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Abstrakt 

Alena Vondráčková  

Vliv podávání atorvastatinu na expresi endoglinu v aterosklerotických plátech. 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Farmacie  

 

Cíl práce: Sledovali jsme expresi endoglinu v aterosklerotických plátech u apoE/LDL-

receptor deficientních myší s ohledem na podávání atorvastatinu. 

Metody: Použili jsme samice myši kmene C57BL/6J s dvojitým deficitem 

apolipoproteinu E a LDL-receptoru ve věku 8 týdnů. Zvířata byla rozdělena do dvou 

skupin a obě skupiny byly krmeny speciálními dietami po dobu 8 týdnů. Byla 

provedena biochemická analýza vzorků krve. Histologické barvení olejovou červení 

jsme použili pro stanovení množství lipidů v aterosklerotických lézích. Dále byla 

provedena imunohistochemická analýza odebraných segmentů tkáně, které tvořila aorta 

spolu s horní polovinou srdce. Detekce exprese endoglinu byla provedena pomocí 

metodiky Avidin-Biotin (ABC) s detekcí pomocí DAB. 

 

Výsledky: Biochemická analýza prokázala zvýšení hladiny celkového cholesterolu 

po osmitýdenním podávání atorvastatinu. Histologické barvení olejovou červení 

prokázalo přítomnost aterosklerotických lézí u obou skupin zvířat. Podávání 

atorvastatinu vedlo k hyperlipidemickému účinku a signifikantnímu poklesu velikosti 

těchto lézí ve srovnání s kontrolní skupinou. Imunohistochemickou analýzou jsme 

prokázali expresi endoglinu v aterosklerotických plátech v cévní stěně u apoE/LDLR 

deficientního myšího modelu a po podání atorvastatinu bez jeho hypolipidemického 

účinku. U atorvastatinové skupiny byla exprese endoglinu silnější v oblasti endotelu cév 

a aterosklerotických plátech.  

 

Závěr:  Význam zvýšení exprese endoglinu z hlediska procesu aterogeneze není stále 

jasný.  V této práci podávání atorvastatinu poukázalo na výraznější expresi endoglinu. 

 



 

 

Abstract 

Alena Vondráčková 

The atorvastatin effects on endoglin expression in the atherosclerotic plaques. 

Diploma thesis  

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Pharmacy 

 

Background: We observed the expression of endoglin in atherosclerotic plaques in 

ApoE / LDL receptor-deficient mice with regard to the administration of atorvastatin.  

 

Methods: We used C57BL/6J female mice with double deficiency of apolipoprotein E 

and LDL receptor at the age of 8 weeks. Animals were divided into two groups and both 

groups were fed special diets for 8 weeks. Biochemical analysis of blood samples was 

performed. Histological staining with oil red we have taken for the determination of 

lipids in atherosclerotic lesions. Was also performed immunohistochemical analysis of 

tissue taken from segments that formed the aorta together with the upper half of the 

heart. Detection of expression of the endoglin was performed using Avidin-Biotin 

method (ABC) with detection using DAB. 

 

Results: Biochemical analysis showed an increase in total cholesterol after an eight-

week administration of atorvastatin. Histological staining with oil red demonstrated the 

presence of atherosclerotic lesions in both groups of animals. Administration of 

atorvastatin resulted in hyperglycemic effect and significant reductions in the size of 

these lesions compared with the control group. Immunohistochemical analysis, we 

demonstrated expression endoglinu in atherosclerotic plaques in the vascular wall at the 

apo E / LDLR deficient mouse model and after atorvastatin without its hypolipidemic 

effect. The atorvastatin group was stronger endoglin expression in vascular endothelium 

and atherosclerotic plaques. 

 

Conclusions: Importance of increased expression endoglin terms of the process of 

atherogenesis is still not clear. In this work, administration of atorvastatin showed the 

greater expression of the endoglin. 
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1 ÚVOD 

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) řadíme z epidemiologického hlediska mezi 

civilizační nemoci. Data ze světové zdravotnické organizace ukazují, že KVO jsou 

na celém světě zodpovědná za 30% celkové mortality. Jedná se zejména o aterosklerózu, 

ischemickou chorobu srdeční a její jednotlivé formy (1). 

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je příčinou přibližně 40% úmrtí 

z kardiovaskulárních příhod. V posledních dvaceti letech došlo v České republice 

k výraznému poklesu kardiovaskulární mortality, takřka o 35%. Příčiny nalézáme 

ve zlepšení způsobu léčby a změně životního stylu populace. I přes tento pokles jsou KVO 

příčinou smrti zhruba u poloviny osob v ČR (2). 

ICHS je onemocnění srdce charakterizované nedostatečným prokrvením 

myokardu. Hlavními projevy ICHS jsou angina pectoris a infarkt myokardu a označujeme 

je jako bolestivé (algické) formy. Dalšími projevy mohou být nebolestivé formy např. 

němá ischémie, srdeční selhání, arytmie či náhlá koronární smrt bez předcházející bolesti 

(3). 

Podkladem je zúžení či uzávěr koronárních tepen. Toto koronární zúžení je 

nejčastěji na podkladě aterosklerózy (4). Další etiopatogeneze ICHS plyne ze spazmů 

koronárních tepen, hypertrofie myokardu při aortální stenóze či arteriální hypertenzi nebo 

z onemocnění malých cév (1). 

Ateroskleróza je onemocnění, při kterém se ve stěně arterií ukládají krevní lipidy, 

což následně vyvolává zánětlivou reakci. Průběh nemoci je charakterizován vznikem 

aterosklerotických plátů, které zužují postižené tepny a mohou je i zcela uzavřít. 

Aterosklerózu způsobují faktory ovlivnitelné a neovlivnitelné. Terapie se skládá 

z režimových opatření a farmakologické léčby. Modifikace ovlivnitelných faktorů 

zahrnuje režimová opatření a léčbu farmakologickou především hypolipidemiky, 

antihypertenzivy a antikoagulancii. 

Celosvětová spotřeba léčiv v oblasti kardiovaskulárních onemocnění roste. 

Důvodem je stárnoucí populace a prodloužení střední délky života. Je nutné nacházet 

v této oblasti stále nové farmakoterapeutické postupy a posilovat důslednou primární 

prevenci těchto onemocnění (4). 



 

2 MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE CÉV 

2.1 Obecná stavba cév 

Krevní cévy klasifikujeme dle typu a velikosti. Cévní stěna má obvykle tři 

koncentrické vrstvy neboli tuniky (5). 

Tunica intima je nejvnitřnější vrstva, která ohraničuje lumen cévy. Skládá se 

z jednovrstevného dlaždicového epitelu a subendotelové vazivové tkáně. V arteriích je 

intima oddělena od tunica media fenestrovanou vrstvou elastinu (membrana elastica 

interna). 

Tunica media představuje střední 

vrstvu cévní stěny. Je tvořena vlákny 

hladké svaloviny a kolagenním vazivem 

typu III. Ve velkých arteriích je mezi 

tunica media a tunica adventitia 

membrana elastica externa. 

Tunica adventitia je vrstvou stojící 

na periferii cévy. Obsahuje kolagenová 

vlákna typu I a elastická vlákna, která 

upevňují cévu k okolní tkáni. V žilách 

představuje nejsilnější vrstvu. Ve velkých 

cévách obsahuje malé krevní cévy (vasa 

vasorum), které vyživují cévní stěnu 

v oblasti medie a adventitie, kde není 

možné vyživovat z lumen cévy difuzí (5). 

Obrázek 1: Stěna krevní cévy. 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Va

scular/Vascular.htm (22. 4. 2010). 

2.2 Kapiláry 

Kapiláry jsou nejmenší cévy o středním průměru 7 až 9 µm a jsou nejpočetnější. 

Tvoří systém kapilárního řečiště. Jejich stěny se skládají z jednovrstevného plochého 

epitelu (endotelu) obklopeného tenkou bazální laminou. Endotelové buňky tvoří hlavní 

strukturu kapilár (6). Jsou vzájemně spojeny mezibuněčnými spoji včetně zonulae 

occludentes a nexů.   
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Podél kapilár jsou roztroušené adventiciální buňky (pericyty). Pericyty jsou 

mezenchymové kmenové buňky, mající schopnost kontrakce a diferenciace v celou řadu 

typů buněk. 

      Kapiláry stejně jako cévy klasifikujeme dle struktury jejich stěny (5). 

 

Kapiláry se souvislou výstelkou 

nacházíme ve svalech, mozku a periferních 

orgánech. Skládají se ze souvislé endotelové 

vrstvy a bazální membrány. Jejich výstelka je 

hladká bez pórů a buňky jsou těsně spojeny 

pomocí spojovacích komplexů. 

  

Obrázek 2: Kapiláry se souvislou 

výstelkou. 

Obrázek 3: Fenestrované kapiláry. 
 

 

Fenestrované kapiláry nacházíme 

v ledvinách, střevech a endokrinních žlázách, kde 

je nutná rychlá výměna látek mezi tkáněmi a krví. 

Jejich výstelka je souvislá, ale v endotelu jsou 

přítomné fenestrace. Fenestrace jsou otvory, které 

mohou být přepaženy tenkou diafragmou. 

 

 Obrázek 4: Sinusoidní kapilára. 
 

        Sinusoidní kapiláry se nacházejí v játrech, 

slezině a červené kostní dřeni. Mají neobvykle 

široké lumen a klikatý průběh. Obsahují četné 

fenestrace a otvory a bazální lamina je 

diskontinuální (5, 6). 

 

 

Obrázek 2-4: http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePages/Vascular/Vascular.htm (22. 4. 2010). 

10 

 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/CorePa


 

11 

 

2.3 Artérie 

Arteriální stěnu tvoří hlavně tunica media, která je výrazně silnější než u vén. 

Charakteristickým rysem je také přítomnost membrana elastica interna a externa. Dle 

jejich funkce a typu rozlišujeme: 

Tabulka 1: Klasifikace arterií a srovnání (5, 6). 

Typ arterie Tunica intima Tunica media Tunica adventitia 

Velké elastické 

(např. aorta). 

Silná, lumen 

vystýlá endotel 

(jednovrstevný 

dlaždicovitý 

epitel). 

Velké množství 

koncentrických 

elastických vláken 

a mezi nimi 

hladkosvalové buňky. 

Tenká, obsahuje 

kolagenní a elastická 

vlákna. 

Střední, svalové 

(např. arteria 

brachialis, arteria 

mesenterica 

superior) 

Méně výrazná, 

lamina elastica 

interna tvoří 

hranici mezi 

intimou a medií. 

Silná, tvoří ji více 

vrstev hladké 

svaloviny (až 40). 

Podíl elastinů 

a proteoglykanů je 

závislý na velikosti 

arterie. 

Tenká, obsahuje 

kolagenní a elastická 

vlákna. 

Arterioly 

(malé cévy 

s průsvitem 0,1 – 

0,5 mm) 

Typický endotel, 

lamina elastica 

interna může 

chybět. 

1 – 3 vrstvy 

hladkosvalových 

buněk, lamina elastica 

externa chybí. 

Velmi tenká, složena 

z kolagenních vláken. 

Metarterioly 

(malé větve 

arteriol, jejich 

stah řídí průtok 

krve kapilárami 

pomocí 

nekapilárních 

sfinkterů) 

Typický endotel, 

není subendotelová 

vazivová tkáň ani 

membrana elastica 

interna. 

Jedna nesouvislá 

vrstva hladké 

svaloviny. 

Nesouvislá vrstva 

řídkého vaziva, kterou 

nelze odlišit od medie. 
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2.4 Vény 

Mají tenčí stěnu než arterie, ale jejich průměr je větší. Tunica intima je velmi tenká, 

pouze u velkých vén je silnější. Tunica media je méně vyvinuta než u arterií. Tunica 

adventitia je naopak mohutně vyvinuta s množstvím kolagenních a elastických vláken. 

Tlustší vény mohou obsahovat logitudálně uspořádanou hladkou svalovinu. Ve vénách 

jsou vyvinuté chlopně, které pomáhají udržet jednosměrný tok krve. Chlopně se skládají 

z fibroelastické vazivové tkáně, která je oboustranně kryta endotelem. Klasifikovat je 

můžeme podobně jako arterie na velké vény, malé a střední vény a venuly (5, 6). 

 

Tabulka 2: Klasifikace vén a srovnání (5). 

Typ vény Tunica intima Tunica media Tunica adventitia 

Velké vény (např. 

vena cava superior a 

inferior) 

Dobře vyvinuta se 

silnou vrstvou 

subendotelové 

tkáně. Její výběžky 

do lumina se 

nazývají chlopně. 

Několikavrstevná, 

obsahující 

retikulární a 

kolagenní vlákna, 

méně elastických. 

Silná, obsahuje 

hlavně kolagen 

a logitudální svazky 

hladké svaloviny, 

které ji zesilují.  

Malé a střední 

vény (např. vena 

portae) 

Typický endotel, 

méně chlopní, 

membrána elastica 

interna není. 

Tenká obsahující 

kolagenní 

a elastinová vlákna. 

Relativně silná, 

obsahuje hlavně 

kolagen nežli 

svalovinu. 

Venuly 

(průměr 0,2 - 1 mm) 

Typický endotel 

bez chlopní. 

Velmi tenká. Je nejsilnější, 

složená hlavně 

z kolagenu. 
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3 ATEROSKLERÓZA 

Pojem ateroskleróza pochází z řečtiny (atharé = kaše, skléros = tvrdý). Jedná se 

o chronické zánětlivé onemocnění postihující velké a středně velké tepny svalového 

a elastického charakteru. Onemocnění se vyznačuje dysfunkcí endotelu a následnou 

kumulací lipidických látek, cholesterolu, makrofágů, buněk hladké svaloviny, fibrózní 

tkáně, kalcia a dalších látek ve stěně cév. 

V praxi může být tento pojem zaměnitelný s pojmem arterioskleróza, což je pojem 

širší a zahrnuje aterosklerózu, arteriolosklerózu a Mönckebergovou mediokalcinózu. 

Ateroskleróza postihuje většinou starší jedince, ale již v relativně mladém věku je možno 

na stěně cév zjistit pouhým okem nažloutlé proužky tzn. lipidní skvrny, které později 

přechází ve fibrózní pláty. Ve vazivu těchto plátů se objevují kalcifikace a následně 

vznikají ateromové pláty.  

Z hlediska postižených cév v organismu, můžeme aterosklerózu rozdělit 

na centrální a periferní typ. U centrálního typu aterosklerózy je nejvíce postižena břišní 

oblast aorty a obě velké tepny směřující od aorty do obou dolních končetin. Pokud je 

postižení stěny aorty výrazné, může dojít k výduti neboli k aterosklerotickému 

aneuryzmatu a k jeho prasknutí. Periferní typ postihuje především věnčité, mozkové a 

ledvinové tepny. Aterosklerotické změny vedou k zúžení cévního lumen, nasedající 

trombóze, popřípadě ke krvácení do aterosklerotického plátu. To vyvolává ischemické 

změny v orgánech, které cévy zásobují kyslíkem (7). 

 

3.1 Epidemiologie 

Ve většině rozvinutých zemí je ateroskleróza hlavní příčinou nemocnosti a úmrtí. 

Je příčinou většiny KVO (8). V Evropské unii umírá na KVO 42% obyvatel. Mezi 

nejčastější aterosklerotická onemocnění patří ICHS, ischemické cévní mozkové příhody, 

ischemická choroba dolních končetin a jejich komplikace (9). 
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3.2 Rizikové faktory 

K rozvoji aterosklerózy napomáhají rizikové faktory, způsobující poškození cévní 

stěny a následně vznik zánětlivé reakce. Rizikové faktory aterosklerózy se dělí 

na ovlivnitelné a neovlivnitelné (10). 

 

Neovlivnitelné faktory: 

• Věk (riziko stoupá u mužů po 45. a u žen po 55. roce). 

• Rodinná anamnéza předčasné manifestace aterosklerózy (u rodičů nebo 

sourozenců mužského pohlaví před 55. a u ženy před 65. rokem života). 

• Pohlaví (muži mají vetší riziko než ženy). 

 

Ovlivnitelné faktory: 

• Dyslipidémie (celkový cholesterol ≥ 5mmol/l, LDL ≥ 3mmol/l, HDL ≤ 1mmol/l). 

• Kouření cigaret. 

• Arteriální hypertenze (zejména ve spojitosti s hypertrofií levé komory). 

• Diabetes mellitus, porušená glukózová tolerance. 

• Obezita – zejména abdominálního typu (BMI ≥ 30kg/m2). 

• Nedostatek tělesné aktivity. 

• Hyperhomocysteinémie – zatím není potvrzeno, že její snížení zlepšuje prognózu. 

 

Jednotlivé rizikové faktory se navzájem ovlivňují a nositelé více faktorů mají větší 

riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy. Soubor několika těchto rizikových faktorů se 

nazývá metabolický syndrom, který přináší zvláště zvýšené riziko aterosklerózy (1, 8). 

Masový výskyt KVO chorob je úzce spjat s životním stylem a s ovlivnitelnými 

rizikovými faktory. Nedávné výsledky rozsáhlého mezinárodního průzkumu 

INTERHEART jasně ukázaly, že naprostou většinu příčin předčasné klinické manifestace 

aterosklerózy známe a jsou to právě ty faktory, které lze modifikovat. Odstranění 

ovlivnitelných faktorů má tedy jednoznačně příznivý vliv na snížení kardiovaskulární 

mortality a morbidity v primární a sekundární prevenci KVO (9). 



 

Obrázek 5: Rizikové faktory a mechanismy podílející se na vzniku aterosklerózy. 

 
https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/3141_7005.html#top (20. 4. 2010). 

 

3.3 Patogeneze aterosklerózy 

Ateroskleróza byla po dlouhou dobu považována za degenerativní postižení tepen. 

Předpokládalo se, že dochází k mechanickému ukládání cholesterolu za vzniku 

aterosklerotických plátů, které postupně tepnu zužují a nakonec ji uzavřou. Podle 

současných teorií je ateroskleróza považována za zánětlivé onemocnění, kterého se účastní 

zánětlivé buňky nebo buňky produkující zánětlivé mediátory (1). 

 

3.3.1 Úloha lipoproteinů v patogenezi aterosklerózy 

Poprvé identifikoval krystaly cholesterolu Rudolf Wirchow 19. stol. 

v aterosklerotických lézích a následně došlo k objevu mnoha informací o metabolismu 

lipidů (8). 

Jako lipidy označujeme cholesterol, triglyceridy a fosfolipidy. Jsou to látky 

rozpustné v tucích a nerozpustné ve vodě. Hlavní úlohou cholesterolu a fosfolipidů 
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v organismu je stavba buněčných membrán. Triglyceridy jsou ideálním energetickým 

substrátem a zásobou energie, kterou uvolňují převedením na mastné kyseliny. 

Cholesterol je v organismu exogenního (potrava) a endogenního původu (syntézy je 

schopná každá živočišná buňka, ale v největší míře syntéza probíhá v hepatocytech, 

enterocytech a nervové tkáni). V krvi jsou cholesterol i triglyceridy nerozpustné a pro 

jejich transport je nutná jejich vazba na apolipoproteiny. Tyto komplexy se nazývají 

lipoproteiny a lze je třídit dle hustoty (1, 11). 

• Chylomikrony 

• Lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (VLDL) 

• Lipoproteiny se střední hustotou (IDL) 

• Lipoproteiny s nízkou hustotou (LDL) 

• Lipoproteiny s vysokou hustotou (HDL) 

 
Obrázek 6: Lipoprotein LDL a HDL a jejich složení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/ateroskleroza.ppt (26. 4. 2010). 

Lipoproteiny obsahují centrální hydrofobní složku s triglyceridy a esterifikovaným 

cholesterolem a hydrofilní plášť z fosfolipidů, volného cholesterolu 

a apolipoproteinů (1, 12).  
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V procesu aterogeneze se uplatňují hlavně částice LDL, které mají dlouhý 

biologický poločas v plazmě a jejich funkcí je dodávat cholesterol periferním tkáním.  

Lipoproteiny LDL se váží na LDL-receptory apo B a apo E (přítomné na všech 

buňkách) nebo na scavengerové receptory (především na monocytech a makrofázích). 

Počet LDL receptorů je zpětnovazebně regulován množstvím v cholesterolu v buňce. 

Množství scavengerových receptorů nepodléhá zpětnovazebné regulaci a s rostoucí 

koncentrací LDL se zvyšuje jejich kumulace v monocytech a makrofázích a dále dochází 

k jejich přeměně na pěnové buňky.  

LDL částice jsou schopné podléhat modifikaci (oxidaci a glykaci). Takto 

modifikované proteiny jsou přednostně vychytávány scavengerovými receptory monocytů 

a makrofágů. Oxidace LDL je způsobena volnými radikály, kdy jejich aktivita převáží 

nad antioxidačními látkami. Oxidované LDL jsou toxické pro buňky cévní stěny a mohou 

narušit integritu endotelu. Podporují chemotaxi makrofágů a jejich nahromadění. Naproti 

tomu částice HDL zajišťují reverzní příjem cholesterolu a působí tak antiaterogeně. 

Jsou také nositeli antioxidačních enzymů, čímž brání oxidaci LDL (11). 

3.3.2 Úloha endotelových buněk v patogenezi aterosklerózy 

Endoteliální buňky jsou buňky nepravidelného, podlouhlého tvaru a tvoří 

jednovrstevnou výstelku cévního lumen zvanou endotel. Endotel není jen buněčnou 

bariérou oddělující cévní stěnu od krve, ale také významným metabolickým orgánem 

s celou řadou fyziologických funkcí (13, 14). 

Základní funkcí endotelu je zajištění řízené propustnosti mezi krví a okolními 

tkáněmi. Prostup krevních elementů je realizován pomocí adhezivních molekul (E-selektin, 

ICAM-1, VCAM-1, PECAM-1) (14). 

Druhou úlohou endotelu je kontrola optimálního průtoku krve cévou. Nejdůležitější 

vazoaktivní látkou produkovanou endotelem je oxid dusnatý (NO). NO má vasodilatační 

účinek, inhibuje expresi adhezivních molekul, adhezi a agregaci trombocytů a apoptózu 

endoteliálních buněk. Dalšími vasodilatačními látkami jsou prostacyklin a endothelium - 

derived hyperpolarizing factor (15). 

Dále endotel reguluje proces koagulace a fibrinolýzy, zasahuje do procesu reparace 

a angiogeneze. 



 

Endoteliální dysfunkce je funkční poškození endotelu charakterizované zvýšenou 

propustností cévní stěny. Podílejí se na ní rizikové faktory aterosklerózy, zvláště 

pak oxidované LDL, kouření a arteriální hypertenze (15). 

Proces endotelové dysfunkce si lze představit následovně. Endotelové buňky mění 

svůj tvar a stávají se propustnějšími pro aterogenní lipidy. Dále na svém povrchu exprimují 

adhezivní molekuly pro navázání monocytů a současně secernují řadu aktivních substancí, 

které mají mitogenní účinek, indukují proliferaci vazivové tkáně (PDGF, TGF), vedou 

k amplifikaci zánětu (IL-1, TNF-α) nebo přispívají k aktivaci makrofágů (M-CSF, GM-

CSF). Oxidované LDL částice inhibují NO syntázu, což vede ke snížené produkci NO. 

Zvyšuje se aktivita pro-koagulačních faktorů dána zvýšenou produkcí inhibitoru aktivátoru 

plazminogenu a sníženou produkcí aktivátoru plazminogenu (16,17). Dochází ke kumulaci 

makrofágů a jejich přeměně na pěnové buňky. Těmito a dalšími mechanismy se endotelová 

dysfunkce podílí na vývoji časných i pozdních fází aterosklerózy (14). 

 
Obrázek 7: Schéma počáteční fáze dysfunkce endotelu. 
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https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/3141_1426.html (26. 4. 2010). 
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3.3.3 Úloha monocytů, makrofágů a lymfocytů v patogenezi aterosklerózy 

Přítomnost monocytů a makrofágů je v každé aterosklerotické lézi. Monocyty 

prostupují do arterie a mění se na makrofágy. Makrofág produkuje velké množství 

zánětlivých mediátorů, enzymů a jiných substancí a umocňuje zánětlivý proces. 

Mezi produkované zánětlivé mediátory patří např. TNF-α a IL-1. Z enzymů produkují 

makrofágy matrixové metaloproteinázy (MMP). Tyto proteiny jsou buď kolagenózy, 

gelatinázy či elastázy a produkují je různá stádia diferenciace makrofágů a též pěnové 

buňky. MMP rozrušují extracelulární matrix a mohou vést k ruptuře aterosklerotického 

plátu (18). 

Makrofágy exprimují na svém povrchu receptory (LDL-receptory a scavengerové 

receptory). Počet exprimovaných scavengerových receptorů není ovlivněn hladinou 

cholesterolu a tak v prostředí bohatém na LDL dochází ke zvýšenému pohlcování LDL 

makrofágy (pohlcují hlavně chemicky modifikované LDL). Makrofág, který je přesycen 

lipidy, nemůže zpětně vycestovat z arteriální stěny a mění se na rezidentní makrofág 

a pěnovou buňku. Tyto látky nejsou stabilní, podléhají apoptóze a vylučují prozánětlivé 

cytokiny (11). 

B-lymfocyty nacházíme v aterosklerotických plátech vzácně, zatímco T-lymfocyty 

velmi často. Jejich vstup do intimy je stejný jako u makrofágů (pomocí VCAM-1 

a chemokinů), avšak představují jinou větev imunitního systému. T-lymfocyty uvolňují 

cytokiny a posilují tak zánětlivou reakci. 

Nahromaděním pěnových buněk s T-lymfocyty vznikají tzv. tukové proužky, které 

jsou makroskopicky patrné jako ploché žlutavé tečky či proužky v subendotelu cév (8, 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.4 Úloha buněk hladké svaloviny v patogenezi aterosklerózy 

Dalších fází aterosklerotického procesu se účastní i buňky hladkého svalstva. 

V cévní stěně se nacházejí ve dvou fenotypech: kontraktilní a syntetický. Syntetický typ je 

stimulován PDGF, FGF, TGF k proliferaci a tvorbě extracelulární matrix. Tím 

hladkosvalové buňky zvětšují celkovou hmotu ateromu a tvorbou vaziva zpevňují 

aterosklerotický plát (19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zdravcentra.sk/cps/rde/xchg/zcsk/xsl/3141_1426.html (26. 4. 2010). 

Obrázek 8: Schéma ztlušťování stěny artérie v průběhu aterogeneze. 
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3.3.5 Fáze aterosklerózy a vulnerabilita aterosklerotického plátu  

1. Iniciační fáze – tvorba tukového proužku. 

Proaterogenním faktorem je endoteliální dysfunkce. Dochází k akumulaci 

lipoproteinových částic (LDL) a jejich modifikaci (oxidace a neenzymatická glykace). 

Dále probíhá přeměna makrofágů na pěnové buňky, adheze a penetrace lymfocytů 

do extracelulární matrix. Makroskopicky jsou pěnové buňky patrné jako žluté tečky 

a neprominují do lumina artérií, to znamená, že nemohou významně ovlivnit průtok 

krve (8, 20). 

 Obrázek 9: Iniciační fáze aterosklerózy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/11_atero.pdf (27. 4. 2010). 
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2. Progresivní fáze – tvorba aterosklerotického plátu. 

Základními buněčnými elementy ve fibrózních plátech jsou proliferující buňky 

hladkých svalů a makrofágů v různém stupni přeměny na pěnové buňky. Makroskopicky 

jsou bledě šedé barvy, ale někdy i žluté podle obsahu tuků a prominují do lumina artérií. 

Dochází tedy ke ztluštění cévní stěny a její vyklenutí do lumina, což je dále příčinou 

částečné nebo úplné obstrukce lumina cévy (8, 20). 

 
Obrázek 10: Progresivní fáze aterosklerózy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/11_atero.pdf(27. 4. 2010). 

 

 

3. Fáze komplikací – ruptura a trombóza plátu 

Plát roste a uzavírá lumen cévy nebo je nestabilní a vede k akutní trombotizaci 

a obstrukci. Zánikem makrofágů a hladkosvalových buněk se vytváří nekrotické jádro 

plátu s akumulovaným cholesterolem (8, 20). 
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    Obrázek 11: Fáze komplikací aterosklerózy.  

 
http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/11_atero.pdf(27. 4. 2010). 

 

 

Stabilní a nestabilní aterosklerotický plát 

Stabilitu plátu určuje charakter vazivové čepičky a složení extracelulární matrix. 

Stabilní plát – charakteristická je silná čepička. Je zpevněn kolagenem, elastinem 

a proteoglykany. 

Nestabilní (vulnerabilní) plát – je charakterizován tenkou čepičkou. Pod tímto tenkým 

porušeným krytem se nachází aktivované jádro. Aktivované T-lymfocyty snižují tvorbu 

kolagenu a aktivované makrofágy produkují metaloproteinázy a aktivátor plazminogenu. 

Následně dochází k degradaci kolagenů, elastinu a proteoglykanů a ruptuře plátu. Tím se 

odhalí subendotelová tkáň nebo ateromová hmota, která je vysoce trombogenní a zachycují 

se na ní krevní destičky. Rupturou plátu tedy dochází k trombóze (1, 11). 

 

 

23 

 

http://www.med.muni.cz/patfyz/powerpnt/0607/11_atero.pdf


 

Obrázek 12: Proces aterogeneze a vývoj nestabilního a stabilního 

aterosklerotického plátu. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/ateroskleroza.ppt (26. 4. 2010). 

Obrázek 13: Vývoj aterosklerózy v čase. 
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http://www.lf2.cuni.cz/Ustavy/biochemie/vyuka/ateroskleroza.ppt
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4 STATINY 

První statin (mevastatin) byl objeven v Japonsku v roce 1976 při hledání nových 

antibakteriálních látek a byl izolován z Penicillium citricum. Mevastatin se dostal pouze 

do teoretické roviny a byl předlohou lovastatinu, který byl použit v klinické praxi. 

Následovaly další generace přírodních, semisyntetických až k dnešním syntetickým 

statinům (21).  

Statiny jsou v současné době považovány za nejúčinnější hypolipidemika. Jsou 

lékem první volby u izolované hypercholesterolémie, způsobené zvýšením plazmatických 

hladin LDL cholesterolu, zvláště vhodné jsou u familiární hypercholesterolémie typu IIa. 

Dále jsou indikované u nemocných s izolovanou hyperlipoproteinémií, pokud triglyceridy 

nepřesahují nad 4,5 mmol/l. Užívají se též v prevenci KVO u osob se zvýšeným 

rizikem (22). 

Statiny kompetitivně inhibují HMG-CoA reduktázu (hydroxymethylglutaryl-

koenzym A reduktázu). Tento enzym hraje klíčovou roli v syntéze cholesterolu. Jeho 

inhibicí dochází ke snížení syntézy cholesterolu v játrech a zvýšení exprese jaterních LDL 

receptorů. To vede ke zvýšenému vychytávání LDL cholesterolu z krevní plazmy. Celkově 

se snižuje hladina LDL cholesterolu a TG a zvyšuje se hladina HDL cholesterolu 

v plazmě (23). 

Při samotné léčbě statiny se sníží koncentrace LDL cholesterolu v závislosti 

na dávce o 25-60%, klesá i koncentrace TG o 10-30% a koncentrace HDL se zvyšuje o 5-

10% (1). Zdvojnásobení dávky statinu nevede ke zdvojnásobení účinku na LDL 

cholesterol. Každé zdvojnásobení dávky dále sníží LDL cholesterol jen asi o 7% 

a koncentrace HDL cholesterolu se prakticky nemění. Naproti tomu se zvyšováním dávek 

se plynule zvyšuje riziko nežádoucích účinků a cena léčby. Nejnovější strategie léčby 

dyslipidémií proto doporučují kombinaci statinu a jiného hypolipidemika, nežli terapii 

vysokými dávkami pouze statinu (24). 

Jedná se o látky vzájemně si chemicky podobné, všechny mají stejný mechanismus 

účinku a liší se ve farmakokinetických vlastnostech. Lovastatin a simvavastatin jsou 

laktony vlastních účinných látek, tedy kyselin a jedná se o proléčiva. Ostatní statiny 

(fluvastatin, pravastatin, atorvastatin, rosuvastatin) jsou parentními látkami, tedy volnými 

kyselinami. 
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Terapeutická účinnost statinů v primární i sekundární prevenci ICHS byla 

potvrzena několika velkými randomizovanými klinickými studiemi. Dále byl v klinických 

studiích potvrzen pokles celkové i KVO mortality v sekundární i primární prevenci. 

Snížení KV úmrtí činilo v průměru 30%. 

Mezi nežádoucí účinky statinů patří zažívací potíže, elevace transamináz 

a myozitida, která může vést až k závažné rhabdomyolýze a selhání ledvin. Celkově je 

incidence nežádoucích účinků nízká. Některé statiny interferují s jaterním metabolismem 

CYP 450, což je nutné brát v potaz z hlediska lékových interakcí. Mezi jejich absolutní 

kontraindikace patří těhotenství, laktace a těžké poškození jater. Relativní kontraindikací 

jsou dětský věk a u žen fertilní věk bez spolehlivé antikoncepce (22, 24). 

Pokles hladiny cholesterolu vede ke zmenšení velikosti aterosklerotických plátů 

a snížení rizika jejich ruptury (24). 

V současné době je velký zájem o tzv. pleiotropní účinky statinů, které nesouvisí se 

snížením plazmatických hladin lipidů. Blíže o těchto účincích pojednává kapitola 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Atorvastatin 

Atorvastatin patří mezi nejužívanější hypolipidemika v České republice. Je řazen 

mezi statiny 3. generace, které charakterizuje plně syntetická molekula. Základní 



 

argumentace pro jeho podávání tvoří výsledky velkých studií jako je AVERT, ASAP, 

GRACE, REVERSAL, ASCOT-LLA nebo MIRACL. Podle výsledků z těchto a jiných 

studií atorvastatin průkazně snižuje rozvoj aterosklerózy. Také průkazně snižuje 

kardiovaskulární morbiditu a mortalitu v sekundární prevenci ICHS. Při jeho podávání 

dochází k poklesu plazmatických hladin LDL cholesterolu, VLDL cholesterolu, TG 

a apolipoproteinu B. Mezi jeho antiaterogenní účinky patří zejména zlepšení endoteliální 

dysfunkce a stabilizace aterosklerotického plátu. Jsou známé i jeho pleiotropní 

(nelipidové) účinky, které nesouvisí s hlavním hypolipidemickým účinkem. Tyto účinky se 

mohou též podílet na příznivém ovlivnění procesu aterosklerózy a shrnuje je obrázek č. 14 

(25). 

 

 
Obrázek 14: Nelipidové účinky atorvastatinu (25.) 

4.2 Pleiotropní účinky statinů 

Statiny mají široké spektrum účinků, které nelze jednoduše vysvětlit poklesem 
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hladiny cholesterolu. Tyto účinky se označují jako nelipidové nebo tzv. pleiotropní (21). 

Slovo pleiotropní pochází z řečtiny (pleion – mnoho, tropos – oblast či směr). 

Pleiotropní účinky léčiv mohou být dokumentované již během preklinických studií, často 

jsou ale objeveny během klinických testů, či po uvedení léčiva na trh. Tyto příznivé účinky 

statinů jsou většinou popisované dříve, než dojde ke snížení koncentrací cholesterolu nebo 

u stavů s normální koncentrací cholesterolu (26). 

Mezi pleiotropní účinky statinů patří zlepšení endoteliální dysfunkce, snížení 

zánětlivé reakce, stabilizace aterosklerotického plátu, zlepšení inzulínové rezistence, 

zpomalení rozvoje demence a zmírnění osteoporózy (26). Dále mají statiny 

nefroprotektivní a imunomodulační účinky (27).  

Základní mechanismus účinku statinů spočívá v inhibici přeměny HMG-CoA 

na mevalonát blokádou HMG-CoA-reduktázy. Tímto mechanismem dochází ke snížení 

hladiny endogenního cholesterolu. Mevalonát není jen předstupněm v syntéze 

cholesterolu, ale je také důležitým prekurzorem v syntéze řady důležitých látek zejména 

hem A, dolichol, ubichinon a isoprenoidních derivátů farnesylpyrofosfátu 

(FPP) a geranylgeranylpyrofosfátu (GGPP) (26). Právě inhibice geranylace a farnesylace, 

která je nezávislá na vstupní koncentraci cholesterolu je základem pleiotropiích účinků 

statinů. Geranylové proteiny jsou zodpovědné za proliferaci a migraci hladkosvalových 

buněk z medie do intimy. Snížením jejich syntézy dochází k zabránění tvorby 

aterosklerotického plátu. Snížením syntézy farnesylových proteinů dochází ke snížení 

aktivity nukleárního faktoru kappa B. Tento faktor hraje klíčovou roli v zánětlivé 

proliferaci a degeneraci.  

Celkově lze tento fakt shrnout tím, že základní mechanismus účinku statinů je 

důležitý pro většinu jejich pleiotropních účinků (27, 28). 

Extralipidové účinky, které se uplatňují v patogenezi aterosklerózy, ICHS, CMP, 

DM, demence či osteoporózy zachycuje tabulka č. 3. 

 

 

  

Vliv statinů na endoteliální dysfunkci 
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Endoteliální dysfunkce je jedním z příznaků počínajícího aterosklerotického 

procesu (29). Statiny zlepšují endoteliální dysfunkci již dlouho známým mechanismem, 

kterým je snížení hladiny LDL-cholesterolu. Při endoteliální dysfunkci je porušena 

syntéza, uvolňování a aktivita NO z endotelu. Endoteliální NO významně inhibuje některé 

aterogenní procesy. Statiny mají pravděpodobně schopnost zvyšovat expresi a aktivitu 

endoteliální NO syntézy (eNOS). Tento mechanismus se uplatňuje již před snížením 

hladiny LDL cholesterolu (30, 31). 

 

Statiny a zánět 

 

Statiny mají nesporně vliv na zánětlivý proces v cévním endotelu. Jejich účinky se 

projevují snížením hladin CRP. CRP je tvořen v játrech jako odpověď na prozánětlivé 

cytokiny (TNF-α, IL-6) a je citlivým indikátorem systémového zánětu. Vazbou CRP 

na částečně degradované LDL částice uvnitř aterosklerotického plátu dochází k aktivaci 

komplementu a k urychlení tvorby aterosklerotické léze (28). Ve velkých 

randomizovaných kontrolovaných klinických studií bylo potvrzeno snížení CRP při léčbě 

statiny. Ve studii PROVE IT dosáhl nejlepších výsledků na procentuální snížení CRP 

atorvastatin (32). Analýzy těchto klinických studií došly k závěru, že procentuální snížení 

CRP neodpovídá procentuálnímu snížení koncentrace LDL. Tím lze vysvětlit, že na 

poklesu hladin CRP se uplatňují nelipidové (pleiotropní) účinky statinů (30). 

Dalším protizánětlivým účinkem statinů, prokázaným experimentálně, je snížení 

exprese adhezivních molekul (ICAM-1), které se účastní vychytávaní monocytů (33). 

 

Statiny a stabilizace aterosklerotického plátu 

 

Jedná se o komplexní mechanismus, který zahrnuje lipidové i nelipidové účinky 

statinů. Statiny mají schopnost snižovat velikost lipidového jádra plátu, redukovat 

zánětlivou reakci v plátu a též přispívají k pevnosti fibrózní čepičky plátu, která je méně 

náchylná k ruptuře (34). 

Ve stabilizaci a růstu aterosklerotického plátu hrají důležitou roli antiproliferativní 

účinky statinů, které vedou k inhibici transformace kontraktilních hladkosvalových buněk 

na typ reparační a brání jejich migraci do intimy. Inhibice isoprenylace signálních proteinů 



 

Ras a Rho vede ke snížení syntézy DNA ve vaskulárních hladkosvalových buňkách 

a aterosklerotických plátech. V antiproliferativním účinku se jednotlivé statiny liší. 

Nejlepší výsledky ze studií měly atorvastatin a rosuvastatin (28, 35). 

 

Statiny a trombóza 

 

Statiny mají schopnost snižovat trombogenicitu, fibrinolitickou aktivitu, aktivitu 

PAI-1 a tvorbu trombinu. Většina těchto jevů však přímo souvisí se stavem 

hyperlipidémie (36). 

 

Další pleiotropní účinky statinů 

 

Statiny mají dále schopnost zlepšovat inzulínovou rezistenci, zpomalovat rozvoj 

demence u Alzheimerovy demence a zmírňují proces osteoporózy (30). Mechanismy 

účinků statinů při těchto onemocněních jsou popsané v tabulce č. 3. 

Statiny mají také nefroprotektivní účinky, a to prostřednictvím snížení proteinurie, 

snížení exprese ICAM-1 a velikosti glomerulů. Dalším mechanismem vaso-

 a nefroprotekce je zvýšení produkce NO a zlepšení endoteliální dysfunkce (37, 38). 

Objeven byl také jejich imunomodulační účinek. Mechanismus oddálení rejekce 

a zlepšení přežívání po transplantaci je dvojí. Statiny mají imunosupresivní účinek 

spočívající v inhibici expresi antigenů HLA II, tím se redukuje buněčná proliferace 

a diferenciace T buněk. Dále inhibují vazbu LFA-1 k ICAM-1. LFA-1 je integrinem 

na leukocytech a jeho inhibice má význam při autoimunitních onemocněních jako je 

psoriáza či revmatoidní artritida (27). 

   

 

 

Tabulka 3: Extralipidové účinky statinů a jejich potencionální prospěch. Upraveno 

podle (30). 
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Negativní pleiotropní účinky 
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Se snížením syntézy geranylpyrofosfátu souvisí i následující pokles tvorby 

dekaprenyl-4-benzoátu, který je prekurzorem koenzymu Q10. Při dlouhodobé terapii 

statiny může docházet k deficitu koenzymu Q10 a myocyty mohou být náchylnější 

k poškození. Následně může docházet k myopatii, myozitidě a rhabdomyolýze. Tento jev 

však není potvrzen klinickými studiemi jako významný. V případě deficitu koenzymu Q10 

by mohl být pacient odkázán na substituci tohoto koenzymu. I přesto lze konstatovat, 

že statiny jsou bezpečnou lékovou skupinou (39). 

 

 

Statiny - nové indikace a přínos 

 

Jak je patrné z této kapitoly, pleiotropních účinků je celá řada. Jednotlivé statiny 

se v některých účincích liší v důsledku jejich rozdílných fyzikálně chemických vlastností 

a farmakokinetiky (28). 

Poznatek o pleiotropních účincích statinů vede k poznání jejich dalšího prospěchu 

a ukazuje cestu k vývoji nových léčiv. Použití statinů v jiných než hypolipidemických 

indikacích (IR, demence, osteoporóza) brání absence randomizovaných klinických studií, 

určených ke sledování terapeutické účinnosti v těchto nových indikacích. Oproti tomu 

statiny komplexně ovlivňují proces aterosklerózy a dávají této lékové skupině výsadní 

postavení v kardiovaskulární prevenci (24, 35). 
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5 ENDOGLIN 

Endoglin (CD 105) je transmembránový protein, který je součástí receptorů 

transformačního růstového faktoru β (TGF β) (40). Konkrétně se jedná o homodimerní 

glykoprotein (180 kDa) složený ze tří domén. Extracelulární doména obsahuje 561 

aminokyselin, transmembránová doména 25 aminokyselin a intracelulární 47 

aminokyselin. Byly identifikovány dvě jeho izoformy, které se liší  intracelulární 

doménou. L-isoforma (long) má v intracelulární doméně 47 aminokyselin a S-isoforma 

(short) 14 aminokyselin. Tyto dvě podjednotky jsou navzájem spojeny disulfidickým 

můstkem. L-isoforma je dominantní v endoteliálních buňkách. Role S-isoformy byla 

nalezena v keratinocytech a myoblastech a zatím víme jen hodně málo o funkci této 

isoformy v endoteliálních buňkách (41). 

 Endoglin byl objeven koncem 80. let minulého století jako jeden z antigenů 

buněčných membrán u pacientů s leukémii vycházejících z buněk pre-B řady (42). Další 

studie prokázaly, že tato molekula je exprimována i na mnoha dalších buňkách jako jsou 

makrofágy, erytroidní prekurzory, buňky syncytiotrofoblastu pozdní placenty 

a fibroblasty (41).  

Gen pro endoglin je lokalizován na chromozomu 9. Mutace tohoto genu a genu pro 

ALK 1 je zodpovědná za hereditární hemoragickou teleangiektázii (HHT). Rozlišujeme 

více typů HHT. Jedná se o autozomálně-dominantně dědičné cévní onemocnění 

charakterizované tvorbou mikrovaskulárních aneurysmat v kůži a sliznicích, dále je tak 

postižena nejen kůže, ale i střevo, mozek a plíce (40). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15: Struktura endoglinu (41). 
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Endoglin ve spojitosti s  TGF β ovlivňuje buněčnou proliferaci a diferenciaci, 

podílí se na buněčné migraci, ovlivňuje vaskulární remodelaci a má význam v angiogenezi 

a během vývoje kardiovaskulárního systému a cév (40). 

Endoglin je součástí TGF-β membránového receptorového komplexu. O TGF-β 

mluvíme jako o rodině multifunkčních cytokinů, které regulují růst, diferenciaci, migraci, 

stárnutí, produkci extracelulární matrix endoteliálních buněk a samozřejmě angiogenezi 

(40, 43). TGF β zahrnuje tři typy receptorů: typ I TGF-βRI, typ II TGF-βRII 

s serin/treonin-kinázovou aktivitou a dále „pomocný“ TGF-B III – endoglin (CD 105) 

(43). 

 
Obrázek 16: Schéma signalizační dráhy zprostředkovné

TGF-β. 
 

 

http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n11/fig_tab/nrm2262_F1.html 

(29. 4. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endoglin má regulační funkci v signální dráze TGF-β. Je schopen vázat izoformy 

TGF-β. K vazbě je nutná především přítomnost TGF-β receptoru typu II, se kterým 

34 

 

http://www.nature.com/nrm/journal/v8/n11/fig_tab/nrm2262_F1.html


 

35 

 

endoglin interaguje pomocí své extracelulární domény. Dalším proteinem, který se váže 

na TGF-β je betaglykan. Betaglykan má stejnou intracelulární doménu jako 

endoglin, ale váže se ke všem TGF-β izoformám s přibližně stejnou afinitou, zatímco 

endoglin váže TGF-β1 a TGF-β3 s vysokou afinitou (40). V signální kaskádě se tedy 

nejdříve aktivují TGF-β receptory typu II a následně dochází k indukci Smad proteinů 

a jejich přesunu do jádra. Endoglin reguluje přenos tohoto signálu od TGF-β1 zesílením 

cesty přes ALK1/Smad1, tlumí cestu přes ALK5/Smad 3(44, 45) a zvyšuje signalizaci přes 

ALK5/Smad2 (46). 

Endoglin je marker aktivovaného endotelu. Studie prokázaly, že jeho exprese 

v endoteliálních buňkách je zvýšená obzvláště ve tkáních podstupující proces angiogeneze 

např. krvácející rány, infarkty a rozsáhlé nádorové tkáně. Zvýšená exprese endoglinu je 

také v lidských aterosklerotických plátech a to ve většině případů v buňkách hladkého 

svalstva (47). 

TGF-β je nepochybně protektivním faktorem v procesu aterosklerózy. Endoglin má 

zřejmě antagonistické účinky na inhibiční účinky TGF-β. To znamená, že dochází 

k rozvoji procesů angiogeneze (proliferace, migrace a kapilární formace endoteliálních 

buněk). Důkaz o tom, že zvýšená exprese endoglinu je právě v angiogenních 

endoteliálních buňkách tyto poznatky jen potvrzuje (47). 

Výzkum endoglinu prodělal velký rozvoj v posledních sedmi letech. Je za tím 

především rozpoznání jeho přesné struktury (41). Nyní se výzkum ubírá k buněčným 

procesům a následně k onemocněním, které by mohl tento protein ovlivňovat. Na závěr lze 

konstatovat, že role endoglinu v procesu aterosklerózy stále není zřetelně popsána a bude 

třeba ještě mnoho studií a vědeckého úsilí s touto molekulou. Výzkum endoglinu není 

zaměřen jen na oblast kardiovaskulárních onemocnění (48). Dále probíhá též v onkologii, 

kde se studuje vliv u chronické lymfatické leukémie (49) a v gynekologii v souvislosti 

s preeklampsií (50). 

 

 



 

6 MYŠÍ MODELY 

Při studiu patogeneze aterosklerózy bylo použito 

mnoho zvířecích druhů. První případy experimentální 

aterosklerózy evidujeme v roce 1908 kdy Ignatowski (51) 

použil jako zvířecí model králíka. Dále byly jako zvířecí 

modely použity primáti, prasata, psi, křečci, krysy a myši. 

Právě myši mají jako model pro výzkum 

aterosklerózy nejlepší profil. Jejich hlavní předností je 

malá velikost například oproti prasatům a možnost 

genetické modifikace. Mezi myší a člověkem je velká řada 

rozdílů. Průměrná délka života myší je okolo 2 let oproti 

75 letům člověka. Dospělá myš váží zhruba 30 gramů. 

Důležité je, že myši mají též odlišný profil lipidů. Myši 

mají vysoké hladiny HDL cholesterolu a nízké hladiny 

LDL a VLDL cholesterolu. Proto myš krmená nízkotučnou 

stravou nikdy nedostane aterosklerózu. Tento problém 

dnes vyřešilo genetické inženýrství (52). 

Myši jsou tedy odolné vůči ateroskleróze. Jedinou výjimkou je kmen C57BL/6, 

který posloužil jako první model aterosklerózy. V 60. letech byl popsán ve Wisslerově 

laboratoři. Model byl založen na stravě, která obsahovala 30% tuku, 5% cholesterolu a 2% 

kyseliny cholové. Tato strava byla pro myši toxická a ty ztrácely na váze či trpěly 

infekčními onemocněními. Paigen a kol. tuto stravu upravili z jedné části na tři s 10% 

obsahem tuku a přesto, že byl tento myší model několikrát použit, měl také nevýhody např. 

nález velmi malých lézí. Je nutno podotknout, že tato pracovní skupina vyvinula metody, 

kterými jsme schopni pozorovat v mikroskopu aterosklerotické léze (53). 

Průlom ve výzkumu myších modelů aterosklerózy představuje Apo E – deficitní 

myší model. V roce 1992 se podařilo zneškodnit ApoE gen homologní rekombinací 

pomocí plazmidů.  

Apolipoprotein E (ApoE) je glykoprotein syntetizovaný játry. Je komponentem 

lipoproteinových částic kromě LDL cholesterolu a důležitý pro jejich interakci s LDL 

Obrázek 17: Myší model. 

http://www.med.muni.cz/patfyz/po

werpnt/0607/11_atero.pdf(27. 4. 

2010). 
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receptorem a tzv. „LDL-related proteinem“, čímž zprostředkovává zpětný transport 

aterogenních částic z cirkulace (54).  

Prokázalo se, že "vypnutí" genu pro Apo E je slučitelné se životem a fenotypové 

rozdíly se u myší projevily v lipidovém spektru. Pro tento objev bylo zásadní zjištění, 

že i když mají myši odlišné lipidové spektrum než člověk, tak v Apo E deficitním fenotypu 

se nám pozoruhodně podobají. U myší byla pozorována zvýšená hladina cholesterolu, 

hlavně VLDL částic a snížený zpětný transport cholesterolu z intimy cév. Hladiny 

cholesterolu byly až 5 krát vyšší než u normálních myší a nebyly závislé na váze či věku 

zvířat. Hodnota HDL cholesterolu byla nižší a úroveň TG vzrostla o 68% v porovnání 

s kontrolní myší (52). 

U myší ve věku 5-6 týdnů dochází k adhezi monocytů k endotelu aorty a k jejich 

prostupu do subendotelového prostoru. Myši ve věku 6-10 týdnů mají vyvinuté tukové 

proužky tvořené pěnovými buňkami s migrací buněk hladké svaloviny. Tukové proužky 

postupně narůstají do pokročilejších lézí, pro které je typické nekrotické jádro obklopené 

proliferujícími hladko-svalovými buňkami, různým složením extracelulární matrix včetně 

kolagenu a elastinu. Tyto léze mají na povrchu formovanou čepičku obklopenou na obou 

stranách pěnovými buňkami. Může docházet k tomu, že zánětlivé léze se rozvinou hluboko 

do aortální stěny a vznikne aortální aneurysma. U starších myší se objevují kalcifikace 

aterosklerotických lézí (52).  

Apo E deficitní myší model aterosklerózy je široce používán. Výhody spočívají 

v rozvoji spontánní hyperlipidémie a aterosklerózy u myší. Tento proces je urychlován 

speciální myší stravou bohatou na tuky. Mluvíme o tzv. „Western type“ stravě, která 

obsahuje 21% tuku, 0,15% cholesterolu a je podobná složení lidské stravy (53, 54). 

Dalším myším modelem aterosklerózy jsou LDL receptor deficitní myši (LDLR-

KO). LDL receptory interagují s apolipoproteinem B (Apo B) na LDL částicích 

a Apo E na IDL částicích a odstraňují je z krevního oběhu. Tento model představuje model 

lidské familiární hypercholesterolémie u které je nefunkční LDL receptor. Takto upravené 

myši netrpí tak výraznou hyperlipidémie jako Apo E deficitní myši. K rozvoji 

aterosklerózy je tedy nutné podávat LDLR-KO myším vysoce tukovou stravu bohatou 

na cholesterol. Bez této stravy dosahuje hladina cholesterolu 5mmol/l (normální myš 

kolem 2mmo/l). Při krmení LDLR-KO myší vysoce tukovou stravou je hladina 

cholesterolu vyšší více jak 25mmol/ a dochází k rapidní akceleraci aterosklerózy (54). 
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Zajímavým modelem je kmen myši s dvojitým deficitem Apo E a LDL receptoru. 

U takovéto myši se ateroskleróza vyvíjí spontánně. Tento model je velice vhodný pro 

výzkum aterosklerózy, bez toho aniž by byla zvířata krmena aterogenní stravou (52). 

Nutno i k myším modelům na závěr vytknout určité nevýhody. Jednak u nich 

sledujeme vývoj pouze v aortální stěně a dále nám jejich malá velikost brání v množství 

odebraného materiálu. I přes tyto nevýhody je myší model nesporným přínosem ve studiu 

aterogeneze in vivo (52). 
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7 CÍL PRÁCE 

Cílem této práce bylo zjistit a popsat expresi endoglinu v aterosklerotických plátech 

u apoE/LDL-receptor deficientních myší s ohledem na podávání atorvastatinu za použití 

imunohistochemických metod. 
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

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

vážící 15–20 gramů, byly zakoupeny v Taconic Europe (Dánsko) a ustájeny ve zvěřinci 

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

8.1  Zvířata a předepsaná dieta 

U všech myší byl zahájen výkrm experimentálními dietami ve věku 8 týdnů. 

Zvířata byla náhodně rozdělena do 2 skupin. Kontrolní, které byla podávána pouze 

standardní dieta a atorvastatinové, které byla podávána standardní dieta obohacena o 50 

mg atorvastatinu na 1kg váhy denně. 

Obě skupiny byly krmeny experimentálními dietami po dobu 8 týdnů. Každá 

z myší byla chována v samostatné kleci. Dostávaly denně 6 g potravy (ve speciálně 

upravených granulích) a měly volný přístup k vodě po celou dobu studie. Během 

experimentu nebyly nalezeny změny tělesné hmotnosti v souvislosti se spotřebou potravy.  

Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a bylo provedeno usmrcení 

předávkováním v parách éteru. Zvířatům byly odebrány ze srdce vzorky krve pro 

biochemické vyšetření. Dále byly odebrány segmenty tkáně tvořené aortou spolu s horní 

polovinou srdce. Tyto segmenty se ponořily do OCT media (Leica, Praha, Česká 

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

8.2 Biochemická analýza 

Biochemická analýza vzorků krve byla provedena na gerontologické a metabolické 

klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkové koncentrace cholesterolu byly 

hodnoceny enzymaticky na základě konvenčních diagnostických metod (Lachema, Brno, 

Česká republika) a spektrofotometrické analýzy (cholesterol při 510 nm, triglyceridy při 

540 nm vlnové délky) (ULTROSPECT III, Pharmacia LKB biotechnologie, Uppsala, 

Švédsko). 
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8.3 Histologické barvení olejovou červení 

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

metodika použita pro stanovení množství lipidů v aterosklerotických lézích. 

 

Postup barvení olejovou červení: 

Barvení Oil Red O: 

1) Oil Red O      15 minut (králík)  

2) pramenitá voda     oplach 

3) Gill hematoxylin     asi 5 sekund, RT  

4) pramenitá voda     modrání 1 minuta 

5) montování nevodné medium 

 

Zásobní roztok Oil Red O se připraví rozpuštěním 0,5 g Oil Red O ve 100 ml 

isopropanolu. Pracovní roztok se připravuje v čas potřeby z 60 ml zásobního roztoku 

smíchaného se 40 ml destilované vody a filtruje se přes papírový filtr. 

8.4 Imunohistochemie 

Veškerá imunohistochemická barvení byla provedena na cévách získaných 

z geneticky modifikovaného kmene myší. Jednalo se o samice kmene C57BL/6J 

s dvojitým deficitem apolipoproteinu E a LDL-receptoru vážící 15-20 gramů.  

Odebrané segmenty tkáně tvořila aorta spolu s horní polovinou srdce. Tyto 

segmenty byly ponořeny do zmrazovacího média (tissue freezing medium) (Leica, Praha, 

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

Imunohistochemická analýza byla provedena v 1 cm aortálního sinu a části aortálního 

oblouku. Pro hodnocení byly nakrájeny série příčných řezů o tloušťce 7 µm 

na zmrazovacím mikrotomu. 
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Pro detekci exprese endoglinu byla použita metodika avidin-biotin s detekcí 

pomocí DAB, který poskytuje v místě detekce antigenu ve tkáni hnědou barevnou reakci.  

 

Primární protilátky 

Pro detekci exprese endoglinu v cévní stěně jsme použili pro světelnou 

i fluorescenční mikroskopii stejnou monoklonální protilátku: Rat Anti-Mouse CD105 

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

 

Sekundární protilátky 

Jako sekundární protilátka byla pro světelnou mikroskopii použita monoklonální 

protilátka Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories). 

 

Detekční systémy 

K vizualizaci navázaných protilátek ve světelném mikroskopu jsme použili 

diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, USA). 

Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX byla provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) za pomoci 

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

 

Pracovní postup - ABC systém 

Tkáňové řezy byly přeneseny na sklíčka předem upravená v roztoku želatiny. 

Po oschnutí (60 minut) se na 15 minut vložily do roztoku acetonu uchovávaného v minus 

20°C. Poté se řezy nechaly usušit (15 minut) a znovu se vložily na 15 minut do acetonu. 

Tímto procesem došlo k fixaci řezů a jejich lepší adhezi na podložní sklíčko. 

Po patnáctiminutovém usušení se řezy vložily do roztoku PBS (2x5 minut).  
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Před inkubací řezů s primární protilátkou bylo nutné zablokovat nespecifická 

vazebná místa třicetiminutovou inkubací s 10% roztokem goat séra (Sigma Aldrich 

Chemie, Steinheim, Německo) v PBS. V další fázi byly na sklíčka napipetovány roztoky 

anti-avidinu a anti-biotinu, které zablokovaly reaktivitu těchto látek v myší tkáni. 

Sklíčka se pak 1 hodinu inkubovala s primární protilátkou při pokojové teplotě. 

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

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

sekundární protilátkou Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories) a opět se vložily 

do roztoku PBS (2x5 minut). V další fázi byl na sklíčka nanesen avidin-biotinový komplex 

obsahující peroxidázový substrát (Vector Laboratories).  

K vizualizaci navázané protilátky se použil chromogen DAB (DAKO, Carpinteria, 

USA). Na závěr byly řezy opláchnuty v acetonu a odvodněny v aceton-xylenu (10:1) 

(3 minuty), aceton-xylenu (1:10) (3 minuty) a v xylenu (3 x 2 minuty). Na závěr byla 

sklíčka zamontována do Eukittu. 

8.5 Statistická analýza 

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

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

u atorvastatinové a kontrolní skupiny byl použit nepárový T test. Rozdíly mezi skupinami 

byly statisticky významné v případě, že p ≤ α, kde α=0,05. K výpočtu byl použit GraphPad 

Prism software (verze 4.0). 

 



 

9 VÝSLEDKY 

9.1 Biochemická analýza 

U všech myší v experimentu byly stanoveny hladiny celkového cholesterolu. 

Výsledky prokázaly, že osmitýdenní podávání atorvastatinu v dávce 50 mg/kg statisticky 

významně zvýšilo hladiny celkového cholesterolu (viz. Graf 1).  

 

Graf 1: Hladiny celkového cholesterolu u experimentálních myší.  

Osmitýdenní podávání atorvastatinu statisticky významně zvýšilo hladiny celkového cholesterolu 

ve srovnání s kontrolní skupinou. (*P≤0,05). 
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9.2 Histologické barvení olejovou červení 

Barvení olejovou červení bylo provedeno za účelem kvantifikace velikosti 

aterosklerotických plátů u myší krmených standardní dietou a u myší krmených 

atorvastatinem. U všech řezů v kontrolní i atorvastatinové skupině byla pozorována 

přítomnost aterosklerotických lézí (obr 18 a 19). Léze byly největší v oblasti aortálního 

sinu, ale pokračovaly také v oblasti aortálního oblouku. Aterosklerotické léze byly výrazně 

vyvinuty, přičemž u řady z nich byla již nalezena ateromová nekrotická jádra. Podávání 

atorvastatinu vedlo k signifikantnímu poklesu velikosti aterosklerotických plátů 

ve srovnání s neléčenou skupinou (obr. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obrázek 18: Reprezentativní obrázek barvení olejovou červení u kontrolní 

skupiny zvířat, kterým byla podávána 8 týdnů standardní dieta.  

Šipky ukazují na akumulaci lipidů v aterosklerotických lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky 

semilunárních chlopní (hvězdička). Zvětšení preparátu 40x.  
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Obrázek 19: Reprezentativní obrázek barvení olejovou červení u atorvastatinové 

skupiny zvířat, kterým byla podávána 8 týdnů standardní dieta.  

Šipky ukazují na akumulaci lipidů v aterosklerotických lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky 

semilunárních chlopní (hvězdička). Intenzita a plocha barvení olejovou červení je výrazně snížena ve 

srovnání s kontrolní skupinou. Zvětšení preparátu 40x. 
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9.3 Imunohistochemická analýza 

9.3.1 Imunohistochemické barvení endoglinu v oblasti aortálního sinu 

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

aorty, tak u menších cév a kapilár v okolním myokardu. Ve velkých aterosklerotických 

plátech byla exprese endoglinu pozorována na několika místech (viz obr. 20-23). Podávání 

atorvastatinu dále vedlo k výraznému navýšení exprese endoglinu zejména na povrchu 

aterosklerotických plátů ve srovnání s kontrolní skupinou (viz obr. 22-23). 

Obrázek 20: Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení endoglinu u 

kontrolní skupiny.  

Exprese endoglinu je detekována na endotelu aorty a také v menších cévách a kapilárách okolního 

myokardu. Šipky ukazují na endoteliální expresi v aortálním sinu. Buněčná jádra jsou dobarvena 

hematoxylinem. Zvětšeno 40x. 
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Obrázek 21: Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení endoglinu u 

kontrolní skupiny ve větším detailu.  

Na detailu cévní stěny můžeme pozorovat endoteliální expresi endoglinu lokalizovanou na povrchu 

aterosklerotického plátu (šipky). Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. Zvětšení 100x. 
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Obrázek 22: Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení endoglinu u 

atorvastatinové skupiny.  

Exprese endoglinu je výrazně silnější zejména v oblasti cévního endotelu ve srovnání s kontrolní 

skupinou. Zvětšeno 40x. 
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Obrázek 23: Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení endoglinu u 

atorvastatinové skupiny ve větším detailu.  

Na detailu cévní stěny můžeme pozorovat endoteliální expresi endoglinu lokalizovanou na povrchu 

aterosklerotického plátu a intaktním endotelu (šipky). Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. 

Opět je vidět silnější endoteliální exprese ve srovnání s kontrolní skupinou. Zvětšení 100x. 
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10 DISKUSE 

Ateroskleróza jako chronické zánětlivé onemocnění je velice rozšířeným 

onemocněním, které určitým způsobem postihuje všechny věkové skupiny obyvatelstva. 

Klinické příznaky aterosklerózy, které se ve většině případů objevují až v pozdějších 

letech života, jsou dnes velmi frekventované a ateroskleróza je v současné době příčinou 

téměř 50% všech úmrtí. Rozsáhlý výzkum v oblasti aterosklerózy odhalil v posledních 

letech řadu nových poznatků, které přispívají k pochopení dějů, ke kterým dochází během 

aterogenního procesu. Mnohé poznatky týkající se aterogenního procesu zdůrazňují úlohu 

zánětlivé reakce v procesu aterogeneze (55). V souvislosti se zánětem se intenzivně 

studuje úloha adhezivních molekul, složek imunitního systému, ale i dalších faktorů 

modifikujících zánětlivou reakci, které tak obecně participují na rozvoji a vzniku 

klinických komplikací aterosklerózy (56). Za základní a první krok v patogenezi 

aterosklerózy je dnes považována endoteliální dysfunkce charakterizovaná aktivací 

endotelu s následnou expresí zánětlivých, proliferačních a vazokonstrikčních markerů.  

Statiny jsou v současné době považovány za nejúčinnější hypolipidemika. Jsou 

lékem první volby u izolované hypercholesterolémie, způsobené zvýšením plazmatických 

hladin LDL cholesterolu, zvláště vhodné jsou u familiární hypercholesterolémie typu IIa. 

Dále jsou indikované u nemocných s izolovanou hyperlipoproteinémií, pokud triglyceridy 

nepřesahují nad 4,5 mmol/l. Užívají se též v prevenci KVO u osob se zvýšeným 

rizikem (22). 

Statiny kompetitivně inhibují HMG-CoA reduktázu (hydroxymethylglutaryl-

koenzym A reduktázu). Tento enzym hraje klíčovou roli v syntéze cholesterolu. Jeho 

inhibicí dochází ke snížení syntézy cholesterolu v játrech a zvýšení exprese jaterních LDL 

receptorů. To vede ke zvýšenému vychytávání LDL cholesterolu z krevní plazmy. Celkově 

se snižuje hladina LDL cholesterolu a TG a zvyšuje se hladina HDL cholesterolu 

v plazmě (23). Statiny mají široké spektrum účinků, které nelze jednoduše vysvětlit 

poklesem hladiny cholesterolu. Tyto účinky se označují jako nelipidové nebo tzv. 

pleiotropní (21). Mezi pleiotropní účinky statinů patří zlepšení endoteliální dysfunkce, 

snížení zánětlivé reakce, stabilizace aterosklerotického plátu, zlepšení inzulínové 
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rezistence, zpomalení rozvoje demence a zmírnění osteoporózy (26). Dále mají statiny 

nefroprotektivní a imunomodulační účinky (27).  

ApoE/LDL receptor deficientní myši vyvíjí výraznou spontánní 

hypercholesterolemii a aterosklerotické léze již v pátém týdnu svého života. V osmém 

týdnu, již mají pokročilé léze v oblasti aortálního sinu, jejichž vývoj lze samozřejmě ještě 

urychlit podáváním aterogenní diety. Z tohoto důvodu je tento model považován za velmi 

dobrý zvířecí model pro studium hypolipidemik (57). 

CD 105 endoglin je homodimerní transmembránový protein o velikosti 180 kDA. 

Je součástí receptorového komplexu TGF-β (58). Exprese endoglinu převládá 

na endoteliálních buňkách, makrofázích, fibroblastech a hladkých svalových buňkách 

medie (59). Kromě toho bylo demonstrováno, že exprese endoglinu je zvýšena během 

angiogeneze a při vývoji nádorového onemocnění. Mimoto byla exprese endoglinu 

zvýšena v hladkosvalových buňkách a endoteliálních buňkách v pokročilých 

aterosklerotických lézích v prasečích karotidách (60). Několik předcházejících studií 

prokázalo expresi endoglinu v aterogenezi u různých zvířecích modelů včetně exprese u 

člověka (58, 61, 62, 63). 

Z tohoto důvodu bylo cílem této diplomové práce zmapovat expresi endoglinu 

po podávání atorvastatinu, přičemž klíčové pro tuto studii bylo nastavení experimentálního 

designu. Tímto se myslí vyloučení hypolipidemických účinků atorvastatinu s cílem 

sledovat jeho vliv na expresi endoglinu bez tohoto jevu.  

Podávání atorvastatinu v dávce 50 mg/kg vedlo k hyperlipidemickému efektu, což 

je jev, který byl již pospán v jiných studiích (64, 65). Nicméně přesný popis jakým 

způsobem statiny zvyšují hladiny cholesterolu při jistém experimentálním designu u myší 

zatím není znám. 

Navzdory tomu, že statiny nesnížily hladiny cholesterolu, došlo k poklesu velikosti 

aterosklerotických plátů, měřeno velikostí plochy olejové červeně.  

Výsledky imunohistochemické analýzy potvrdily expresi endoglinu v cévním 

endotelu, a to jak v oblasti aorty, tak u menších cév a kapilár v okolním myokardu. 

U velkých aterosklerotických plátů byla exprese endoglinu na několika místech 

pozorována i v aterosklerotických plátech. Tyto výsledky jsou zcela v souladu s výsledky 

předcházejících studií. Nicméně intenzita barvení endoglinu byla výrazně vyšší u skupiny 

zvířat, kterým byl podáván atorvastatin.  
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Předcházející studie prokázaly různé účinky atorvastatinu na expresi endoglinu 

v experimentálních podmínkách u myší (47, 66, 67). Atorvastatin snižoval endoteliální 

expresi endoglinu v časných fázích aterogeneze v aortě bez přítomnosti aterosklerotických 

plátů (47). Další studie ovšem prokázala nárůst exprese endoglinu po podávání 

atorvastatinu u pokročilých aterosklerotických lézí, zde ovšem za přítomnosti 

hypolipidemického účinku statinů (61).  

V této diplomové práci jsme tedy prokázali nárůst exprese endoglinu v pokročilých 

aterosklerotických lézích bez hypolipidemického účinku. 

Význam zvýšení exprese z hlediska procesu aterogeneze ovšem stále není jasný. 

Bylo například prokázáno, že zvýšení exprese endoglinu vedlo ke zvýšení exprese 

endoteliální NO syntázy (eNOS), což je základní protektivní molekula pro cévní endotel, 

její exprese má silně antiaterogenní význam (68). Zároveň je ovšem exprese endoglinu 

zvýšená také během angiogeneze, což by v případě aterosklerózy byl spíše negativní 

účinek. Případné zjištění významu endoglinu v aterogenezi bude tedy předmětem dalších 

studií. 
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11 ZÁVĚR 
 

Výsledky této diplomové práce prokázaly expresi endoglinu v aterosklerotických 

plátech v cévní stěně u apoE/LDLR deficientního myšího modelu aterosklerózy 

a po podání statinů bez jejich hypolipidemického efektu. 

Exprese endoglinu byla lokalizována na cévním endotelu, a to jak v aortě, tak 

i v menších cévách a kapilárách okolního myokardu. 

Podávání atorvastatinu v dávce 50 mg/kg/den vedlo k výraznému 

hyperlipidemickému efektu. 

Navzdory tomuto jevu byla snížena velikost plochy aterosklerotických plátů. 

Navíc byla prokázána výraznější exprese endoglinu u zvířat, kterým byl podáván 

atorvastatin. 

Význam zvýšení exprese z hlediska procesu aterogeneze ovšem stále není jasný 

a bude tedy předmětem dalších studií. 
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12 SEZNAM ZKRATEK 

ABC Avidin-Biotin metodika 

ALK1 activin receptor-like kinase 1 

ALK5 activin receptor-like kinase 2 

Apo B apolipoprotein B 

Apo E apolipoprotein E 

ASAP studie Atorvastatin versus Simvastatin on Atherosclerosis Progression 

ASCOT-LLA studie Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial – Lipid Lowering 

Arm 

AVERT studie Atorvastatin Versus Revascularisation Treatments 

BMI index tělesné hmotnosti (body mass index) 

BMP-2  kostní morfogenetický protein-2 (bone morphogenetic protein-2) 

CD 105 endoglin 

CMP cévní mozková příhoda 

CRP C-reaktivní protein 

CYP P-450 cytochrom P-450 

DAB diaminobenzidin 

DM diabete mellitus 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

ED endoteliální dysfunkce 

eNOS endoteliální NO syntáza 

FGF fibroblast growth factor 

FPP farnesylpyrofosfát 

GGPP geranylgeranylpyrofosfát 

GM-CSF granulocyte macrophage-colony stimulating factor 

GRACE studie Global Registry of Acute Coronary Events 

GTP guanosintrifosfát 

HDL lipoproteiny o vysoké hustotě (high density lipoproteins) 

HHT hereditární hemoragická teleangiektázie 

HLA II systém antigenů II třídy na makrofázích 
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HMG-CoA hydroxymethylglutarylkoenzym A 

ICAM-1 mezibuněčné adhezní molekuly-1 (inter-cellular adhesion molekules) 

IDL lipoproteiny se střední hustotou (intermediate density lipoproteins) 

ICHS ischemická choroba srdeční 

IL-1 interleukin-1 

IL-6  interleukin-6  

IR inzulínová rezistence 

KV  kardiovaskulární 

KVO kardiovaskulární onemocnění 

LDL lipoproteiny o nízké hustotě (low density lipoproteins) 

LDLR-KO LDL-receptor deficitní myši 

LFA-1 leukocytární funkční antigen-1 

M-CSF macrophage-colony stimulating factor 

MIRACL studie Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol 

Lowering 

MMP proteolytický enzym, matrix metaloproteináza 

NO oxid dusnatý (nitric oxide) 

OTC medium zmrazovací medium 

Ox-LDL oxidovaný lipoprotein o nízké hustotě 

PAI-1 inhibitor aktivátoru plazminogenu typu 1 (plasminogen activator 

inhibitor) 

PBS fosfátový pufr 

PDGF od destiček odvozený růstový faktor (platelet derived growth factor) 

PECAM-1 platelet-endothelial cell adhesion molekule 

PROVE-IT studie Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection therapy 

Ras, Rho malé signální GTP vázající proteiny 

REVERSAL studie Reversing Atherosclerosis with Lipid Lovering 

SEM střední chyba průměru 

Smad protein regulující funkci TGF-β, fungující jako transkripční faktor 

TG triacylglycerol 

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor) 
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TGF-β růstový transformační faktor β 

TNF-α tumor nekrotizující faktor α (tumor necrosis factor α) 

TRG-βRI-III receptory typu I-III pro TGF-β 

VCAM-1 cévní adhezní molekula-1 (vascular cell adhesion molekule-1) 

VLDL lipoproteiny s velmi nízkou hustotou (very low density lipoproteins) 
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