E 
 
AP-1  transkripční faktor 
 
DAB  diaminobenzidin 
 
HDL  high density lipoprotein, lipoproteiny o vysoké hustotě 
 
ICAM-1 Intercelluar cell Adhesion Molecule, adhezivní molekula 
 
IL-1  interleukin-1 
 
LDL  low density lipoprotein, lipidy o nízké hustotě 
 
LSP  lipopolysacharid 
 
MCP-1 monocytární chemotaktický protein-1 
 
NF-kB  transkripční faktor kB 
 
NO  oxid dusnatý 
 
OTC  tissue freezing medium (zmrazovací směs) 
 
PBS  phosphate buffered saline (fosfátový pufr, pH 7,4) 
 
PECAM-1 Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 
 
ROS  reactive oxygen species 
 
TAG  triacylgryceroly 
 
TNF-α  tumor necrosis factor 
 
VCAM-1 Vascular Cell Adhesion Molecule, adhezivní molekula 
 
VLDL  very low density lipoprotein, lipoproteiny o velmi nízké hustotě   
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1. ÚVOD 

 

Ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění probíhající v cévní stěně. 

Postihuje především velké a střední cévy tepenného řečiště. Vnitřní vrstva cévy je 

ztluštěna, ukládá se v ní cholesterol, fibrózní tkáň a  další molekuly nacházející se 

v plazmě. Céva je poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu postupnému 

zužování a následné ischemii orgánu, který je zásobován poškozenou cévou. 

Zpočátku je onemocnění bezpříznakové, chybí varovné příznaky, které by nutily 

obyvatelstvo více dbát o svoje zdraví.  

Proces aterogeneze je multifaktoriální, první známky aterosklerózy 

nacházíme už v raném věku. Známe řadu rizikových faktorů, které se na jejím 

vzniku podílejí. Dělíme je na ovlivnitelné a neovlivnitelné [1].  

Na kardiovaskulární onemocnění umírá více jak polovina obyvatelstva ve 

vyspělých státech Evropy a USA. Česká republika není v tomto ohledu výjimkou. 

Primární prevence by měla začít už v dětském věku. V dnešní uspěchané době je 

omezen fyzický výdej a naopak je zvýšen kalorický příjem. Mnoho jedinců trápí 

vysoký krevní tlak, diabetes, což vede právě ke vzniku aterosklerózy. Bohužel ne 

vždy stačí primární prevence a musí se přistoupit k medikamentózní léčbě. 

Tato diplomová práce je pilotní prací, která se zabývá možným 

antiaterogenním působením Spiruliny platensis na experimentálním myším modelu 

aterosklerózy. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1.    Mikroskopická anatomie cév 

 

Cévy můžeme rozdělit podle jejich vztahu k srdci a periferii organismu. 

Cévy, které přivádí krev tkáním, nazýváme artérie, cévy odvádějící krev z tkání do 

srdce, nazýváme vény. Výměnu živin mezi tkání a krví zajišťují menší cévy, které 

se nazývají kapiláry (vlásečnice) [2]. 

 

Jejich cévní stěna je tvořena třemi základními vrstvami :  

 

1) Tunica intima 

2) Tunica media 

3) Tunica adventicia 

 

Tunica intima  

Tunica intima je vnitřní vrstva, tvořená hladkou vrstvou endotelových buněk. 

Tato vrstva je v přímém kontaktu s krví, proto je uzpůsobena tak, aby odolávala 

mechanickému působení krevního proudu. Pod endotelem je subendotelová 

vrstva řídkého vaziva s podélně orientovanými kolagenními a retikulárními vlákny, 

které zabraňuji jejímu poškození vlivem nárazu krevního proudu [2]. 

 

 

Tunica media 

Tunica media se skládá ze šroubovitě uspořádaných hladkých svalových 

buněk. Mezi buňkami hladké svaloviny se nacházejí elastické, kolagenní vlákna a 

proteoglykany. Tato vrstva určuje šířku lumina cévy, u arterie je tato vrstva 

nejtlustší, na rozdíl od vén, kde je medie tenčí. 
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Tunica adventicia 

Tunica adventicia se skládá z podélně orientovaných kolagenních a 

elastických vláken. Spojuje cévu s okolím, vyrovnává účinek vnějších sil z okolí, 

chrání tím cévu před protahováním do délky. U vén je adventicia nejmohutnější 

vrstva, složená hlavně z kolagenních vláken.  

 

 

 

 

Obr. 1 : Nákres svalové artérie středního kalibru, který znázorňuje její vrstvy [2]. 
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2.2 Endotel   

 

 Endotel je orgán tvořený jednou vrstvou buněk. Zajišťuje mnoho funkcí jako 

je regulace cévního tonu, permeability, regulace krevní srážlivosti, interakci buněk 

krevního oběhu a buněk endotelu. Při poruše těchto funkcí je zvýšené riziko vzniku 

kardiovaskulárních nemocí. 

 Hlavní funkcí endotelu je udržení cévního tonu, tím že produkuje látky 

s vasodilatačními a vasokonstrikčními vlastnosti. Oxid dusnatý (NO) je hlavním 

vasodilatační působkem, dalším významným působkem je prostaglandin. Mezi 

hlavní vasokonstriktory patří  endotelin, angiotensin II. Při poškození endotelu, 

dochází ke snížené tvorbě oxidu dusnatého (NO), dále k zvýšené tvorbě 

vasokonstrikčních faktorů, což vede k poruše vasorelaxačních schopností 

endotelu [3]. 

 Endotel na svém povrchu exprimuje řadu adhezivních molekul, tyto 

molekuly zajišťují průchod krevních elementů. Nebuněčné elementy využívají pro 

svůj přechod paracelulární, tak transcelurální transportní mechanismy. Adhezivní 

molekuly (selektiny, integrity, VCAM, ICAM a další) jsou na zdravém endotelu 

zastoupeny v malém počtu, a až při poškození endotelu, začíná jejich zvýšená 

exprese, usnadňují adhezi a průnik leukocytů do cévní stěny [4].  

 Endotel ovlivňuje krevní srážlivost, intaktní endotel udržuje rovnováhu mezi 

faktory regulující trombolytické a fibrinolytické procesy. Produkuje tkáňový 

aktivátor plazminogenu (tPA) a inhibitory tohoto aktivátoru PAI (inhibitor aktivátoru 

plazminogenu). V neporušeném endotelu jsou ve vyvážené sekreci, zatímco 

sekrece PAI je velká v aterosklerotické cévní stěně.  

 Endotel se také podílí na zánětlivé reakci produkcí cytokinů a adhezivních 

molekul [5].  
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2.2.1 Endoteliální dysfunkce 

 

 Dysfunkce endotelu vede k poruše relaxace cév, k proliferaci buněk hladké 

svaloviny ve stěně cév, podporuje agregaci krevních destiček a adhezi leukocytů 

k povrchu endotelových buněk. Ke vzniku endoteliální dysfunkce přispívají rizikové 

faktory, jako jsou hypertenze, kouření, hyperlipoproteinémie, diabetes mellitus, 

obezita, alkohol, nedostatek estrogenů.  

 Endoteliální dysfunkce vede k funkčním změnám ve stěně cév, nedojde-li 

k farmakologické léčbě a odstranění rizikových faktorů, dochází později k 

strukturálním změnám, rozvoji aterosklerózy a jejím klinickým projevům [5]. 

 

 

 

2.3 Ateroskleróza 

 

2.3.1 Rizikové faktory 

 

 V České republice je kardiovaskulární onemocnění jedno z nejčastějších 

příčin úmrtí. Ateroskleróza je multisložkové onemocnění, u kterého se zjistilo, že 

různé rizikové faktory se sčítají. Základem prevence vzniku aterosklerózy je 

předcházení rizikových faktorů, které můžeme rozdělit na ovlivnitelné a 

neovlivnitelné [6].    
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¨ 

 

Obr. 2 : Endoteliální dysfunkce: hlavní příčiny a důsledky  

             http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_6764.html#11  

 

 

Neovlivnitelné 

 

Patří mezi ně věk, pohlaví a genetické predispozice.  

U mužů se rizikový věk uvádí od 45 let, ženy jsou na tom lépe, do jejich 

menopauzy je chrání pohlavní hormony, proto v rizikové kategorii jsou až od 55 

let. Po klimakteriu u žen se rozdíly mezi pohlavím rychle smývají a ženy brzo v 

rozvoji aterosklerózy muže dohoní.  

Genetická predispozice, jako pozitivní rodinná zátěž se považuje výskyt 

onemocnění nebo úmrtí na ischemickou chorobu u rodičů nebo sourozenců do 65 

let u žen a do 55 let u mužů [7].  

 

 

Ovlivnitelné 

 

Ovlivnitelných faktorů je velké množství. Z nich nejdůležitější je porucha 

metabolismu tuků, kouření, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus, obezita a fyzicky 

málo aktivní způsob života. Většinu z těchto faktorů můžeme ovlivnit stravovacími 

návyky, zvýšenou tělesnou aktivitou, medikamentózní léčbou, dokonce u 

některých lze jejich negativní působení úplně eliminovat např. u kouření [7].  
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Porucha metabolismu tuků – jde o onemocnění, které charakterizuje zvýšená 

hladina lipidů a lipoproteinů v séru. Tyto onemocnění se souhrnně nazývají 

hyperlipoproteinémie. Můžeme je rozdělit na tři typy, hypercholesterolémie, kde je 

zvýšena hladina cholesterolu, hypertriglyceridémie, zde je zvýšená hladina 

triglyceridů anebo smíšený typ, kde jsou zvýšené oba lipoproteiny. První fáze 

léčby je zahájení diety chudé na živočišné tuky, dále zvýšení fyzické aktivity. 

Hladina celkového cholesterolu by neměla být vyšší než 5,0 mmol/l. Jestliže dietní 

opatření nestačí k dosažení této koncentrace, zahajuje se léčba medikamentózní. 

Protiaterogenně působí reverzní transport cholesterolu do jater, který umožňují  

HDL-částice (hight density lipoprotein). Žádoucí koncentrace HDL cholesterolu je 

> 1,0 mmol/l [8]. 

 

 

Alkohol - studie dokazují, že dlouhodobý zvýšený příjem alkoholů, působí 

nepříznivě na vývoj aterosklerózy, naopak denní malé množství alkoholu 20 g pro 

ženy a 40 g pro muže způsobuje protiaterogenní účinek [9].  

 

 

Kouření – je u nás snad nejrozšířenější rizikový faktor. Riziko vzniku aterosklerózy 

je jak u aktivního tak i u pasivního kouření. Kouření vede k hypoxii endotelu a 

endoteliální dysfunkci, zvyšuje se náchylnost k trombóze. Zanechání kouření je 

tedy prvořadý požadavek v preventivních opatřeních kardiovaskulárních chorob 

[9].  

 

 

Hypertenze – vysoký tlak s hodnotou 140/90 mm Hg patří mezi jeden z hlavních 

rizikových faktorů aterosklerózy. Vysoký tlak narušuje cévní endotel a ten je pak 

náchylnější k adhezi monocytů a lymfocytů. Dostatečně účinná léčba vysokého 

krevního tlaku vede ke snížení výskytu kardiovaskulárních chorob, tedy i 

aterosklerózy [10]. 

.  
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Diabetes mellitus – Riziko vzniku aterosklerózy u diabetiků je téměř trojnásobné. 

Příčinou je především vznik glykooxidovaných částic LDL (low density lipoprotein), 

dochází k rozvrácení lipidového metabolismu. Léčba spočívá v udržování správné 

glykémie, pomocí diety a medikamentózní léčby [11]. 

  

2.3.2 Patofyziologie aterosklerózy 

 

Ateroskleróza, jak již bylo řečeno, je chronický zánětlivý proces. Zánět je 

obranná reakce na poškození organismu, má za cíl odstranit příčinu, a také má za 

úkol navodit reparační mechanismus k obnovení funkce tkání a orgánů.  

Aterosklerotický zánětlivý proces postihuje tepenné řečiště (velké a malé cévy), 

z klinického hlediska jsou nejdůležitější léze nacházející se ve věnčitých tepnách 

srdce, extrakraniálních tepnách zásobující mozek a aortě. 

Dochází k hromadění lipofilních a pojivových částic ve stěnách cév, což 

vede k pozdější obstrukci lumen cév [3].  

 

  

 

 

 Obr. 3 : Progrese aterosklerózy s postupnou okluzí cévního lumen 

  http://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_6764.html#115  

 

 

 

Proces vzniku aterosklerózy probíhá v několika charakteristických etapách. 

Dochází k interakcím mezi endotelem na jedné straně a trombocyty, leukocyty a 

prozánětlivými mediátory na straně druhé. V cévním řečišti se nacházejí místa 

náchylnější k rozvoji aterosklerózy, v těchto místech dochází k častějšímu 

poškození stěn cév, které je zde více namáhané změnami proudu a zvýšenou 
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turbulencí krve. Endotel v těchto místech zvyšuje expresi adhezních molekul. 

Cytoadhezní molekuly zprostředkovávají reakci lymfocytů a monocytů v místech 

zánětu. Dochází k tvorbě ložisek aterosklerózy [12]. 

 

 

 

Mechanismus iniciace a progrese aterosklerózy  

      

 Aktivované endotelové buňky přitahují do místa zánětu monocyty, 

makrofágy a T-lymfocyty z krevní cirkulace. Se vzrůstajícími plazmatickými 

hladinami aterogenních lipoproteinu (LDL, VLDL, Lp a), dochází k uložení 

lipoproteinů v intimně, zde se oxidačními procesy mění a vážou na subendoteliální 

proteoglykany a kolagen. Oxidované LPL přímo aktivují endotel, výsledkem 

aktivace dojde k expresi adhezních molekul superrodiny imunoglobulínu ( VCAM, 

ICAM, selektiny), které pomáhají zachycovat monocyty fagocytující lipoproteiny,  

oxLDL [13]. 

Vysoká exprese těchto molekul vede k větší adhezi monocytů a T-lymfocytů a 

jejich prostupu do intimy cév. VCAM hraje důležitější roli než ICAM v iniciaci 

adheze monocytů na endotelové buňky během aterogeneze. 

 Po přilnutí monocytů a T-lymfocytů na povrch cévní stěny, začíná migrace 

těchto buněk do subendotelového prostoru, kde se přeměňují na makrofágy. Tento 

subendotelový přechod je indukován bioreaktivními mediátory tzv. 

chemoatraktanty oxLDL, Lp(a), cytokiny ( MCP-1, IL-1, TNF-α ), které musejí 

splňovat dvě podmínky, být přítomny v intimně a působit chemotakticky na 

monocyty a lymfocyty. Makrofágy produkují tyto látky, které napomáhají adhezi. 

MPC-1 (monocytární chemotaktický protein - 1), ten zesiluje chemotaxi a podílí se 

na další akumulaci makrofágů v lézi. Dále makrofágy pohlcují pomocí svých 

receptorů oxidované lipoproteiny, které nemohou být katabolizovány cestou LDL 

receptorů. Makrofág, který obsahuje estery cholesterolu se mění na pěnovou 

buňku, jejíž shluky tvoří lipidní proužky, tento typ lézí je první fází aterosklerózy a 

nachází se již u dětí [14]. 
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Aterosklerotický plát 

 

 V druhé fází se z lipidních proužku postupně vyvíjí fibrózní plát.  

Ateroslerotický neboli fibrózní plát obsahuje jádro, které je složeno z lipidních nebo 

nekrotických částí. Je pokryté fibrózní čepičkou, skládající se z buněk hladké 

svaloviny, exracelulárního matrix, T-lymfocytů, pěnových buněk.  

V této fázi buňky hladké svaloviny přechází z medie do intimy, kde tvoří 

nové extracelulární matrix, hlavně kolagen, dochází k buněčné proliferaci. 

Normálně se hladkosvalové buňky nacházejí v kontraktilním stavu v medii, podílejí 

se na udržení cévního tonu, na syntéze extracelulárního matrix a na reparaci cévní 

stěny při různých poraněních [12]. Makrofágy stále pohlcují lipoproteiny, uvolňují 

chemokiny, k postiženému místu cestují další a další monocyty a makrofágy. 

Jestliže stále působí aterogenní faktory, onemocnění se dále rozvíjí a vznikají 

pláty. Ty už nám charakterizují pokročilé stadium nemoci. Rozdělujeme na stabilní 

a nestabilní plát [15]. 

 .  

 

 

 

Obr. 4 : Schéma stabilního a nestabilního aterosklerotického plátu (Libby, 1995; 

materiál "IMPPACT", BMS ČR) 
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Stabilní jsou většinou složeny z malého lipidního jádra, pokrytého silnější 

vrstvou fibromuskulární čepičky. Vyklenutím plátu do cévního lumen ohrožují 

organismus vznikem stenózy, snižují průsvit cévy, tkáně a orgány začínají být 

málo zásobené kyslíkem a živinami, dochází k ischemii. Při delším časovém 

průběhu aterosklerózy může začít ukládání vápníku v nekrotických částech plátu. 

Nestabilní, jsou složeny z velkého lipidového jádra, nachází se zde mnoho 

prozánětlivých buněk, jádro je pokryto tenkou fibromuskulární vrstvou. Může dojít 

k ruptuře fibromuskulárního čepičky. U nestabilního plátu nerozhoduje o ohrožení 

organismu velikost, ale mechanické namáhání a jeho složení. Nahromaděním 

makrofágu a T-lymfocytů v jádře, se zvyšuje jeho nestabilita, tím že produkují 

zánětlivé cytokininy a proteolytické enzymy (metaloproteinázy), které narušují 

fibrózní čepičku [16].  

Další fázi je vznik trombu. Prasknutí plátu je spojeno s tvorbou trombu, který 

je příčinou akutního koronárního syndromu. Trombus už je klinickou komplikací 

aterosklerózy. Ke vzniku trombu může dojít při erozi endotelu nebo ruptuře plátu.  

Na vzniku trombózy se podílí celá řada faktorů, které často patří mezi obecné 

rizikové faktory aterosklerózy. Jsou to hyperlipidémie, diabetes, zvýšená 

koagulační aktivita, snížená fibrinolytická aktivita [10]. 
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2.4 Adhezní molekuly 

 

Adhezní molekuly jsou látky exprimované na povrchu cév. Jde o 

různorodou skupinu proteinů, které se podílejí na interakci buněk s okolním 

prostředím. Adhezní molekula je zodpovědná za adhezi T-lymfocytů a monocytů 

do zánětlivě změněných ložisek. Což je první fáze vzniku aterosklerózy [13].  

 

Imunoglobuliny 

 Jsou velice početná skupina obsahující molekuly s Ig-doménami.  

Z hlediska vztahu k ateroskleróze jsou nejvýznamnější zástupci VCAM-1, ICAM-1 

a PECAM-1.  

 VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), ICAM-1 (intercellural cell 

adhesion molecule-1), PECAM-1 (platelet-endothelial cell adhesin molecule-1). 

K expresi VCAM-1 téměř nedochází u nestimulovaných endoteliálních buněk, ale 

jeho tvorba rychle vzrůstá po cytokinové stimulaci. Tato adhezní molekula je 

zodpovědná za adhezi lymfocytů a monocytů do zánětlivých cévních ložisek. 

VCAM-1 je exprimován endoteliálními buňkami, makrofágy a hladkosvalovými 

buňkami. Na rozdíl od ICAM-1, které jsou exprimovány ve stejných oblastech jako 

VCAM-1, ale také exprese ICAM-1 je pozorována i v místech s nízkým výskytem 

aterosklerotických lézí [17].   

 Fyziologické funkce CAM (cytoadhezních molekul) 

Výsledky in vivo pozorování vedly k modelu interakce mezi leukocyty a cévním 

endotelem. Sestává se ze tří koordinovaných kroků:  

1. kutálení (rolling)                                     

2. přichycení (adheze) 

3. průnik (migrace) 
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Obr. 5 : Schéma kutálení, adheze a průniku leukocytů přes endotel [17]  

 

 

Regulace endoteliální CAM exprese. 

Časový průběh a velikost endoteliální exprese určuje adherenci leukocytů. 

Rychlost přichycení kutálejících se leukocytů je dána aktivací L-selektinu (selektiny 

jsou glykoproteinové leukoadhezní molekuly) nacházejících se na jejich povrchu a 

rychlé mobilizaci, již vytvořeného P-selektinu na povrchu endoteliální buňky. 

Vazba selektinu není natolik pevná, aby došlo k pevnému přichycení na endotel. 

Proto se do procesu zapojují integriny (integrity jsou transmembránové 

glykoproteiny), které se účastní interakce mezi endotelem a leukocytem, ty již tvoří 

pevné vazby mezi leukocyty a endotelem v místě zánětlivé reakce. Průnik 

leukocytů do subendotelového prostoru je zprostředkován dalšími adhezními 

molekulami (PECAM-1). 

 Rozmanitá škála bakteriálních toxinů, cytokinů a oxidantů dokáže navodit 

expresi CAM, zahrnující ICAM-1, VCAM-1, E-selektin, P-selektin. K maximální 

expresi dochází mezi 3 až 6 hodinou po počátečním zánětlivém stimulu [18]. 

 Na ději se účastní dva transkripční faktory : NF-kB (transkripční faktor kB) a 

AP-1 (traskripční faktor). V promotorovém úseku genu pro VCAM bylo 

identifikováno zakódované vazebné místo pro NF-kB. Inhibitory bránicí aktivací 



 21 

NF-kB a AP-1 zmírňují účinek na CAM vyvolaný lipopylysacharidem (LSP), 

cytokiny (TNF, IL-1) nebo oxidanty [19]. 
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2.5 Spirulina platensis vliv na aterogenezi 

 

 Spirulina platensis je modrozelená řasa patřící do cyanobakterií. Spirálovitá 

řasa je náročná na čistotu prostředí, ve kterém žije. Pěstuje se v silně alkalických 

vodách v teplých podmínkách např. v solných jezerech Afriky. Řasa je velkým 

zdrojem lehce zpracovatelných bílkovin a dalších elementů, např. 

z makroelementů železo a vápník z mikroelementů chrom, lithium a selen, o 

kterém se dál zmíním. Dále obsahuje přírodní barviva chlorofyl, phycocyanin (PC), 

což je modrý ve vodě rozpustný fotosyntetický pigment odvozený od 

cyanobakterií. Používají se jako barviva v potravinářském, kosmetickém a 

farmaceutickém průmyslu [20].  

 

 

  

Obr. 6 : Mikroskopické snímky vláknité sinice Spirulina platensis 

http://botany.natur.cuni.cz/kubatova/ozp-prednaska/Botanika%20OZP%201%20-

%20Uvod%20-%20Sinice.pdf 
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2.5.1 Předpokládané účinky 

 

Spirulina platensis je ve fázi výzkumu, ukazuje se, že její proteinový extrakt 

má silné antioxidační účinky.  Antioxidanty jsou protivníkem volných radikálů, které 

v dnešní době přibývají a porušují rovnováhu v lidském těle. Antioxidanty 

z extraktu Spiruliny bojují proti hydroxylovým a peroxidovým radikálům a inhibují 

mikrosomální lipidové peroxidázy. 

 Phycocyanin se také podílí na antioxidační a protizánětlivé aktivitě řasy. Má 

podobnou strukturu jako bilirubin a působí jako silný antioxidant metabolických 

produktů volných radikálů (ROS – reactive oxygen species) [21].  

 Velký důraz se klade na mikroelement selen. Selen je esenciální stopový 

prvek. Jeho nedostatek v potravě negativně ovlivňuje kardiovaskulární systém a 

způsobuje další nemoci jako je šedý zákal, rakovinu, revmatoidní artritidu, atd. 

Lidé a zvířata přijímají selen potravou, rostlinné (př. pšenice) a živočišné produkty 

(maso, vejce) obsahují organický selen, který je vhodnější než anorganický. 

V oblastech, kde je selenu nedostatek, je přidáván ve formě anorganických solí 

(selenitu a selenátu) do potravin [22]. 

 Pěstováním Spiruliny platensis v selenem obohaceném mediu, došlo 

k zvýšení hladiny selenu v této řase, proto se s ní stává slibný zdroj v porovnání 

s ostatními rostlinami.  

 Očekává se, že Spirulina platensis při dlouhodobém podávání může 

preventivně působit proti vzniku aterosklerózy [23]. 
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2.6 Myš jako experimentální model aterosklerózy 

 

 Před 10 lety se začaly myši používat jako model aterosklerózy ke zjištění 

stupně rozvoje tohoto onemocnění. Při prvních pokusech se zjistilo, že myši jsou 

vůči ateroskleróze rezistentní. Hlavním důvodem je fakt, že většina cholesterolu se 

nachází v HDL lipoproteinech, které má antiaterogenní účinky. Až po krmení 

stravou bohatou na tuky dále obohacenou kyselinou cholovou, což je žlučová 

kyselina, došlo u myší k průkaznému vzrůstu hladiny cholesterolu. 

Po pár měsících této diety se došlo k závěru, že některé kmeny jsou náchylnější 

k ateroskleróze, což platilo zejména u kmene C57BL/6, u něhož se vytvořily 

aterosklerotické léze poblíž aortálního sinu [24]. 

   

 

2.6.1 Model apoE myši 

 

 V roce 1992 byla genová technologie na takové úrovni, že bylo možno 

vytvořit model Apolipoprotein E (ApoE) deficientních myší. ApoE se nachází na 

povrchu lipoproteinových částic, hraje důležitou roli v jejich metabolismu konkrétně 

umožňuje jejich vychytávání. Při jeho deficitu dochází k hromadění chylomikronů a 

VLDL v plazmě. Se zvýšenou plazmatickou hladinou cholesterolu se tvoří lipidní 

proužky, z nichž vznikají fibrotické pláty v oblasti aortálního sinu [25]. 

 Už 5-6. týden po narození adherují molekuly lipoproteinu k endotelu a 

přestupují do transendotelového prostoru. Lipidní proužky se začínají objevovat 

v 10. týdnu po narození, buňky hladké svaloviny v intimě 15. týden po narození a 

fibrotické pláty po 20 týdnech po narození. U starších myší se aterosklerotické 

pláty zvětšují a mohou začít kalcifikovat. 

 Tyto geneticky modifikované myši slouží jako model při studiu úlohy 

apolipoproteinu E v lipoproteinovém metabolismu a ateroskleróze [26]. 
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3. CÍL PRÁCE 
 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit potenciální hypolipidemické a 

protizánětlivé účinky Spiruliny platensis na experimentálním zvířecím modelu, 

kterým byly apoE-deficientní myši. K tomu byly sledovány parametry lipidového 

spektra v krvi a exprese VCAM-1 v cévním endotelu. K hodnocení morfologických 

nálezů byly použity imunohistochemické a stereologické metody. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1 Zvířata a předepsaná dieta 
 

Samci myši kmene C57BL/6J s deficitem apolipoproteinu E (apoE-/-), vážící 

15-20 gramů, byli laskavě poskytnuti Prof. Polednem (IKEM, Praha, Česká 

Republika) a ustájeni v SEMEDu (Praha, Česká Republika). Všechny myši byly v 

6-ti týdnech života odstaveny od matky, náhodně rozděleny do 2 skupin.  

ApoE-deficientní myši (n=8) byly krmeny po odstavení standardní dietou po 

dobu 2 týdnů. Ve věku 8 týdnů jim začala být podávána aterogenní dieta (Western 

type diet) obsahovala 21% tuku (11% nasycených mastných kyselin) a 0,15% 

cholesterolu po dobu 8 týdnů (kontrolní skupina). Ve Spirulina Platensis skupině 

byly myši krmeny stejnou aterogenní dietou, ke které bylo přidáváno 20 mg 

Spirulina Platensis denně.  

Každá z myší ve skupině krmené Spirulinou 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 byla provedena 

euthanasie 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 – 80°C. 
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4.2 Biochemická analýza 

 

Biochemická analýza vzorků krve byla provedena na Klinice gerontologické 

a metabolické Fakultní nemocnice Hradec 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 Histologické barvení olejovou červení 

 

Barvení olejovou červení se používá k detekci lipidů ve tkáních. Zde byla 

tato metodika použita pro stanovení množství lipidů v aterosklerotických lézích. 

 

Postup barvení olejovou červení: 

Barvení Oil Red O: 

1) Oil Red O      15 minut (králík)  

2) pramenitá voda     oplach 

3) Gill hematoxylin     asi 5 sekund, RT  

4) pramenitá voda     modrání 1 minuta 

5) montování nevodné medium 

 

Zásobní roztok Oil Red O se připraví rozpuštěním 0,5 g Oil Red O ve 

100 ml isopropanolu. Pracovní roztok se připravuje v čas potřeby ze 60 ml 

zásobního roztoku smíchaného se 40 ml destilované vody a filtruje se přes 

papírový filtr. 
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4.4 Imunohistochemie  

 

Imunohistochemická a stereologická analýza byla provedena v 1 cm 

aortálního sinu a v části aortálního oblouku. Pro hodnocení byly nakrájeny série 

příčných řezů o tloušťce 7 µm na zmrazovacím mikrotomu. Řezy byly přeneseny 

na sklíčka, která byla předem upravena v roztoku želatiny. Řezy se nechaly 

oschnout (60 minut) a pak se na 15 minut vložily do roztoku acetonu 

uchovávaného v -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. Poté se řezy po patnáctiminutovém usušení vložily na 10 

minut do destilované vody, následně se vložily do roztoku PBS (2x5 minut). Před 

inkubací řezů s primární protilátkou bylo nutné ještě zablokovat nespecifická 

vazebná místa, proto se řezy na 30 minut ponořily do roztoku 10% goat séra v 

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

napipetovány roztoky anti-avidinu a anti-biotinu, které byly použity k zablokování 

reaktivity těchto látek v myší tkáni. Sklíčka se pak 1 hodinu inkubovala s primární 

protilátkou při pokojové teplotě. Poté se řezy vložily do roztoku PBS (2x5 minut), 

dále do roztoku 3% H2O2 (15 minut). Po oplachu v PBS (2x5 minut) se řezy 

inkubovaly se sekundárními protilátkami (30 minut) – goat anti-hamster IgG a goat 

anti-rat IgG (Vector Laboratories), které byly značeny biotinem a opět se řezy 

vložily do roztoku PBS (2x5 minut). Dále byl na sklíčka nanesen avidin-biotinový 

komplex obsahující peroxidázový substrát (Vector Laboratories). K vizualizaci 

navázaných protilátek se použil diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, 

DAKO, Carpinteria, USA). Na závěr byly řezy opláchnuty ve vodě a poté 

odvodněny v acetonu, aceton – xylenu (10:1) asi 3 minuty, aceton – xylenu (1:10) 

také 3 minuty, 3x v xylenu (po 2 minutách). Na závěr byla sklíčka zamontována do 

eukittu. 
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Byla použita následující primární protilátka: 

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

 

 

Pracovní postup: 

nechat uschnout řezy 60 minut 

Fixace aceton (uschovaný v-20°C) 15 minut 

Usušit 15 minut 

PBS 10 minut 

10% zvířecí sérum v PBS (900 µl PBS + 100 µl séra) 30 minut 

inkubace s avidinem D 15 minut 

Oplach v PBS 5 minut 

inkubace s biotinem 15 minut 

PBS Oplach 

primární protilátka (ředí se v BSA) 60 minut 

PBS 1 2x5 minut 

10% zvířecí sérum v PBS (900 µl PBS + 100 µl séra) 15 minut 

sekundární protilátka (+ mouse sérum v PBS) 30 minut 

PBS 3 5 minut 

3% H2O2 (8 ml H2O2 + 70 ml H2O) 15 minut 

PBS 4 2x5 minut 

ABC komplex elite 30 minut 

PBS 5 5 minut 

DAB (podle návodu) nutno určit čas 

destilovaná voda Oplach 

Aceton Oplach 

Aceton – xylen (10:1) 3 minuty 

Aceton – xylen (1:10) 3 minuty 

3x xylen 2 minuty 

Eukitt – montování krycího sklíčka  
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4.5 Kvantitativní analýza imunohistochemie a velikost lézí  

 

Plocha velikosti barvení olejovou červení a endoteliální exprese VCAM-1 

byla kvantifikována pomocí stereologických metod [27]. Nejprve se nakrájela série 

řezů o tloušťce 7µm (0,385 mm dlouhé úseky cévy tvořící tzv. referenční objem). 

Byl proveden systematický náhodný výběr řezů z referenčního objemu. První řez 

pro každé barvení byl vybrán náhodně a pak se vybral každý 5. řez, takže pět řezů 

pro každé barvení bylo použito ke stereologickému odhadu. Byla použita metoda 

bodové testovací mřížky, která se zvolila tak, abychom napočítali více než 100 

průsečíků mezi body sítě a pozitivitou olejové červeně, respektive VCAM-1 

barvením v intimě cévy na jednu cévu [28]. Odhadovaná plocha aterosklerotické 

léze se vypočetla podle vzorce: 

estA =   a  ∗ P, 

kde parametr a charakterizuje plochu příslušející jednomu testovacímu 

bodu a P je počet průsečíků mezi body testovací sítě a pozitivitou barvení. 

Fotodokumentace a digitalizace z mikroskopu byla provedena mikroskopem 

Nikon Eclipse E2000, digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) a za 

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

Stereologická analýza byla hodnocena softwarem PointGrid ELLIPSE (ViDiTo, 

Slovensko). 

 

4.6 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. Podávání Spiruliny platensis vedlo k signifikantnímu snížení 

hladiny celkového cholesterolu i nesignifikantnímu snížení TAG ve srovnání 

s kontrolní neléčenou skupinou (viz graf. 1,2). 
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Graf 1,2 : Lipidový profil u kontrolních a Spirulinou krmených myší. Osmitýdenní 

podávání Spiruliny statisticky významně snížilo hladiny celkového cholesterolu 

(*P≤0,05). Triacylglyceroly byly sníženy bez statistické významnosti. 
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5.2 Histologické barvení olejovou červení  

 

U všech řezů v kontrolní i Spirulinou léčené skupině byla pozorována 

přítomnost aterosklerotických lézí. Léze byly největší v oblasti aortálního sinu, ale 

pokračovaly také v oblasti aortálního oblouku. Aterosklerotické léze byly výrazně 

vyvinuty, přičemž u řady z nich byly již nalezeny ateromové nekrotické jádra. 

Podávání Spiruliny vedlo ke snížení velikosti plátů, nicméně zde nebyla prokázána 

statistická významnost.  

 

Obr. 7 : Barvení olejovou červení u kontrolní skupiny zvířat, kterým byla 

podávána 8 týdnů aterogenní dieta. Šipky ukazují na akumulaci lipidů 

v aterosklerotických lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky semilunárních chlopní 

(hvězdička). Zvětšení preparátu 40x.  
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Obr. 8 : Barvení olejovou červení u skupiny zvířat, kterým byla podávána 8 

týdnů aterogenní dieta společně se Spirulinou platensis. Šipky ukazují na 

akumulaci lipidů v aterosklerotických lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky 

semilunárních chlopní. Intenzita a plocha barvení olejovou červení se zdá být nižší 

ve srovnání s kontrolní skupinou. Zvětšení preparátu 40x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

5.3 Imunohistochemické barvení VCAM-1 v oblasti aortálního sinu   
 

Silná exprese VCAM-1 byla pozorována u všech myší v experimentu. Silná 

intenzita byla pozorována v medii cév pod aterosklerotickými pláty. Dále byla 

pozorována exprese v aterosklerotických plátech. Silná exprese byla pozorována 

také na cévním endotelu v oblasti plátu i mimo něj (obr. 9,10). Barvení VCAM-1 

bylo v obou studovaných skupinách téměř identické a nelišilo se ani v lokalizaci 

ani v intenzitě barvení. 
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Obr. 9 : Imunohistochemické barvení VCAM-1 u kontrolní skupiny zvířat. 

Silná exprese je pozorována v medii cévy pod aterosklerotickým plátem, v plátu a 

na cévním endotelu. Zvětšení 40x. 
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Obr.10 : Imunohistochemické barvení VCAM-1 u skupiny zvířat, kterým byla 

podávána Spirulina. Silná exprese je pozorována v medii cévy pod 

aterosklerotickým plátem, v plátu a na cévním endotelu. Zvětšení 40x. 
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5.4 Stereologická analýza histologického barvení olejovou červení a 

imunohistochemického barvení VCAM-1 

Stereologická analýza prokázala, že 8 týdenní podávání Spiruliny 

neovlivnilo statisticky významně velikost aterosklerotických plátů posuzováno 

plochou barvení olejovou červení (graf 3). Stejné výsledky byly potvrzeny 

stereologickou analýzou exprese VCAM-1 v obou skupinách myší (graf 4).  

 

Graf 3 : Stereologická analýza velikosti plochy barvení olejovou červení. 

Podávání Spiruliny platensis nevedlo k signifikantnímu ovlivnění velikosti 

aterosklerotických plátů ve srovnání s kontrolní skupinou.  
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Graf 4 : Stereologická analýza velikosti plochy VCAM-1 barvení. Podávání 

Spiruliny Platensis ani zde nevedlo k signifikantnímu ovlivnění exprese VCAM- 1 

v aterosklerotických plátech ve srovnání s kontrolní skupinou.  
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6. DISKUSE 
 

Ateroskleróza jako chronické zánětlivé onemocnění je velice rozšířeným 

onemocněním. 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 přispívajících k 

pochopení dějů, ke kterým dochází během aterogenního procesu. Mnohé 

poznatky týkající se aterogenního procesu zdůrazňují úlohu zánětlivé reakce v 

procesu aterogeneze [3]. 

Od roku 1986 se vědecké skupiny v různých laboratořích snažily vyvolat 

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

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

hladinu celkového cholesterolu a vyšší hladinu protektivního HDL cholesterolu, 

tudíž se u nich nevyvíjejí aterosklerotické léze. Ovšem pokud jsou myši krmeny 

stravou s vysokým podílem cholesterolu a tuků, která též obsahuje žlučové 

kyseliny, hladina jejich celkového cholesterolu roste a po několika měsících se u 

vybraných kmenů myší začnou tvořit vrstvy pěnových buněk, zejména v 

subendotelu cév v okolí aortálního sinu [29]. 

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

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

pláty progredují, myší léze jsou malé a 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 apolipoproteinu E (apoE) [30]. ApoE jsou 

tvořeny primárně v játrech a 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 při 

nízkocholesterolové stravě hladina jejich cholesterolu stoupá – jako důsledek 
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akumulace chylomikronů a VLDL zbytků, obohacených esterifikovaným i volným 

cholesterolem. U těchto myší se vyvíjejí nejen lipidní proužky, ale také 

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

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

renálních a iliálních arteriích a také v proximálních částech koronárních, 

femorálních a podklíčkových arterií. Lipidní proužky se objevují po deseti týdnech, 

léze obsahující pěnové buňky a hladkosvalové buňky se objevují po patnácti 

týdnech. Fibromuskulární pláty jsou patrné po dvaceti týdnech, obsahují nekrotické 

jádro a fibromuskulární čepičku z hladkosvalových buněk obklopených elastickými 

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

u pokročilých lézí je patrná destrukce buněk medie s příležitostným vývojem 

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

dokonce způsobit její úplnou okluzi. Komplikované léze charakterizované 

trombózou se však nevyskytly [31]. 

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

nejvýznamnějšími léky statiny.  

Nicméně bylo také prokázáno, že je stále snaha najít nová léčiva, či dietární 

doplňky, které by přinesly pozitivní vliv na aterogenní proces. 

Tato diplomová práce byla tedy zaměřena na sledování účinků Spiruliny 

platensis, na aterogenezi u apoE-deficientním myším modelu krmeným  

aterogenní dietou.  

Spirulina je modrozelená řasa patřící mezi spirálovité mikrořasy. Jako 

potravinový doplněk je připravována na slunečných farmách v Asii. Spirulina je 

zdrojem přirozených lehce zpracovatelných bílkovin a bohatým přírodním zdrojem 

zeleného rostlinného barviva chlorofylu. Vedle toho Spirulina obsahuje i velké 

množství železa v chelátové formě (10 g spiruliny obsahuje stejné množství železa 

jako 450 g špenátu), vápník, zinek, draslík a hořčík. Z mikroelementů ve Spirulině 

najdeme selen, chrom, lithium a mangan. Důležitý je i obsah antioxidačně 

působících látek, prekurzoru vitamínu A - beta-karotenu (10 g Spiruliny jej 

obsahuje stejně jak o 4,5 litru kravského mléka anebo 14 vajec) a vitamínů 

skupiny B. Zvláště významná je přítomnost vitamínu B12, zcela netypická pro 

rostlinnou říši [32]. Řasa obsahuje přibližně 65 % bílkovin, včetně všech osmi 

esenciálních aminokyselin, a proto je ideálním doplňkem stravy pro sportovce, 

vegany, starší a oslabené lidi. Další pro život nezbytnou skupinou, kterou 
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organismus nedokáže syntetizovat jsou polynenasycené mastné kyseliny, jakou 

například je kyselina gama-linolenová, obsažená i v mateřském mléce a podílející 

se mimo jiné také na snižování hladiny plazmatického cholesterolu. C-

Phycocyanin obsažený v tomto extraktu má podobnou strukturu jako bilirubin a 

působí jako silný antioxidant metabolických produktů volných radikálů [21] (ROS – 

reactive oxygen species), ale byly prokázány také jeho hypolipidemické efekty 

[23]. 

V této diplomové práci jsme ukázali, že 8 týdenní aplikace Spiruliny apoE- 

deficientním myším má za následek signifikantní snížení celkového cholesterolu. 

Tento hypolipidemický účinek byl vysvětlen přítomností právě výše zmiňovaného 

C-Phycocyaninu. Bylo totiž prokázáno, že tato substance inhibuje absorpci 

cholesterolu ve střevě, s následným zvýšením exkrece žlučových kyselin [23].  

Stereologická a imunohistochemická analýza však neprokázala, že by 

hypolipidemický efekt Spiruliny pozitivně ovlivnil také aterosklerotické pláty. 

Velikost aterosklerotických plátů nebyla po podávání Spiruliny ovlivněna. Dále bylo 

také prokázáno, že exprese VCAM-1 byly nalezeny v celé stěně cévy u obou 

skupin zvířat. VCAM-1 je silně exprimován v endotelu náchylnému k rozvoji 

aterosklerózy u takového modelu, jako jsou apoE-deficientní myši (apoE-/-), LDL 

receptor-deficientní myši (LDL-R-/-) a králíci, kteří jsou krmeni aterogenní dietou 

[33]. VCAM-1 je také považován za silný marker zánětu ve stěně cévy a také 

marker významně akcelerující aterogenezi. Vzhledem k těmto faktům by pozitivní 

ovlivnění exprese této adhezní molekuly mohlo poukazovat na protizánětlivé 

účinky Spiruliny.  Avšak exprese VCAM- 1 nebyla podáváním Spiruliny ovlivněna a 

to ani z hlediska lokalizace ani z hlediska intenzity. Vysvětlení neúčinnosti 

Spiruliny platensis na aterogenezi ve stěně cévy u apoE-deficientního modelu 

aterosklerózy nejsme v současnosti schopni objasnit zejména z toho důvodu, že 

jde o pilotní práci a ne všechny další markery již byly analyzovány. Navíc nelze 

vyloučit také nevhodné (nízké) dávkovaní Spiruliny. 



 43 

7. ZÁVĚR 

 

Tato diplomová práce se zabývala existencí potencionálních 

hypolipidemických a protizánětlivých účinků Spiruliny platensis u apoE-

deficientního modelu aterosklerózy.  

 

Výsledky ukázaly na pozitivní vliv Spiruliny platensis na hladinu celkového 

cholesterolu, přičemž  triacylglyceroly byly sníženy pouze statisticky nevýznamně.  

 

Na druhou stranu nebyl prokázán vliv podávání Spiruliny na velikost 

aterosklerotických plátů měřeno jako plocha barvení olejovou červení. 

 

Stereologická analýza imunohistochemického barvení dále prokázala, že 

endoteliální exprese VCAM-1 nebyla po podávání Spiruliny ovlivněna. 

 

Dosavadní výsledky této pilotní studie se Spirulinou platensis ukazují na její 

potenciální hypolidemické účinky u apoE-deficientního modelu aterosklerózy. 

Tento hypolipidemický účinek ovšem nevedl k pozitivnímu ovlivnění velikosti plátů 

ani zánětlivé reakce ve stěně aorty. 
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