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Abstrakt 

Ateroskleróza patří mezi kardiovaskulární onemocnění, které tvoří 

v posledních letech nejčastější příčinu morbidity a mortality ve všech 

ekonomicky vyspělých zemích Evropy a USA. Cílem této diplomové práce bylo 

zjistit potencionální hypolipidemické a protizánětlivé účinky MDOC jako nové 

potenciální substance patří do skupiny dietární vlákniny. Tato diplomová práce 

se zabývala existencí potencionálních hypolipidemických a protizánětlivých 

účinků modifikované oxidované celulózy, MDOC.  

ApoE deficientní myši (n=8) byly krmeny aterogenní dietou (Western type 

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

cholesterolu po dobu 8 týdnů (kontrolní skupina). V MDOC skupině byly myši 

krmeny stejnou aterogenní dietou, ke které bylo přidáváno 5% MDOC denně. 

Byla provedena biochemická analýza krve a imunohistochemická a 

stereologická analýza endoteliální exprese VCAM-1 v aortálním sinu a oblouku. 

Výsledky ukázaly na pozitivní vliv MDOC na hladinu celkového 

cholesterolu a triacylglycerolů. Na druhou stranu nebyl prokázán vliv podávání 

MDOC na velikost aterosklerotických plátů měřeno jako plocha barvení olejovou 

červení. Stereologická analýza imunohistochemického barvení dále prokázala 

že endoteliální exprese VCAM-1 nebyla po podávání MDOC ovlivněna.  

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že MDOC má hypolipidemické účinky, 

které jsou však zřejmě nedostačující k pozitivnímu ovlivnění aterogeneze ve 

stěně cévy. Důvodem tohoto jevu může být nízká dávka MDOC nebo krátká 

doba podávání. 
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Abstract 
Atherosclerosis belongs to the cardiovascular diseases, which have been 

the most frequent cause of the morbidity and mortality in all the economically 

advanced countries of Europe and the USA in the last few years. The aim of 

this diploma thesis was to find some potential hypolipidemic and 

antiinflammatory effects of MDOC. The new potential substance belongs to the 

group of dietary fibre.  

ApoE-deficient mice were fed with atherogenic diet (Western type diet), 

contained 21% fats (11% full fatty acids) and 0.15% cholesterol for eight weaks 

(control group). In MDOC group mice were fed by the same atherogenic diet, 

supplemented with 5% MDOC every day. Biochemical analysis of blood and 

imunohistochemical and stereological analysis of endothelial expression of 

VCAM-1 in aortic sinus and aortic arch were performed. 

MDOC treatment resulted in significant decrease of total cholesterol and 

triglycerides. On the other hand MDOC treatment did not affect atherosclerotic 

lesion size measured by oil red area. Moreover MDOC treatment did not affect 

VCAM-1 expression as well. 

The results of this diploma thesis indicate that MDOC possess 

hypolipidemic effects. However this hypolipidemic effect is not sufficient to 

influence atherogenesis in the vessel wall in these mice. The possible 

explanation could be either in low dose of MDOC in the study or short period of 

treatment. 
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  1. ÚVOD 
 

Ateroskleróza neboli „kornatění tepen“ je degenerativní onemocnění 

tepen. Při něm se v jejich cévách ukládají tukové látky a druhotně vápník. 

Tepna je takto poškozována, ztrácí pružnost a dochází k jejímu zužování 

s následným snížením průtoku krve a poruchou zásobení částí těla a orgánů 

(1). Nejnápadnější jsou tyto změny na věnčitých tepnách srdce, tepnách dolních 

končetin a mozkových tepnách. Na vzniku a rozvoji aterosklerotických změn se 

podílí velké množství různých činitelů (2). 

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

vyskytuje v civilizovaných zemích u obyvatel s bohatou výživou a malým 

nárokem na fyzickou práci. Netrápí ale jen naši moderní civilizaci. Provází 

lidstvo už dlouhá tisíciletí. Známky kornatění tepen můžeme pozorovat i na 

mumiích staroegyptských faraonů. Podrobnějšího studia se však onemocnění 

dočkalo až v 19. století. Ateroskleróza je dnes nejčastější příčinou úmrtí ve 

vyspělých státech. Naše republika drží v souvislosti s onemocněním smutný 

primát. Již několik let se svým počtem zemřelých na komplikace aterosklerózy 

pohybuje na předních místech ve světě (1). 

To co považuje většina lidí za srdeční onemocnění, je ve skutečnosti 

ateroskleróza. Probíhá dlouho bezpříznakově, ale poté umí nepříjemně 

zkomplikovat život každému. Způsobem života a strategií výživy můžeme 

tomuto onemocnění předcházet a je nutno říci, že začínat se změnami v době 

klinických příznaků není ideální. Ideální by bylo, aby i mladá generace dělala 

pro své zdraví jen to „nejlepší“. 

Tato diplomová práce je zaměřena na objasnění účinků MDOC a jeho 

vlivu na iniciaci aterogenního procesu u myšího modelu aterosklerózy.  
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1.  Mikroskopická anatomie cév 

Všechny cévy (artérie, vény, kapiláry) jsou stavěny podle stejného 

základního stavebního plánu. Stěna cévy se skládá ze tří vrstev, které 

nazýváme tunica intima, tunica media a tunica adventicia (3). 

 

• Tunica intima 

Tunica intima je tvořena vrstvou endotelových buněk, které lemují vnitřní 

povrch cévy a vrstvou subendotelovou. 

Endotelové buňky jsou polygonální, ploché. Jsou obvykle protažené ve 

směru toku krve. Centrální oblast buňky se vyklenuje do lumina cévy. Buňka 

vysílá tenké laterální výběžky, které mohou být pouze 0,2 μm tlusté. Ploché 

jádro je uloženo v centrální oblasti buňky. V okolí jádra se nachází malý Golgiho 

komplex, několik mitochondrií, nepříliš četné ribozomy a ojediněle drobné 

cisterny granulárního endoplazmatického retikula. Vyskytují se zde i elementy 

cytoskeletu – intermediální filamenta a četná aktinová mikrofilamenta. 

Přítomnost mikrofilament souvisí zřejmě s předpokládanou schopností těchto 

buněk se do určité míry kontrahovat. Mezi endotelovými buňkami jsou vyvinuty 

četné zonulae occludentes, nachází se zde také nexy. Endotelové buňky 

spočívají na bazální lamině. Endotelové buňky patří mezi dlouho žijící elementy. 

Vykazují jen nízkou mitotickou aktivitu. 

Endotelové buňky mají antitrombogenní účinek. Zabraňují styku krevních 

destiček se subendotelovou tkání, jejich shlukování, vzniku trombů. Vykazují 

také značnou metabolickou aktivitu. 

Subendotelová vrstva je tvořena řídkým kolagenním vazivem. Může 

obsahovat i jednotlivé hladké svalové buňky. Elementy tunica intima jsou 

uspořádány longitudinálně (3). 
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• Tunica media 

Hlavními strukturálními elementy tunica media jsou hladké svalové 

buňky. Hladké svalové buňky produkují mezibuněčnou hmotu. Je zde 

zastoupen zejména glukosaminoglykan chondroitin sulfát a proteoglykany tento 

glukosaminoglykan obsahující. Dále se zde nachází různé množství elastických 

a retikulárních vláken. Elastická vlákna vytvářejí v médii cév jemné sítě nebo 

blanky. Vzhledem k vlastnostem elastinu tyto blanky nemohou být kompaktní. 

Jsou v nich vytvořeny otvory (fenestrae), které umožňují, aby živiny pronikaly do 

hlubších partií stěny cév. Nazývají se membranae fenestratae. Někdy se 

elastické struktury koncentrují na hranicích tunica media, vytvářejí membrana 

elastica interna a membrana elastica externa a oddělují tunica media od tunica 

intima i od tunica adventitia. 

 

• Tunica adventicia 

Tunica adventitia je tvořena kolagenním vazivem. Z buněk zde 

nacházíme fibroblasty a adipocyty. Mohou se zde vyskytnout i hladké svalové 

buňky. Převažují zde longitudinálně uspořádaná kolagenní i elastická vlákna. 

V adveticii je obsažen převážně kolagen typu I, dále glykosaminoglykany 

dermatansulfát a v malé míře i heparansulfát. 

Výživa stěny drobných cév je zajišťována difuzí a imbibicí výživných látek 

a kyslíku z krve protékající cévou. Cévy s průměrem větším než 1 mm mají 

vyvinutý ve stěnách systém vlastních cév, které nazýváme vasa vasorum. Vasa 

vasorum mohou vznikat jako větve artérie, kterou vyživují, nebo jsou 

zásobovány sousedními artériemi. Tyto cévy se mohou větvit v adventicii a 

v zevních oblastech médie. Vasa vasorum se daleko častěji vyskytují ve 

stěnách vén než ve stěnách artérií. Je to způsobeno menší koncentrací kyslíku 

ve venózní krvi.  

Ve stěnách většiny krevních cév, které obsahují hladké svalové buňky, 

se nachází mohutně vyvinutá síť sympatických nemyelinizovaných 

vazomotorických nervových vláken. Chemickým mediátorem je zde 

norepinefrin. Uvolnění norepinefrinu způsobuje vazokonstrikci. V artériích 

většinou eferentní nervová vlákna nepronikají až do tunica media. Norepinefrin 

musí difundovat několik mikrometrů, aby pronikl k hladkým svalovým buňkám 
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médie. Ve vénách se nervová zakončení nacházejí v adventidii i v médii. 

Celkový počet nervových zakončení je ale menší než v artériích. Artérie 

kosterních svalů obsahují také zakončení parasympatických nervových vláken. 

Jejich chemickým modulátorem je zde acetycholin, který má zde vazodilatační 

účinek (3). 

 

Všechny cévy mají poměrně velkou schopnost regenerace. 

 

 

2.2.  Kardiovaskulární systém 

Kardiovaskulární systém tvoří srdce a cévy. Krevní cévy dělíme na 

artérie, kapiláry a vény. 

Artérie tvoří rozvětvený systém trubic. Jejich funkcí je přivádět krev 

obsahující kyslík a výživné látky ke tkáním. Kapiláry vytvářejí vzájemně 

propojenou síť v tkáních, kde dochází k výměně látek mezi krví a tkáněmi. Vény 

představují systém trubic, který vzniká splýváním kapilár, a který vede krev 

s vysokým obsahem CO2 

 

a produktů metabolizmu zpět k srdci. 

 

2.2.1.  Kapiláry 

Stěna kapilár je tvořena vrstvou endotelových buněk. Průměr kapilár je  

7-9 μm. Kapiláry s e velmi často větví, proto jejich délka kolísá obvykle jen od  

0,25 do 1 mm. Delší kapiláry nacházíme v některých kosterních svalech. Délka 

všech kapilár v lidském organizmu se odhaduje na 96000 km. 

Endotelové buňky tvořící stěnu kapilár jsou ploché, polygonální, pokrývají 

plochu asi 10 μm x 30 μm. Pinocytické vezikuly v  tenkých laterálních výběžcích 

endotelových buněk zajišťují transcelulární transport různých látek. Počet 

pinocytických vezikul je obrazem intenzity transportu makromolekul 

endotelovou buňkou. Velký počet pinocytických molekul se nachází v 

endotelových buňkách kapilár v tkáni svalové, naproti tomu se jich málo 

nachází v kapilárách centrálního nervového systému.  

Na různých místech se podél kapilár a malých venul vyskytují jednotlivé 

buňky s dlouhými cytoplazmatickými výběžky, kterými částečně obklopují buňky 
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endotelové. Nazývají se pericyty. Vytvářejí vlastní bazální laminu, která může 

někdy splývat s bazální laminou buněk endotelových. V relativně málo 

diferencované cytoplazmě obsahují aktin, myozin a tropomyzin. Přítomnost 

těchto proteinů ukazuje, že pericyty mohou být schopny určité kontrakce. 

Představují první známku vývoje tunica media. 

Podle struktury endotelových buněk a charakteru jejich bazální laminy 

můžeme kapiláry rozdělit do 4 skupin. Rozeznáváme kapiláry se souvislou 

endotelovou výstelkou, kapiláry fenestrované, kapiláry s póry a kapiláry 

sinusoidní. 

• Kapiláry se souvislou výstelkou jsou lemovány endotelovými buňkami, 

kde nejsou vytvořeny fenestrace ani póry. Buňky leží na kontinuální bazální 

lamině. V cytoplazmě endotelových buněk se nachází různý počet 

pinocytických vezikul. 

• Kapiláry fenestrované jsou vystlány endotelovými buňkami, které ve 

svých výběžcích mají vytvořeny fenestrace. Jsou to otvory 60 – 80 nm 

v průměru, které jsou přepaženy diafragmou. Diafragma je tenčí než biologické 

membrány a nemá typickou trilaminární strukturu. Endotelové buňky jsou 

obklopeny kontinuální bazální laminou. Fenestrované kapiláry nacházíme 

v orgánech, kde dochází k rychlé výměně látek mezi tkáněmi a krví: např. ve 

střevě, ve žlázách s vnitřní sekrecí. 

• Kapiláry s póry jsou vystlány endotelovými buňkami, které mají ve 

svých výběžcích vytvořené otvory. Tyto póry nejsou přepaženy diafragmou. 

Bazální lamina těchto kapilár je kontinuální. Tento typ kapilár se nachází 

v glomerulech ledvin. 

• Kapiláry sinusoidní mají nepravidelné lumen. Na některých místech 

měří v průměru 30-40 μm. Ve výběžcích endotelových buněk nacházíme četné 

póry i fenestrace. Bazální lamina sinusoid není kontinuální. V okolí sinusoid se 

vyskytují četné makrofágy. Vyskytují se např. v játrech a v kostní dřeni. 

V širokých sinusoidních kapilárách je tok krve výrazně zpomalen. Výměna látek 

mezi krví a tkáněmi je tu velmi usnadněna. 

Bohatost kapilární sítě je závislá na metabolické aktivitě dané tkáně. 

Orgány s vysokou metabolickou aktivitou – např. játra, ledviny nebo myokard – 

mají bohatou kapilární síť. Naopak hladká svalová tkáň nebo tlusté kolagenní 

vazivo obsahují kapilár poměrně málo. Rychlost toku krve v aortě je asi 320 
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mm/s, zatímco v kapilárách jen asi 0,3 mm/s. Vzhledem k tenkosti stěny a 

pomalému průtoku krve jsou kapiláry vhodným místem pro výměnu látek mezi 

krví a tkáněmi. Malé molekuly kyslíku, oxidu uhličitého a glukózy difundují nebo 

jsou aktivně transportovány přes buněčnou membránu endotelových buněk. 

Molekuly pronikají fenestracemi nebo jsou transportovány pinocytickými 

vezikulami (3). 

 

2.2.2  Artérie  

Podle průměru se artérie dělí na arterioly, artérie malého a středního 

kalibru a artérie velkého kalibru. 

Arterioly měří v průměru méně než 0,5 mm. Mají relativně úzké lumen 

vzhledem k tloušťce stěny. Tunica intima je tvořena vrstvou endotelových buněk 

a vrstvou subendotelovou. V endotelových buňkách vystýlajících cévy větší než 

kapiláry se nachází tyčinkovitá granula (průměr 0,1 μm, délka 3 μm). Nazývají 

se Weibel-Paladeho granula. Obsahují protein nezbytný pro koagulaci krve 

(Willebrandův faktor). Chybění tohoto faktoru má za následek poruchu 

srážlivosti krve. Subendotelová vrstvička je velmi tenká. Membrana elastica 

interna se objevuje jen ve větších arteriolách, v menších arteriolách většinou 

chybí. Tunica media je složena z jedné až pěti vrstev hladkých svalových 

buněk. V nejmenších arteriolách je vrstvička hladkých svalových buněk 

diskontinuální. Endotelové buňky tu vysílají drobné výběžky, které pronikají 

bazální laminou a přicházejí do styku s hladkými svalovými buňkami. Toto 

spojení umožňuje, aby působení cirkulujících polypeptidů, které se účastní 

složitého procesu regulace krevního tlaku, a které se v první fázi vážou na 

endotelové buňky, bylo přeneseno na hladké svalové buňky. Membrana 

elastica externa není vyvinuta. Tunica adventitia arteriol je velmi tenká. 

• Artérie malého a středního kalibru jsou většinou artériemi svalového 

typu. Vzhledem ke svému průsvitu mají poměrně tlustou stěnu. Tunica intima je 

tvořena endotelovými buňkami, které mají stejnou strukturu jako v arteriolách, 

subendotelová vrstvička je tlustší. Membrana elastica interna je dobře vyvinuta. 

V závislosti na průměru cévy obsahuje tunica media někdy až 40 vrstev 

hladkých svalových buněk. Mezi nimi se v různém množství nalézají elastická 

vlákna, která tvoří elastické lamely. Ve větších artériích svalového typu je 



- 13 - 

vyvinuta i membrana elastica externa. Tunica adventicia je tvořena longitudiálně 

uspořádanými kolagenními a elastickými vlákny, dále se zde vyskytují 

fibroblasty a nepříliš četné adipocyty. Ve stěnách artérií malého a středního 

kalibru se vyskytují vasa vasorum, lymfatické kapiláry a nervová vlákna, která 

někdy penetrují až do zevních oblastí tunica media. 

• Artérie velkého kalibru jsou artériemi elastického typu. Tento typ artérií 

představují aorta, její velké větve a truncus pulmonalis. V poměru k velikosti 

lumina je stěna těchto artérií poměrně tenká. Artérie elastického typu mají 

v nativním stavu na průřezu nažloutlou barvu vzhledem k vysokému obsahu 

elastinu. Tunica intima je tlustší než v artériích svalového typu. Endotelové 

buňky mají stejný charakter jako u ostatních cév. Subendotelová vrstva je 

tlustá, měří někdy až 100 μm. Membrana elastica interna se nedá odlišit od 

ostatních elastických blanek, které se nachází v tunica media. Nazývají se 

mambranae fenestratae, ty jsou ve stěně artérií koncentricky uspořádány. Jejich 

počet se zvyšuje s věkem. U novorozenců se jich vyskytuje okolo 40, u starých 

jedinců jich nacházíme okolo 70. U starších jedinců se postupně stávají 

metabolicky inertními. Dochází k další depozici elastinu a lamely jsou tlustší. 

V tunica media artérií elastického typu se vyskytují dále hladké svalové buňky, 

které se upínají do elastických membrán. Tunica adventicia je tenká, obsahuje 

zejména longitudinálně uspořádaná elastická a kolagenní vlákna. 

• Velké artérie se svou elastickou stěnou hrají úlohu pružníku. Zajišťují 

kontinuální tok krve v průběhu srdeční diastoly (3). 

 

2.2.3.  Vény 

Vény, obdobně jako artérie, dělíme na venuly a na malé, střední a velké 

vény. Při srovnání vény a artérie při stejném průměru, tak artérie má vždy 

silnější stěnu. Nejtlustší vrstvou stěny artérie je tunica media, zatímco u vén 

tunica adventitia. 

Na postkapilární venuly s průměrem do 50 μm navazují sběrací venuly 

s luminem mezi 50-100 μm. Endotelová výstelka těchto venul je obalena 

kontinuální vrstvou pericytů. 
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Sběrací venuly pokračují jako muskulární venuly s průměrem do 200 μm. 

Endotelové buňky jsou obklopeny 1-2 vrstvičkami hladkých svalových buněk, 

které zde nahrazují pericyty. Lze zde již rozeznat velmi tenkou adventicii. 

• Venuly mají průměr 0,2-1 mm. Tunica intima je tvořena endotelem, pod 

kterým se nachází jen velmi málo subendotelového vaziva. Tunica media je 

tenká, sestává se z několika málo vrstev hladkých svalových buněk. Ve stěně 

některých venul nejsou hladké svalové buňky zastoupeny vůbec. Tunica 

advetitia je nejtlustší vrstvou stěny venul. Skládá se z kolagenního vaziva, kde 

se nachází četná longitudinálně uspořádaná kolagenní vlákna.  

• Malé a střední vény měří v průměru 1-9 mm. Tunica intima je tvořena 

endotelem, subendotelová vrstvička je velmi tenká. Tunica media obsahuje 

spíše jen ploché svazečky hladkých svalových buněk, než celé vrstvy hladké 

svalové tkáně. Mezi hladkými svalovými buňkami se nachází četná retikulární 

vlákna a jemná síť vláken elastických. Tunica adventitia je dobře vyvinuta, zde 

se nachází četná longitudinálně uspořádaná kolagenní vlákna, mohou se zde 

vyskytnout i longitudinálně uspořádané hladké svalové buňky. 

• Struktura stěny velkých vén se výrazně mění v závislosti na lokalizaci 

cévy v organizmu. Tunica intima je dobře vyvinuta. Tvoří ji endotelová a 

subendotelová vrstva, která je tlustší než u malých vén. Tunica media je tenká, 

obsahuje jen několik vrstviček hladkých svalových buněk. Svalovina bývá někdy 

značně redukována, zde se nachází více elementů tkáně vazivové. Tunica 

advetitia představuje nejtlustší vrstvu stěny velkých vén. Ve velkých vénách, 

které leží pod úrovní srdce, obsahuje tunica adventitia svazky longitudinálně 

uspořádaných hladkých svalových buněk. Tyto struktury zpevňují stěnu vén a 

zabraňují její distenzi. Před vyústěním do srdce mohou být patrné v adveticii 

horní a dolní duté žíly a plícních vénách malá množství příčně pruhované 

svaloviny srdeční. 

V malých a středně velkých vénách jsou vyvinuty chlopně. Chlopně jsou 

párové kapsovité výchlipky tunica intima tvořené elastickou vazivovou tkání 

lemovanou po obou stranách endotelem. Chlopně jsou četné zejména ve 

vénách dolních končetin. Usměrňují tok krve směrem k srdci (3). 
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2.3 .  Ateroskleróza 

V současnosti se na aterosklerózu díváme jako na zánětlivé onemocnění 

cév (4). Jedná se o chronický zánět postihující zejména endotel, přičemž na 

progresi aterosklerózy se podílí i další jevy jako mechanické vlivy, 

hemodynamické vlivy. Poškozená a zánětlivá reakce endotelu vede ke 

zvýšenému průniku LDL, VLDL do intimy a k rozvoji buněčné reakce. Jedná se 

tedy o multifaktoriální proces (5). Jednoznačná příčina jejího vzniku doposud 

nebyla odhalena, ale byla poznána řada faktorů, které se podílejí na jejím 

vzniku. Tyto faktory se obecně označují jako rizikové faktory (6). 

 

2.3.1.  Patofyziologie aterosklerózy 

Patogeneze onemocnění byla vždy středem zájmu lékařské veřejnosti a 

v současné době je stále předmětem výzkumu. Byla vyslovena řada teorií 

vzniku a vývoje onemocnění, ale žádná teorie složité metabolické procesy 

nevysvětlila beze zbytku. Je zřejmé, že se na onemocnění podílí mnoho 

různých faktorů. Historicky jsou známé dva hlavní názory. První zdůrazňující 

buněčnou proliferaci do intimy, druhý předpokládající opakovaný vznik trombů 

na intimě a jejich následnou organizaci (7). 

Na patogenezi aterosklerózy se podílí komplex po sobě jdoucích 

událostí. Zahrnujících rozvoj chronického zánětlivého procesu stěny artérií jako 

odpověď na hemodynamické poškozování cévní stěny v nejvíce namáhaných 

místech, jejíž příčina nebyla odstraněna a proces nebyl neutralizován. To 

způsobuje nejprve dysfunkci cévního endotelu s tvorbou cytokinů, adhezních 

molekul, růstových faktorů atd. Aktivované endotelové buňky přitahují do místa 

léze monocyty/makrofágy a T-lymfocyty z krevní cirkulace, buňky vaskulární 

hladké svaloviny z medie. Subendotelový prostor se postupně zvětšuje. Za 

současného zvýšení permeability endotelové výstelky, které umožňuje 

pronikání lipoproteinových částic do tohoto prostoru. V nich dochází 

k lipoperoxidaci působením reaktivních forem kyslíku a dusíku, které nebyly 

zneškodněny antioxidačním mechanismem. Uvolněný cholesterol je pohlcován 

makrofágy za vzniku pěnových buněk. Stěna cévy se v místě poškození 

ztlušťuje (migrací a proliferací buněk hladké svaloviny, tvorbou extracelulární 
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matrix, nekrotickými depozity z rozpadlých pěnových buněk), a dostává 

prokoagulační vlastnosti. Celý poškozující proces vyúsťuje do tvorby aterómu 

(aterómového plátu).  

Klinické příznaky se projeví, až když pokročilé léze stěny cévní se 

komplikují rupturou obalu aterómového plátu, krvácením do plátu, vznikem 

trombózy nebo embolu (8). 

Příčiny endotelové dysfunkce, které vedou k ateroskleróze zahrnují 

hemodynamickou zátěž, zvýšení a modifikaci LDL-částic, tvorbu reaktivních 

forem kyslíku a dusíku, zvýšený arteriální tlak, diabetes mellitus, genové 

alterace kódující progresi zánětlivé a reparační odpovědi, zvýšenou hladinu 

homocysteinu a také přítomnost infekčních agens (př. Herpetické viry, 

cytomegalovirus, virus Epsteina a Barrové, Hemophilus influenzae, Chlamydia 

pneumoniae, Helicobacter pylori).  

Dysfunkce endotelu, způsobená těmito vlivy, vede ke kompenzační 

odpovědi, která mění normální homeostatické vlastnosti cévního endotelu. 

Zvyšuje se adhezivita endotelových buněk vzhledem k leukocytům nebo 

krevním destičkám, roste permeabilita cévní stěny. Endotelie získávají 

prokoagulační vlastnosti na místo antikoagulačních, zvyšuje se produkce 

vazoaktivních molekul, cytokinů, chemokinů a růstových faktorů. 

Když tato zánětlivá odpověď nedokáže vyvolávající příčiny odstranit a 

když není účinně neutralizována, nebo potlačena obrannými mechanismy, 

postupuje ve svých účincích dále. Migrace a proliferace buněk hladké svaloviny 

pokračuje a následkem toho myocyty pronikají do oblastí zánětu, dochází 

k jejich aktivaci, tvorbě extracelulární matrix. Rovněž dochází k nakupení 

makrofágů a T-lymfocytů v subendotelovém prostoru ve stěně cévy, která se 

takto ztlušťuje. Toto ztluštění je nejprve kompenzováno dilatací a lumen cévy 

zůstává zpočátku nezměněno (fenomén remodelace). Pokračující zánět zvyšuje 

počet makrofágů a lymfocytů, které se sem dostávají z krevního oběhu nebo 

vznikají na místě léze proliferací. Makrofágy fagocytují oxidované LDL-částice, 

které pronikly do intimy. Z nich vznikají pěnové buňky. Aktivace makrofágů a T-

lymfocytů vede k dalšímu uvolňování cytokinů, chemokinů hydrolytických 

enzymů a růstových faktorů, které navozují další poškození, eventuelně 

způsobují ložiskovou nekrózu. A tak postupující akumulace vede k dalšímu 

rozšiřování a restruktualizaci léze, která se pokrývá vazivovou čepičkou, 
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zakrývající lipidové jádro s nekrotickými hmotami. To je již stádium pokročilé 

komplikující léze arteriální stěny (9).  

Od určité doby artérie nemůže kompenzovat lézi pronikající do lumen 

cévy dilatací. Lumen se zmenšuje, což vede ke snížení průtoku cirkulující krve.  

Na zhrubělém povrchu ateromového plátu adherují trombocyty, Jejich aktivací 

se uvolňují granula obsahující cytokiny a růstové faktory, které spolu 

s trombinem přispívají k další migraci a proliferaci buněk hladké svaloviny a 

monocytů. Aktivací destiček také vzniká arachidonová kyselina, která se 

přeměňuje na prostaglandiny (působením cyklooxygenasy) jako je tromboxan 

A2

Pokud fibrózní čepička pokrývající ateromový plát zůstává dostatečně 

tlustá, nehrozí takové nebezpečí z obturace lumen artérií. Jakmile však dojde 

k jejímu ztenčování působením metaloproteinas (kolagenas, elastas, 

stromelysinu) uvolňovaných z makrofágů po aktivaci T-lymfocyty, vzniká tak 

stádium nestabilního plátu, kdy hrozí ruptura plátu, průnik krve do jeho nitra a 

vznik obturujícího trombu. Uzávěr lumen vede k akutní hypooxii, se všemi jejími 

důsledky pro zásobenou tkáň (10). 

, který je velice potentním vazokonstriktorem a látkou agregující trombocyty. 

Působením lipooxygenasy z arachidonové kyseliny také vznikají leukotrieny 

amplifikující zánětlivou reakci. 

 

2.3.2.  Adhezní molekuly 

• Imunoglobulinová skupina 

Imunoglobuliny jsou velice početná skupina látek bílkovinné povahy 

obsahující molekuly s Ig-doménami. Někteří členové této skupiny mají vztah 

k ateroskleróze. Patří k nim VCAM-1, ICAM-1 a PECAM-1 (11). 

VCAM-1 (vascular cell adhesion moolecule-1), ICAM-1 (intercellular cell 

adhesion molecule-1), PECAM-1 (platet-endothelial cell adhesion molecule-1). 

Exprese VCAM-1 je nízká až zanedbatelná u nestimulovaných endoteliálních 

buněk, ale jeho tvorba vzrůstá po cytokinové stimulaci. Tato adhezivní molekula 

je zodpovědná za adhezi lymfocytů a monocytů v zánětlivém cévním ložisku. 

VCAM jsou vyjádřeny endoteliálními buňkami, mikrofágy a hladkosvalovými 
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buňkami. Exprese ICAM je pozorovatelná ve stejných oblastech jako       

VCAM-1, ale je patrná i v místech s nízkým výskytem zánětlivých lézí (12). 

 

Fyziologické funkce CAM 

In vivo pozorování vedly k vytvoření modelu reakce mezi leukocyty a 

cévním endotelem, který je představován třemi jednotlivými kroky (13):  

1. kutálení 

2. přichycení (přilnutí) 

3. vstup (migrace) 

 

VCAM se zapojují do dočasné vazby a kutálení. Leukocyty z krevního 

proudu se vychýlí a přiblíží k buňkám endotelu, po kterých se začnou kutálet. 

Během tohoto procesu dochází ke vzniku nových vazeb na čele leukocytu a na 

jeho opačném konci vazby zanikají (13). 

 

Regulace endoteliální CAM exprese 

Časový průběh a rozsah endoteliální exprese určuje adherenci 

leukocytů. Aktivací L-selektinu a mobilizací již vytvořeného P-selektinu na 

povrchu endoteliální buňky je určena rychlost přichycení kutálejících se 

leukocytů. Do průběhu reakce se také zapojují integriny. Důvodem jejich 

přítomnosti je zesílení interakce mezi endotelem a leukocytem, protože 

samotná vazba selektinu není dosti pevná k tomu, aby došlo k přichycení na 

endotel. Po zapojení integrinů se již tvoří vazby dostatečně pevné v místě 

zánětlivé reakce (14). 

Vysoká hustota exprimovaných endoteliálních CAM je potřebná k udržení 

dostatečného počtu leukocytů, ale jejich infiltrace zánětlivou tkání je závislá na 

de novo syntéze proteinů. 
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Široká skupina bakteriálních toxinů, cytokinů a oxidantů je známá tím, že 

dokáže vyvolat expresi CAM, představovaných ICAM-1, VCAM-1, E-selektin, P-

selektin. Maximální expresi lze pozorovat mezi 3 a 6 hodinou po počátečním 

vystavení zánětlivým stimulům. 

Na ději se účastní i dva transkripční faktory: NF-kB a AP-1. 39,40 Vážící 

místa pro tyto faktory byly identifikovány v promotorovém úseku genu pro 

VCAM. 

 

2.3.3.  Rizikové faktory aterosklerózy 

I když příčina aterosklerózy není přesně známa, velmi detailně již byla 

popsána její patogeneze a četné rizikové faktory, které podporují rozvoj 

aterosklerózy, nebo zvyšují rizika komplikací aterosklerózy jako např. IM, 

ICHDK, NCPM atd.  

Z mnoha studií je bezpečně známo, že je možné léčbou (úpravou 

životního stylu nebo léky nebo obojím) rozvoj aterosklerózy zpomalit, zastavit a 

někdy i navodit regresi (15). 

 

Kouření cigaret

Největší riziko pro vznik i pro progresi onemocnění a je známo, že po 

zanechání kouření riziko zřetelně klesá. Kouření se podílí i na rozvoji 

dyslipidémie a přechodného vzestupu krevního tlaku (15). 

  

 

normální hodnoty krevního cukru (nalačno) 5,1 – 6,5 mmol/l 

Diabetes mellitus  

Je úzce spojena s předčasným rozvojem aterosklerózy, který je 

zapříčiněn hlavně narušením metabolismu lipidů. Při léčbě je tedy nutné 

dosáhnout co nejfyziologičtějších hodnot glykémie (15). 

 

normální hladina celkového cholesterolu do 5,2 mmol/ 

Hyperlipidémie 

normální hladina LDL cholesterolu do 2,6 mmol/l 

normální hladiny triglaceridů do 1,7 mmol/l 
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Je velmi dobře známým, avšak mnohdy podceňovaný a bagatelizovaný 

rizikový faktor. Nejvýznamnější je zvýšená hladina LDL cholesterolu, který se 

usazuje ve stěně cév a vytváří tak podklad pro vznik aterosklerotického plátu, a 

tak urychluje vznik onemocnění. Doporučená koncentrace je <3 mmol/l pro 

primární i sekundární prevenci ICHS. 

Zvýšené koncentrace HDL cholesterolu snižují riziko rozvoje 

aterosklerózy, tudíž každé zvýšení HDL cholesterolu při rozvratu jejich hladin 

snižuje riziko koronárních příhod (15). 

 

výpočet BMI: hmotnost (kg) : výška (m)

Obezita 

Nepříznivě ovlivňuje celkový metabolismus a často dochází k rozvoji 

metabolického syndromu (syndrom inzulínové rezistence). Základem léčby je 

v tomto případě změna životního stylu provázená zejména snížením příjmu 

nevhodné potravy a zvýšení výdeje energie (15). 

2 

 

opakovaně naměřený tlak nad hodnotu 140/90 mm Hg 

Arteriální hypertenze 

Jak systolická, tak i diastolická hypertenze má škodlivý vliv na tepny. Je 

to způsobeno zejména vznikem volných radikálů. Hypertenze společně 

s aterosklerózou způsobují častější výskyt ICHS ( ta je u hypertoniků pětkrát 

častější než u lidí bez hypertenze) a NCPM (15). 

 

 

Hodnocení Muži Ženy 

Podváha pod 20,0 pod 19,0 

Norma 20,0 – 24,9 19,0 – 23,9 

Nadváha 25,0 – 29,9 24,0 – 28,9 

Obezita 30,0 – 39,9 29,0 – 38,9 

těžká obezita nad 40,0 nad 39,0 
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Pravidelná tělesná aktivita má nepochybně příznivý vliv na aterosklerózu. 

Zlepšuje fyzickou zdatnost, kardiovaskulární výkonnost a zlepšuje i četné 

metabolické děje. Je rovněž účinný prostředek v boji proti obezitě (15). 

Nedostatečná tělesná aktivita 

 

Genetická predispozice ovlivňuje hlavně rizikové faktory, který mi jsou 

hypertenze, diabetes mellitus, familiární hypercholesterolémie a další. U mužů 

přicházejí problémy o 10 let dříve než u žen. Ženské pohlavní hormony působí 

protektivně. Po snížení jejich hladiny v menopauze dochází ke zrychlení vývoje 

aterosklerózy (15). 

Genetická predispozice a pohlaví 

 

Výskyt aterosklerózy narůstá se zvyšujícím se věkem. Za rizikovou 

skupinu z hlediska kardiovaskulárních onemocnění je považován věk nad 45 let 

u mužů a nad 65 let u žen (15). 

Věk 

 

 

Střídmá konzumace má kupodivu ochranný vliv. Uvádí se průměrná 

dávka 20 g alkoholu u žen a 30 g u mužů (pozn. letitý spor, zda červené víno je 

účinnější než jiné alkoholické nápoje není rozřešen). Naopak negativně působí 

pravidelný příjem vyšších dávek alkoholu (15). 

Alkohol 

 

 

2.4.  Myší modely v experimentech s aterosklerózou 
 

Možností vyvolat u myší aterosklerózu možným ovlivněním genů se 

začaly zabývat výzkumné laboratoře před více než deseti lety. 

Myši jsou k vývoji aterosklerózy přirozeně vysoce odolné. Většina 

cholesterolu je obsažena v HDL lipoproteinech, které nevyvolávají rozvoj 

aterosklerózy. Podílejí se na odstranění cholesterolu ze tkání. Ale když myši 

byly krmeny vysoce cholesterolovou dietou, s vysokým obsahem mastných tuků 



- 22 - 

a s obsahem cholové kyseliny, jejich hladina cholesterolu se dvakrát až třikrát 

zvýšila, přičemž došlo k patrnému přírůstku v non-HDL části. Po několika 

měsíčním přísunu této diety se u kmene C57BL/6 (tj. kmen více náchylný 

k vývoji aterosklerózy) vyvinulo několik vrstev pěnových buněk 

v subendotelovém prostoru v okolí aortální chlopně, kdežto u jiného kmene 

C3H/HeJ se výskyt pěnových buněk neprojevil (16). 

 

Takto indukovaná slabá ateroskleróza u těchto myší však měla některá 

negativa. První problém se projevil při porovnávání lidských a myších lézí. 

Oproti lidským lézím, které vznikly v hlavních krevních cestách a postoupily do 

fáze fibrózních plátů, léze u myší byly malé, byly lokalizované jen v okolí 

aortálních chlopní, ale nepostupovaly dále. 

Druhým problémem se stala potrava. Léze, které vyvolala, nebyly 

fyziologické, protože potrava obsahovala jen část možných tuků a navíc některé 

její složky byly nepřirozené. Potrava zapříčinila, že vznikla chronická zánětlivá 

ložiska u druhu C57BL/6, ale ne u ateroskleroticky rezistentního druhu, to 

přineslo možnost, že genetické rozdíly mezi druhy vyprovokovaly potravinově 

závislý zánět spíše než aterosklerózu (16). 

V roce 1992 se dvěma laboratořím podařilo využít metodu genové 

technologie k vytvoření myší trpícího nedostatkem apolipoproteinu E (apoE). 

ApoE vzniká primárně v játrech, je povrchovou součástí pláště lipoproteinových 

částic a je důležitý pro metabolismus pro lipoproteiny obsažené v jeho centru. U 

ApoE-deficientních myší se projevily poruchy v metabolismu lipoproteinů. Jejich 

hladina cholesterolu stoupla na 400 až 600 mg/dl oproti běžné, která se 

pohybuje okolo 100 mg/dl. Vzrostl podíl chylomikronů a VLDL částic (17). Zcela 

určitě to u myší vyvolalo vývin tukových proužků, ale také postup do stádia 

fibrózních plátů jako u aterosklerózy lidské (17). Léze již nebyly jen v okolí 

aortální chlopně, ale postupně se začaly objevovat i jinde. Léze začaly být 

patrné okolo pátého až šestého týdne a projevily se připojováním monocytů 

k endotelu. Tukové proužky se začaly objevovat okolo desátého týdne a okolo 

patnáctého týdne již léze obsahovaly pěnové buňky a vřetenovité 

hladkosvalové buňky. Fibrózní pláty se začaly objevovat po dvacátém týdnu. 

Skládaly se z nekrotického jádra překrytého fibrózní čepičkou 

z hladkosvalových buněk obklopených elastickými vlákny a kolagenem. U 
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starších myší fibrózní pláty dále pokračovaly. U některých rozvinutých lézí se 

projevila destrukce buněk a aneurysmatické formace, a v jiných výskyt 

kalcifikujících ložisek ve fibrózní tkáni. Značná fibroproliferace se projevila také 

zúžením cévního lumen a také omezením krevního řečiště. Léze komplikované 

trombem, ale nebyly nalezeny.  

Tyto modely myší slouží k objasnění významu ApoE v lipoproteinovém 

metabolismu a ateroskleróze (18). 

 

 

2.5 .  Vláknina 
 

Vlákninou se rozumí nestravitelné zbytky rostlinného původu. Tvoří ji 

heterogenní směs látek různého chemického složení a biologických účinků. 

Pojem „dietní vláknina“ vyjadřuje nestravitelná rezidua rostlinného 

původu v lidské dietě a nejsou to výhradně jen složky membrán rostlinných 

buněk. Dle Americké asociace chemiků cereálií (AACC – American Association 

of Cereal Chemists) je: „Dietní vláknina tvořena poživatelnou částí rostlinných 

nebo obdobných sacharidů, které jsou rezistentní trávení a absorbci v lidském 

tenkém střevě s kompletní nebo částečnou fermentací v tlustém střevě.“ 

Ovlivňuje fyziologické děje svým prokinetickým účinkem a vyvolává pozitivní 

změny hladin krevního cholesterolu a glukosy (19). 

Pojem vláknina se většinou vztahuje na tzv. hrubou vlákninu, 

nerozpustnou ve vodě IDF – insoluble dietary fibre) – lignin, celulosa a určitý 

podíl hemicelulos. Do vlákniny je však nutno zahrnout i její podíl ve vodě 

rozpustný SDF – soluble dietary fibre, též tzv. měkká vláknina) – pektiny, gumy, 

slizy, hemicelulosy – arabinoxylany obilnin, β-glukany ječmene, glukomannany 

a galaktomannany luštěnin (20). 

Oba typy vlákniny ovlivňují funkci střev. IDF zvětšuje objem trávené 

potravy, urychluje střevní pasáž, pozitivně podporuje peristaltiku. Nezvětšuje po 

požití svůj objem a nevytváří viskózní roztok. SDF absorbuje vodu a změkčuje 

stolici, a tak udržuje obsah střev v pohybu, vede k prevenci zácpy a 

divertikulárních nemocí (20). 
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2.5.1.  Jednotlivé typy dietních vláknin  

• Lactulosa – nestravitelný disacharid s preobiotickým účinkem. Stimuluje 

růst bifidogenní mikroflóry v tenkém střevě, čímž potlačuje hnilobné a stimuluje 

kvasné procesy v tlustém střevě. Je vhodná pro léčbu a prevenci střevních a 

jaterních onemocnění. 

•    Celulosa – je štěpena celulotickými enzymy zvanými celulasy. Celulasa 

nebo endo-1,4-β-glukanasa je endoenzym štěpící β -(1→4)-D-glykosidové 

vazby uvnitř molekuly za vzniku glukooligosacharidů a cellobiosy. 

Cellobiohydrolasa, je exogenní enzym, který odštěpuje vazby β-(1→4) 

z neredukujícího konce řetězce za vzniku oligosacharidů a cellobiosy. Další 

enzym β-glukosidasa nebo cellobiasa odštěpuje z parciálně hydrolyzované 

celulosy cellobiosu a vyšší oligosacharidy hydrolyzuje na β -D-glukosu. Tyto 

enzymy však u člověka chybí. 

•   Heterofruktany – jsou syntetizovány jako rezervní látky mnoha vyšších 

rostlin a mikroorganismů. Glukofruktany a fruktany jsou členěny mezi vlákninu 

potravy, neboť nejsou hydrolyzovány horní částí zažívacího traktu, hydrolázami 

slin ani pankreatickou a střevní hydrolázou. Dále stimulují růst bifidobakterií 

tlustého střeva (21). 

•     Heteromannany – jsou složeny z jednotek D-mannosy a na některé z nich 

je vázána α -D-galaktosa – název galaktomannany (např. guarová a lokustová 

guma). Lineární kopolymery se substituovanými mannosovými jednotkami 

zbytkem D-glukopyranosy, spojených vazbou β -(1→4), se nazývají 

glukomannany (např. konjaková guma). 

•   Hemicelulosy – strukturní necelulosové polysacharidy buněčných stěn 

rostlin. Patří sem dvě hlavní skupiny polysacharidů: heteroglukany a 

heteroxylany.Heteroglukany jsou tvořeny xyloglykany a β -glukany. Strukturní 

xyloglukany jsou nerozpustné složky vlákniny. Β -glukany se nacházejí 

v buněčných stěnách obilnin, jsou zčásti rozpustnou, částečně nerozpustnou 

vlákninou potravy.  

•   Pektiny – nacházejí se v pletivech vyšších rostlin. Základní struktura je 

tvořena lineárním řetězcem D-galakturonové kyseliny a jednotky galakturonové 

kyseliny jsou do různého stupně esterifikovány methanolem. Pektin ovlivňuje 
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metabolismus glukosy a snižuje množství cholesterolu v krvi. Účinnější je pektin 

s vyšším obsahem methoxylových skupin (22). 

 

2.5.2.  Význam vlákniny 

Jedná se o protektivní materiál při konstipaci, gastrických a duodenálních 

vředech, hemeroidech, také rakovině střeva a konečníku aj. chorobách  (23). 

Konzumace vlákniny je nezbytná nejen pro regulaci trávicích procesů, ale také 

pro normalizování mnohých metabolických procesů. 

Dietní vláknina, která dosáhne tlustého střeva, podléhá fermentaci 

bakteriální flórou za vzniku krátkých mastných kyselin (SCFA-short chain fatty 

acids) – kyseliny octové, propionové a máselné a za tvorby CO2, H2 a CH4. 

Z metabolických a nutričních poruch se nedostatek vlákniny podílí na 

vzniku obezity, rozvoji diabetu II. typu a hyperlipidemii. V oblasti léčby diabetu a 

dyslipidemií se nejlépe uplatňuje rozpustná vláknina typu galaktomananů, která 

působí sníženou resorpcí živin a zejména tuků. Účinek dietní vlákniny na 

snížení plazmatického cholesterolu je velmi proměnlivý podle kvality a typu 

vlákniny. Největší účinek má rozpustná vláknina (např. pektin, guarová guma). 

Tento pozitivní vliv je vysvětlován vychytávání žlučových kyselin a jejich 

vylučování stolicí čímž dochází ke zvýšené tvorbě žlučových kyselin 

z cholesterolu v játrech a k poklesu celkových zásob cholesterolu v organismu. 

Dietní vláknina také působí na metabolismus sacharidů, přičemž se uplatní vliv 

vlákniny na zpomalení pasáže, inaktivací amylasy, přísun vlákniny také ovlivní 

výdej hormonů GIT (26). Pektin brzdí absorpci sacharidů z tenkého střeva do 

Z dietní vlákniny vzniká kvašením v tlustém střevě z 62% acetát, z 25% 

propionát a z 16% butyrát. Butyrát z dietní vlákniny hraje důležitou roli 

v prevenci poškození střevní sliznice. Butyrát podporuje diferenciaci mukózy, 

zastavuje růst neoplastických kolonocytů a inhibuje jejich paraneoplastickou 

hyperproliferaci (24). Kyselina propionová vznikající fermentací dietní vlákniny 

v tlustém střevě má inhibiční účinek na jaterní 3-hydroxy-3-methylglytaryl-CoA-

reduktasu, klíčového enzymu při syntéze cholesterolu. Přídavkem vlákniny ke 

stravě v experimentu na zvířatech bylo prokázáno snížení aktivity tohoto 

enzymu (25). Dietní vláknina je významnou nutriční komponentou pro udržení 

správné funkce a obnovy kolonocytů střevní sliznice. 
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krve, čímž upravuje kolísání krevního cukru. Vláknina redukuje sekreci inzulínu 

tím, že zpomaluje střevní absorpci cukrů. Studie naznačují, že při dietě 

s vysokým obsahem vlákniny se zvyšuje senzitivita na inzulín (23). 

Je tedy vhodné přijímat dostatečné množství vlákniny, ale má se dávat 

přednost ovoci a zelenině. Nadměrná dlouhodobá konzumace vlákniny (nad   

30 g denně) není vhodná – mohlo by dojít za účasti kyseliny fytové, která 

vlákninu doprovází, k vazbě důležitých minerálních látek na vlákninu (vápníku, 

zinku, ale i draslíku a železa) a tím k jejich trvalým ztrátám. Nadměrná 

konzumace čistých otrub (obsahují kolem 40% vlákniny) může vést např. ke 

zhoršenému vstřebávání minerálních látek či k mechanickému ucpání střev. 

Zvlášť nevýhodná je kombinace nadbytku vlákniny s malým příjmem mléka a 

mléčných výrobků (např. vegani). Zvýšíme-li konzumaci vlákniny, musíme zvýšit 

příjem tekutin. Zvýšená pozornost při konzumaci vlákniny musí být věnována 

pacientům se stomií  (23). 
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3. CÍL PRÁCE 
 

Cílem této diplomové práce bylo ověřit potenciální hypolipidemické a 

protizánětlivé účinky MDOC na experimentalním 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-/-

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). V MDOC skupině 

byly myši krmeny stejnou aterogenní dietou, ke které bylo přidáváno 5% MDOC 

denně.  

), 

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.  

Každá z myší v MDOC skupině 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. 

 

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). 
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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. 

 

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 
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inkubovala s primární protilátkou při pokojové teplotě. Poté se řezy vložily do 

roztoku PBS (2x5 minut), dále do roztoku 3% H2O2

Byla použita následující primární protilátka: 

 (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. 

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 H2 15 minut O) 

PBS 4 2x5 minut 

ABC komplex elite 30 minut 
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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  

 

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). 
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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 MDOC vedlo k signifikantnímu snížení 

hladiny celkového cholesterolu i TAG po podávání MDOC přičemž snížení TAG 

bylo výraznější. (viz graf. 1). 

 

Graf 1.: Lipidový profil u kontrolních a MDOC krmených myší. Osmitýdenní 

podávání MDOC statisticky významně snížilo hladiny celkového cholesterolu 

(*P≤0,05) a a triacylglycerolů (xx

 

P≤0,01).  
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5.2. Histologické barvení olejovou červení  

U všech řezů v kontrolní i MDOC skupině byla pozorována přítomnost 

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

pokračovaly také v oblasti aortálního oblouku. Podávání MDOC nevedlo ke 

změně intenzity barvení olejovou červení v aterosklerotických lézích.  

Obr. 1: 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. 2: Barvení olejovou červení u MDOC skupiny zvířat, kterým byla 

podávána 8 týdnů aterogenní dieta společně s 5% MDOC. Šipky ukazují na 

akumulaci lipidů v aterosklerotických lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky 

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

stejná jako u kontrolní skupiny. Zvětšení preparátu 40x.  
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5.3. Imunohistochemické barvení  VCAM-1 v oblasti aortálního 
sinu 

Exprese VCAM-1 byla pozorována v kontrolní i MDOC skupině. 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. 3). Barvení 

VCAM-1 bylo v obou studovaných skupinách bylo velmi podobné z hlediska 

lokalizace a částečně i intenzity. 

 

Obr. 3: 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 100x. 
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Obr. 4: Imunohistochemické barvení VCAM-1 u MDOC skupiny zvířat. Exprese 

VCAM-1 je velmi podobná z hlediska lokalizace jako u kontrolní skupiny. Silná 

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

cévním endotelu. Zvětšení 100x. 
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5.4. Stereologická analýza histologického barvení olejovou 
červení a imunohistochemického barvení  VCAM-1 

Stereologická analýza prokázala, že 8 týdenní podávání MDOC 

neovlivnilo velikost aterosklerotických plátů posuzováno plochou barvení 

olejovou červení (graf 2). Podobné výsledky byly získány také morfometrickou 

analýzou exprese VCAM-1 v aortálním sinu. Ani zde nebyl prokázán vliv 

podávání MDOC na expresi VCAM-1   (graf 3).  

 

Graf 2: Stereologická analýza velikosti plochy barvení olejovou červení. 

Podávání MDOC nevedlo ke změně velikosti aterosklerotických plátů.  
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Graf 3: Stereologická analýza velikosti plochy VCAM-1 barvení. 

Podávání vedlo ke statisticky nevýznamnému snížení exprese VCAM-1 po 

podávání MDOC. 
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  6. DISKUZE 

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.(7) 

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 
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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 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 podávání dietní vlákniny má 

pozitivní vliv na kardiovaskulární systém a to včetně hladiny cholesterolu (32). 

Dietní vláknina je tvořena poživatelnou částí rostlinných nebo obdobných 

sacharidů, které jsou rezistentní trávení a absorpci v lidském tenkém střevě 

s kompletní nebo částečnou fermentací v tlustém střevě. Dietní vláknina se 

vyskytuje v zelenině, ovoci, obilninách a dřevě (33). Vlákninu můžeme rozdělit 

na nestravitelné oligosacharidy (inulin), trávení rezistentní škrob, nerozpustnou 

dietní vlákninu (celulóza, beta-glukany), a rozpustnou dietní vlákninu (pektin) 

(viz kapitola 2.2). Vláknina vykazuje řadu pozitivních účinků, ke kterým patří 

pozitivní vliv na trávicí procesy, např. urychlí střevní pasáž, pozitivně podporuje 

peristaltiku, absorbuje vodu, změkčí stolici, působí prevenci divertiklů a zácpy, 

podílí se na absorbci toxických látek. Mezi velmi důležité účinky patří také vliv 
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na metabolismus živin. Rozpustná dietní vláknina se podílí na snížení resorpce 

tuků, snížení zpětné resorpce žlučových kyselin, snížení energetického obsahu 

diety, zpomalení resorpce sacharidů, snížení glykémie a insulinémie, potlačení 

syntézy cholesterolu v játrech zvýšením přívodu kyseliny propionové portálním 

oběhem do jater (34). 

MDOC tedy modifikovaná oxidovaná celulosa je chemicky de facto 

polyanhydroglukuronová kyselina. Svými vlastnostmi se pravděpodobně může 

řadit mezi rozpustnou vlákninu. 

Tato diplomová práce byla tedy zaměřena na sledování účinků 

MDOC, podávané apoE-deficientním myším krmeným také aterogenní dietou.  

V této diplomové práci jsme ukázali, že 8 týdenní aplikace MDOC 

apoE deficientním myším má za následek signifikantní snížení celkového 

cholesterolu TAG. Tyto výsledky jsou shodné s prací autorů Trias et al., kteří 

popsali stejné účinky na potkanech krmených guarovou gumou, což je jiná 

rozpustná vláknina (35). Mechanizmus tohoto efektu je pravděpodobně spojen 

s možností ovlivnění tvorby propionátu v tlustém střevě což bylo prokázáno 

v některých experimentech na Katedře biologických a lékařských věd 

(nepublikované výsledky). 

Snížení hladiny celkového cholesterolu a TAG ovšem nevedlo 

k ovlivnění velikosti aterosklerotických plátů.  Stereologická analýza také 

prokázala, nesignifikantní snížení exprese VCAM-1 po podávání MDOC. 

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, který je krmen aterogenní dietou (36). 

Adhezní molekulu VCAM-1 lze tedy považovat za marker zánětu a pozitivní 

marker progrese aterogeneze. Z výše uvedeného ovšem vyplývá, že navzdory 

hypolipidemickému efektu MDOC nedošlo k pozitivnímu ovlivnění aterogeneze 

ve stěně cév po podání MDOC. Tyto výsledky jsou v souladu s některými 

výsledky předcházejících studií s MDOC (nepublikované výsledky). Z těchto 

výsledků tedy vyplývá, že MDOC má hypolipidemické účinky, které jsou však 
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zřejmě nedostačující k pozitivnímu ovlivnění aterogeneze ve stěné cévy. 

Důvodem tohoto jevu může být nízká dávka MDOC nebo krátká doba podávání. 
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7. ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývala existencí potencionálních hypolipidemických 

a protizánětlivých účinků modifikované oxidované celulózy, MDOC.  

Výsledky ukázaly na pozitivní vliv MDOC na hladinu celkového cholesterolu a 

triacylglycerolů.  

Na druhou stranu nebyl prokázán vliv podávání MDOC na velikost 

aterosklerotických plátů měřeno jako plocha barvení olejovou červení. 

Stereologická analýza imunohistochemického barvení dále prokázala že 

endoteliální exprese VCAM-1 není po podávání MDOC ovlivněna. 

Z těchto výsledků tedy vyplývá, že MDOC má hypolipidemické účinky, které 

jsou však zřejmě nedostačující k pozitivnímu ovlivnění aterogeneze ve stěné cévy. 

Důvodem tohoto jevu může být nízká dávka MDOC nebo krátká doba podávání. 
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