
                                                                                                              

   

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

 

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

 

Katedra biologických a lékařských věd 

 

 

 

 

RIGORÓZNÍ PRÁCE 

 

Farmakologické ovlivnění endoteliální dysfunkce u 

experimentálního modelu diabetického potkana 

 

 

Konzultant rigorózní práce: PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

 

 

 

 

Hradec Králové 2009                                      Mgr. Hana Přidalová 

 



                                                                                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

 Prohlašuji, že jsem zadanou rigorózní práci zpracovala sama s přispěním 

vedoucího práce a používala jsem pouze literaturu a zdroje, které jsou uvedeny v 

seznamu použité literatury a řádně citovány. Dále prohlašuji, že nemám námitek proti 

půjčování nebo zveřejňování mé rigorózní práce nebo jejích částí se souhlasem katedry. 

 

Datum: 22. 2. 2009 

            

       ………………..……………………  

                                                                                                                       podpis  

 

 



                                                                                                                    Rigorózní práce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  

 

Dovoluji si poděkovat PharmDr. Petru Nachtigalovi, Ph.D. za odborné vedení 

rigorózní práce, poskytnuté rady a za veškeré konzultace při práci v laboratoři. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Rigorózní práce 

 
 

 

ABSTRAKT

Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi vybraných adhezních molekul 

ve stěně arterie femoralis potkana po indukci diabetu a po podání sulodexidu. Zaměřili 

jsme se zejména na expresi PECAM-1, VCAM-1 a ICAM-1 v cévním endotelu. K 

hodnocení morfologických nálezů byly použity imunohistochemické metody. 

Pokusy se uskutečňovaly na potkaních samcích kmene Wistar, kteří byli 

rozděleni do 3 skupin. První skupině byl vstříknut slaný roztok (kontrolní) a druhá 

skupina byla léčena sulodexidem (SLX, 100 UI/kg/den). Diabetes byl indukován po 

injekci streptozotocinu (30mg/kg/den i.p.), podaném ve třech následujících dnech. Co se 

každého týče, trvala léčba sulodexidem  deset týdnů. 

Výsledky biochemické ukázaly na indukci diabetu po podání streptozotocinu. 

Podávání Sulodexidu nevedlo k signifikatnímu snížení hladin glukózy ve srovnání se 

skupinou, u které byl indukován diabetes. Exprese ICAM-1 byla mírně zvýšena po 

podávání streptozotocinu ve srovnání s kontrolní skupinou. Nicméně podávání 

sulodexidu tuto expresi nijak neovlivnilo. VCAM-1 exprese dokonce nebyla 

pozorována u žádné s testovaných skupin zvířat.  

Výsledky této pilotní studie tedy naznačují, že podávání streptozotocinu nevede 

k indukci morfologicky detekovatelné endoteliální dysfunkce a tudíž nemůžeme zatím 

ani přesně určit ani případný vliv suledoxidu na endoteliální dysfunkci. 
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ABSTRACT

The aim of this thesis was to evaluate the expression of cell adhesion molecules 

in femoral artery after induction of diabetes and after the administration of sulodexide. 

We focused on the expression of PECAM-1, ICAM-1 and VCAM-1 vessel 

endothelium. The analysis was provided by means of immnohistochemical staining. 

Male Wistar rats were divided into three groups. Control group received saline, 

the second group received sulodexide (SLX, 100 UI/kg/den). Diabetes was induced by 

the streptozotocine injections (30mg/kg/den i.p.) during consecutive free days. The 

treatment was administered for 10 weeks.  

Biochemical results confirmed the induction of diabetes; however the suledoxide 

treatment did not decrease glucose levels when compared with non-treated diabetic 

animals. The ICAM-1 expression was slightly increased in diabetic treated rats when 

compared with control rats however suledoxide treatment did not affect ICAM-1 

expression. VCAM-1 expression was not detected in any rat from control, diabetes 

and/or suledoxide treated rats.   

In conclusion the results of this pilot study showed that diabetes induced by the 

administration of streptozotocine did not resulted in significant induction of endothelial 

dysfunction. Thus the possible effect of suledoxide treatment could not be evaluated in 

this study. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
ACE  angiotenzin konvertující enzym 

CAM  cell adhesion molecules, buněčné adhezivní molekuly 

CRP             C – reaktivní protein 

DLP  diabetická dyslipidémie 

EDGF  endothelium-derived growth factor, růstový faktor produkovaný 

endotelem 

HDL             high density lipoproteins, lipoproteiny o vysoké hustotě 

HMG-CoA 3-hydroxyl-3-methyl-glutaryl koenzym A 

GAGy            glykosaminoglykany 

ICAM-1 intercellular cell adhesion molekule-1, adhezní molekula 

IDL  intermediate density lipoproteins, lipoproteiny o střední hustotě 

IGF – 1 inzulinu podobný růstový faktor 

LDL  low density lipoproteins, lipoproteiny o nízké hustotě 

MAdCAM-1 mucosal addresin cell adhesive molekule-1, adhezní molekula 

NO             oxid dusnatý 

PAF  faktor aktivující krevní destičky 

PAI-1 inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PDGF platelet-derived growth factor, destičkový růstový faktor 

PECAM-1 platelet endothelial cell adhesion molecule-1, adhezní molekula 

SLX               sulodexid 

STZ  streptozotocin 

TAG  triacylglyceroly    

t-PA tkáňový aktivátor plazminogenu 

VCAM-1 vascular cell adhesion molecule-1, adhezní molekula 
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Diabetes mellitus, je chronické, metabolické onemocnění postihující obě 

pohlaví, všechny věkové skupiny, rasy a etnika. Nejstarší zmínky o diabetu byly 

objeveny v Ebersově papyru, jehož stáří je odhadováno na 1500 let. Popis diabetu 

nalézáme ve spisech starověkých, středověkých i novověkých lékařů, ale téměř vždy 

velice nepřesný. Teprve v roce 1889 bylo objeveno hlavní sídlo poruchy – pankreas. 

Před objevem inzulínu byli pacienti s diabetem léčeni různými dietami a úmrtnost byla 

téměř stoprocentní. Až první extrakce této látky v roce 1920 umožnila relativně 

vyrovnaný souboj s touto nemocí a zajistila postiženým alespoň „podmíněné“ zdraví. 

Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi vybraných adhezních molekul 

ve stěně arterie femoralis potkana po indukci diabetu a po podání sulodexidu. 
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2.1 DIABETES MELLITUS 

 

Diabetes mellitus je doživotní, avšak léčitelná choroba. Je to chronické 

etiopatogeneticky heterogenní onemocnění, jehož společným rysem je hyperglykémie, 

která má různé klinické formy. Každá z nich má rozdílnou etiologii, klinické projevy a 

průběh. Společná je komplexní porucha metabolismu s hyperglykémií (Bonnefont-

Rousselot 2004). 

 

 

2.1.1 Diagnostika a klasifikace diabetu 

Diagnózu diabetu stanovíme podle glykemie buď náhodně odebrané během dne, 

nebo přesněji na lačno, nebo při tzv. orálním glukózovém tolerančním testu (tabulka 1). 

Tabulka 1: Diagnóza diabetu 

Glykémie   

> 11,1 mmol/l 
náhodná + klasické symptomy 

(polyurie, polydypsie, hubnutí 
ve 120. minutě o-GTT 

> 7.0 mmol/l nalačno   

 

Jako cukrovku 2. typu (dříve tzv. noninzulindependentní diabetes – diabetes 

nezávislý na inzulinu, NIDDM) označujeme onemocnění, které se typicky vyskytuje 

v rodinách. Potomek dvou diabetiků 2. typu a monozygotní dvojče diabetika 2. typu 

dostanou cukrovku téměř na 100 %. Přes 90 % pacientů s diabetem 2. typu má obezitu 

nebo nadváhu. V době diagnózy je hladina inzulinu či C-peptidu (C-peptid je částí 

molekuly proinzulinu, která je vhodná k posouzení vlastní sekrece inzulinu) obvykle 

vyšší než norma. Je však nižší, než by odpovídalo přítomné obezitě a inzulinové 

rezistenci. Proto i pro diabetes 2. typu platí, že ve chvíli, kdy cukrovka vzniká, je 

sekrece inzulinu v β buňkách pankreatu nedostatečná (Chan 2004). 

Jako cukrovku 1. typu (dříve tzv. inzulindependentní diabetes – diabetes závislý 

na inzulinu, IDDM) označujeme onemocnění, které typicky začíná hyperglykemií a 
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ketacidózou a vyžaduje od počátku léčbu inzulinem. Může se vyskytnout v jakémkoli 

věku, ale nejčastěji vzniká v pubertě a druhý vrchol výskytu je kolem 25 let. 

Onemocnění patří mezi tzv. autoimunní endokrinopatie a osoby náchylné k vytváření 

autoprolilátek proti vlastním endokrinním žlázám. Po zahájení léčby inzulinem se zvýší 

citlivost na inzulin a pacient může být léčen po dobu měsíců až vzácně let velmi malou 

dávkou inzulinu a teoreticky i bez inzulinu, což není vhodné. Tomuto období se obvykle 

říká remise diabetu či honeymoon period. Riziko diabetu 1. typu pro příbuzné diabetika 

1. typu je malé jen několik procent, riziko v celé populaci je pod půl procenta (Malakul 

2008). 

 

 

2.1.2 Cíle léčby diabetu 

Historicky byla cílem léčby diabetu normalizace glykemií. Dnes je pohled na 

diabetika daleko komplexnější a cílem léčby je zabránění rozvoji komplikací diabetu. 

Velmi důležitá je také kontrola krevního tlaku a hladiny lipidů. Cíle léčby jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Cíle léčby diabetu 

Glykémie nalačno pod 6 mmol/l (postprandiálně do 7,5 mmol/l) 

HbA1C do 4,5% 

TK pod 130/80 (s nefropatií 120/75) 

LDL cholesterol pod 2.5 mmol/l (v sek. prevenci až pod 2 mmol/l) 

Mikroalbuminurie Negativní 

Při nadváze a obezitě redukce hmotnosti alespoň o 5-10% 

Pro triglyceridy a HDL cholesterol nejsou stanoveny cílové hodnoty a dále uvedené 

hodnoty vystihují míru rizika, hodnoty by neměly být mimo dále uvedené hranice: 

Triglyceridy pod 1,7 mmol/l 

HDL – cholesterol pod 1,2 mmol/l pro ženy a pod 1,0 mmol/l pro muže. 
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Dále se u většiny diabetiků se setkáváme s řadou komplikací, které jsou pro 

pacienty velmi nebezpečné. Tyto komplikace dělíme na akutní a chronické. První 

skupina zahrnuje hypoglykemické stavy a hyperglykemické kóma, do druhé pak řadíme 

postižení cév, mikroangiopatie a makroangiopatie, vedoucí k postižení tkání a 

orgánovému selhání (Bonnefont-Rousselot 2004).  

 

 

2.1.3 Akutní komplikace  

Mezi akutní komplikace patří ketoacidotické koma. Vzniká u diabetiků 1. typu, 

kteří si nepodají inzulín. V těle se hromadí ketolátky, dochází k okyselení krve, tekutiny 

z těla se ztrácí při nadměrném močení. Nemocný má různě hlubokou poruchou vědomí, 

usilovně dýchá, z dechu je cítit aceton, jehož zápach se nejčastěji přirovnává k nezralým 

jablkům (Nitenberg 2005).  

Tabulka 3: Symptomy a fyzikální známky diabetické ketoacidózy 

Hyperglykemie, glykosurie 

Dehydratace 

Suchá kůže, snížený tonus očních bulbů 

Acidóza 

Hyperventilace, Kussmaulovo dýchání 

Nauzea, zvracení, bolesti břicha 

Zápach acetonu z dechu 

Porucha vědomí až bezvědomí 

 

Hyperglykemické hyperosmolární koma je závažnou akutní komplikací, která se 

objevuje u starších diabetiků 2. typu. Vyvolávajícím momentem bývá infekce, nejčastěji 

zápal plic nebo infekce močových cest. Dochází k těžkému odvodnění organismu, 

hladina cukru v krvi je velmi vysoká. Tato komplikace se nevyskytuje často, ale má 

poměrně vysokou úmrtnost (Petersen 2002).  
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Tabulka 4: Charakteristiky ovlivňující výskyt akutních hyperglykemických stavů dnes 

Nízký výskyt (edukace, dostupnost lékaře) 

Opakované příhody (psychosociální důvody) 

- mladí (20 % diabetických ketoacidóz) 

- senioři (hyperglykemický hyperosmolální stav) 

Rychlý vznik (inzulinové pumpy, kortikoidy, infekce, stres) 

Euglykemická acidóza (snížený příjem potravy) 

 

Vzácné je laktacidotické koma, které bývalo u nemocných s DM 2. typu 

komplikací léčby dnes již nepoužívanými přípravky (fenformin nebo buformin). K 

tomuto stavu může v současnosti dojít, pokud nemocný drží přísnou redukční dietu bez 

dohledu a rad lékaře nebo nadměrně konzumuje alkohol při současné léčbě cukrovky 

bigvanidy (metformin).  

Hypoglykemické koma je vážnou komplikací, která nastává při předávkování 

inzulínem nebo léky, které zvyšují vylučování inzulínu z β buněk, nebo při vyšší 

spotřebě cukru v těle aniž by byla snížena dávka inzulínu (po sportovním zatížení atd.). 

V důsledku poklesu hladiny cukru v krvi a následně i v mozku dojde nejprve k 

vyplavení hormonů, které se snaží zvýšit hladinu cukru, a posléze k poruše a ztrátě 

vědomí (Shantaram 1999).  
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Tabulka 5: Symptomy hypoglykémie 

Autonomní Neuroglykopenické Nespecifické 

pocení zmatenost slabost 

palpitace atypické chování nauzea 

úzkost špatná koncentrace sucho v ústech 

třes ospalost bolest hlavy 

hlad poruchy koordinace  

bledost diplopie  

 brnění kolem úst  

 obtížná řeč  

 

 
2.1.4 Chronické komplikace  

Důsledkem dlouhodobého působení změněného metabolismu u diabetu je 

patologický proces ve stěně cév, vazivu kloubů, šlach či kůže. Tento proces postihuje 

ireversibilně jednotlivé tkáně organizmu, nejzávažněji pojivo. Změny pojiva u diabetiků 

jsou způsobeny více patogenetickými mechanizmy: neenzymatickou glykací, oxidačním 

stresem a hemodynamickými změnami. Hlavní úlohu má dlouhodobá hyperglykemie 

(trvající deset a více let). Dysfunkce endotelu je pak prvním projevem počínajících 

patologických změn. Chronickými komplikacemi jsou ohroženi diabetici 1. i 2. typu 

(Rubio Cabezas 2007), dělíme je na: 

A. specifické 

- komplikace vyskytující se jen u nemocných s diabetem jde především o 

mikrovaskulární komplikace (postihující malé cévy) 

- postižení nervů (diabetická polyneuropatie periferní i autonomní)- nutné 

pravidelné neurologické vyšetření 

- postižení sítnice (diabetická retinopatie)- nutné pravidelné vyšetření 

očního pozadí 
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- postižení ledvin (diabetická nefropatie)- nutná pravidelná kontrola 

mikroalbuminurie (albumín v moči) 

- postižení malých cév (mikroangiopatie). 

B. nespecifické 

- choroby, které se vyskytují i u nediabetiků, ale u diabetiků je jejich 

výskyt častější nebo se objevují dříve, jde především o makrovaskulární 

komplikace postihující především pacienty s diabetem II. typu 

- onemocnění srdce a cév - je nutná kontrola váhy, krevního tlaku, hladiny 

krevních lipidů, cévní vyšetření (cév dolních končetin, krčních tepen, 

koronárních cév) 

- infekce. 

 

2.1.4.1 Diabetická mikroangopatie 

 
Diabetická retinopatie 

Postižení sítnicových cév u diabetu je projevem diabetické mikroangiopatie. 

Klinický obraz je podmíněn morfologickými změnami kapilár sítnice, což je oblast 

extrémně citlivá na hypoxii. Pacient uvádí obvykle poruchu vidění, jejíž stupeň závisí 

na charakteru změn. Zraková neostrost (rozmazané vidění) může mít kolísavou 

intenzitu, která je způsobena nepravidelným bobtnáním čočky při rozkolísaných 

glykémiích. Při posuzování zrakových poruch je nezbytná spolupráce s oftalmologem, 

který pacienta sleduje při pravidelných vyšetřeních minimálně jednou ročně. Současně 

je zapotřebí věnovat se účinné léčbě arteriální hypertenze, která také urychluje rozvoj 

retinopatie. Hlavní příčina retinopatie je však dlouhodobě špatně kompenzovaná 

cukrovka, vysoký krevní tlak a vysoké hladiny tuků (Scheffel 2004). 

Diabetická retinopatie má tyto formy: 

a) neproliferativní počínající a středně 

pokročilá - vznik drobných výdutí na 

cévách-mikroaneurismata, která 

mohou prasknout, a vznikne krvácení;       

 

 

 

 

Obr. 1: Mikroaneurismata                                                                         
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b) neproliferativní pokročilá - 

pokračující změny na cévách, 

dochází k změnám prokrvení 

sítnice ve smyslu hypoxie a 

buňky sítnice odumírají; 

                                                                                                          

 

 

 

 

              Obr. 2: Hypoxie sítnice 

 

c) proliferativní- nejzávažnější 

forma retinopatie, ke které 

dochází pokračujícím 

nedostatečným okysličováním 

sítnice. Tento stav vyvolává 

závažnou komplikaci - vznik 

druhotného zeleného zákalu; 

                                                                       

 

 

  Obr. 3: Zelený zákal 

d) diabetická makulopatie – edém 

makuly – žluté skvrny, tedy 

místa nejostřejšího vidění. 

 

 

 

 

 

        Obr. 4: Edém makuly 
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Léčba diabetické retinopatie spočívá v podávání léků, které ovlivňují pevnost 

stěny cévní, upravují krevní tlak a hladiny tuků. Důležitý je dietetický režim. U 

pokročilé diabetické retinopatie se může zvolit léčba laserem. 

 

Diabetická nefropatie 

Výskyt nefropatie, která je důsledkem poškození glomerulů, je nejvyšší po 15 

letech trvání diabetu, postupně se snižuje a po 35 letech trvání diabetu se vyskytuje jen 

vzácně. Postihuje asi 25-35 % diabetiků s diagnózou diabetu před 30. rokem života a je 

hlavní příčinou smrti u diabetiků 1. typu. Relativní výskyt u starších diabetiků je nižší, 

ale absolutní počet postižených starších diabetiků je vyšší (90 % diabetiků má diabetes 

2. typu). Protože se výskyt diabetu 2. typu přesouvá do nižšího věku, výskyt diabetické 

nefropatie u nich progresivně narůstá (Bailes 2002).  

Její hlavní příčinou je dlouhodobě zvýšená glykémie. Prvním projevem 

diabetické nefropatie je nález bílkoviny v moči. Z počátku malé množství - 

mikroalbuminurie, později i větší množství-proteinurie. Diabetická nefropatie je 

zpravidla provázána i jinými komplikacemi diabetu, především postižením očí-

retinopatie. Při diabetické nefropatii je často nutné upravit dietu, která ovšem není pro 

diabetiky dlouhodobě vhodná, protože vede k závažným poruchám výživy. Proto se 

většinou indikuje léčba dialýzou nebo transplantaci ledvin.  

Obr. 5: Normální glomerulus  →  pronikání albuminu cévou  →  zničený glomerulus 

             

 

 

Diabetická neuropatie 

Diabetická neuropatie je charakterizována poškozením nervového systému v 

rozličných částech těla diabetika a její výskyt je poměrně častý u 1. i 2. typu diabetu. 
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Toto poškození vzniká hromaděním sorbitolu a fruktózy v následku hyperglykémie, 

podílí se na ní také mikroangiopatické změny cév, které zásobují nervovou tkáň.  

Klasické příznaky se liší podle typu postiženého nervstva. Poškození 

senzitivních nervů se projevuje mravenčením a svrběním, poruchami citlivosti a 

snížením citlivosti na vnější smyslové podněty. Motorické poruchy a svalová atrofie 

poukazují na postižení motorických nervů. Při neuropatii nacházíme širokou škálu 

postižení, od téměř bezvýznamných komplikací až k závažným příhodám, které mají za 

následek invalidizaci či smrt pacienta. 

 Léčba neuropatických potíží je velmi svízelná, při bolestivých formách bývají 

navíc běžná analgetika často bez efektu. Často je třeba zavedení intenzívního léčebného 

programu při současné hospitalizaci. O nutnosti dlouhodobé dobré kompenzace 

cukrovky, která je tím nejdůležitějším faktorem úspěšnosti léčby, snad není již třeba 

znovu mluvit (Hata 2002).  

 

2.1.4.2 Diabetická makroangiopatie 

Postižení větších cév při diabetu je projevem akcelerované aterosklerózy. Jedná 

se o komplexní postižení cévní stěny, které je důsledkem abnormalit v metabolismu 

lipidů akcentovaných při diabetu sacharidovou poruchou a které má odezvu i v 

koagulačním resp. fibrinolytickém systému. Penetrace makrofágů obsahujících lipidy 

do cévní stěny, přeměna na pěnové buňky a tvorba fibrózních a posléze i ateromových 

plátů jsou podkladem morfologických odchylek.  

Na rozdíl od diabetické mikroangiopatie, která je přímým důsledkem základní 

poruchy při diabetu, je postižení větších cév složitější, protože se při něm kombinují 

různé faktory. V klinickém obraze převládají projevy postižení koronárních cév 

(ischemická choroba srdeční), mozkových cév (cévní mozkové příhody) nebo 

končetinových cév (ischemická choroba dolních končetin), i když ateroskleróza je 

lokalizována i na jiných částech cévního řečiště.  

Opatření týkající se vlastních cév jsou stejná jako u pacientů bez diabetu. Jde o 

léčbu arteriální hypertenze, poruch lipidového metabolismu, použití antiagregačních a 

vazodilatačních farmak. Součástí opatření je vždy i režimová a dietní léčba, které mají 

důležitou úlohu v prevenci cévních změn (Savage 1998). 
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Diabetická noha 

Pozornost u diabetiků vyžaduje péče o dolní končetiny. Pojem diabetická noha 

se používá při různém postižení nohou diabetika. Příčiny jsou jednak vaskulární, jednak 

neuropatické, ale nejčastěji smíšené (kolem 70%). Existuje několik znaků, podle nichž 

rozeznáváme neuropatickou a neuroischemickou diabetickou nohu (Haas 1993). 

a) Neuropatická noha je charakteristická zvýšeným průtokem krve, teplejší při 

palpitaci, defektem v místě zvýšeného tlaku, dále taky minimální bolestí při 

otlacích a přítomnost pulsu. 

b) Pro neuroischemickcou nohu je typické snížení průtok krve, chladnější při 

palpitaci, nevyskytuje se bolestivost v místě otlaku a chybí puls. 

 

Klasifikace diabetické nohy 

Nejvíce užívaný systém klasifikace závažnosti diabetické nohy je Wagnerova 

klasifikace. Dle tohoto systému lze vypracovat obecný algoritmus sledování a léčby 

pacientů s diabetickou nohou (Ferreira 2004).  

SSttuuppeeňň  00 – lze jej klasifikovat jako rizikovou nohu. To znamená, že pacient s 

tímto typem nohy má vysokou pravděpodobnost vzniku diabetického vředu.  

SSttuuppeeňň  11 – povrchové vředy, které nezasahují pod dermis, jsou bolestivé a rychle 

se infikují. Rovněž je volen konzervativní postup při chirurgickém čištění rány, protože 

tkáň pod defektem je hypoxická, nedochází k hojení, ale naopak k zvětšení defektu. Zde 

je nutné kvalitní angiologické vyšetření a nezřídka chirurgická intervence. Neuropatické 

vředy vznikají v místě zvýšeného tlaku, nebo pod nášlapkem. Častou příčinou rovněž je 

popálení a nesprávná péče o vlastní končetiny (stříhání nehtů a nášlapků). Nejúčinnější 

léčbou tohoto stadia je odlehčení končetiny a odstranění nášlapků. Pokud se nášlapky 

tvoří dál, je to známka že pacient neodlehčuje končetinu, že stále chodí. 

Obr. 6: Stupeň 1 diabetické nohy 
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SSttuuppeeňň  22 – jedná se o hluboké infikované vředy, s častým postižením šlachy. 

Vřed zasahuje pod dermis do tkání nohy. Chirurgické odstranění nekrotických hmot a 

drénování abscesů musí být provedeno co nejdříve. U tohoto stádia je plně indikovaná 

antibiotická léčba. Tento stupeň snadno přejde do stupně 3 a při zanedbání včasné léčby 

může skončit amputací. 

Obr. 7: Stupeň 2 diabetické nohy 

 

 

SSttuuppeeňň  33 – noha je červená, oteklá, teplá, jsou známky flegmony. Často jsou 

přítomny abscesy v hlubokých tkáních nohy. Nezřídka bývá přítomná osteomyelitis. 

Toto stadium představuje přímé ohrožení nohy amputací. Chirurgický výkon, často v 

celkové anestezii (drenáž hlubokých abscesů, drobná amputace, vynětí zanícené kosti, 

někdy i primární amputace celé nohy). Poté následuje parenterální léčba antibiotiky.  

Obr. 8: Stupeň 3 diabetické nohy 

 

 

SSttuuppeeňň  44 – zahrnuje gangrénu přední části nohy, která vyžaduje amputaci. 

Ischemická gangréna prstů může vzniknout na podkladě infekce měkkých tkání. Snaha 

všech lékařů udělat co nejmenší amputační výkon. 
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Obr. 9: Stupeň 4 diabetické nohy 

 

 

SSttuuppeeňň  55 – jedná se o gangrénu celé nohy, kde je indikována amputace Zvláště u 

ischemických končetin je častá amputace nad kolenem. Za rizikové faktory amputací 

jsou považovány: předchozí amputace, deformity nohy, ztráta citlivosti nohy při 

neuropatii a cévní insuficience. Těsně po amputaci je mortalita diabetiků 23% a pouze 

61 % přežije 3 roky. Více než 60% pacientů prodělá amputaci druhé nohy v průběhu 4 

let po ztrátě končetiny (Hardman 2001).  

Obr. 10: Stupeň 5 diabetické nohy 

 

 

 

 

Nehojící se vřed 

U určité skupiny pacientů nedochází k hojení diabetického vředu. Tento stav je 

označován jako nehojící se vřed, nebo chronický vřed a perzistuje po mnoho měsíců a 

někdy i let. Jednou z příčin u ambulantních pacientů je nedostatečné compliance. 

Nadměrná chůze, nevhodné boty, krátká doba nošení speciální obuvi a tudíž 

nedostatečné odlehčení končetiny. Na zpomaleném hojení se rovněž podílí infekce, 
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často plísňová, chronická dekompenzace diabetu a otok. U pacientů na lůžku je 

nejčastější příčinou nehojícího se vředu ischémie. 46% těchto vředů končilo amputací. 

Příčinou zpomaleného hojení vředu na lůžku však může být již zmiňovaná 

dekompenzace diabetu, infekce, renální insuficience, ale i podvýživa (Warren 2000). 

 

 

 

2.2 INZULINOVÁ REZISTENCE - DYSLIPOPROTEINÉMIE 

 

Dřívější domněnka, že lipoproteinové abnormality jsou u diabetiků sekundární k 

nedostatečné glykemické kontrole, vedly k zaměření pozornosti na léčbu hyperglykémie 

a léčba dyslipidémie byla často zanedbávána. Dnes víme, že lipoproteinové abnormality 

často o mnoho let předchází diabetes mellitus a perzistují navzdory dosažení 

euglykémie, zejména u diabetes mellitus 2. Typu (D'Agostino 2004). 

Diabetická dyslipidémie se oproti dyslipidémii nacházené u nediabetické 

populace vyznačuje určitými zvláštnostmi. V lipidovém spektru dominuje většinou 

hypertriacylglycerolémie. Hladina cholesterolu o vysoké hustotě (HDL) je často 

snížena. Hladina cholesterolu o nízké hustotě (LDL) je většinou v normě, ovšem LDL 

cholesterol je kvalitativně odlišný – je zde zastoupen větší podíl malých denzních LDL 

partikulí, které jsou snadněji oxidabilní a tedy více aterogenní.  

Další strukturální abnormality zahrnují glykaci apoproteinů a nárůst frakce 

neesterifikovaného cholesterolu. Tím dochází ke změně velikosti LDL partikulí, které 

mohou být zvýšeně aterogenní i při normální koncentraci. Asociace malých denzních 

VLDL s vyšší hladinou triacylglycerolů vede ke zvýšené aterogenitě triglyceridů.  

S přihlédnutím ke všem výše uvedeným údajům je nasnadě, že dyslipidémie v 

diabetické populaci by měla být ještě důsledněji monitorována a ještě agresivněji 

léčena, než v populaci nediabetické (Petersen 2002). 

Jelikož diabetes mellitus je významným rizikovým faktorem předčasné 

aterosklerózy, je nutno lipidový profil zjišťovat u každého pacienta s diabetes mellitus 

co nejdříve po dosažení adekvátní glykemické kontroly. 
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Obr.11: Diabetická (inzulinorezistentní) dyslipidemie 

 

 

 

2.2.1 Diabetická dyslipidémie (DLP) u diabetu 1. typu 

DLP u nemocných s diabetem mellitus 1. typu je důsledkem nedostatku inzulinu. 

Proto není divu, že podle posledních výsledků většiny studií, mají diabetici 1. typu se 

zavedou inzulinovou léčbou a optimální kontrolou glykémie normální hodnoty 

plazmatických lipidů a lipoproteidů. Je však třeba tyto výsledky kriticky revidovat ve 

světle „normy“ pro diabetiky. Populace nemocných s DM představuje extrémně 

rizikovou skupinu, pro které jsou cílové hodnoty cholesterolu, triglyceridů a dalších 

lipoproteidů stanoveny nejpřísněji. Cílová koncentrace cholesterolu u nemocných s DM 

je však 5 mmol/l a méně (Geiss 2006). 

U pacientů se špatně kontrolovaným DM 1. typu je nejobvyklejší odchylkou 

lipidového metabolismu střední až těžká hypertriglyceridémie. Především se jedná o 

zvýšení intermediálních lipoproteinů IDL, LDL-cholesterolu a snížení HDL 

cholesterolu. Tyto odchylky odpovídají podle klasifikace EAS izolované 

hypertriglyceridémie, nebo smíšené hyperlipoproteinémie. Izolovanou 

hypercholesterolémii u nemocných s diabetem mellitus 1. typu prakticky nenacházíme. 
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Podkladem základní změny v lipidovém a lipoproteinovém spektru, 

hypertriglyceridémie, je především nedostatek inzulinu s následnou deficiencí 

lipoproteinové lipázy (LPL) a zvýšená produkce lipoproteinů bohatých na triglyceridy 

(VLDL) v játrech. Důsledkem snížené aktivity LPL je zhoršení clearence 

lipoproteinových částic bohatých na triglyceridy. Při velkém deficitu inzulinu může být 

těžká hyperchylomikronémie podkladem pro vznik eruptivní xantomatózy nebo rizikem 

akutní pankreatitidy. Podání inzulinu vede během několika týdnů k normalizaci aktivity 

LPL. Jestliže je nemocný léčen inzulinem, hladina LPL není dokonce závislá na 

hyperglykémii (Geiss 2006). 

Druhým důvodem hypertriglyceridémie je zvýšená sekrece lipoproteinů 

obsahujících polipoprotein B a vysoké množství triglyceridů (VLDL). Inzulin je 

důležitým inhibitorem lipolýzy v adipocytech. Jeho deficit je proto spojen se zvýšenou 

nabídkou volných mastných kyselin. Potom spolu se zvýšenou glykémií stimulem pro 

syntézu VLDL v játrech. 

Další významnou zněnou u DM typu 1 je ovlivnění HDL. Důvodem nižších 

hladin HDL je pravděpodobně opět snížená aktivita LPL . U dobře kontrolovaných  

nemocných po podání inzulinu dochází po týdnech ke zvýšení a normalizaci HDL.  

Vzestup LDL není u DM 1. typu uniformním nálezem. Diskutuje se opět o 

přímém vlivu inzulinu. Inzulin pravděpodobně zvyšuje katabolismus LDL na povrchu 

buněčných membrán. Přesto se většina autorů domnívá, že zlepšení hodnot LDL po 

terapii inzulinem je důsledkem snížení produkce LDL (z VLDL) než zvýšením jejich 

clearence (Najemnik 1999).   

Součástí LDL je i v posledních letech dále diskutovaný lipoprotein (a) (Lp(a)). 

Ten je považován za samostatný rizikový faktor předčasné aterogeneze nejméně ze 

dvou důvodů. Za prvé je navázán přímo v aterosklerotických lézích, ale tento protein  

kompetuje o plazminogenový receptor a zasahuje negativně do procesu fibrinolýzy. 

Vztah Lp(a) ani jeho metabolismus u DM 1. typu není jednoznačně objasněn. 

Většina autorů však potvrzuje u diabetiků vyšší koncentrace tohoto faktoru. Podle 

některých autorů je zhoršení glykémie provázeno mírnou elevací plazmatické hladiny 

Lp(a). Při diabetu 1. typu dochází ke změnám ve složení lipoproteinových částic. VLDL 

partikule mají zvýšený poměr volného cholesterolu k fosfolipidům, obsahují více 

triglyceridů a méně bílkovin. Intermediální částice (IDL) obsahují více fosfolipidů, mají 
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vyšší poměr volného cholesterolu, ale proteiny jsou zde zastoupeny méně 

(Semenkovich 1997).  

Hlavními determinanty závažnosti poruchy tukového metabolismu u DM 1. typu 

jsou špatná kompenzace diabetu, stupeň obezity, věk nemocného a rovněž přítomnost 

nefropatie. 

 

 

2.2.2 Diabetická dyslipidemie u diabetu 2. typu 

Diabetes mellitus 2. typu představuje velmi heterogenní onemocnění 

charakterizované inzulinovou rezistencí. Obezita se vyskytuje u 4/5 nemocných a je 

spolu s inzulinovou rezistencí predisponujícím faktorem pro rozvoj a manifestaci 

diabetu. Normoglykemie  může přetrvávat dlouhou dobu, pokud jsou beta buňky 

schopny kompenzovat inzulinorezistenci.  

Podobně jako u DM 1. typu je i u DM 2. typu podkladem DLP především 

zvýšená produkce VLDL v játrech a porušená clearance částic bohatých na triglyceridy 

v plazmě. Nadměrná produkce VLDL v játrech je důsledkem zvýšené nabídky volných 

mastných kyselin při zvýšené lipolýze v tukové tkáni, kterou způsobuje relativní 

nedostatek inzulinu. Nadměrná koncentrace VLDL pak blokuje metabolickou cestu 

odbourávání částic bohatých na triglyceridy (Geiss 2006). 

Nejčastější lipidovou odchylkou je hypertriglyceridémie, která je 

diagnostikována u více než 50% nemocných. Dalšími charakteristickými nálezy pak 

jsou zvýšení IDL, snížení HDL-cholesterolu a zvýšený výskyt VLDL a vysoce 

aterogenních LDL. Celková koncentrace LDL bývá zvýšená pouze u neléčených a po 

kompenzaci se zlepšuje. Koncentrace Lp(a) nejsou pravděpodobně u DM 2. typu 

zvýšeny. Snížení HDL o 20-30%, není vysvětlitelné pouze obezitou a často se zlepšuje 

po podání inzulinu. 

Někteří autoři zdůrazňují význam postprandiální lipémie. U nemocných 

s normálními triglyceridy je prodloužená clearance chylomikronových částic. Zvýšení 

hladiny triglyceridů nalačno pak navíc koreluje s prodlouženým odbouráváním 

chylomikronových zbytků a je indikátorem závažnosti postprandiálního vzestupu 

lipoproteinů u nemocných s diabetem 2. typu. Mechanismus není jednoznačně objasněn. 
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2.3 ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE 

 

Endoteliální dysfunkce je způsobena řadou rizikových faktorů jako jsou 

hypertenze, hyperlipoproteinémie, diabetes i kouření svým chronickým působením 

poškozuje fyziologické funkce endotelu. Endoteliální dysfunkcí rozumíme lokalizované 

či generalizované postižení endotelu charakterizované zvýšením propustnosti cévní 

stěny a vznikem nerovnováhy mezi vazoaktivními a hemokoagulačními mechanismy 

(Davignon 2004). Endoteliální dysfunkce hraje důležitou roli v patogenezi cévní 

aterosklerózy, arteriální hypertenze, diabetu nebo srdečního selhání. Zlepšení poškozené 

funkce endotelu úpravou životosprávy a vhodnou léčbou může zabránit vzniku a 

progresi aterosklerózy a jejích komplikací (Najemnik 1999). 

 

 

2.3.1 Funkce cévního endotelu 

Endotel je největším orgánem v lidském těle, je tvořen jednou vrstvou 

specializovaných buněk, které mají řadu regulačních funkcí.  

1. Regulace cévního tonu 

Endotel udržuje cévní tonus produkcí látek s vazodilatačními a 

vazokonstrikčními vlastnostmi. Hlavním vazodilatačním působkem je oxid dusnatý 

(EDRF/NO), dalšími vazodilatačními faktory jsou např. prostacyklin (PGI2) a 

bradykinin. Nejsilnějším vazokonstrikčním faktorem je endotelin-1, dalšími důležitými 

látkami jsou angiotensin II, acetylcholin nebo tromboxan A2. Poškození funkce 

endotelu se projevuje sníženou tvorbou oxidu dusnatého, zvýšenou produkcí 

vazokonstrikčních faktorů a narušením vazorelaxačních schopností endotelu (Keaney 

2000). 

2. Ovlivnění struktury cévní stěny 

Endotel ovlivňuje strukturu cévní stěny produkcí látek s růst stimulujícími a růst 

inhibujícími účinky. Zvýšené mechanické napětí cévní stěny vede k produkci růstových 

faktorů jako např. PDGF (růstový faktor tvořený destičkami) a IGF-1 (inzulinu podobný 

růstový faktor). Také endotelin-1 a angiotensin II mají mitogenní účinek na hladné 

svalové buňky a endotel. Mezi látky inhibující proliferaci buněk cévní stěny patří 

EDRF/NO, prostacyklin nebo TGF-β (Keaney 2000).  
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3. Antitrombotické a fibrinolytické vlastnosti 

Intaktní endotel je dokonalým nesmáčivým povrchem, který udržuje rovnováhu 

mezi faktory regulujícími trombotické a fibrinolytické procesy. Antikoagulační aktivita 

spočívá ve vytváření bariéry mezi cirkulujícími koagulačními faktory a tkáňovým 

faktorem a v produkci antikoagulačně působícího heparan sulfátu a trombomodulinu 

(působícím prostřednictvím aktivace proteinu C). V regulaci fibrinolýzy se endotel 

účastní tvorbou plazminogenového aktivátoru (tPA) a inhibitorů plazminogenových 

aktivátorů (PAI-1,2). Endotel produkuje také řadu koagulačních faktorů (faktory V, VII, 

tkáňový faktor, kininogen) a protrombogenní von Willebrandův faktor (Nitenberg 

2005).  

4. Interakce s buňkami v krevním oběhu 

Endotel na svém povrchu exprimuje adhezivní molekuly, které zajišťují interakci 

s buňkami v krevním oběhu. Za fyziologických okolností je na povrchu endotelu jen 

malé množství adhezivních molekul. Při aktivaci endotelu je zvýšena exprese 

adhezivních molekul na povrchu endotelu a leukocytů (E-selektinu, 

imunoglobulinových adhezivních molekul, integrinů), která usnadňuje adhezi a průnik 

leukocytů do cévní stěny (Mareckova 1999). 

5. Regulace permeability 

Endotel vytváří selektivní bariéru bránící průniku škodlivých látek do cévní 

stěny. Za patologických situací, při poškození endotelu nebo jeho aktivaci zánětlivými 

působky či ischémií, se zvyšuje propustnost endotelu pro aterogenní lipidy a monocyty, 

dochází k jejich akumulaci subendoteliálně a k iniciaci pochodů vedoucích 

k ateroskleróze. 

 

 

2.3.2 Aktivace endotelu a endoteliální dysfunkce 

Endotel neustále odpovídá na řadu lokálních a systémových podnětů. Aktivace 

endotelu těmito podněty vede k různým typům odpovědi - ke změně permeability, 

vazospastickým reakcím, porušení hemostatických mechanismů, uvolnění růstových 

faktorů. Aktivace endotelu může být na rozdíl od endoteliální dysfunkce přechodnou 

krátkodobou epizodou, která provází např. virovou infekci, nebo krátkodobou expozici 

aktivačním faktorům.  
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Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění jako jsou hypertenze, 

hyperlipidémie, diabetes, kouření, hyperhomocysteinémie nebo nedostatek estrogenů 

svým chronickým působením poškozují endoteliální funkce vedou ke vzniku 

endoteliální dysfunkce (Powell 1998). Endoteliální dysfunkcí rozumíme lokalizované či 

generalizované postižení endotelu charakterizované zvýšením propustnosti cévní stěny 

a vznikem nerovnováhy mezi faktory vazorelaxačními a vazokonstrikčními, 

prokoagulačními a antikoagulačními, růst stimulujícími a růst inhibujícími. Výsledkem 

je proaterogenní účinek s převahou vazokonstrikčních, protrombotických a 

proliferačních pochodů.  

V současné době je známo, že velká většina kardiovaskulárních onemocnění je 

spojena s poruchou funkce endotelu. 

 

 

Endoteliální dysfunkce a diabetes mellitus 

Hyperglykémie je spojena s glykosylací lipoproteinů, glykací bílkovin a 

zvýšenou permeabilitou endotelu pro aterogenní lipidy. Hyperglykémie aktivuje endotel 

k expresi adhezivních molekul, dochází k průniku monocytů přes endotel. Narušena je 

také produkce vazodilatačních a koagulačních působků (snížená syntéza prostacyklinu, 

nižší dostupnost NO, zvýšená sekrece von Willebrandova faktoru a PAI-1) (Najemnik 

1999). 

 

2.3.3 Možnosti detekce endoteliální dysfunkce 

V praxi se nejčastěji k průkazu endoteliální dysfunkce používají 3 metody. První 

z nich je sledování cévní reaktivity, u které se používá průkaz narušené vazorelaxační 

schopnosti cév na farmakologické podněty (např. průkaz patologické vazokonstrikce po 

podání acetylcholinu) nebo nefarmakologické testy (např. dilatace na předloktí po 

zvýšení průtoku). Výsledek se hodnotí invazivními metodami (angiograficky) nebo 

neinvazivně pomocí ultrasonografie. Další možností je laboratorní stanovení látek 

produkovaných endotelem. Stanovují se např. hladiny endotelinu-1, adhezivních 

molekul (E a P-selektin, ICAM-1, VCAM-1), hemokoagulačních faktorů (PAI, t-PA, 
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vWf) a zánětlivých mediátorů (CRP). Poslední metodou jsou dynamické testy sledující 

osud radioizotopem značeného substrátu např. L-argininu se v praxi uplatňují méně. 

 

 

2.3.4 Léčba endoteliální dysfunkce 

Léčba endoteliální dysfunkce může předejít rozvoji aterosklerózy zabráněním 

přechodu funkčních změn ve změny strukturální a umožňuje stabilizovat již vyvinuté 

aterosklerotické léze. Léčba onemocnění spojených s endoteliální dysfunkcí by měla 

směřovat k obnovení fyziologických funkcí endotelu eliminací rizikových faktorů a 

není-li tato cesta možná, pak vhodnou farmakologickou léčbou stimulující 

vazodilatační, antiadhezivní a antiagregační vlastnosti endotelu (Cannon 1998).  

 

Nefarmakologické možnosti léčby endoteliální dysfunkce 

Nejjednodušším opatřením je odstranění působení rizikových faktorů úpravou 

životosprávy. Vyloučení vlivu kouření vede do několika měsíců k normalizaci 

endoteliálních funkcí. Zlepšení endoteliální dysfunkce bylo dosaženo úpravou glykémie 

u diabetiků, fyzickým tréninkem u nemocných se srdečním selháním, změnou dietních 

návyků u nemocných s hyperlipoproteinémií nebo dietní suplementací L-argininu. 

 

Farmakoterapie endoteliální dysfunkce 

A. HHyyppooll iippiiddeemmiicckkáá  llééččbbaa.. – k úpravě endoteliální dysfunkce byla zkoušena různá 

hypolipidemika, osvědčily se však především inhibitory HMG-CoA reduktázy - 

- statiny. Statiny snižují LDL a oxidovaný LDL cholesterol, stimulují produkci 

EDRF/NO, vedou k obnově endotelem zprostředkované vazodilatace. Léčba 

statiny je spojena s významným poklesem výskytu kardiovaskulárních příhod, 

na kterém se spíše než regrese aterosklerózy podílí úprava endoteliální 

dysfunkce (Calabro 2005).  

B. IInnhhiibbii ttoorryy  AACCEE – ACE inhibitory snižují konverzi angiotenzinu I na angiotenzin 

II a současně blokují odbourávání bradykininu. Snížení hladiny angiotenzinu II 

vede komplexním mechanismem k vazodilataci, snížené migraci a proliferaci 

hladkých svalových buněk, zpomalení inaktivace NO a poklesem aktivace PAI-
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1 k úpravě fibrinolýzy. Zpomalení degradace bradykininu vede k vazodilataci 

stimulací NO syntázy. Klinický význam působení inhibitorů ACE na endotel 

potvrdily např. výsledky studie TREND, která u nemocných s koronární 

aterosklerózou a zvýšením LDL cholesterolu prokázala úpravu endoteliální 

dysfunkce při 6 měsíční léčbě quinaprilem (Chlopicki 2005).  

C. AAnnttiiooxxiiddaaččnníí  llááttkkyy – předpokládaným mechanismem účinku antioxidačních 

látek (vitamin E, kys. askorbová, beta-katoten) na endoteliální dysfunkci je 

snížení oxidačního stresu vedoucí k nižší inaktivaci NO a stimulaci syntézy 

prostacyklinu. Výsledky studií zatím nejsou jednoznačné. 

D. EEssttrrooggeennyy – estrogeny zvyšují syntézu NO a prostacyklinu, inhibují syntézu 

tromboxynu A2 a endotelinu-1, snižují hladinu LDL cholesterolu a mají 

antioxidační účinky. Estrogeny snižují hladinu fibrinogenu, ale současně 

dochází i k poklesu antitrombinu III a zvýšení koagulačních faktorů VII a X. 

Řada studií prokázala účinnost estrogenové substituce v menopauze na úpravu 

endoteliální dysfunkce a pokles kardiovaskulární mortality.  

E. BBllookkááttoorryy  kkaallcciioovvýýcchh  kkaannáállůů – dalšími látkami ovlivňujícími endoteliální funkce 

jsou blokátory kalciových kanálů. Amlodipin  ovlivňuje endotel stimulací 

produkce bradykininu a inhibicí oxidace lipidů volnými radikály a tvorby 

pěnových buněk. 

 

 Závěrem je nutno říci, že endotel je endokrinní a parakrinní orgán s řadou 

regulačních funkcí, jehož zdraví je nezbytné pro fyziologickou funkci cévního systému. 

Působení rizikových faktorů jako jsou hypertenze, hyperlipidémie, diabetes, kouření na 

endotel poškozuje jeho funkce a způsobuje vznik endoteliální dysfunkce. Úprava 

poškozených funkcí endotelu úpravou životosprávy a vhodnou farmakologickou léčbou 

je důležitým terapeutickým cílem při léčbě onemocnění spojených s endoteliální 

dysfunkcí. 
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2.4 SUPERRODINA IMUNOGLUBILUNU 

 

Obsahuje širokou řadu molekul s opakujícími se Ig doménami. Někteří členové 

této superrodiny hrají významnou roli v cévních onemocněních. Jedná se o důležité 

adhezivní molekuly ICAM-1, ICAM-2 (intercellural cell adhesion molekule-1 a 2), 

VCAM-1 (vascular cell adhesin molekule-1), PECAM-1 (plateled-endotelial cell 

adhesion molekule-1) a MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesive molekule-1) 

(Galkina 2007). 

ICAM-1 je exprimována na mnoha typech buněk, ale u endoteliálních buněk je 

její exprese regulována. Orgány s relativně vysokou exprimací ICAM -1 (plíce), 

projevují menší zvýšení produktivity v ICAM-1 po stimulaci imunoregulačními látkami 

v buňkách imunitního systému než ty orgány s nízkou exprimací (srdce). Rozpustná 

isoforma ICAM-1 může být pozorována v normálním séru. Při různých onemocněních 

dochází k výraznému zvýšení jejich hladiny. ICAM-2 je zkrácená forma ICAM-1, která 

je v podstatě exprimována na endoteliálních buňkách, ale při aktivaci endotelu 

nedochází ke zvýšení její hladiny (Cybulsky 2004). 

Exprese VCAM-1 je u klidových endoteliálních buněk zanedbatelná, ale může 

být výrazně zvýšena po setkání s cytokiny. Tento CAM zprostředkovává adhezi 

leukocytů a monocytů k aktivovanému endotelu (Ley 2001). 

PECAM-1 je exprimována zejména na trombocytech, leukocytech a 

endotelových buňkách. PECAM-1 může zprostředkovat adhezi skrz kterékoliv 

homogenní, ale i heterogenní interakce. Její exprese zůstává i po stimulaci cytokiny 

stejná (Goel 2008). 

MAdCAM-1 je exprimována ve větší míře na endotelu žilek Peyerových plátů, 

lymfatických uzlinách embryí, v menší míře na intestinální lamina propria a velmi málo 

v dutině sleziny. 

 

 

2.4.1 Fyziologická funkce CAM 

Všechny cévy kardiovaskulárního systému (artérie, kapiláry a cévy) mohou 

exprimovat buněčné adhezivní molekuly. Primárním ložiskem zánětlivé reakce jsou 
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postkapilární venuly, pravděpodobně díky nejvyšší hustotě exprese těchto molekul 

v tomto cévním segmentu. Výzkumy o chování leukocytů ve venulách in vivo, vedly 

k vytvoření modelu leukocyto-endotelové buněčné interakce. Tento model popisuje ve 

třech následných a koordinovaných krocích migraci leukocytů přes cévní stěnu 

(Krieglstein 2001). Dochází zde k rolování, poté k pevné adhezi a nakonec 

k transendoteliální migraci (obr. 12).  

Obr.12: Schéma migrace leukocytů cévní stěnou (Krieglstein 2001). 

 

K vybudování adhezivní interakce s endotelovými buňkami, se migrující 

leukocyty musí přemístit z centrálního proudu směrem k cévní stěně. Selektiny a jejich 

ligandy zprostředkovávají slabé adhezivní interakce projevující se při rolování. I další 

buněčné adhezivní molekuly (VCAM-1, MAdCAM-1…) se mohou podílet na 

krátkodobé vazbě leukocytů, ale jejich působení je slabé. Adherované leukocyty jsou 

pak vystaveny nízké koncentraci chemoatraktantů, která vede k jejich aktivaci a 

následně vyvolává na integritu a protilátkách závislou adhezi leukocytů (Price 1999).  

Aktivace leukocytů je také spojena se zvyšující se aktivitou integrinů, která 

může být vyvolána chemokiny, bakteriálními peptidy, PAF (faktor aktivující krevní 

destičky) a leukotrieny (B4). Transendoteliální migrace leukocytů začíná pohybem 

adherovaných leukocytů směrem ke spojům endoteliálních buněk. Během tohoto 

procesu buňka neustále buduje nové adhezivní vazby, stejně tak dochází i k jejich 

redukci. 
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2.4.2 Regulace exprese endoteliálních CAM 

Přesun leukocytů do místa zánětu je do značné míry řízeno časovým průběhem a 

velikostí endoteliální exprese CAM. Nejprve dochází k aktivaci L-selektinu na 

kolujících leukocytech a rychlému pohybu přetvarovanému P-selektinu na povrch 

endoteliálních buněk. Rolování leukocytů po povrchu endotelu je výsledkem těchto 

dějů. Aktivací těchto již rolovaných leukocytů nebo expresí β2 integrinu dochází 

k vazbě leukocytů na exprimované ICAM-1 na povrchu endotelu.  

Pro infiltraci velkého počtu leukocytů do zanícené tkáně je důležitá vysoká 

hustota CAM na endotelu. Počet exprimovaných CAM závisí na jejich syntéze de novo. 

Na transkripci závislá syntéza endoteliálních CAM (ICAM-1, VCAM-1, MAdCAM-1, 

E-selektiny, P-selektiny) je vyvolána různými bakteriálními toxiny, cytotoxiny a 

oxidanty. Maximální exprese těchto CAM nastává za 3 až 6 hodin po počáteční 

expozici zánětlivým stimulem (Cybulsky 1999). 

Endoteliální exprese je regulována dvěma transkripčními faktory: NF-κB a AP-

1. Vazebná místa pro NF-κB byla nalezena v protonové oblasti genů pro L-selektin, 

VCAM-1 a ICAM-1. Vazebná místa pro AP-1 se nachází v protonové oblasti genů pro 

ICAM-1 a E-selektiny. Ke zmírnění exprese CAM vyvolané cytokiny, LPS 

(lipopolysacharidy) nebo oxidanty se používají inhibitory aktivace nebo nukleární 

translokace faktorů NF-κB a AP-1 (Joseph-Silverstein 1998). 
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2.5 STREPTOZOTOCINEM INDUKOVANÝ DIABETES-

MELLITUS 

 

Streptozotocin (STZ) je antibiotikum s antineoplastickými účinky produkované 

bakteriemi Streptomyces achromogenes.  

Obr.13: Chemický strukturní vzorec streptozotocinu 

                              

STZ vedle výrazných neurotoxických a hepatotoxických účinků selektivně 

destruuje β-buňky Langerhansových ostrůvků. Celulární účinek STZ spočívá 

v poškození DNA fragmentací. Poslední experimenty ukazují, že hlavní příčinou 

ireverzibilního poškození DNA β-buněk  je její alkylace. K cytotoxickému efektu STZ 

rovněž přispívá vznik kyslíkových radikálů, nárůst aktivity inducibilní syntázy oxidu 

dusnatého v Langerhansových ostrůvcích a následně zvýšená koncentrace NO v beta-

buňkách endokrinní části pankreatu (Seven 2003).  

Rychlost nástupu účinku STZ je závislá na živočišném druhu, nejrychleji se 

změny projevují v pankreatu laboratorních potkanů. Již dvě hodiny po aplikaci STZ se 

významně snižuje citlivost β-buněk ke glukóze. Bezprostřední účinek STZ u 

laboratorních potkanů rovněž dokazují změny některých biochemických hodnot. Dvě 

hodiny po podání STZ dochází k hyperglykemii, aniž by došlo ke změnám koncentrace 

inzulinu v séru či pankreatické tkáni. Po sedmi hodinách je hyperglykemie naopak 

vystřídána výraznou hypoglykemií doprovázenou významným vzestupem sérové 

koncentrace inzulinu beze změn koncentrace inzulinu v pankreatu. Jeden den po 

aplikaci STZ vykazují potkani charakteristické známky diabetu zahrnující výraznou 

hyperglykemii, glykosurii, polyurii, pokles koncentrace inzulinu v séru a pankreatu.  
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2.5.1 Účinek STZ u laboratorních zvířat 

STZ se většinou podává rozpuštěný v citrátovém pufru (pH 4,5) buď 

jednorázově, nebo opakovaně, intravenózně (i.v.), intraperitoneálně (i.p.), 

intraarteriálně, popřípadě jinou cestou v závislosti na druhu na hmotnosti laboratorního 

zvířete.  

Jedním z živočišných druhů, který je nejčastěji a nejdéle používán pro STZ 

indukci DM 1. typu, je laboratorní potkan. Dospělým potkanům se látka aplikuje i.v., 

nejčastěji do ocasní žíly. Dávka STZ nutná k vyvolání DM u laboratorního potkana se 

většinou pohybuje od 40 do 60 mg/kg tělesné hmotnosti, ale jsou používány i dávky 

vyšší. Závažnost diabetu hodnocená podle biochemických parametrů (glykemie, hladina 

inzulinu v séru a koncentrace inzulinu v pankreatické tkáni) je přímo úměrná použité 

dávce STZ. Dávky STZ nižší než 40 mg/kg způsobují většinou pouze lehce zvýšenou 

glykemii, glykosurii a nevýrazný pokles koncentrace inzulinu v séru (Szkudelski 2001).  

 

 

2.5.2 Závěrečné hodnocení STZ  

Farmakologickou indukci DM 1. typu pomocí STZ lze spolehlivě použít u 

laboratorního potkana a dalších menších hlodavců. Mezi výhody použití STZ patří jeho 

jednoduchá aplikace. U většiny zvířecích druhů je dostačující jedna dávka STZ. U 

živočišných druhů senzitivních k diabetogenním účinků STZ vykazuje tato látka 

vysokou spolehlivost. Například u laboratorního potkana vyvolá STZ diabetes u 95% 

injikovaných zvířat. U potkana lze STZ využít i pro indukci DM 2. typu. Tento typ 

diabetu je možné navodit buď jednorázovou i.p. aplikací STZ (90mg/kg) v neonatálním 

období, nebo podání nižší dávky STZ (40mg/kg) i.v. dospělým zvířatům v kombinaci 

s vysokotukovou dietou (Zhang 2008).  

Je třeba však zmínit, že běžně používané dávky STZ při experimentech na 

zvířatech nemají průkazný toxický účinek na lidské β-buňky. Protože v patogenezi 

humánního diabetu hraje stejně jako u STZ diabetu důležitou roli NO a oxidační 

poškození β-buněk, mechanismus vzniku DM nemusí být totožný. Významná rozdílnost 

je i v době nástupu onemocnění, která je u experimentálních modelů řádově několik 

hodin až dnů, kdežto rozvoj lidského diabetu trvá několik měsíců (Singh 2006). 
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Závěrem lze říci, že STZ model reflektuje obraz humánního diabetu před 

určením správné diagnózy a zahájením odpovídající léčby. Vzhledem k tomu, že téměř 

nemožné provést diagnózu DM u člověka bezprostředně po vzniku onemocnění, dává 

STZ model neocenitelnou možnost získat informace o časných změnách různých tkání, 

které mohou později vést k narušení orgánových funkcí až k jejich úplnému selhání 

(Morrison 2004). 

 

  

2.5.3 Sulodexid 

Glykosaminoglykany (GAGy) jsou přirozeně se vyskytující skupiny sloučenin, 

které nacházejí klinické užití v prevenci trombózních příhod. Tato skupina molekul 

tvoří nejširší skupinu heteropolysacharidů v těle. GAGy jsou negativně nabité 

molekuly, charakterizované dlouhým nerozvětveným polysacharidovým řetězcem, který 

obsahuje opakující se disacharidové jednotky. Každá disacharidová jednotka obsahuje 

jeden z těchto modifikovaných cukrů, a to buď N-acetylgalaktosamin nebo N-

acetylglukosamin, a uronovou kyselinu jako je glukuronát nebo iduronát (Lauver 2006). 

Bohužel klinické využití GSGy pro léčbu trombotických chorob není bez rizik. 

Například, u heparinu byla prokázána řada nežádoucích účinků včetně indukované 

heparinové trombocytopenie. Proto byla velká snaha o vytvoření alternativní terapie, 

která vyústila v zavedení nízkomolekulárních heparinů, kde malé molekuly cíleně 

zaujímají místa v koagulační kaskádě (Ofosu 1998). 

Jedna z alternativ, se nazývá sulodexid. Je to velmi čištěný GAG, složený ze 

dvou odlišných částí. Směs GAGy se získává patentovanými procesy ze střevní sliznice 

prasat. Chemické složení sulodexidu je definováno jako 80% rychle mobilního heparinu 

a 20% dermatan sulfátu (Harenberg 1998). 

Sulodexid je standardizovaný extrahovaný glykosaminoglykan obsahující 80% 

rychle mobilního heparinu a 20% dermatan sulfátu. Má vysokou biologickou dostupnost 

po nitrosvalovém, nitrožilním nebo orálním podání. Agent je dobře snášen u lidí i 

zvířat. 

 U sulodexidu bylo prokázáno, že snižuje výskyt infarktu a zánětu během 

reperfuze u zvířat s myokardialní ischemií. Podání sulodexidu má za následek uvolnění 
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lipoproteinové lipázy, dále prokázané snížení koncentrace cirkulujících lipidů a nižší 

ukládání tuků do stěny cév u experimentálních zvířat s hypercholesterolemií (Kristova 

2008).  

Sulodexid dále ukázal, že brání progresi diabetické nefropatie snížením 

mikroalbuminurie (Rasovskii 1998). 

Hodnocení v současné literatuře demonstruje účinnost, bezpečnost a efektivnost 

sulodexidu jako účinné terapeutické intervence u periférních arteriálních onemocnění, 

kardiovaskulárních příhod, u postflebitického syndromu a albuminemie u nefropatie bez 

obav z nepříznivého ovlivňování normální hemostázy. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
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3.1 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi vybraných adhezních molekul 

ve stěně arterie femoralis potkana po indukci diabetu a po podání sulodexidu. Zaměřili 

jsme se zejména na expresi PECAM-1, VCAM-1 a ICAM-1 v cévním endotelu. K 

hodnocení morfologických nálezů byly použity imunohistochemické metody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Rigorózní práce 

42 
 

 

3.2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.2.1 Zvířata a předepsaná dieta 

Pokusy se uskutečňovaly na potkaních samcích kmene Wistar, kteří byli uloženi 

za standardních laboratorních podmínek (teplota 23±1 °C, 12 h denní noční cyklus, 

dietní kuličky ST-1 a čistou vodu). Zvířata byla rozdělena do 3 skupin. První skupině 

byl vstříknut slaný roztok (kontrolní) a druhá skupina byla léčena sulodexidem (SLX, 

100 UI/kg/den). Diabetes byl indukován po injekci streptozotocinu (30mg/kg/den i.p.), 

podaném ve třech následujících dnech. Co se každého týče, trvala léčba sulodexidem  

deset týdnů.  

Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a usmrcena dekapitací. 

Zvířatům byla odebrána krev pro biochemické vyšetření. Dále byly odebrány segmenty 

arterie femoralis. Tyto segmenty se ponořily do OCT media (Leica, Praha, Česká 

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

 

 

3.2.2 Imunohistochemie 

Imunohistochemická analýza byla provedena v 1 cm dlouhých segmentech 

arterie femoralis. Vzorky se ponořily do OCT směsi, následně byly zmrazeny v 

kapalném dusíku a uloženy v ledničče při - 80°C. Na zmrazovacím mikrotomu byly 

poté nakrájeny série příčných řezů o tloušťce (7 um) a ty byly přeneseny na sklíčka 

předem upravené v roztoku želatiny. Řezy se nechaly oschnout a pak se na 20 minut 

vložily do roztoku acetonu uchovávaného v – 20°C. Tímto procesem došlo k fixaci řezů 

a jejich lepší adhezi na podložní sklíčko. Poté se řezy vložily do 0,3% roztoku peroxidu 

vodíku v PBS (15 minut), čímž se zablokovala endogenní peroxidázová aktivita. 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). 1 hodinu se pak inkubovaly s primární 

protilátkou při pokojové teplotě. Po oplachu v PBS se řezy inkubovaly se sekundární 

protilátkou – goad anti-mouse Ig konjugovaným na peroxidázou označený polymer 

(DAKO En Vision+TM, Carpinteria, USA). K tomu, aby navázané protilátky mohly být 

zobrazeny, se použil diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, 
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Carpinteria, USA). Pro kontrolní sklíčka byl zvolen stejný postup, ale místo primární 

protilátky se použil roztok PBS.  

Byly použity následující primární protilátky: 

• monoklonální protilátka mouse anti-rat CD31 (PECAM-1) – zředění 1/100 

• monoklonální protilátka mouse anti-rat CD106 (VCAM-1) – zředění 1/100 

• monoklonální protilátka mouse anti-rat CD54 (VCAM-1) – zředění 1/100 

Všechny protilátky byly zakoupeny ve firmě BD Pharmingen (California, USA).  

 

Pracovní postup 

EnVision systém 

1. sušení tkáňových řezů v termostatu (60min) 

2. fixace v acetonu (-20°C; 30min) 

3. oschnutí řezů (15min) 

4. promytí v PBS (2 x 5 min) 

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

6. aplikace primární protilátky (inkubace 60 min) 

7. promytí v PBS (2 x 5 min) 

8. promytí v 3% H2O2 (15 min) 

9. promytí v PBS (2 x 5 min) 

10. aplikace sekundární protilátky (inkubace 30 min) 

11. promytí v PBS (2 x 5 min) 

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

protilátku) 

13. oplach řezů v acetonu 

14. odvodnění řezů (aceton) 

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

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

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

18. montování řezů do Eukittu 
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4. VÝSLEDKY 
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4.1 BIOCHEMICKÁ ANALÝZA 

 

Výsledky biochemické analýzy byly poskytnuty z pracoviště Farmakologického 

ústavu Lékařské fakulty v Bratislavě (tabulka 6). 

Tabulka 6: Hladiny preprandiální a postprandiální plazmatické glukózy  

 Kontrola DM DM+SLX 

Preprandiální glukóza 5.62 (4.92; 6.41) 7.41 (6.83; 9.25) ** 9.00 (6.00; 12.44)++ 

Postprandiální glukóza 7.34 (6.68; 11.68) 9.89 (8.21; 29.45)* 8.88 (8.13; 31.97)+ 

 

Výsledky ukázaly na indukci diabetu po podání streptozotocinu. Podávání 

Sulodexidu nevedlo k signifikatnímu snížení hladin glukózy ve srovnání se skupinou, u 

které byl indukován diabetes. *P<0.05, **P<0.01: Kontrola vs. DM, +P<0.05, 

++P<0.01: Kontrola vs. DM+SLX, (n = 5-11) 

 

 

 

4.2 IMUNOHISTOCHEMICKÁ ANALÝZA 

 

Imunohistochemické barvení PECAM-1, ICAM-1, VCAM-1 v arteria femoralis. 

Z hlediska histologického nálezu jsme nepozorovali žádné histologické změny 

v cévách u žádné ze skupin zvířat.  

Exprese PECAM-1 byla zjištěna v endotelových buňkách ve třech skupinách 

potkanů. Tato protilátka byla použita jako standard pro detekci intaktního endotelu (obr. 

14).  

Exprese ICAM-1 byla nízká u kontrolní skupiny zvířat lokalizované pouze u 

několika endoteliáních buněk. Podávání streptozotocinu ovšem vedlo pouze k mírnému 

nárůstu exprese ICAM-1, která však nebyla po podání Sulodexidu nijak ovlivněna (obr. 

15).  

Naproti tomu jsme nedetekovali žádnou expresi VCAM-1 ani u kontrolní a 

experimentálních skupin zvířat (obr. 16).  
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Obr. 14: Exprese PECAM-1 na endotelu v oblasti arteria femoralis u kontrolní DM a 

DM+SLX skupiny. Z obrázku je patrná kontinuální pozitivita na celém endotelu, stejná 

lokalizace a téměř identická intenzita barvení u všech skupin. Zvětšení 200x. 

 

  

 

 

 

Kontrolní DM 

DM+SLX 
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Obr. 15: Exprese ICAM-1 na endotelu v oblasti arteria femoralis u kontrolní, DM a 

DM+SLX skupiny. Exprese ICAM-1 byla nalezena již u kontrolní skupiny (šipky). U 

diabetické skupiny (DM) byl obecně pozorován nárůst exprese ICAM-1, který ovšem 

nebyl celkově nijak výrazný ve srovnání s kontrolní skupinou. Podávání Sulodexidu 

(DM+SLX) nevedlo k ovlivnění exprese ICAM-1 ve srovnání s diabetickou skupinou. 

Zvětšení 200x. 
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Obr. 16: Exprese VCAM-1 na endotelu v oblasti arteria femoralis u kontrolní, DM a 

DM+SLX skupin. VCAM-1 exprese nebyla pozorována u žádné skupiny zvířat. 

Zvětšení 200x.  
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5. DISKUZE 
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Diabetes mellitus je doživotní, avšak léčitelná choroba. Je to chronické 

etiopatogeneticky heterogenní onemocnění, jehož společným rysem je hyperglykémie, 

která má různé klinické formy. Každá z nich má rozdílnou etiologii, klinické projevy a 

průběh. Společná je komplexní porucha metabolismu s hyperglykémií (Bonnefont-

Rousselot 2004). 

U většiny diabetiků se setkáváme s řadou komplikací, které jsou pro pacient 

velmi nebezpečné. Tyto komplikace dělíme na akutní a chronické. První skupina 

zahrnuje hypoglykemické stavy a hyperglykemické kóma, do druhé pak řadíme 

postižení cév, mikroangiopatie a makroangiopatie, vedoucí k postižení tkání a 

orgánovému selhání.  

V terapii diabetu jsou dnes asi nejvýznamnějšími léky statiny a fibráty, které 

pozitivně ovlivňují diabetickou dyslipoproteinémii (Duriez 2003).  

Glykosaminoglykany (GAGy) jsou přirozeně se vyskytující skupiny sloučenin, 

které nacházejí klinické užití v prevenci trombózních příhod. Tato skupina molekul 

tvoří nejširší skupinu heteropolysacharidů v těle. GAGy jsou negativně nabité 

molekuly, charakterizované dlouhým nerozvětveným polysacharidovým řetězcem, který 

obsahuje opakující se disacharidové jednotky. Každá disacharidová jednotka obsahuje 

jeden z těchto modifikovaných cukrů, a to buď N-acetylgalaktosamin nebo N-

acetylglukosamin, a uronovou kyselinu jako je glukuronát nebo iduronát. Řada studií 

zatím prokázala pozitivní vliv podávání glykosaminoglykanů obecně u diabetu mellitu. 

To se týká zejména sulodexidu (Lauver 2006).  

Sulodexid je standardizovaný extrahovaný glykosaminoglykan obsahující 80% 

rychle mobilního heparinu a 20% dermatan sulfátu. Má vysokou biologickou dostupnost 

po nitrosvalovém, nitrožilním nebo orálním podání (Ofosu 1998). Agent je dobře snášen 

u lidí i zvířat. U sulodexidu bylo prokázáno, že snižuje výskyt infarktu a zánětu během 

reperfuze u zvířat s myokardialní ischemií. Podání sulodexidu má za následek uvolnění 

lipoproteinové lipázy dále prokázáné snížení koncentrace cirkulujících lipidů a nižší 

ukládání tuků do stěny cév u experimentálních zvířat s hypercholesterolemií (Harenberg 

1998). Sulodexid dále ukázal, že brání progresi diabetické nefropatie snížením 

mikroalbuminurie (Rasovskii 1998). Hodnocení v současné literatuře demonstruje 

účinnost, bezpečnost a efektivnost sulodexidu jako účinné terapeutické intervence u 

periférních arteriálních onemocnění, kardiovaskulárních příhod, u postflebitického 
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syndromu a albuminemie u nefropatie bez obav z nepříznivého ovlivňování normální 

hemostázy. Poslední studie navíc prokázala pozitivní vliv podávání sulodexidu na 

endoteliální funkci a to pouze v arteria femoralis, ale ne v aortě (Kristova 2008). Na 

základě této studie jsme tedy v této rigorozní práci sledovali expresi vybraných 

buněčných adhezních molekul v arteria femoralis s cílem odhalit případné změny po 

indukci diabetu streptozotocinem a podání sulodexidu. 

Ig skupina adhezivních molekul je rozsáhlá rodina povrchových buněčných 

molekul, která představuje 50% všech povrchových molekul leukocytů. Jde o látky 

glykoproteinového charakteru tvořené opakujícími se Ig doménami z beta řetězců 

(Krieglstein 2001). 

Zprostředkovávají jak homofilní (vazba adhezivní molekuly v jedné buňce na 

stejnou molekulu ve druhé), tak heterofilní interakce (vazba adhezivní molekuly v jedné 

buňce na neidentickou molekulu ve druhé buňce). I Patří zde celá řada adhezivních 

molekul jako antigenně specifické receptory T a B lymfocytů TCR, BCR, koreceptory T 

lymfocytů CD4 a CD8, které jsou důležité pro jejich správnou funkci při imunitních 

reakcích.  

Z hlediska vztahu k diabetu mellitu a endoteliální dysfunkci jsou 

nejvýznamnějšími zástupci vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), intercellular 

cell adhesion molecule-1 (ICAM-1) a platelet cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) 

(Collins 2001).  

PECAM-1 slouží zejména jako marker přítomnosti endotelu a jeho exprese se 

během rozvoje endoteliální dysfunkce nijak zásadně nemění, což se také ukázalo v této 

rigorózní práci, kde byla jeho exprese stejně výrazná ve všech experimentálních 

skupinách. Rozoj endoteliální dysfunkce, který se objevuje v iniciálních stádiích 

aterogeneze, ale i diabetu mellitu je charakterizován zvýšenou expresí cytoadhezních 

molekul jako je ICAM-1 a VCAM-1 (Rosenblum 1996).  

Výsledky této rigorózní práce bohužel neodhalily výraznou indukci exprese 

ICAM-1 a VCAM-1 u zvířat s indukovaným diabetem. Exprese ICAM-1 byla mírně 

zvýšena po podávání streptozotocinu ve srovnání s kontrolní skupinou. Nicméně 

podávání sulodexidu tuto expresi nijak neovlivnilo. VCAM-1 exprese dokonce nebyla 

pozorována u žádné s testovaných skupin zvířat.  
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Výsledky této pilotní studie tedy naznačují, že podávání stroeptozotocinu nevede 

k indukci morfologicky detekovatelné endoteliální dysfunkce, a tudíž nemůžeme zatím 

ani přesně určit případný vliv sulodexidu na endoteliální dysfunkci.  
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6. ZÁVĚR 
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Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi vybraných adhezních molekul 

ve stěně arterie femoralis potkana po indukci diabetu a po podání sulodexidu. Zaměřili 

jsme se zejména na expresi PECAM-1, VCAM-1 a ICAM-1 v cévním endotelu. K 

hodnocení morfologických nálezů byly použity imunohistochemické metody. 
Výsledky této rigorózní práce bohužel neodhalily výraznou indukci exprese 

ICAM-1 a VCAM-1 u zvířat s indukovaným diabetem.  

Exprese ICAM-1 byla mírně zvýšena po podávání streptozotocinu ve srovnání 

s kontrolní skupinou. Nicméně podávání sulodexidu tuto expresi nijak neovlivnilo. 

VCAM-1 exprese dokonce nebyla pozorována u žádné s testovaných skupin zvířat.  

Výsledky této pilotní studie tedy naznačují, že podávání stroeptozotocinu nevede 

k indukci morfologicky detekovatelné endoteliální dysfunkce, a tudíž nemůžeme zatím 

ani přesně určit případný vliv sulodexidu na endoteliální dysfunkci.  
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