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SOUHRN 

Zánětlivé a protrombotické faktory hrají v procesu aterogeneze zásadní úlohu. 

Dyslipidémie i diabetes mellitus jsou spojeny s aktivací endotelu a leukocytů, které 

podporují zánětlivou infiltraci subendoteliálního prostoru a zhoršují endoteliální 

dysfunkci, přispívají tak k rozvoji předčasné aterosklerózy. U diabetiků navíc 

nacházíme množství odchylek u krevních destiček a koagulačních faktorů, které se 

dalšími mechanismy podílejí na procesu aterogeneze a mohou též přispívat k vzniku 

akutních aterotrombotických příhod. Proto jsou studovány látky, které by tyto procesy 

mohly příznivě ovlivnit. 

V této práci jsme u pacientů s hypercholesterolémií a s diabetem mellitem 2. typu 

vyšetřovali leukocytární expresi cytoadhezivních molekul, u diabetiků dále expresi 

trombogenních molekul na leukocytech a také solubilní endoteliální a trombogenní 

markery. U těchto pacientů jsme se zabývali dopadem hypolipidemické a 

antidiabetické léčby na tyto markery. 

Pacienti s těžkou hypercholesterolémií byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 10 

týdnech léčby atorvastatinem. Diabetici byli vyšetřeni před začátkem léčby a po 5 

měsících podávání rosiglitazonu. Obě skupiny byly porovnány se zdravými 

kontrolami. Leukocytární exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul byla 

měřena průtokovou cytometrií a kvantitativní real-time PCR, solubilní markery v séru 

a plazmě byly stanovovány imunometricky. 

U pacientů s hypercholesterolémií i pacientů s diabetem jsme u většiny studovaných 

cytoadhezivních a trombogenních molekul prokázali zvýšení leukocytární exprese, 

léčba atorvastatinem a rosiglitazonem vedla k jejímu významnému poklesu. Oproti 

tomu léčba neměla téměř žádný efekt na endoteliální a trombogenní molekuly v séru 

a plazmě. Leukocytární molekuly mohou tedy být citlivějším ukazatelem aterogeneze 

než endoteliální molekuly v krvi nebo plazmatické a sérové koncentrace 

trombogenních markerů. Naše výsledky potvrzují význam zvýšené leukocytární 

adhezivity a protrombotických odchylek v rozvoji aterosklerózy. 

Výsledky měření genové exprese těchto molekul metodou real-time PCR přineslo 

rozporné a obtížně interpretovatelné výsledky. Vzhledem k složitosti metody a k 

tomu, že se jednalo o pilotní projekt po jejím zavedení v naší laboratoři, přičítáme 

tuto skutečnost nejspíše metodickým problémům. 

 



4  

SUMMARY 

Inflammatory and prothrombotic factors play a crucial role in the atherogenesis. 

Dyslipidemia and diabetes mellitus as well are associated with the endothelial and 

leukocyte activation, which facilitate the inflammatory infiltration of the subendothelial 

space and deteriorate endothelial dysfunction, and thus contribute to the 

development of premature atherosclerosis. Furthermore, diabetes is associated with 

a number of platelets and coagulation factors abnormalities that participate in 

atherogenesis by other mechanisms and may be involved in the acute 

atherothrombotic events progression. Therefore, the factors that could favourably 

influence these actions become the subject of interest.  

In this work, we examined leukocyte expression of cell adhesion molecules in 

patients with hypercholesterolemia and type 2 diabetes, and thrombogenic molecules 

on leukocytes in type 2 diabetes, and also soluble endothelial and thrombogenic 

markers. In these patient groups, we investigated the effect of lipid lowering and 

antidiabetic treatment on these markers. 

Patients with severe hypercholesterolemia were examined at the baseline and after 

10 weeks of atorvastatin treatment. Patients with type 2 diabetes mellitus were 

examined at baseline and after 5 months of rosiglitazone treatment. Both patient 

groups were compared to healthy controls. Expression of cell adhesion and 

thrombogenic molecules on blood leukocytes was measured by flow cytometry and 

quantitative real-time PCR, and circulating serum/plasma markers were measured by 

immunometric assays.  

In patients with hyperlipidemia and diabetes, we demonstrated an increased 

leukocyte expression of most cell adhesion and thrombogenic molecules studied, 

which was considerably decreased after the atorvastatin and rosiglitazone treatment. 

In contrast, there was nearly no effect of the hypolipidemic and antidiabetic treatment 

on the serum/plasma endothelial and thrombogenic molecules. Leukocyte molecules 

may therefore be a more sensitive marker of atherogenesis than circulating 

endothelial molecules or plasma/serum concentration of thrombogenic markers. Our 

results support the role of increased leukocyte adhesiveness and prothrombotic 

abnormalities in the development of atherosclerosis. 

Examination of gene expression of these molecules by real-time PCR brought in 

inconsistent results that are difficult to interpret. With regard to method complexity 

and the fact that this was the pilot project just implemented in our lab, we most likely 

attribute this to methodical problems. 



5  

ÚVOD 

Kardiovaskulární choroby představují hlavní příčinu nemocnosti a úmrtnosti v České 

republice, stejně jako v dalších ekonomicky vyspělých zemích. Příčinu většiny 

kardiovaskulárních onemocnění představuje ateroskleróza. Ateroskleróza a její 

rizikové faktory znamenají tedy celospolečensky jeden z nejvýznamnějších 

zdravotních problémů. Rozvoj aterosklerózy trvá desítky let a její počáteční stádia lze 

prokázat dokonce již u dětí.  

Ateroskleróza je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév projevující se přítomností 

aterosklerotické léze, ta je charakterizovaná akumulací lipidů, zánětlivou infiltrací 

intimy leukocyty, expanzí buněk hladké svaloviny cévní stěny a zmnožením fibrózní 

tkáně. Přitom dochází k postupnému zužování nebo dokonce uzávěru postižených 

cév. Pro rozvoj kardiovaskulárních příhod je více než velikost aterosklerotických lézí 

zásadní množství dalších faktorů, jako je endoteliální dysfunkce, aktivita zánětlivých 

mechanismů v oblasti lézí a poměr protrombotických a antitrombotických faktorů (1, 

2). 

Vznik a rozvoj aterosklerotických lézí do značné míry zavisí na přítomnosti a 

závažnosti tzv. rizikových faktorů aterogeneze a ovlivnění těchto rizikových faktorů je 

základním prostředkem snížení výskytu ICHS. Ateroskleróza není tedy proces 

nezvratný, účinnou léčbou jej lze příznivě ovlivnit. Podobně jako v mnoha jiných 

případech je však prevence snazší než léčba, rozvoj aterosklerózy lze léčbou vždy 

výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit, ale dosáhnout ústupu pokročilé 

aterosklerózy je velmi obtížné. 

V předkládané práci se zabývám možnostmi hodnocení zánětlivé a trombogenní 

aktivity leukocytů v procesu aterogeneze v souvislosti s dyslipidémií a diabetem 

v klinických podmínkách. Práce přináší údaje o mechanismu účinku hypolipidemické 

a antidiabetické léčby a jejím ovlivnění procesu aterogeneze. 
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VÝCHODISKA A CÍLE PRÁCE 

Leukocyty periferní krve hrají v procesu aterogeneze významnou úlohu. Vytvářejí a 

udržují zánětlivou infiltraci aterosklerotických lézí a jsou podkladem pro vznik 

pěnových buněk a cholesterolového jádra plátu. Podílejí se však také na interakci 

s destičkovými i plazmatickými trombogenními faktory, ovlivňují tak trombogenní 

složky procesu aterogeneze. Prozánětlivé i trombogenní působení leukocytů je 

zprostředkováno pomocí různých cytoadhezivnich a trombogenních molekul, které 

jsou exprimovány na jejich povrchu (3). Proaterogenní faktory včetně hyperlipidémie 

a diabetu vedou ke zvýšení exprese těchto molekul a tímto mechanismem zřejmě 

přispívají k urychlení procesu aterogeneze. Proto jsou studovány látky, které by tyto 

procesy mohly příznivě ovlivnit.  

V léčbě dyslipidémií mají dnes jistě nejvýznamnější místo statiny. Statiny blokují 

syntézu cholesterolu a vedou tak k výraznému snížení jeho koncentrací v krvi, 

v klinických studiích také významně snižují výskyt kardiovaskulárních příhod. Kromě 

toho statiny mají také přímé, na cholesterolu nezávislé protizánětlivé účinky, a stále 

se vedou diskuze, jak dalece tyto přímé účinky přispívají k příznivému klinickému 

působení statinů. Thiazolidindiony (glitazony, agonisté jaderných receptorů PPAR-γ) 

jsou poměrně novou skupinou antidiabetik; zlepšují inzulínovou senzitivitu a tím také 

zvyšují utilizaci glukózy a snižují glykémii. Podobně jako statiny však také glitazony 

mají množství dalších účinků, které jsou potenciálně antiaterogenní a které nemají 

přímou souvislost s jejich účinky metabolickými. Jedná se především o zlepšení 

endoteliální dysfunkce a protizánětlivé účinky, vliv glitazonů na trombogenní faktory 

je však znám v mnohem menší míře. Studium prozánětlivých trombogenních molekul 

by mohlo přinést zajímavé poznatky o významu těchto faktorů u pacientů 

s hyperlipidémií a u diabetiků v klinických podmínkách a o mechanismu účinku 

statinů a glitazonů.  

Při výzkumu aterogeneze v klinických podmínkách byly dosud studovány především 

plazmatické koncentrace cytoadhezivních a trombogenních molekul. Jedná se o 

vyšetření velmi jednoduché, ale nepříliš citlivé. Aktivace zánětlivých i trombogenních 

mechanismů je totiž do značné míry lokalizovaný proces, který je v souvislosti 

s rozvojem aterosklerózy omezen na místa endoteliálního poškození a rozvoje 

aterosklerotických plátů. Cytoadhezivní molekuly i mnoho trombogenních faktorů je 

navíc vázáno na povrchu leukocytů, endoteliálních buněk a různých 

subendoteliálních struktur a koncentrace těchto molekul v krvi není příliš přesným 

ukazatelem jejich lokální produkce a působení. Přímé vyšetření buněk cévní stěny 

v klinickýh podmínkách je však prakticky nemožné. Na rozdíl od toho lze leukocytární 
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expresi těchto molekul i v klinických podmínkách stanovovat přímo, vyšetřením 

leukocytů periferní krve. Je proto možno předpokládat, že vyšetření leukocytární 

exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul bude citlivějším ukazatelem 

zánětlivé infiltrace než plazmatické koncentrace těchto molekul. Vyšetření 

leukocytární exprese by se mohlo stát užitečným nástrojem pro studium procesu 

aterogeneze v klinických podmínkách a pro hodnocení léčebných intervencí, jejichž 

cílem je ovlivnit proces aterogeneze. 

Leukocytární exprese je obvykle hodnocena imunoflluorescenční metodou pomocí 

průtokové cytometrie. Tato technika je vcelku jednoduchá a dobře standardizovaná, 

v mnoha situacích je však její využití omezené nebo nemožné. Jde o molekuly, které 

jsou lokalizovány intracelulárně a nejsou exprimovány na buněčném povrchu, 

molekuly, které jsou uvolňovány jako solubilní mediátory nebo také molekuly, jejichž 

povrchová exprese je nestabilní a rychle se mění v závislosti na zevních stimulech. 

V těchto situacích je slibnou možností hodnocení exprese genů pro příslušné 

molekuly měřením mRNA. 

 

Cílem práce bylo  

• zavést metodu imunocytochemické detekce cytoadhezivních a trombogenních 

molekul na leukocytech periferní krve metodou průtokové cytometrie 

• zavést metodu vyšetření genové exprese cytoadhezivních a trombogenních 

molekul na leukocytech periferní krve metodou real-time PCR po reverzní 

transkripci 

• vyšetřit expresi těchto molekul u pacientů s hyperlipidémií a s diabetem, 

porovnat výsledky s nálezy u zdravých osob a studovat její změny po 

hypolipidemické léčbě atorvastatinem a po antidiabetické léčbě rosiglitazonem 
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MATERIÁL A METODY 

 

Vyšetřené skupiny osob 

Pacienti s hypercholesterolémií: Do této skupiny jsme zařazovali pacienty s těžkou 

hypercholesterolémií (TC > 7,0 mmol při dietní léčbě), pacienti byli bez 

hypolipidemické léčby alespoň 4 týdny před vstupním vyšetřením. Ze studie byly 

vyloučeny osoby s ICHS nebo jinými klinickými projevy aterosklerózy, s těžší 

hypertriglyceridémií (TG > 4,5 mmol/l), sekundárními hyperlipidémiemi, diabetem 

mellitem, malignitami a dalšími závažnými chorobami. 

Pacienti s diabetem mellitem: Do studie jsme zařadili pacienty s diabetem mellitem 2. 

typu, kteří nebyli uspokojivě kompenzováni monoterapií metforminem (94% 

pacientů) nebo deriváty sulfonylurey (6% pacientů). Ze studie byly vyloučeny 

osoby léčené kombinací perorálních antidiabetik nebo inzulínem, s 

dekompenzovanou hypertenzí (TK > 160/100 torrů), hypothyreózou, renální 

insuficiencí (kreatinin > 150 µmol/l), malignitami a dalšími závažnými chorobami. 

Hypolipidemická a antihypertenzní léčba byla během studie beze změn.  

Do kontrolních skupin v obou studiích byly zařazovány osoby s TC < 6,0 mmol/l, TG 

< 2,0 mmol/l, bez klinických projevů aterosklerózy a bez dalších závažných 

chorob. Přítomnost uspokojivě kompenzované arteriální hypertenze nebyla 

překážkou pro zařazení do kontrolního souboru. 

 

Léčba 

Pacienti s hypercholesterolémií byli léčeni atorvastatinem (Sortis, tbl 20mg 1x denně 

večer) po dobu 10-12 týdnů. 

Pacienti s diabetem byli léčeni rosiglitazonem (Avandia, tbl 4mg 1x denně) po dobu 5 

měsíců. 

Vyšetření pacientů byla provedena před začátkem a po ukončení léčby. Osoby z 

kontrolního souboru byly vyšetřeny jednorázově. 
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Vyšetření  

Povrchová exprese leukocytárních cytoadhezivních a trombogenních molekul a 

množství leukocytárně-destičkových agregátů byla měřena průtokovou cytometrií 

(FACSCalibur, Becton - Dickinson), imunofluorescenční metodou pomocí 

jednostupňového barvení monoklonálními protilátkami.  

Genová exprese leukocytárních cytoadhezivních a trombogenních molekul byla 

stanovována kvantitativní real-time polymerázovou řetězovou reakcí po reverzní 

transkripci (ABI PRISM 7000, Applied Biosystems). Monocyty a lymfocyty byly 

získány z periferní krve gradientovou centrifugací a následnou imunomagnetickou 

separací. 

Koncentrace solubilních endoteliálních a trombogenních molekul byly stanovovány 

metodou ELISA v séru nebo plazmě pomocí komerčně dostupných kitů. Koncentrace 

CRP v séru byla stanovována imunometricky metodou „time resolved amplified 

cryptate emision technology“ (TRACE) na přístroji Kryptor (Cezanne). Základní 

laboratorní vyšetření byla prováděna rutinní metodikou pomocí automatických 

analyzátorů. 
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VÝSLEDKY 
 

Vliv hypolipidemické léčby na expresi leukocytárních cytoadhezivních molekul 

Do studie bylo zařazeno 27 pacientů s hypercholesterolémií a 29 zdravých osob z 

kontrolního souboru, léčba byla dobře tolerována. Základní charakteristiky pacientů a 

kontrolního souboru jsou uvedeny v tabulce 1. 

Exprese leukocytárních adhezivních molekul u vyšetřených osob je uvedena v 

tabulce 2. Pacienti s hyperlipidémií měli na všech leukocytárních populacích 

zvýšenou expresi L-selektinu i všech vyšetřovaných integrinů s vyjímkou LFA-1; 

rozdíl byl na hranici významnosti u integrinu CD18 a nevýznamný u integrinu VLA-4 

na monocytech, ve všech ostatních případech bylo zvýšení statisticky významné. 

Léčba atorvastatinem vedla k významnému poklesu všech integrinů s vyjímkou Mac-

1 (opět na všech populacích leukocytů). V případě L-selektinu byl patrný pokles, 

který byl významný na granulocytech, zatímco na lymfocytech a monocytech 

nedosáhl statistické významnosti. Je patrné, že u jednotlivých molekul měly rozdíly 

exprese mezi skupinami i její změny po léčbě na lymfocytech, monocytech i 

granulocytech podobnou velikost. Mezi expresí cytoadhezivních molekul a hladinami 

lipidů nebyly patrné významné korelace. Počet leukocytů v krvi ani zastoupení 

jednotlivých leukocytárních subpopulací se mezi pacienty a kontrolami nelišily a 

nebyly léčbou ovlivněny. 

Koncentrace ICAM-1 v séru byla u pacientů zvýšena, koncentrace E-selektinu a von 

Willebrandova faktoru byla podobná jako u zdravých osob. Léčba atorvastatinem 

nevedla k výraznějším změnám koncentrace těchto molekul (tabulka 1). 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

Počet  29 27  

Pohlaví (muži/ženy) 9 / 20 8 / 19  

Věk [roků] 47,8 ± 6,5 52,3 ± 11,5  

BMI [kgm-2] 25,2 ± 3,4 26,7 ± 4,3  

Hypertenze  6 (21%) 9 (33%)  

Kouření 5 (17%) 9 (33%)  

TC [mmol/l] 5,14 ± 0,72 8,59 ± 1,60 * 5,87 ± 1,12 ** 

LDL-C [mmol/l] 2,99 ± 0,64 6,20 ± 1,39 * 3,67 ± 0,94 ** 

HDL-C [mmol/l] 1,61 ± 0,32 1,63 ± 0,32  1,61 ± 0,33 

TG [mmol/l] 1,21 ± 0,66 1,67 ± 0,63 * 1,33 ± 0,37 ** 

ICAM-1 [mg/l] 405 ± 126 479 ± 136 * 495 ±136 

E-selektin [mg/l] 56,3 ± 36,0 58,5 ± 38,3 59,4 ± 34,5 

vWF [U/ml] 0,99 ± 0,89 0,84 ± 0,42 0,99 ± 0,47 

 
 
Tabulka 1. Vstupní charakteristika a hladiny lipidů a cytoadhezivních molekul u 

pacientů s hypercholesterolémií a u kontrolního souboru 

BMI - index tělesné hmotnosti, TC - celkový cholesterol, TG - triglyceridy, HDL-C - 

HDL-cholesterol, LDL-C - LDL-cholesterol, vWF - von Willebrandův faktor. 

Hypertenze a kouření jsou uvedeny jako absolutní počet (v závorce procentní podíl) 

hypertoniků, resp. kuřáků. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

Lymfocyty 80,7 ± 28,3 80,8 ± 20,7 58,8 ± 21,3 ** 

Monocyty 159 ± 55 151 ± 26 113 ± 33 ** 

Granulocyty 36,2 ± 10,3 35,4 ± 6,6 26,0 ± 7,3 ** 

Mac-1    

Lymfocyty 2,33 ± 1,58 5,60 ± 3,58 * 5,42 ± 2,95 

Monocyty 21,8 ± 13,3 52,5 ± 25,9 * 64,8 ± 21,7 

Granulocyty 23,2 ± 13,6 52,3 ± 25,1 * 62,5 ± 17,1 

VLA-4    

Lymfocyty 20,7 ± 4,0 24,6 ± 5,6 * 21,5 ± 5,1** 

Monocyty 32,0 ± 10,4 34,8 ± 7,8 30,5 ± 8,3 ** 

CD18    

Lymfocyty 18,1 ± 6,2 25,6 ± 12,1 * 20,0 ± 7,5 ** 

Monocyty 45,6 ± 16,2 65,0 ± 31,4 * 50,2 ± 13,6 ** 

Granulocyty 23,0 ± 10,2 35,4 ± 17,7 * 27,6 ± 9,6 ** 

L-selektin    

Lymfocyty 315 ± 62 411 ± 153 * 385 ± 119 ** 

Monocyty 368 ± 83 488 ± 179 * 411 ± 145 

Granulocyty 291± 96 453 ± 177 * 354 ± 134 

 
 
Tabulka 2. Leukocytární exprese cytoadhezivních molekul u pacientů 
s hypercholesterolémií a u kontrolního souboru 

Exprese cytoadhezivních molekul na povrchu lymfocytů, monocytů a granulocytů u 
zdravých osob a u pacientů s hypercholesterolémií před léčbou a po léčbě 
atorvastatinem. Výsledky (v arbitrárních jednotkách fluorescence) jsou uvedeny jako 

průměr ± SD. Exprese molekuly VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky 
detekovatelná a není proto uvedena. Exprese molekuly Mac-1 na lymfocytech byla 
velmi nízká a význam měření je tímto částečně omezen. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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Vliv antidiabetické léčby na povrchovou expresi leukocytárních 

cytoadhezivních molekul 

Do studie jsme zařadili 33 diabetiků a 32 kontrol, léčba byla dobře tolerována. 

Vstupní charakteristiky zařazených osob jsou uvedeny v tabulce 3. 

Exprese leukocytárních adhezivních molekul u vyšetřených osob je uvedena v 

tabulce 4. Diabetici měli na všech leukocytárních populacích zvýšenou expresi CD18 

a u všech vedla léčba rosiglitazonem k významnému poklesu. Exprese integrinu 

LFA-1 byla u pacientů proti kontrolám zvýšena na monocytech a granulocytech, 

přičemž po léčbě došlo k významnému snížení na monocytech. Integrin VLA-4 byl na 

subpopulaci lymfocytů diabetiků významně vyšší, léčba jej snížila (bez statistické 

významnosti). Exprese VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky detekovatelná. 

ICAM-1 měl statisticky významně vyšší hodnoty na lymfocytech a monocytech 

pacientů, monocytární exprese léčbou významně klesla. Všechny ostatní nepopsané 

exprese molekul byly u pacientů v porovnání s kontrolami vyšší a po léčbě jejich 

hodnoty poklesly, tyto hodnoty nedosáhly statistické významnosti. Mezi expresí 

cytoadhezivních molekul a hladinami lipidů nebyly patrné významné korelace. Počet 

leukocytů v krvi ani zastoupení jednotlivých leukocytárních subpopulací se mezi 

pacienty a kontrolami nelišily a nebyly léčbou ovlivněny. 

Lipopolysacharidový receptor (CD14) byl detekovatelný pouze na monocytech, jeho 

exprese byla u pacientů významně zvýšena a po léčbě byl patrný její významný 

pokles na hodnoty nižší než u kontrolního souboru. 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

Počet  32 33  

Pohlaví (muži/ženy) 19 / 13 12 / 21  

Věk [roků] 56,4 ± 8,6 63,8 ± 10,1 *  

BMI [kgm-2] 25,8 ± 3,1 29,1 ± 3,1 *  

Hypertenze  9 (28%) 25 (76%) *  

Kouření 10 (31%) 8 (24%)  

TC [mmol/l] 5,03 ± 0,79 4,40 ± 0,83 * 4,92 ± 0,93 ** 

LDL-C [mmol/l] 2,87 ± 0,64 2,50 ± 0,68 * 2,75 ± 0,83 ** 

HDL-C [mmol/l] 1,64 ± 0,35 1,22 ± 0,22 * 1,42 ± 0,29 ** 

TG [mmol/l] 1,15 ± 0,45 1,52 ± 0,57 * 1,79 ± 1,20  

Glykémie [mmol/l] 5,06 ± 0,47 9,18 ± 2,00 * 8,03 ± 1,93 ** 

HbA1c [%] 3,79 ± 0,37 5,57 ± 0,98 * 5,69 ± 1,01 

Kreatinin [µmol/l] 85,16 ± 10,68 83,69 ± 9,23 91,97 ± 10,96 ** 

Urea [mmol/l] 5,10 ± 1,20 6, 06 ± 1,69 * 6,34 ± 1,84 

Cystatin C [mg/l] NA 0,71 ± 0,18 0,78 ± 0,15 ** 

CRP [mg/l] 1,70 ± 1,55 4,52 ± 5,14 * 2,03 ± 3,16 ** 

Fibrinogen [g/l] 3,01 ± 0,45 3,32 ± 0,85 2,83 ± 0,60 ** 

P-selektin [mg/l] 292,62 ± 132,70 273,44 ± 138,48 282,59 ± 147,84 

CD40L [mg/l] 6,15 ± 4,26 9,10 ± 4,12 * 8,01 ± 4,01 

TF [ng/l] 221,58 ± 56,44 226,77 ± 137,89 216,06 ± 66,65 

TFPI [mg/l] 73,89 ± 30,78 61,72 ± 19,70 59,39 ± 24,65 

PF4 [IU/ml] 137,64 ± 176,09 163,62 ± 167,71 152,39 ± 169,99 

Trombomodulin [mg/l] 1,99 ± 1,35 2,15 ± 0,85 2,42 ± 1,48 

 

Tabulka 3. 
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Tabulka 3. Vstupní charakteristika a výsledky stanovení v séru/plazmě u pacientů 

s diabetem mellitem 2. typu a kontrolního souboru 

BMI –index tělesné hmotnosti, TC – celkový cholesterol, TG – triglyceridy, HDL-C - 

HDL-cholesterol, LDL-C - LDL-cholesterol, HbA1c - glykovaný hemoglobin, TF - 

tkáňový faktor, TFPI – tissue factor pathway inhibitor, PF4 – destičkový faktor 4, NA - 

neprovedeno. Hypertenze a kouření jsou uvedeny jako absolutní počet (v závorce 

procentní podíl) hypertoniků, resp. kuřáků. 

 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly 

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

Lymfocyty 132,4 ± 39,8 150,9 ± 38,3 140,3 ± 38,9 

Monocyty 227,6 ± 54,8 276,0 ± 60,0 * 242,4 ± 57,6 ** 

Granulocyty 57,2 ± 14,2 65,2 ± 13,2 * 61,9 ± 13,2 

VLA-4    

Lymfocyty 31,7 ± 8,9 37,6 ± 9,2 * 34,5 ± 9,1 

Monocyty 43,0 ± 10,8 48,2 ± 13,0 45,8 ± 17,3 

CD18    

Lymfocyty 36,2 ± 12,3 58,5 ± 20,6 * 39,7 ± 18,5 ** 

Monocyty 78,5 ± 28,3 140,9 ± 49,3 * 92,9 ± 46,2 ** 

Granulocyty 42,3 ± 18,0 78,7 ± 28,1 * 53,1 ± 28,6 ** 

ICAM-1    

Lymfocyty 3,1 ± 1,0 4,0 ± 1,2 * 3,7 ± 1,1 

Monocyty 30,7 ± 8,1 38,3 ± 9,5 * 32,9 ± 9,0 ** 

Granulocyty 3,2 ± 1,3 3,9 ± 1,8 3,4 ± 1,3 

CD14    

Monocyty 193,4 ± 43,7 250,0 ± 73,6 * 184,7 ± 59,0 ** 

 
Tabulka 4. Leukocytární exprese cytoadhezivních molekul u pacientů s diabetem 
mellitem 2. typu a u kontrolního souboru 

Exprese cytoadhezivních molekul na povrchu lymfocytů, monocytů a granulocytů u 
zdravých osob a u diabetiků před léčbou a po léčbě rosiglitazonem. Výsledky 

(v arbitrárních jednotkách fluorescence) jsou uvedeny jako průměr ± SD. Exprese 
molekuly VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky detekovatelná a není proto 
uvedena. CD14 je exprimována téměř výhradně na monocytech a je proto uváděna 
pouze u těchto buněk. 
 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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Vliv antidiabetické léčby na povrchovou expresi leukocytárních trombogenních 

molekul 

Charakteristiky zařazených jedinců a vliv léčby na základní laboratorní ukazatele jsou 

popsány v předchozí kapitole a uvedeny v tabulce 3.  

Výsledky stanovení leukocytárně-destičkových agregátů a leukocytární exprese 

PSGL-1 a uPAR jsou uvedeny v tabulce 5. Pacienti měli v porovnání s kontrolními 

osobami zvýšenou expresi PSGL-1 na všech leukocytárních subpopulacích a uPAR 

na monocytech, tyto ukazatele se po léčbě rosiglitazonem normalizovaly. Exprese 

uPAR na lymfocytech nebyla detekovatelná a rozdíly v expresi uPAR na 

granulocytech mezi pacienty a kontrolami nebyl významný. Leukocytárně-destičkové 

agregáty byly u pacientů zvýšené jen nevýznamně, ale po léčbě významně poklesly 

na hodnoty nižší než u kontrolního souboru. Efekt léčby byl výraznější u parametru 

celkové fluorescence destiček (PLAtotal platelets) než pro procento leukocytů tvořících 

agregáty (PLA%). Tento nález svědčí pro to, že rosiglitazon nesnížil pouze počet 

leukocytů tvořících agregáty s destičkami, ale také průměrný počet destiček 

navázaných na jeden leukocyt. Mezi expresí leukocytárních markerů a glykémií nebo 

koncentrací lipidů nebyly pozorovány významné korelace. 

Mezi koncentrací P-selektinu, tkáňového faktoru, TFPI, PF4 a CD40L v séru nebo 

plazmě nebyly rozdíly mezi pacienty a kontrolami a tyto faktory nebyly ovlivněny 

podáváním rosiglitazonu. 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

uPAR    

Monocyty 16,5 ± 9,2 21,8 ± 10,6 * 16,5 ± 9,6 ** 

Granulocyty 24,6 ± 10,2 27,8 ± 10,0  23,9 ± 12,2  

PSGL-1    

Lymfocyty 416,7 ± 112,6 487,0 ± 110,6 * 391,7 ± 110,0 ** 

Monocyty 962,5 ± 226,4 1135,6 ± 228,5 * 932,9 ± 307,6 ** 

Granulocyty 546,6 ± 138,4 635,5 ± 154,0 * 512,8 ± 210,3 ** 

PLAtotal platelets    

Lymfocyty 254,9 ± 138,6 295,0 ± 130,9 209,0 ± 129,0 ** 

Monocyty 584,6 ± 279,9 719,2 ± 338,1 533,2 ± 249,1 ** 

Granulocyty 382,1 ± 163,9 428,4 ± 197,7 325,1 ± 199,8 ** 

PLA%    

Lymfocyty 49,1 ± 15,9 50,4 ± 13,9  42,7 ± 13,4 ** 

Monocyty 78,5 ± 10,1 83,0 ± 7,2 72,6 ± 10,8 ** 

Granulocyty 54,0 ± 15,6 55,9 ± 12,8  47,8 ± 13,6 ** 
 

Tabulka 5. Leukocytárně-destičkové agregáty (PLA) a leukocytární exprese uPAR a 
PSGL-1 u vyšetřených osob před léčbou a po léčbě rosiglitazonem 

Výsledky jsou uvedeny jako průměr ± SD. Hodnoty jsou uvedeny v arbitrárních 
jednotkách fluorescence, pro agregáty je kromě celkové fluorescence destiček 
(PLAtotal platelets) uvedeno také procento leukocytů tvořících agregáty (PLA%). Exprese 
molekuly uPAR na lymfocytech nebyla prakticky detekovatelná a není proto uvedena. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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Vliv antidiabetické léčby na genovou expresi leukocytárních cytoadhezivních a 

trombogenních markerů 

Charakteristiky zařazených jedinců a vliv léčby na základní laboratorní ukazatele jsou 

popsány výše a uvedeny v tabulce 3.  

Výsledky stanovení genové exprese leukocytárních cytoadhezivních, trombogenních 

molekul a lipopolysacharidového receptoru jsou uvedeny v tabulce 6.  

Exprese většiny studovaných molekul byla u pacientů před léčbou nižší než u 

zdravých kontrol a léčba rosiglitazonem vedla ke zvýšení hodnot, tyto rozdíly byly ve 

většině případů statisticky významné. Výjimky představuje především PSGL-1, u 

kterého byla exprese v lymfocytech i monocytech u pacientů zvýšená a po léčbě se 

snížila, a dále uPAR, u kterého se hodnoty pacientů a kontrol nelišily, v lymfocytech 

bylo po léčbě patrné snížení exprese (v monocytech však bylo naopak zvýšení 

exprese). 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

Lymfocyty 1,188 ± 1,282 0,719 ± 0,482 1,066 ± 0,671 ** 

Monocyty 0,447 ± 0,390 0,244 ± 0,155 * 0,339 ± 0,323 

VLA-4    

Lymfocyty 0,209 ± 0,167 0,079 ± 0,032 * 0,294 ± 0,111 ** 

Monocyty 0,129 ± 0,068 0,058 ± 0,038 * 0,094 ± 0,054 ** 

CD18    

Lymfocyty 20,951 ± 19,112 10,887 ± 7,567 * 21,707 ± 8,860 ** 

Monocyty 26,372 ± 26,669 16,551 ± 6,817 * 19,834 ± 13,873 

ICAM-1    

Lymfocyty 0,135 ± 0,092 0,062 ± 0,036 * 0,139 ± 0,063 ** 

Monocyty 0,267 ± 0,176 0,155 ± 0,055 * 0,174 ± 0,105 

uPAR    

Lymfocyty 0,770 ± 0,121 0,768 ± 0,125 0,670 ± 0,094 ** 

Monocyty 0,442 ± 0,193 0,425 ± 0,069 0,497 ± 0,077 ** 

PSGL-1    

Lymfocyty 0,266 ± 0,325 0,261 ± 0,115 0,089 ± 0,048 ** 

Monocyty 0,386 ± 0,213 0,471 ± 0,085 * 0,410 ± 0,146 ** 

CD14    

Monocyty 0,088 ± 0,271 0,001 ± 0,001 0,004 ± 0,008 

 

Tabulka 6. Genová exprese cytoadhezivních, trombogenních molekul a 
lipopolysacharidového receptoru na lymfocytech a monocytech u zdravých osob a u 
diabetiků před léčbou a po léčbě rosiglitazonem 

Data byla vyjádřena jako hodnota 2-∆CT vyjadřující relativní zvýšení či snížení exprese 
uvedeného genu vztažené k expresi endogenní kontroly. Výsledky jsou uvedeny jako 

průměr ± SD. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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DISKUZE 
 

V předložených studiích jsme prokázali zvýšení exprese leukocytárních 

cytoadhezivních molekul u diabetiků 2. typu a u pacientů s hypercholesterolémií a u 

diabetiků též zvýšení exprese některých trombogenních faktorů. Exprese těchto 

ukazatelů se upravila po hypolipidemické i antidiabetické léčbě. Výsledky stanovení 

genové exprese těchto molekul v leukocytech jsou rozporné a obtížně 

interpretovatelné. V následujících odstavcích uvádím podrobnější diskuzi těchto 

výsledků. 

 

Vliv hypolipidemické a antidiabetické léčby na expresi leukocytárních 

cytoadhezivních molekul 

Leukocytární exprese většiny studovaných cytoadhezivních molekul byla u pacientů 

s hypercholesterolémií i u diabetiků zvýšená a léčba atorvastatinem i rosiglitazonem 

vedla k jejímu poklesu. 

Faktory ovlivňující adhezi leukocytů k endoteliálním buňkám in-vitro byly podrobně 

studovány, ale údajů o expresi cytoadhezivních molekul na leukocytech v klinických 

podmínkách dosud není mnoho. V našich studiích jsme vyšetřovali několik různých 

molekul integrinů, L-selektin a ICAM-1 a naše práce proto patří svým rozsahem k 

největším. U pacientů s hyperlipidémií a aterosklerózou bylo popsáno zvýšení 

exprese integrinu Mac-1 v porovnání se zdravými kontrolami (7, 12), v některých 

případech však nevýrazné (6) nebo dokonce žádné (13). I hypolipidemická léčba 

ovlivnila snížení exprese výrazně, v jiných pracech vůbec. Dále byla popsána 

zvýšená exprese integrinů LFA-1, CD18 (14) a VLA-4 (15), po hypolipidemické léčbě 

klesla. Exprese L-selektinu byla nalezena snížená (7), ale i normální (12). U 

diabetiků byl nejčastěji studován integrin LFA-1. Bylo prokázáno zvýšení exprese 

integrinů LFA-1, Mac-1 a CD18 na monocytech (16), či v jiné práci zvýšení exprese 

LFA-1a CD18 a snížení Mac-1 a CD11c (17). Naopak u diabetiků 2. typu bez projevů 

aterosklerózy byla normální exprese LFA-1 i L-selektinu a zvýšená exprese Mac-1 

(18). Zvýšená monocytární exprese Mac-1 byla popsána také u dětí s diabetem 1. 

typu (19). Vliv antidiabetické léčby na leukocytární expresi cytoadhezivních molekul 

dosud studován nebyl. 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že dosud publikované údaje o leukocytární expresi 

cytoadhezivních molekul v klinických podmínkách nejsou zcela jednotné. Rozpornost 
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některých výsledků lze pravděpodobně vysvětlit především rozdíly v metodickém 

přístupu. V naší práci jsme se snažili maximálně omezit in-vitro stimulaci, výsledky 

tedy, předpokládáme, odrážejí skutečnou expresi cytoadhezivních molekul u obou 

vyšetřených skupin pacientů. 

Expresi adhezivních molekul jsme v naší práci hodnotili na lymfocytech, monocytech 

i granulocytech. Výsledky získané vyšetřením těchto leukocytárních subpopulací byly 

velmi podobné, všechny tyto subpopulace jsou také podobně ovlivněny 

hyperlipidémií a obdobně reagují na hypolipidemickou a antidiabetickou léčbu. 

Sérové koncentrace endoteliálních aktivačních markerů byly u hyperlipidemiků 

zvýšeny jen méně výrazně (pouze zvýšení ICAM-1) a hypolipidemickou léčbou 

ovlivněny nebyly. Tento nález se zdá být na první pohled překvapivý, úloha endotelu 

v regulaci adheze, agregace a transendoteliální migrace leukocytů je zcela 

nepochybná (20, 21) a ICAM-1, E-selektin a vWF jsou hlavní molekuly, které se na 

tomto procesu podílejí (4, 5, 22). Vyšetření sérových koncentrací však není příliš 

citlivým ukazatelem jejich endoteliální exprese, což je zřejmě hlavní příčina 

negativního výsledku práce naší i některých dalších autorů. 

Mechanismus, kterým atorvastatin a rosiglitazon vedly k ovlivnění leukocytárních 

cytoadhezivních molekul, není zatím jasný a může být v případě obou těchto látek 

navzájem odlišný. V případě atorvastatinu je pravděpodobné, že jeho účinek je 

způsoben částečně (možná i převážně) snížením cholesterolu, může mít však také 

složku přímou, na lipidech nezávislou. U rosiglitazonu je pravděpodobné, že jeho 

protizánětlivé účinky jsou dány především přímým mechanismem, který nesouvisí 

s ovlivněním glykémie. 

 

Vliv antidiabetické léčby na povrchovou expresi leukocytárních trombogenních 

molekul  

U pacientů s diabetem 2. typu byla zvýšená exprese PSGL-1, na monocytech i uPAR 

a trendy k zvýšenému výskytu leukocytárně-destičkových agregátů. Po léčbě PPAR-

γ agonistou rosiglitazonem jsme zaznamenali pokles leukocytární exprese PSGL-1 a 

uPAR a snížený výskyt leukocytárně-destičkových agregátů. 

Agregáty leukocytů s trombocyty vznikají intravaskulárně adhezí aktivovaných 

destiček na leukocyty. Aktivované trombocyty adherují především na monocyty, ale v 

menší míře též na granulocyty a lymfocyty (23, 24). Tyto agregáty se podílejí na 

vývoji aterosklerotických lézí a mohou přispívat též k ruptuře plátu a vzniku trombu. 
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Vazba trombocytů indukuje na leukocytech expresi cytoadhezivních molekul, zvyšuje 

produkci tkáňového faktoru, ovlivňuje syntézu cytokinů a stimuluje produkci 

superoxidových aniontů (8, 25). Zvýšení leukocytárně-destičkových agregátů, které 

jsme v naší studii pozorovali, se může podílet na rozvoji mikrovaskulárního i 

makrovaskulárního postižení u diabetiků 2. typu a jejich pokles po rosiglitazonu může 

mít u těchto pacientů příznivé klinické důsledky. 

Vazba trombocytů na leukocyty je zprostředkována především P-selektinem na 

trombocytech a PSGL-1 na leukocytech. Na povrchu leukocytů se však nacházejí i 

další ligandy pro P-selektin. Kromě toho se na této vazbě podílejí i další interakce, 

které nezávisejí na P-selektinu a jeho ligandech (23). Naše výsledky odpovídají 

těmto poznatkům, ukazují, že zvýšená tvorba agregátů u diabetiků je ovlivněna 

leukocyty i trombocyty a že rosiglitazon ovlivňuje obě tyto složky. 

U pacientů byla také zvýšená exprese uPAR na monocytech, která se po 

rosiglitazonu normalizovala. uPAR je membránový receptor pro urokinázový aktivátor 

plazminogenu (urokinázu, uPA), ale váže se též na další molekuly (26). 

Nejvýznamnější role uPAR spočívá v regulaci lokální (pericelulární) tvorby plazminu, 

ale podílí si i na dalších procesech, jako jsou buněčná adheze a transmembránový 

přenos extracelulárních signálů. Tím, že na sebe váže uPA, napomáhá uPAR k 

lokalizaci tvorby plazminu do míst, kde je exprimován. Plazmin pak dále vede k 

fibrinolýze, aktivaci matrix metaloproteináz a degradaci extracelulární matrix (27). 

Zdá se tedy, že námi pozorované zvýšení leukocytární exprese uPAR u diabetiků je 

z klinického hlediska významné a že snížení jeho exprese po rosiglitazonu může mít 

příznivé klinické důsledky. 

Koncentrace trombogenních markerů v krvi zvýšené nebyly a ani podávání 

rosiglitazonu je neovlivnilo. Tento nález může být na první pohled překvapivý, 

diabetes mellitus je spojen s množsvím odchylek trombogenních i koagulačních 

faktorů (28). Produkce a aktivace těchto faktorů je však obvykle přísně lokalizovaná 

do míst traumatické nebo zánětlivé stimulace a jejich koncentrace v krvi zřejmě není 

citlivým ukazatelem jejich lokální aktivace. Na rozdíl od těchto faktorů byly 

koncentrace CRP, který je typickým ukazatelem systémové zánětlivé reakce, u 

diabetiků výrazně zvýšené a po léčbě rosiglitazonem se prakticky normalizovaly. 

Podobným způsobem se také snížily koncentrace fibrinogenu, dalšího markeru 

systémového zánětu. Také exprese lipopolysacharidového receptoru na 

monocytech, která je ukazatelem zánětlivé aktivace těchto buněk, byla u pacientů 

významně zvýšena a po léčbě se významně snížila. Tyto výsledky jsou ve shodě s 

dosavadními poznatky o protizánětlivém působení PPAR-γ agonistů. 
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Rosiglitazon vedl jen k mírnému snížení glykémie a mírnému zvýšení HDL-

cholesterolu (které byly navíc alespoň částečně vyváženy zvýšením LDL-

cholesterolu a triglyceridů). Změny PSGL-1, uPAR a leukocytárně-destičkových 

agregátů po léčbě také nekorelovaly se změnami glykémie nebo koncentrací lipidů. 

 

Vliv antidiabetické léčby na genovou expresi leukocytárních cytoadhezivních a 

trombogenních molekul 

Ve srovnání s imunocytochemickým vyšetřením exprese cytoadhezivních a 

trombogenních molekul na povrchu leukocytů jsou výsledky stanovení genové 

exprese těchto molekul v leukocytech méně konzistentní a v zásadě protichůdné. 

Exprese většiny molekul byla u pacientů před léčbou překvapivě nižší než u zdravých 

kontrol a léčba rosiglitazonem vedla ke zvýšení hodnot; hlavní výjimku představuje 

exprese PSGL-1 a částečně uPAR, které jsou ve shodě s výsledky průtokové 

cytometrie. Jednoznačná interpretace těchto výsledků je proto obtížná a v úvahu je 

nutné vzít především také metodické faktory. 

Na rozdíl od vyšetření povrchové exprese leukocytárních antigenů je s kvantitativním 

vyšetřením genové exprese v leukocytech podstatně méně zkušeností a nálezy 

v souvislosti s rizikovými faktory aterosklerózy ojedinělé (14, 30-34). Starší práce 

navíc využívaly k detekci RNA exprese metodu nothern-blotting (14, 30, 31), kdežto 

námi použitá novější metoda real-time PCR se ve větší míře rozšířila teprve 

v posledních několika letech (32). Sami jsme tuto metodu zavedli bezprostředně před 

začátkem vlastní klinické studie s rosiglitazonem a jedná se tedy o naše první vlastní 

výsledky v tomto směru. Vlastní metoda vyšetření genové exprese je přitom ve 

srovnání s imunocytochemickým vyšetřením exprese antigenů velmi složitá. 

Přestože jsme celý tento proces z metodického hlediska zavedli před začátkem 

studie a nesetkali se přitom se zřejmými technickými obtížemi, je nutné při 

interpretaci našich výsledků zvažovat možnost, že příčinou diskrepancí je právě 

nějaký metodický problém, který jsme zatím nedokázali identifikovat. Jednou 

z možností je poměrně nízký počet buněk (zvláště monocytů), které lze z obvyklého 

vzorku periferní krve získat. Kromě toho skutečnost, že hodnoty po léčbě jsou 

víceméně konzistentně vyšší než před léčbou (v rozporu s očekáváním i s výsledky 

průtokové cytometrie) by také mohla naznačovat nějakou systematickou chybu, která 

se objevila (nebo byla odstraněna) během provádění studie: vzorky před léčbou a po 

léčbě byly totiž zpracovávány v různém časovém období tak, jak odpovídalo 

časovému rozvrhu studie. Podobně také zdravé kontroly - jejichž vzorky byly 
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zpracovávány spolu se vzorky pacientů po léčbě - měly (opět proti očekávání) 

hodnoty vyšší než pacienti před léčbou.  

Nelze jistě vyloučit možnost, že výsledky jsou metodicky v pořádku a správně 

odrážejí nálezy u pacientů i zdravých osob. Je samozřejmé, že mezi transkripcí genu 

(tedy množstvím mRNA) a expresí molekul proteinu na povrchu buněk je mnoho 

kroků, včetně ovlivnění translace, posttranslační modifikace, transportu molekul na 

povrch buňky nebo naopak její intracelulární degradace a nakonec i odštěpování 

molekul z povrchu buňky. Výsledky genové exprese a povrchové exprese 

odpovídajících molekul si proto nemusí vždy odpovídat. Systematický rozpor mezi 

výsledky obou metod, jaký jsme pozorovali v naší studii, však nepovažujeme 

z biologického hlediska za pravděpodobný. 
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ZÁVĚR 
 

Cílem práce bylo studovat leukocytární expresi cytoadhezivních a trombogenních 

molekul u pacientů s hyperlipidémií a diabetem a možnost ovlivnění těchto faktorů 

hypolipidemickou a antidiabetickou léčbou. Výsledky byly získány ve studii léčby 

atorvastatinem u klinicky asymptomatických osob s těžkou izolovanou 

hypercholesterolémií a ve studii léčby rosiglitazonem u diabetiků.  

Zavedli jsme metodu kvantitativního hodnocení exprese molekul na povrchu 

leukocytů periferní krve průtokovou cytometrií a metodu vyšetření genové exprese 

molekul v leukocytech periferní krve metodou real-time PCR po reverzní transkripci. 

V předložených studiích jsme prokázali zvýšení povrchové exprese leukocytárních 

cytoadhezivních molekul u diabetiků 2. typu a u pacientů s hypercholesterolémií a u 

diabetiků též zvýšení exprese některých trombogenních faktorů. Exprese těchto 

ukazatelů se upravila po hypolipidemické i antidiabetické léčbě.  

Do jaké míry se tyto účinky podílejí na antiaterogenním působení hypolipidemické a 

antidiabetické léčby, není dosud jasné. Lze však předpokládat, že pokles 

leukocytární exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul může přispívat k 

snížení zánětlivé infiltrace a zvýšení stability aterosklerotických plátů a k snížení 

rizika aterotrombotických komplikací. Definitivní odpověď na otázku, zda se tyto 

účinky podílejí na snížení kardiovaskulárního rizika v klinických podmínkách, však 

mohou přinést pouze rozsáhlejší klinické studie. 

Výsledky měření genové exprese těchto molekul metodou real-time PCR přineslo 

rozporné a obtížně interpretovatelné výsledky. Vzhledem k složitosti metody a k 

tomu, že se jednalo o pilotní projekt po jejím zavedení v naší laboratoři, přičítáme 

tuto skutečnost nejspíše metodickým problémům. 
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