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Abstrakt 

Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý 

proces vyznačující se ztvrdnutím tepenné stěny, ztrátou elasticity a zúžením průsvitu. 

Dvojnásobně knokautované myši (apoE/LDL – receptor double – knockout) 

reprezentují nový model pro studium aterogeneze, který je schopen rozvinout 

závažný stupeň hyperlipidémie a aterosklerózy. Statiny (neboli kompetitivní inhibitory 

3hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A-reduktázy) patří v současné době mezi 

nejúčinnější a celosvětově nejpoužívanější hypolipidemika s příznivými účinky na 

hladiny sérových lipidů i na celkovou a kardiovaskulární mortalitu. Snižují především 

hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. Cílem této rigorózní práce bylo 

navázat na předchozí rigorózní práci a sledovat endoteliální expresi endoteliální NO 

syntézy (eNOS) v aterosklerotických plátech u apoE/LDL-receptor deficientních myší. 

Dále jsme chtěli zjistit, jak je jeho exprese ovlivněna podáváním nižší dávky 

atorvastatinu než tomu bylo u předcházející studie.  

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

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

cholesterolová dieta a atorvastatinové, které byla podávána cholesterolová dieta 

obohacena o 50 mg atorvastatinu na 1kg váhy denně. 

Výsledky této rigorózní práce prokázaly expresi eNOS v cévním endotelu 

aterosklerotických plátů u apoE/LDLR deficientního myšího modelu aterosklerózy. 

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

a antiaterogennímu účinku. Stereologická analýza exprese eNOS prokázala nárůst 

exprese eNOS ve stěně cévy. 

Tyto výsledky potvrzují benefiční vliv podávání statinů na cévní endotel. 
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Abstract 

Atherosclerosis, or sclerosis of arteries, is a degenerative disease of arteries. 

Sometimes it is called „the disease of 20th century“. ApoE/LDL – receptor double 

knockout mice represent a new animal model for study of atherogenesis, which is 

characterized by severe hyperlipidaemia and atherosclerosis. Statins (or competitive 

inhibitors 3-hydroxyl-3-methyl-glutaryl-coenzym A-reductase) currently belong to the 

most efficient and the most useful hypolipidemic drugs for all over the world. They 

decrease mainly levels of total cholesterol and LDL cholesterol. The aim of this thesis 

was to describe the expression of eNOS in atherosclerotic plaques in apoE/LDL-

receptor deficient mice. Moreover, we wanted to atorvastatin effects on its expression 

in the vessel wall.  

ApoE/LDLR-deficient mice on were subdivided into two groups. The control 

group of animals was fed with the cholesterol rich diet. The same cholesterol rich diet 

was used in ATV group, where atorvastatin was added to the atherogenic diet at the 

dosage of 50 mg/kg per day.  

The results of this thesis confirmed the expression eNOS in aortic endothelium 

in both control and atorvastatin treated mice. Atorvastatin treatment resulted in a 

strong hypolipidemic and antiatherogenic effect. Stereological analysis demonstrated 

that atorvastatin significantly increased the expression of eNOS in mice aortic 

endothelium.  

In conclusion, we propose, protective role of statins in atherogenesis by 

increasing eNOS expression in aortic endothelium in apoE/LDLr-deficient mice. 
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Seznam zkratek 

  

Apo E  apolipoprotein E 

 

DAB  diaminobenzidin 

 

ET-1  endotelin-1 

 

HDL  high density lipoprotein, lipoproteiny o vysoké hustotě 

 

ICAM-1 Intercelluar cell Adhesion Molecule, adhezivní molekula 

 

IL-1  interleukin-1 

 

LDL  low density lipoprotein, lipidy o nízké hustotě 

 

MCP-1 monocytární chemotaktický protein-1 

 

NF-kB  transkripční faktor kB 

 

NO  oxid dusnatý 

 

OTC  tissue freezing medium (zmrazovací směs) 

 

PAI  inhibitor tkáňového aktivátoru plazminogenu 

 

PGI2  prostacyklin 

 

PBS  phosphate buffered saline (fosfátový pufr, pH 7,4) 

 

PECAM-1 Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 

 

ROS  reactive oxygen species 
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TAG  triacylglyceroly 

 

TNF-α  tumor necrosis factor 

 

 tPA  tkáňový aktivátor plazminogenu 

 

VCAM-1 Vascular Cell Adhesion Molecule, adhezivní molekula 

 

VLDL  very low density lipoprotein, lipoproteiny o velmi nízké hustotě   
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1. ÚVOD 

 

 Přestože je vyspělá západní společnost informována o nežádoucích až 

fatálních rizikových faktorech provázející nezdravý životní styl, mezi které řadíme 

kouření, nedostatečný fyzický pohyb, vysoká tělesná hmotnost, diabetes mellitus, 

hypertenze, se podle těchto informací nechová. Každým rokem je mnoho úmrtí na 

následky kardiovaskulárních onemocnění. 

 Ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění cév bez klinických příznaků, 

což je hlavní problém tohoto onemocnění. Jsou postiženy malé i střední cévy 

krevního řečiště, hlavní význam má poškození věnčitých a extrakraniálních tepen 

zásobující mozek. Toto onemocnění nacházíme už u malých dětí v podobě pěnových 

buněk. První varovné příznaky se objeví až při pokročilém stadiu, kdy může dojít 

k závažným komplikacím, jako je ruptura lipidového plátu provázená krvácením, 

vznikem trombu či ucpaním cévy. 

 V 80. letech minulého století byly objeveny statiny, látky inhibující syntézu 

cholesterolu v játrech. Tyto léky hrají obrovskou roli v léčbě aterosklerózy, díky jejich 

hypolipidemickému účinku, dochází k ustálení optimálních hladin aterogenních lipidů 

v krvi a tím je snížen až úplně vyloučen jeden z hlavních rizikových faktorů 

aterosklerózy. 

 Tato rigorózní práce se zabývá studiem vlivu atorvastatinu na expresi 

endoteliální NO syntézy u kmene ApoE/LDL receptor deficientní myši.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

 

2.1  Mikroskopická anatomie cév 

 

 Cévní stěna musí splňovat určitý funkční požadavek v daných úsecích 

cévního řečiště. Cévy přivádějící krev tkáním, nazýváme artérie - tepny, které se 

větví na tenčí arterioly, ty přecházejí ve vlásečnice nebo-li kapiláry. Kapiláry pokračují 

do nejtenčích žil - venul, a ty dále přecházejí ve vény - žíly. Žíly odvádějí krev tkáním 

do srdce (Dvorak, 1984). 

 

   

Obr. 1 Krevní řečiště 

http://www.mc.vanderbilt.edu/histology/labmanual2002/labsection2/Cardiovascular03

.htm 
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Cévní stěny se skládají ze tří vrstev. 

 

Tunica intima  

  Vnitřní vrstva je tvořená nesmáčivým plochým povrchem endotelových buněk, 

nazývá se tunica intima. Pod endotelem má vrstvu subendotelového řídkého vaziva. 

 

Tunica media 

 Nejsilnější vrstva stěny cévy se nazývá tunica media. Skládá se 

ze spirálovitých závitů hladkých svalových buněk. Mezi buňkami hladké svaloviny se 

nachází elastická nebo svalová složka. Lamina elastica externa odděluje medii od 

adventicie, lamina elastica interna odděluje medii od intimy. 

 

Tunica adventicia 

 Tunica adventicia je tvořená podélně orientovanými kolagenními a elastickými 

vlákny. Vlákna plynule přecházejí do vaziva v blízkosti cévy, a tím pružně fixují cévu 

k okolí (Dvorak, 1984).   
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Obr. 2 

(A), tunica intima; (B), lamina elastica interna; (C), tunica media; (D), lamina elastica 

externa; (E), tunica adventicia. 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/artery 

 

 

 

  

Oběhový systém má dvě základní složky - makrocirkulační : artérie, vény 

                                                -mikrocirkulační : kapiláry. 

 

ARTERIE dělíme podle velikosti na arterioly, svalové artérie a velké artérie 

elastického typu. 

Arterioly: mají relativně úzký průsvit. Vnitřní vrstva je tvořena endotelovými buňkami. 

Subendotelová vrstva je velmi tenká. Membrána elastica interna chybí.  Svalová 

medie je tvořena 1-5 vrstvami hladkosvalových buněk. Adventicie je tenká.  

Membrána elastica externa chybí. 

 

Artérie svalového typu: vnitřní vrstva je tvořena také endotelem. Subendotelová 

vrstva je širší. Membrána elastica interna je dobře vyvinutá. Medie obsahuje až 40 
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vrstev hladkosvalových buněk. Membrána elastica externa je jen ve větších artériích 

svalového typu. Adventicie je tvořena z kolagenních a elastických vláken.  

 

Velké artérie elastického typu: zde patří aorta a její hlavní větve. Intima je silná, 

subendotelová vrstva, je také silně vyvinutá. Podélná orientace vazivových vláken 

v subendotelové vrstvě hraje důležitou roli při rytmických kontrakcí a dilatací tepen. 

Medie obsahuje hodně elastické složky, mezi kterou též nacházíme hladkosvalové 

buňky (Junquera, 2002). 

 

 

ŽÍLY dělíme podle velikosti na venuly, vény malého, středního a velkého kalibru. 

Souhrně lze říci, že u vén je vnitřní vrstva tvořená endotelem, medie je tenká vrstva, 

skoro neobsahující hladkosvalové buňky, naopak adventicie je silnější vrstva tvořená 

kolagenními vlákny.  

 

KAPILÁRY jsou velmi úzké cévy. Mají průměr jen okolo 7µm. Šířka kapilár se může 

měnit. Většinou odpovídá velikosti červených krvinek. Stěna kapilár je tvořena jen 

jednou vrstvou endotelových buněk, k ní pak zvenčí přiléhá síť retikulárních vláken. 

Organismus je závislý na látkové výměně probíhající tenkými stěnami kapilár. 
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2.2 Endotel   

 

 Endotel je jednovrstvá vystýlka cév, na rozhraní krve a pevných tkání. Funkcí 

endotelu  je mnoho: regulace cévního tonu, permeability, regulace krevní srážlivosti, 

zabránění exprese adhezních molekul. Při poškození těchto funkcí dochází k 

zvýšenému riziku vzniku kardiovaskulárních nemocí (Luksha et al., 2008). 

 

 

 

Obr. 3 Intraluminální a extraluminální působení endotelu (Češka, 2005) 

 

 Endoteliální buňky fungují jako semipermeabilní membrána zajišťující 

obousměrné, řízené přecházení nízkomolekulárních, makromolekulárních látek a 

buněk mezi krví a tkáněmi. Stavba membrány, elektrostatické síly zabraňují volnému 

průchodu látek. Lipofilita membrány omezuje prostup hydrofilních látek. Adhezní 

molekuly exprimované na povrchu endotelu, zajišťují přestup krevních elementů. 

Průchod nebuněčných elementů je umožněn přes paracelulární a transcelulární 

mechanismy. Makromolekuly přecházejí pomocí transportních vakuol, vznikající 

vchlípením a zaškrcením plazmatické membrány (Alfon et al., 1999).  

 Optimální průtok endotel reguluje aktivací a degradací působků.  Mezi hlavní 

vasodilatační působky patří oxid dusnatý (NO), některé prostaglandiny zejména 

prostacyklin (PGI2) a prostaglandin E2. Mezi hlavní vasokonstriktory patří  endotelin-1 

(ET-1), angiotensin II. Dojde-li k poškození endotelu, dochází ke snížené tvorbě 
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oxidu dusnatého (NO), naopak vasokonstrikční faktory se začínají tvořit ve větší míře 

(Lind, 2002) 

 Další funkcí endotelu je udržení nesmáčivého povrchu, zamezující adhezi a 

agregaci destiček, správnou funkci koagulačního a fibrinolytického systému. Reakci  

mezi destičkami a cévní stěnou zabraňují normální endotelové buňky, vyrábějí totiž 

inhibitor adheze a agregace destiček (prostacyklin). Dojde-li k poruše endotelu, 

krevní destičky začnou adherovat k místu poškození. Na subendoteliální komponenty 

hlavně kolagen se absorbuje von Willebrandův faktor VIII. Podstatou adheze je 

interakce mezi specifickými receptory na povrchu destiček a určitými vazebnými 

místy molekuly kolagenu. Dochází k dočasnému obnovení integrity cévy destičkovou 

a později fibrinovou zátkou (Dansky et al., 2001). 

Fibrinolytický systém je velmi důležitý v zamezení ucpání cévy a znovu 

obnovení průtoku krve. Jedna z funkcí je štěpení fibrinu. Tato ve vodě nerozpustná 

bílkovina, vznikající jako produkt srážení krve, se odbourává proteolytickým 

enzymem plasminem, který vzniká aktivací plazminogenu. Endotel produkuje 

tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA) a inhibitor tohoto aktivátoru (PAI). 

V neporušeném endotelu jsou ve vyvážené sekreci (Cannon, 1998). 

 

2.2.1 Endoteliální dysfunkce 

 

 Endoteliální dysfunkce je definována jako lokalizované poškození endotelu, 

charakterizované především zvýšenou propustností cévní stěny, nerovnováhou mezi 

vazoaktivními, hemokoagulačními působky. Důsledkem je proaterogenní účinek a 

převaha vazokonstrikčních faktorů. Představuje časnou, morfologicky němou fázi 

aterosklerózy, toto stadium lze prokázat dlouho před přítomnosti proliferace hladké 

svaloviny. Ke vzniku endoteliální dysfunkce přispívají rizikové faktory aterosklerózy 

např. kouření, hypertenze, diabetes mellitus, obezita, hyperlipoprotenémie. Další 

méně časté příčiny vedoucí k endoteliání dysfunkci jsou toxické vlivy nebo léky (např. 

cytostatika), dále poškození endotelu mechanicky (např. při angioplastikách), 

virovým či antibakteriálním zánětem, atd (Dejana et al., 1997). 

 Jestliže nedojde k odstranění rizikových faktorů a možné farmakologické 

léčbě, funkční změny ve stěně cév, přecházejí na strukturální změny, 

charakterizující rozvoj aterosklerózy. 
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2.3 Ateroskleróza 

 

2.3.1 Rizikové faktory 

 

Ateroskleróza neboli kornatění tepen je zánětlivé chronické onemocnění 

postihující cévní stěny. Příčin, které  se podílí na vzniku a další progresi nemoci je 

mnoho. Nejčastěji nalézáme léze v místech namáhaných krevním proudem, proto je 

velmi důležité, aby pacienti měli stabilizovaný krevní tlak. Mezi hlavní místa  vzniku 

aterosklerózy se řadí arteria carotis communis dextra et sinistra, oblast arcus aorte a 

to oblast hlavních odstupů, arteria coronariae aorta thoracica, aorta abdominalis, a 

také v oblasti odstupů viscerálních větví, arteriae renales, arteriae iliacae a arteriae 

femorales. Z klinického hlediska mají největší význam léze  srdečních věnčitých 

tepen, extrakraniálních tepen zásobujících mozek (Hallan et al., 2006). 

  První krok léčby je odstranění rizikových faktorů (rizikový faktor je statisticky 

významný ukazatel, později vzniknuvší nemoci, přesto ale nemusí být příčinou 

nemoci).  

 

 Klasické dělení rizikových faktoru je na ovlivnitelné a neovlivnitelné. 

  

 Neovlivnitelné: tyto rizikové faktory má člověk od narození nebo do nich 

v průběhu života dospěje, patří mezi ně pohlaví, věk a genetická predispozice. Ženy 

jelikož jsou chráněny ženskými pohlavními hormony – estrogeny, mají rizikový věk až 

od 65let, na rozdíl od mužů, kde se uvádí 55let. Po menopauze ženy rychle dohání 

v rozvoji aterosklerózy muže, jelikož už nejsou chráněny hormony (Muntner et al., 

2005). 
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Ovlivnitelné:  

  

 Porucha metabolismů tuků – je charakterizována zvýšenou koncentrací LDL 

cholesterolu, celkového cholesterolu a triglyceridů. Je-li vysoká hladina tuků, je 

pravděpodobné, že dojde k ateroskleróze. Hladina celkového cholesterolu by neměla 

být vyšší než 5,0 mmol/l. Při vyšších hladinách, jestliže selže dieta, nastupují léky. 

Protiaterogenně působí reverzní transport cholesterolu do jater, který umožňují  HDL-

částice (hight density lipoprotein) (McGill et al., 2001).  

 celkový cholesterol do 5,0 mmol/l  

 LDL cholesterol do 3,0 mmol/l  

 HDL cholesterol vyšší než 1,0 mmol/l  

 Triacylglyceroly do 1,7 mmol/l  

 Kouření - je jeden z nejrizikovějších a nejrozšířenějších faktorů. Zvyšuje výskyt 

ischemické choroby srdeční, a také úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. 

Kouření totiž snižuje koncentrací HLD cholesterolu, který působí protiaterogenně a 

naopak zvyšuje hladinu LDL cholesterolu, což je nežádoucí. Kouření s nižším 

obsahem nikotinu nesnižuje riziko, omezení až zanechání kouření výrazně zlepšuje 

prognózu nemocného (Mehta et al., 1998).     

                                           

 Arteriální hypertenze - je definována jako trvalé zvýšení krevního tlaku na 

hodnoty 140/90 mm Hg. Krevní tlak ovlivníme stravovacími návyky, fyzickou 

aktivitou, snížením hmotnosti a samozřejmě léky. Při hypertenzi je endotel cév více 

namáhán, dochází k větší adhezi monocytů, leukocytů. Při správné léčbě je prokázán 

snížený výskyt kardiovaskulárních onemocnění (Iacoviello et al., 2001).  

 

  

 Obezita - v dnešní době často řešená otázka. Obézní lidé často trpí 

metabolickým syndromem, tento pojem zahrnuje zvýšený krevní tlak, diabetes 

mellitus, hyperlipoproteinémii.  Vše jmenované jsou rizikové faktory aterosklerózy. 

BMI (body mass index) by měl být v rozmezí 20-25.  
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 Diabetes mellitus - diabetici mají vysoké riziko vzniku aterosklerózy, hlavní 

příčinou je vznik glykooxidovaných částic LDL (low density lipoprotein), dochází 

k rozvrácení lipidového metabolismu. Udržování správné glykémie, pomocí diety a 

medikamentózní léčby  je velmi důležité (Mehta et al., 1998).  

 

 Nízká fyzická aktivita - dalším rizikovým faktorem je nedostatek pohybu, 

sedavý způsob života. 
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2.3.2 Patogeneze aterosklerózy 

 

 z patologicko-anatomického hlediska rozlišujeme tři základní formy 

aterosklerózy:  

1. Tukové proužky. 

2. Fibrózní a ateromové pláty. 

3. Komplikované léze.  

 

 

1. Časné léze nacházíme už u dětí, nazýváme je tukové proužky, makroskopicky 

je můžeme pozorovat na vnitřní straně stěn cév, jsou žluté barvy, neprostupují 

do lumina artérie, a proto významně neovlivňují průtok krve. Tukové proužky 

jsou tvořeny pěnovými buňkami, které vznikají z makrofágů. V místě zánětu je 

zvýšený výskyt monocytů, T-lymfocytů, mikrofágů. Ty jsou zde stahovány 

z krevní cirkulace. Endotel je aktivovaný, dochází ke zvýšené expresi 

adhezních molekul superrodiny imunoglobulínů (např. VCAM, ICAM ), ty 

zachycují monocyty, T-lymfocyty a umožňují jim přechod do intimy cév. Tam 

se modifikují na makrofágy. Makrofág, akumuluje lipoproteiny, pohltí-li estery 

cholesterolu, nemůže už vycestovat do krevního oběhu a mění se na pěnovou 

buňku. Druhý způsob vzniku pěnové buňky je z buněk hladké svaloviny, které 

migrují z medie do intimy, kde se také hromadí estery cholesterolu. Tukové 

proužky můžou dále vyvíjet nebo může nastat regrese (Bjorkbacka, 2008). 
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Obr. 4 : Tvorba tukového proužku při ateroskleróze (Češka, 2005) 

 

2. Fibrózní pláty jsou větší, lépe rozeznatelné ostře ohraničené ložiska ve stěně 

cév. Zasahují do lumina cév, dochází ke ztluštění cévní stěny a tím omezují 

průtok krve. V plátech nacházíme buňky hladké svaloviny, makrofágy, pěnové 

buňky, T-lymfocyty. Spodní vrstvy fibrózního plátu mohou být postiženy 

nekrózou.  

 

3. Makroskopicky komplikovaná léze vypadá jako fibrózní plát se změnami 

v důsledku trombózy, přítomnosti erytrocytů. Kalcifikace spojena 

s degenerativními změnami charakterizuje komplikované léze. Vznikají zde 

výrazné klinické projevy aterosklerózy ulcerace, ruptura, tyto místa se poté 

stávají místem přilnuti trombocytů, agregace trombocytů, trombózy. Trombóza 

může být příčinou uzávěru cévy.  
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Obr. 5 Tvorba komplikovaného aterosklerotického plátu (Češka, 2005). 

 

 

 

Obr.6 Ruptura aterosklerotického plátu a tvorba trombu (Češka, 2005). 
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Stabilní a nestabilní plát 

 

 Rozdělení na stabilní a nestabilní plát určuje složení a charakter plátu. 

Nestabilní, obsahuje mnoho lipidů, které tvoří jádro obsahující velké množství 

prozánětlivých buněk. Jádro je kryto tenkou fibromuskulární vrstvou. Nestabilní plát 

neohrožuje svou velikostí, ale častou možnosti ruptury a následnou trombózou, která 

se projeví akutní cévní příhodou. 

Stabilní plát obsahuje malé jádro, kryté silnou fibromuskolární vrstvou. Tento plát 

zasahuje do cévního lumen a snižuje průsvit cévy, orgány a tkáně dostávají méně 

živin z krve, hrozí ischémie (Galkina & Ley, 2007). 

Klinická praxe ukazuje, že změna nestabilního plátu na stabilní, se dostavuje brzo po 

podávání hypolipidemických léků a dodržování správné životosprávy. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Nestabilní a stabilní aterosklerotický plát (Galkina & Ley, 2007).  
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2.4 Oxid dusnatý 

 

 Oxid dusnatý má jednu z hlavních rolí v ovlivnění bazálního tonu a 

vasodilatace cév. Jeho funkce je umocněna při fyziologických (př. fyzická aktivita) i 

patologických (př. zánět) procesech. Tento silný vasodilatátor je produkován 

endotelem, z aminokyseliny L-argininu a to oxidací na jeho guanidinovém dusíku, 

aktivací přes specifický G-protein působením NOS (NO syntáza) (Sessa, 2004).  

 

 

   

 

Obr. 8 Působení NO (Češka, 2005). 
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2.4.1 NO syntáza 

 NOS nacházíme ve dvou isoformách – konstitutivní enzym (eNOS) inducibilní 

enzym (iNOS). Enzym eNOS je v endotelu, krevních destičkách, neuronech, enzym  

iNOS je v mikrofázích, makrofázích a je uvolňován pomocí cytokinů.  

 eNOS reguluje napětí stěn cév, hlavní uvolňovací impuls je shear – stress, což  

je fyzikální stimul, kde dochází k interakci mezi krevním proudem  a  mikrovlákny na 

povrchu endotelu, záleží na jeho intenzitě.  eNOS je také uvolňována hypoxii, 

autakoidy (bradykininem, acetylcholinem, ATP, ADP, histaminem), některými 

hormony estrogeny, vasopresinem. K syntéze NO jsou zapotřebí kofaktory NADPH, 

tetrahydrobiopterin, FMN, FAD. Nicméně zánětlivé cytokiny jako jsou TNF, dále 

lipoproteinová částice LDL, poškození endotelu, kouření, hypertenze, oxidativní stres 

a další, můžou snížit syntézu NO (Mungrue et al., 2003). 

 Basální sekrece NO je důležitá k udržení průchodnosti cév. NO je krátkodobě 

působící lipofilní plyn s poločasem 3-5s. Je inaktivován vazbou na oxyhemoglobin. 

Vasodilatace je jedna z funkcí oxidu dusnatého, mezi další řadíme inhibici adheze 

leukocytů, snižuje expresi adhezivních molekul VCAM-1, ICAM-1, dále snižuje 

permeabilitu endotelu pro aterogenní molekuly, jako jsou LDL, fibrinogen, atd. a je 

také potenciální inhibitor agregace krevních destiček. Vasodilatace je 

zprostředkovaná dvojí cestou: stimulací solubilní guanylátcyklázy, kdy cyklický GMP 

aktivuje cGMP-depedentní protein, který sníží intracelulární hladinu kalcia. Nezávisle 

NO hyperpolarizuje myocyty, což je sledováno otevřením kaliových kanálů (Sessa, 

2004).  

  

 NO může hrát dvojí roli v aterogenezi. NO produkované přes iducibilní enzym 

iNOS, indukovaný pomocí cytokinové stimulaci, může poškozovat endotel. Tato 

izoforma, jak už jsem se zmínila, se nachází v mikrofázích, makrofázích, 

hepatocytech. Tedy vzrůstající hladina NO může přispívat k zvýšenému oxidativnímu 

stresu a tkáňovému poškození při procesu aterogenese (Nachtigal et al., 2005).   
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2.5 Statiny 

 Statiny jsou jedny z nejužívanějších a nejúčinnějších léků v léčbě 

hypercholesterolémie. Bylo prokázáno, že tyto látky snižují mortalitu a morbiditu na 

kardiovaskulární nemoci. Kromě přímého účinku na lipidový metabolismus se 

uplatňuje účinek na endotel, účinek antiproliferační a antiagregační.  

  Jelikož mohou být předepisovány nejen odbornými lékaři, ale také 

praktickými, jejich užívání v populaci je velmi rozšířené (Kapur & Musunuru, 2008). 

 Mechanismus účinku statinů spočívá v inhibici 3-hydroxy-3-methylglutaryl-

koenzymu A reduktázy (HMG-CoA reduktázy) v játrech, tento enzym katalyzuje 

přeměnu 3-HMG-CoA na mevalonát, což je jeden z prvních kroku v syntéze 

cholesterolu. Snížení syntézy vede buňku k zvýšení tvorby cholesterolu, a také 

zvýšení aktivity LDL receptorů, tyto receptory pak ve větší míře vychytávají LDL 

částice z plazmy. Statiny také snižují triacylglyceridy, ale mechanismus ještě není 

plně vysvětlen. Předpokládá se zvýšení clearence a odbourávání VLDL přes LDL 

receptory (Calabro & Yeh, 2005).  

 Statiny jsou metabolizovány v játrech přes cytochrom P - 450, touto cestou 

jsou také metabolizovány jiné léky, proto je na místě zvýšena opatrnost 

v kombinacích  těchto léků (např. cyklosporin, azalidová antibiotika, antimykotika 

itrokonazol, ketokonazol jsou to hlavně kompetitory o izoenzym 3A4, dále bych se 

ještě zmínila o nadměrné konzumaci grapefruidů, nebo grapefruidového džusu, kdy 

také dochází k zablokování odbouravání statinů). Vzniká riziko nežádoucích účinků, 

hlavně myopatie, která se projevuje bolesti svalů, svalovou únavou, nejčastěji při 

kombinaci s dalšími hypolipidemiky  fibráty. Mezi další nežádoucí účinky lze jmenovat 

nauzeu, bolesti hlavy, zácpu, svědění. Ale výskyt těchto nežádoucích účinku je tak 

minimální, že statiny řadíme mezi velmi dobře tolerované léky (Borges, 2005). 
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Obr. 9 Mechanismus účinku statinů  

http://www.farmakoterapie.cz/document/pdf/50.pdf 
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2.5.1 Atorvastatin 

 Atorvastatin je jeden z nejprodávanějších statinů u nás i ve světě. Je to plně 

syntetický statin 3. generace. První generace byly produkty plísní (např. lovastatin, 

simvastatin), druhá generece je semisyntetická (např. fluvastatin), třetí generace je 

už zmiňovaný syntetický atorvastatin. 

Chemickým názvem 7-[3-fenyl-4-fenylcarbamoyl-2-fluorofenyl-5-(2-propyl)pyrrol-1-yl]-

(2R,4R)-2,4-dihydroxyheptanová kyselina 

 

     

 

 

Farmakologické vlastnosti atorvastatinu 

 Tento lipofilní statin je dobře vstřebáván přes trávicí trakt, maximální 

plazmatické koncentrace dosahuje po 1-2h. Jídlo neovlivňuje účinek, může jen 

zpomalit vstřebávání. Výrazně podléhá efektu prvního průchodu v játrech (first-pass 

efekt), jeho biologická dostupnost je proto asi 14%. 

Váže se na plazmatické bílkoviny, má distribuční objem kolem 5,8 l/kg. Jak už jsem 

zmiňovala, je metabolizován přes cytochrom P-450 izoformu 3A4, na aktivní 

metabolity, ale už sám atorvastatin je v aktivní formě, není proléčivo jako jsou jiné 

statiny. Biologický poločas je asi 14hodin, inhibice HMG-CoA reduktázy je 20-30h. 

Při podávání atorvastatinu by měly být zkontrolovaná jaterní funkce, dochází u něho 

k metabolizací v játrech, vylučuje se převážně žlučí. 

 

(hlavní zdroj http://www.farmakoterapie.cz/document/pdf/50.pdf, dále (Češka, 2005). 
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2.6 Zvířecí modely aterosklerózy 

 Ke studiu aterosklerózy jsou využívány zvířecí modely. První zmínka o 

výzkumu aterosklerotických lézí je z roku 1908, kdy Ignatowski popsal ztloustnutí 

intimy v aortě králíka krmeného dietou bohatou na proteiny a tuky. Ale ne všechny 

zvířecí modely používáme k výzkumu aterosklerózy. Mnohé modely omezuje 

velikost. Psy a krysy nejsou vhodné k výzkumu aterosklerózy, protože netvoří 

spontánní léze. Křečci a holubi se užívají příležitostně. Králíci netvoří spontánní léze, 

ale jsou velice citliví na zvýšený příjem cholesterolu v dietě, na ten reagují tvorbou 

lézí v krátkém časovém horizontu. Opice a prasata se podobají nejvíce lidskému 

modelu aterosklerózy, přesto se z důvodu ekonomického, a také obtížného 

zacházeni a krmení nepoužívají. Myš se jeví jako skvělý model aterosklerózy. Jejich 

reprodukční čas je velice krátký, 3 týdny březosti, 6 týdnu do reprodukčního věku, též 

snadné krmení a zacházení, je jeden důvod nejčastěji používaného zvířecího modelu 

(Zadelaar et al., 2007).  

 

Myší model aterosklerózy  

 Při prvních pokusech se ale zjistilo, že myši jsou vůči ateroskleróze 

rezistentní. Hlavním důvodem je fakt, cholesterol se nachází v HLD lipoproteidech, 

které mají antiaterogenní účinky, až po krmení stravou bohatou na tuky a 

obohacenou kyselinou cholovou, došlo k vzrůstu hladiny cholesterolu a tvorbě 

lipoidních proužku.  Po pár měsících se došlo k závěru, že některé kmeny jsou 

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

poblíž aortálního sinu (Jawien et al., 2004). 

  Klíčový rok byl 1992, kdy se pomocí genové technologie vytvořil model 

Apolipoprotein (APO-E) deficientních myší. APO-E hraje důležitou ve vychytávání 

lipoproteinů, nachází se na povrchu lipoproteinových částic. Apo E -KO myši vyvíjejí 

těžkou hypercholesterolemii. Se zvýšenou plazmatickou hladinou lipoproteinů se 

tvoří lipidní proužky, z nichž vznikají fibrózní pláty v oblasti aortálního sinu (Breslow, 

1996). 

 

 Další modelem jsou LDL-receptor KO myši, které mají genetický defekt LDL 

receptoru. Jestliže jsou tyto myši na normální dietě, vyvíjejí se u nich jen malé 

patologické změny. Pokud jsou však krmeny aterogenní dietou, dochází k velkému 
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zvýšení hladin plazmatického cholesterolu. Rychle se u nich vytváří  pokročilé léze 

s nekrotickým jádrem (Bonthu et al., 1997). 

 Jak už bylo zmíněnok, nejčastěji používaný model aterosklerózy jsou 

knokautované myši, dochází k vyřazení  činnosti přesně určeného genu.  Nedávno 

byl vytvořen nový model  apoE/LDL – receptor (LDLr) dvojitě knokautované myši 

(apoE/LDLr – DKO). U nich dochází k prudkému nárůstu aterosklerotických lézí a 

rychle vzniká hyperlipoproteinémie, bez potřeby krmení aterogenní dietou. Proto 

apoE/LDLr – DKO modely jsou velice vhodné k studiu aterosklerózy (Ishibashi et al., 

1994). 
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4. CÍL PRÁCE 

 

Cílem této rigorózní práce bylo navázat na předchozí rigorózní práci a sledovat 

endoteliální expresi endoteliální NO syntézy (eNOS) v aterosklerotických plátech u 

apoE/LDL – receptor deficientních myší. Dále jsme chtěli zjistit, jak je jeho exprese 

ovlivněna podáváním nižší dávky atorvastatinu než tomu bylo u předcházející studie.  
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Experimentální část 

 

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

receptoru, vážící 15–20 gramů, byly zakoupeny v Jackson Laboratories, USA a 

ustájeny ve zvěřinci Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 

 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 

cholesterolová dieta a atorvastatinové, které byla podávána cholesterolová dieta 

obohacena o 50 mg atorvastatinu na 1kg váhy denně. 

Cholesterolová dieta obsahovala 0,15 % cholesterolu. 

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. 
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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). 

 

1.1. 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. 
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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. 

Pro detekci exprese eNOS byla použita metodika EnVision (DAKO) s detekcí 

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

reakci.   

 

Primární protilátky 

Pro detekci eNOS byla použita primární protilátka Rabbit polyclonal to eNOS 

ve zředění1:100 (Santa Cruz Biotechnology, Inc., USA). 

 

Sekundární protilátky 

Jako sekundární protilátka byla použita monoklonální protilátka Goat Anti-

Rabbit EnVision (DAKO).  

 

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) 

a dále digitální černobílou kamerou VDS Vosskuehler CD-1300QB za pomoci 

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

EnVision systém – detekce exprese SMAD2  

1. sušení tkáňových řezů v termostatu (60min) 

2. fixace v acetonu (-20°C; 30min) 

3. oschnutí řezů (15min) 

4. promytí v PBS (2 x 5 min) 

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

6. aplikace primární protilátky (inkubace 60 min) 

7. promytí v PBS (2 x 5 min) 

8. promytí v 3% H2O2 (15 min) 

9. promytí v PBS (2 x 5 min) 

10. aplikace sekundární protilátky (inkubace 30 min) 

11. promytí v PBS (2 x 5 min) 

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

protilátku) 

13. oplach řezů v acetonu 

14. odvodnění řezů (aceton) 

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

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

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

18. montování řezů do Eukittu 

 

Kvantitativní analýza imunohistochemie.  

Plochy exprese Oil Red a eNOS byly kvantifikovány pomocí stereologických 

metod (Nachtigal et al., 2004). Nejprve se nakrájela série řezů o tloušťce 7m (0,385 

mm dlouhé úseky cévy tvořící tzv. referenční objem). Byl proveden systematický 

náhodný výběr řezů z referenčního objemu. První řez pro každé imunohistochemické 

barvení byl vybrán náhodně, a pak se vybral každý jedenáctý řez, takže pět řezů pro 

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

testovací mřížky, která se zvolila tak, abychom napočítali více než 200 průsečíků 

mezi body sítě a aterosklerotickým plátem na jednu cévu (Gundersen et al., 1988). 

Odhadovaná plocha aterosklerotické léze se vypočetla podle vzorce: 
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estA    a  P, 

kde parametr a charakterizuje plochu příslušející jednomu testovacímu bodu a 

P je počet průsečíků mezi body testovací sítě a aterosklerotickou lézí. 

 

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 5.0). 
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VÝSLEDKY 

BIOCHEMICKÁ ANALÝZA 

   U všech myší v experimentu byly stanoveny hladiny celkového cholesterolu, VLDL 

cholesterolu, LDL cholesterolu, HDL cholesterolu a triacylglycerolů (TAG). Výsledky 

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

významně snížilo hladiny celkového cholesterolu, VLDL a LDL (viz. obr.2-4;6). 

Hladiny HDL a TAG však nebyly podáváním atorvastatinu ovlivněny. 

 

Obr. 2: Hladiny celkového cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní 

podávání atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny celkového cholesterolu 

ve srovnání s kontrolní skupinou. (***P≤0,001). 
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Obr. 3: Hladiny VLDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání 

atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny VLDL cholesterolu ve srovnání s 

kontrolní skupinou. (***P≤0,001). 

 

 

Obr. 4: Hladiny LDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání 

atorvastatinu statisticky významně snížilo hladiny LDL cholesterolu ve srovnání s 

kontrolní skupinou. (***P≤0,001). 
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Obr. 5: Hladiny HDL cholesterolu u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání 

atorvastatinu neovlivnilo hladiny HDL cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou. 

 

 

Obr.6: Hladiny triacylglycerolů u experimentálních myší. Osmitýdenní podávání 

atorvastatinu neovlivnilo hladiny triacylglycerolů ve srovnání s kontrolní skupinou. 
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HISTOLOGICKÉ BARVENÍ OLEJOVOU ČERVENÍ 

U všech řezů v kontrolní i atorvastatinové skupině byla pozorována přítomnost 

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

také v oblasti aortálního oblouku. Aterosklerotické léze byly výrazně vyvinuty, 

přičemž u řady z nich byla již nalezena ateromová nekrotická jádra. Obrázky 

naznačují, že podávání Atorvastatinu snížilo intenzitu barvení olejovou červení.  

 

Obr. 12: Barvení olejovou červení u kontrolní skupiny zvířat, kterým byla podávána 

8 týdnů cholesterolová dieta. Šipky ukazují na akumulaci lipidů v aterosklerotických 

lézích. Uprostřed cévy jsou vidět zbytky semilunárních chlopní (hvězdička). Zvětšení 

preparátu 40x. 
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Obr. 13: Barvení olejovou červení u skupiny zvířat, kterým byl podáván 

atorvastatin. Šipky ukazují na akumulaci lipidů v aterosklerotických lézích. Uprostřed 

cévy jsou vidět zbytky semilunárních chlopní. Intenzita a plocha barvení olejovou 

červení se zdá být menší ve srovnání s kontrolní skupinou. Zvětšení preparátu 40x.  
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5.3. IMUNOHISTOCHEMICKÉ BARVENÍ eNOS V OBLASTI AORTÁLNÍHO SINU 

Exprese endoteliální NO syntázy byla pozorována u obou skupin zvířat. Exprese 

eNOS byla pozorována pouze na cévním endotelu a to jak na povrchu 

aterosklerotického plátu tak i mimo něj (viz obr. 14). (viz obr. 15). 

 

Obr. 14: Imunohistochemické barvení eNOS u kontrolní skupiny zvířat. Slabá 

exprese je pozorována na cévním endotelu (šipka). Zvětšení 100x. 
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Obr. 15: Imunohistochemické barvení eNOS u skupiny zvířat, kterým byl podáván 

atorvastatin. Mnohem silnější exprese ve srovnání s kontrolní skupinou je 

pozorována na cévním endotelu na povrchu plátu i mimo něj (šipky). Zvětšení 100x. 
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5.4. STEREOLOGICKÁ ANALÝZA HISTOLOGICKÉHO BARVENÍ 

OLEJOVOU ČERVENÍ 

Stereologická analýza prokázala, že 8 týdenní podávání atorvastatinu statisticky 

významně snížilo velikost aterosklerotických plátů posuzováno plochou barvení 

olejovou červení (viz graf 2). 

 

Graf 2: Stereologická analýza velikosti plochy barvení olejovou červení. 

Atorvastatin signifikantně snížil velikost aterosklerotických plátů ve srovnání 

s kontrolní skupinou. (***P≤0,001). 
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5.5. STEREOLOGICKÁ ANALÝZA IMUNOHISTOCHEMICKÉHO 

BARVENÍ eNOS 

Stereologická analýza exprese eNOS sledovala endoteliální exprese tohoto 

markeru na plátech i mimo ně. (viz graf 3).   

 

Graf 3: Stereologická analýza endoteliální exprese eNOS v cévní stěně. 

Atorvastatin signifikantně zvýšil endoteliální expresi eNOS ve srovnání s kontrolní 

skupinou. (***P≤0,001). 
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Diskuse 

 

Ateroskleróza je difúzní proces, který začíná v časném dětství, postupně 

asymptomaticky progreduje a v dospělosti se klinicky manifestuje jako ischemická 

choroba srdeční, ischemické poškození centrálního nervového systému a periferní 

cirkulace.  

Ateroskleróza je onemocnění velkých tepen, které je charakterizováno 

akumulací lipidů, přítomností zánětlivých elementů, buněk hladkého svalstva a 

extracelulární matrix v subendoteliálních vrstvách stěny tepny. Přes řadu pokroků v 

poznatcích o tomto onemocnění zůstávají ateroskleróza a její komplikace vedoucími 

příčinami morbidity a mortality ve vyspělých zemích.  

Centrálním spouštěcím faktorem v rozvoji aterogeneze je dnes považována 

zánětlivá reakce v cévní stěně, respektive rozvoj endoteliální dysfunkce, která je 

primárně charakterizována snížením produkce NO s následnou převahou 

proaterogenních faktorů (Ross, 1999).   

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

nejvýznamnějšími léky statiny. Statiny (někde uváděny též pod názvem vastatiny) 

jsou v současné době považovány za nejúčinnější hypolipidemika. Jsou to 

kompetitivní inhibitory klíčového enzymu v biosyntéze cholesterolu - 3-hydroxyl-3-

methylglutarylkoenzymA-reduktázy (HMG-CoA reduktáza).  Jednotlivé statiny se liší 

relativní účinností a tzv. nelipidovým působením, tj. antiagregačním, 

antiproliferativním účinkem, vlivem na úpravu endoteliálních funkcí, stabilizací 

ateromatózních plátů aj (Arnaud & Mach, 2005). Cílovým orgánem zásahu statinů 

jsou játra.  

Od roku 1986 se vědecké skupiny v různých laboratořích snažily vyvolat 

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

rozšířeným modelem ke studiu aterosklerózy. Na rozdíl od lidí, myši nemají 

cholesterylester transfer protein (CETP) a proto kolem 70% celkového cholesterolu 

se nachází v částečkách lipoproteinu o vysoké hustotě (HDL). To může být hlavní 

přispívající faktor k rezistenci k aterogenesi (Paigen et al., 1987). 

Transgenní myši poskytují vynikající příležitost studovat vzájemné ovlivňování 

genů během aterogeneze. Jako první úspěšně vymazaný gen u myší byl 

apolipoprotein E (apo E) (Nakashima et al., 1994). Postupně vznikla celá řada 
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dalších myších modelů s upravenými geny. Například LDL KO myši, což jsou modely 

s inaktivovaným ligandem pro LDL receptor (Breslow, 1996). Dále pak hepatic-lipase 

KO myši exprese lidského apo B100 a CETP. Tyto modely vyvíjejí léze všech fází 

s morfologickými charakteristikami blízce podobnými člověku na stejných místech 

cévního stromu. Aterosklerotické léze mají několik společných charakteristických 

rysů jako u člověka. Apo E-KO myši jsou nejčastěji používané experimentální modely 

aterosklerózy (Jawien et al., 2004). 

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 (Ishibashi et al., 1994). U 

těchto myší se vyvíjejí nejen lipidní proužky, ale také fibromuskulární pláty, typické 

pro aterosklerózu u lidí. Tyto léze se formují v aortě, v břišní aortě, v hlavních větvích 

karotid, interkostálních, mesenterických, renálních a iliálních arteriích a také v 

proximálních částech koronárních, femorálních a subklaviálních arterií. Lipidní 

proužky se objevují po deseti týdnech a léze obsahující pěnové buňky a 

hladkosvalové buňky se objevují po patnácti týdnech diety. Fibromuskulární pláty 

jsou patrné po dvaceti týdnech, obsahují nekrotické jádro a fibromuskulární čepičku z 

hladkosvalových buněk obklopených elastickými vlákny a kolagenem. U starších 

myší se fibromuskulární pláty vyvíjejí, u pokročilých lézí je patrná destrukce buněk 

medie s příležitostným vývojem aneuryzmat. Rozsáhlá proliferace fibrózní tkáně 

může zúžit lumen cévy, či dokonce způsobit její úplnou okluzi. Komplikované léze 

charakterizované trombózou se však nevyskytly (Hofker & Breuer, 1998). 

Cévní endotel je metabolicky aktivní endokrinní orgán, který je zdrojem mnoha 

faktorů a mediátorů regulujících udržování normální hemostázy a homeostázy. Patří 

sem zejména vasodilatační látky (NO, PG2), vasokonstrikční látky (endotelin-1, 

tromboxan A2, PGH2), některé složky renin-angiotenzního systému, různé 

trombogenní a antitrombogenní faktory, fibrinolytické aktivátory a inhibitory, 

metabolity kys. arachidonové, lysozomové enzymy, volné radikály, adhezivní 

molekuly, cytokiny a neuropeptidy. Všechny tyto látky jsou biologicky velmi účinné a 

proto jich normální (neaktivovaný) endotel tvoří ve fyziologických množstvích a 

potřebném poměru (Vanhoutte, 1996). Dysfunkci endotelu je možné charakterizovat 

jako stav jeho poškození nebo abnormální funkce, který může vyvolat kompenzační 
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opatření, ale i těžké poškození cév a okolní tkáně. Základní roli při posuzování 

funkčnosti endotelu hraje produkce NO na které se fyziologicky podílí endoteliální 

NO syntáza. Endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS nebo NOS3) je 

rozhodujícím regulátorem kardiovaskulární homeostázy, remodelace cév a 

angiogeneze. Oxid dusnatý (NO) vzniklý díky endoteliální syntáze (eNOS) funguje 

jako endogenní vazodilatační molekula, která reguluje tonus krevních cév a která 

rovněž zajišťuje antitrombotické, antiproliferativní a antiapoptické prostředí v cévní 

stěně (Sessa, 2004). K projevům snížené produkce eNOS patří zvýšená adhezivita  

pro leukocyty a trombocyty, zvýšená propustnost, změna antikoagulačních vlastností 

na prokoagulační a produkce prozánětlivých cytokinů a růstových faktorů. Řada 

autorů v předcházejících studiích prokázala pozitivní vliv statinů na expresi eNOS 

(Aikawa et al., 2002). V poslední studii byl dále prokázán pozitivní vliv podávání 

atorvastatinu na expresi eNOS právě u ApoE/LDL receptor deficientní myši 

(Nachtigal et al., 2009). V této studii byla použita poloviční dávka atorvastatinu, tedy 

50mg/kg a den a opět byl pozorován hypolipidemický efekt, antiaterogenní (snížená 

plocha oil red) a také zvýšená plocha exprese eNOS v kořenu aorty. Tato práce tedy 

potvrzuje předešlé výsledky i s nižší dávkou statinů. Celkově jsou tyto výsledky 

cenné zejména s ohledem na studie probíhající na Katedře biologických a lékařských 

věd, protože exprese eNOS zřejmě souvisí s chováním kaskády TGFβ1 a také jeho 

receptorů jako je např. endoglin. 
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Závěr 

 

Výsledky této rigorózní práce prokázaly expresi eNOS v cévním endotelu 

aterosklerotických plátů u apoE/LDLR deficientního myšího modelu aterosklerózy.  

 

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

hypolipidemickému a antiaterogennímu účinku. 

 

Stereologická analýza exprese eNOS prokázala nárůst exprese eNOS ve 

stěně cévy. 

 

Tyto výsledky potvrzují benefiční vliv podávání statinů na cévní endotel. 
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