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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Apo E   apolipoprotein E 

CRP   C-reaktivní protein 

DAB   diaminobenzidin 

EDTA   draselná sůl ethylendiamintetraacetátu 

EGF   epidermal growth factor, epidermální růstový faktor   

HDL   high density lipoprotein, lipoproteiny o vysoké hustotě 

HMG-Co A    hydroxy-methyl-glutaryl koenzym A 

ICAM-1  Intercellular Cell Adhesion Molekule, adhezní molekula 

ICHS   ischemická choroba srdeční 

IL-1   interleukin 1 

LDL   low density lipoprotein, lipoproteiny o nízké hustotě 

MCP-1  monocytární chemotaktický protein-1 

M-CSF macrophage colony stimulating factor, růstový hormon  

makrofágy 

MDGF   monocyte-derived growth factor, růstový faktor monocytů 

NADPH  redukovaná forma nikotinamidadenindinukleotidfosfátu 

NO   oxid dusnatý 

OCT   tissue freezing medium (zmrazovací směs) 

PAI-1   inhibitor aktivátoru plazminogenu 

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

PDGF  platelet -derived growth factor, destičkový růstový faktor 

PECAM-1  Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 

PSGL-1  P-selektin glykoprotein ligand-1 

TAG  triacylglyceroly 



TGF  transforming growth factor, transformující růstový faktor 

TNF-  tumor necrosis factor 

tPA  tkáňový aktivátor plazminogenu 

VCAM-1  Vascular Cell Adhesion Molecule, adhezní molekula 

VLDL very low density lipoprotein, lipoproteiny o velmi nízké 

hustotě 



1. ÚVOD 

 

 Ateroskleróza je dlouhodobě probíhající onemocnění cévní stěny, které 

postihuje velké a střední cévy tepenného řečiště. Dochází ke změně intimy artérií 

spojené s ukládáním lipidů (cholesterolu), polysacharidů a krevních elementů a 

v dalším vývoji k tvorbě fibrózní tkáně provázené ukládáním vápenatých sloučenin, 

se změnou v medii arterií. Ateroskleróza může vést k redukci nebo až obstrukci 

krevního průtoku [1]. 

Ateroskleróza, respektive choroby na jejím podkladě vznikající, jsou příčinou 

více než poloviny úmrtí v naší civilizaci, ale také je nejčastější příčinou úmrtí ve 

vyspělých státech Evropy a USA. Na počátku 20.století byla ateroskleróza v ČR 

poměrně vzácným postižením, pak ale začal její výskyt prudce stoupat až do dnešní 

doby, kdy patří ČR v úmrtnosti na komplikace aterosklerózy na přední místa ve 

světě. 

Vlastní aterogeneze má typickou multifaktoriální etiologii, podílejí se faktory 

genetické i vliv prostředí. Jde o faktory, které poškozují cévní endotel a navozují 

první stadium v jejím rozvoji - endoteliální dysfunkci. Mezi těmito rizikovými faktory 

má dominantní postavení zvýšená koncentrace LDL cholesterolu, který je vždy 

základem aterosklerotického ložiska [2].  

Tato rigorózní práce se zabývá studiem exprese adhezních molekul, 

konkrétně exprese molekul VCAM-1 a ICAM-1 v cévní stěně (v oblasti aortálního sinu 

a aortálního oblouku) u 3 různých myších modelů aterosklerózy. Sleduje expresi 

těchto markerů během podávání standardní a aterogenní laboratorní diety a jejích 

změny po krátkodobém farmakologickém ovlivnění hypolipidemikem atorvastatinem.  

 



2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Mikroskopická anatomie cév 

Krevní cévy jsou arterie, vény a kapiláry. Arterie a vény tvoří makrocirkulační 

systém, zatímco kapiláry se podílí na mikrocirkulaci. Jejich cévní stěna je tvořena 

třemi základními vrstvami : 1) Tunica intima 

                                            2) Tunica media 

                                            3) Tunica adventicia 

 

1) Tunica intima  

 Tunica intima je tvořena vrstvou endotelových buněk, které vystýlají vnitřní 

povrch cév. Jsou uloženy na bazální membráně tvořené především kolagenem, 

glykoproteinem lamininem a proteoglykany. 

 Lumen cév vystýlá endotel. Odděluje krevní buňky od extravaskulární tkáně. 

Tvoří ho jednovrstevný plošný epitel. K udržení cévní permeability slouží zejména 

mezibuněčné spoje. 

 Mezibuněčných spojení existují celkem tři typy. Zonulae occludentes (tigh 

junctions) patří mezi nejtěsnější spojení mezi buňkami. Tyto spoje se vyskytují hlavně 

mezi mozkovými endoteliálními buňkami v oblasti hematoencefalické bariéry. Dalším 

typem těchto spojení jsou nexy (gap junctions) a zonulae adherentes (adherens 

junctions). Hlavní složkou zonulae adherentes je VE-kadherin [3].  

 Pod endotelem se nachází vrstva subendotelového řídkého vaziva, přičemž 

existují rozdíly v jejím složení u jednotlivých typů cév. Arterie svalového typu zde mají  

hladkosvalové buňky. Arterie elastického typu mají subendotelovou vrstvu silně 

vyvinutou. Vazivová vlákna jsou orientována podélně a hrají důležitou roli při 



deformaci endotelu během kontrakce a dilatace. Oproti tomu, vény mají 

subendotelovou vrstvu velmi tenkou a bez hladké svaloviny. Kapiláry se skládají 

pouze z vrstvy endotelových buněk stočených do trubice. 

 

2) Tunica media 

 Tunica media je složena z koncentrických hladkosvalových buněk, mezi 

kterými se nachází elastická vlákna a proteoglykany. Směrem k adventicii je medie 

oddělena blankou nazvanou lamina elastica externa a od intimy ji odděluje lamina 

elastica interna. 

 U arterií tato vrstva dominuje, obsahuje cirkulárně uspořádané vrstvy 

hladkosvalových buněk. Zejména pak u arterií svalového typu může medie 

obsahovat až 40 vrstev hladkosvalových buněk. Oproti tomu, pro velké arterie 

elastického typu jsou typické perforované elastické blanky, mezi kterými jsou 

hladkosvalové buňky a retikulární vlákna. 

 Žíly mají medii mnohem tenčí než arterie. Tvoří ji svazečky hladkosvalových 

buněk smíšených s retikulárními vlákny a jemnou síťovinou elastických vláken. 

 Pericyty nahrazují tunicu medii v kapilárách. Obsahují myosin, aktin a 

tropomyosin, což jim dává kontrakční schopnost. 

 

3) Tunica adventicia 

 Tunica adventicia se skládá z podélně orientovaných kolagenních a 

elastických vláken. Mohou se zde vyskytovat fibroblasty a tukové buňky. Adventicie 

plynule přechází do vaziva, kterým prochází.  

 Velké arterie mají v adventicii lymfatické cévy, vasa vasorum a nervy, velké 

množství fibroblastů a tukových buněk. 



 U vén tvoří adventicie dominantní část cévní stěny. Je tvořena kolagenními 

vlákny. Vény umístěné pod úrovní srdce mají v adventicii podélné svazky hladké 

svaloviny. 

 Vrstva kolagenních vláken nahrazuje tunicu adventicii u kapilár [4]. 

 

 

2.2 Endotel 

 

2.2.1 Funkce endotelu za fyziologických podmínek 

Hlavní funkce endotelu spočívají zejména v udržení cévního tonu, regulaci 

krevní srážlivosti, fibrinolytického systému a zánětlivých procesů. Porušení složitého 

komplexu interakcí mezi  buňkami cévní stěny a buňkami v lumen cév znamená 

zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních nemocí. 

Hlavní funkcí endotelu je udržení cévního tonu. Cévní tonus vzniká na základě 

vyvážené produkce vasodilatátorů a vasokonstriktorů. Mezi hlavní vasodilatátory 

patří oxid dusnatý (NO). NO je syntetizován endoteliální NO syntázou, která 

katalyzuje přeměnu L-argininu na NO v endoteliálních buňkách. NO zprostředkovává 

dilataci cév a inhibuje adhezi leukocytů, agregaci destiček  a proliferaci 

hladkosvalových buněk. Tak chrání cévní stěnu proti rozvoji aterosklerózy a 

trombózy.  Hlavním vasokonstriktorem je angiotenzin II. 

Endotel kontroluje prostup jak pro buněčné elementy, tak pro nebuněčné 

krevní komponenty. Nebuněčné komponenty využívají pro svou cestu jak 

paracelulární, tak transcelulární transportní mechanismy. Prostup krevních elementů 

(především leukocytů) je realizován pomocí vazoadhezních molekul, kterých endotel 

na svém povrchu exprimuje celou řadu. Migrace leukocytů začíná aktivací a interakcí 



selektinů, tyto interakce zprostředkovávají prvotní kontakt leukocytů (L-selektiny) 

s aktivovaným endotelem   (E-selektiny, event. P-selektiny), a přechází do tzv. 

rolování leukocytů podél endoteliálních buněk. Následuje vazba mezi integriny na 

povrchu leukocytů   (LFA-1, MAC-1) a příslušnými adhezními molekulami na povrchu 

endoteliálních buněk (ICAM-1, VCAM-1). Tato vazba je silnější, dochází k adhezi 

leukocytů. Třetí fáze - transmigrace leukocytů  do subendoteliálních prostor – je 

zprostředkována dalšími adhezními molekulami (PECAM-1) a cytokiny (MCP-1). 

Endotel ovlivňuje krevní srážlivost produkcí např. tkáňového faktoru nebo von 

Willebrandova faktoru. Fibrinolytický systém je regulován syntézou a sekrecí 

tkáňového aktivátoru plasminogenu  (tPA) a jeho hlavního fyziologického inhibitoru 

PAI-1 (inhibitor aktivátoru plazminogenu), jejichž sekrece je za fyziologického stavu 

vyvážená, zatímco produkce PAI-1 je hojná v aterosklerotické cévní stěně [5]. 

Endotel se také podílí na zánětlivé reakci, a to produkcí cytokinů a adhezních 

molekul [6]. 

2.2.2 Endoteliální dysfunkce 

Dysfunkce endotelu vede k poruše relaxace cév, podporuje agregaci destiček, 

zvyšuje proliferaci cévní hladké svaloviny a adhezi leukocytů k povrchu endotelových 

buněk. Tento proces iniciují některé rizikové faktory, např. kouření, věk, 

hypercholesterolémie, hyperglykémie nebo hypertenze.  

Endoteliální dysfunkci charakterizuje pokles  či zánik tvorby vasodilatačních a 

antitrombotických faktorů a vzrůst tvorby vasokonstriktorů a protrombotických faktorů. 

Endoteliání buňky dále pod vlivem prozánětlivých stimulů exprimují povrchové 

adhezní molekuly a produkují leukocytární chemotaktické faktory a zánětlivé 

cytokiny, usnadňující zachycení cirkulujících leukocytů. Díky tvorbě zánětlivých 

faktorů se endoteliální dysfunkce účastní adheze monocytů a T lymfocytů a podílí se 



na jejich přeměně na pěnové buňky. Dále participuje na migraci a proliferaci hladkých 

svalových buněk a na tvorbě extracelulární matrix, což vede k formování 

aterosklerotického plátu [7]. 

Endoteliální dysfunkce je tedy velkou změnou v  endoteliálním fenotypu, která 

přispívá k rozvoji a klinickým projevům aterosklerózy. Významně se podílí také na 

pozdních stadiích nemoci a hraje roli i při akutních koronárních syndromech [8]. 

 

 

2.3 Ateroskleróza 

Aterosklerózu lze definovat jako chronické onemocnění cévní intimy, 

provázené akumulací cholesterolu, fibrózní tkáně, některých dalších komponent krve 

a změnami v medii cévní stěny. Etiopatogeneze aterosklerózy je multifaktoriální 

proces. Vzniká jako specifická reakce na nespecifické poškození cévní stěny [9].  

Známe řadu faktorů, které se na jejím vzniku podílejí a nazýváme je rizikovými 

faktory. Vzhledem k tomu, že se jedná o multifaktoriální onemocnění, pro vznik a 

progresi aterosklerózy je důležité společné působení těchto faktorů [10].  

 

2.3.1 Rizikové faktory 

Kardiovaskulární onemocnění jsou ve vyspělých zemích nejčastější příčinou 

úmrtí. Jedním z nejvýznamnějších úspěchů lékařství bylo odhalení rizikových faktorů, 

které vzešlo z velkých kohortových studií. Rizikové faktory pro vznik aterosklerózy 

můžeme rozdělit jednak na potenciálně neovlivnitelné a jednak na ty, které je možné 

vhodným zásahem ovlivnit [9].  

 

 Neovlivnitelné: 



 

Tělesná inaktivita a věk - pravidelný tělesný pohyb je nedílnou součástí prevence 

aterosklerózy. Výskyt aterosklerózy narůstá se zvyšujícím se věkem. Za rizikové 

skupiny z hlediska kardiovaskulárních onemocnění je považován věk nad 45 let u 

mužů a nad 55 let u žen.  

 

Genetická predispozice a pohlaví - genetická predispozice ovlivňuje hlavně rizikové 

faktory jako je hypertenze, diabetes mellitus, trombogenní faktory a další. Mezi 

nejvíce rizikově genetické predispozice patří familiární hypercholesterolémie 

(zvýšená hladina VLDL a LDL cholesterolu). U mužů přicházejí aterosklerotické 

změny o 10 let dříve než u žen. Ženské pohlavní hormony působí protektivně, po 

snížení jejich hladiny v menopauze dochází ke zrychlení vývoje aterosklerózy. 

 

 

 

 

 

 

Ovlivnitelné: 

 



Kouření - je jedním z nejrozšířenějších rizikových faktorů. K rozvoji aterosklerózy 

přispívá aktivní i pasivní kouření. Zvýšený oxidační stres spojený s kouřením 

indukuje endoteliální dysfunkci, ale i rozvoj dyslipidémie (nízký HDL cholesterol, více 

oxidovaných LDL) a hemodynamický stres (tachykardie, přechodný vzestup TK). 

Snižuje se tolerance k fyzické zátěži [11]. 

 

Hypertenze - primární působení vysokého TK v aterogenezi spočívá v odlupování 

endoteliálních buněk a k častější ztrátě integrity endotelu. Ztráta selektivní bariéry 

mezi intravasálním prostorem a arteriální stěnou vede k akceleraci toku aterogenních 

lipoproteinů a zvyšování pravděpodobnosti invaze monocytů. Zvýšení systolického 

krevního tlaku je pak významnějším rizikovým faktorem než zvýšení diastolického 

krevního tlaku. Léčba hypertenze snižuje riziko kardiovaskulárních příhod bez ohledu 

na věk [12].  

 

Porucha metabolismu lipidů - nejzávažnější je zvýšená hladina plazmatické 

koncentrace LDL cholesterolu, která výrazně urychluje vznik aterosklerózy. Snížení 

jeho koncentrace o 1 % vede k poklesu rizika koronárních příhod o asi 2 %. Není 

zatím jasné, jaké jsou optimální koncentrace LDL cholesterolu v krvi. Současná 

doporučená koncentrace <3 mmol/l je doporučena pro primární i sekundární prevenci 

ICHS. 

Naopak zvýšená koncentrace HDL cholesterolu eliminuje riziko zvýšeného 

LDL cholesterolu. Zvýšení HDL cholesterolu o 1 % snižuje riziko koronárních příhod 

o 2-3 %. Žádoucí koncentrace HDL cholesterolu je > 1,0 mmol/l. Zvýšení HDL 

cholesterolu nad 1,6 mmol/l je tzv. negativním rizikovým faktorem, „eliminuje“ vliv 

jiného rizikového faktoru. 



 Zvýšená koncentrace triglyceridů je samostatným nezávislým rizikovým 

faktorem ICHS u žen i u mužů, vyšší riziko  přináší ženám. Doporučená koncentrace 

triglyceridů je < 2,0 mmol/l [13]. 

 

Diabetes mellitus - působí rozvoj aterosklerózy hlavně narušením metabolismu lipidů. 

Nejvhodnějším léčebným postupem je dosažení co nejfyziologičtějších hodnot 

glykémie u pacientů. 

 

Homocystein - zvýšená hladina homocysteinu se klinicky projevuje aterosklerotickými 

změnami na tepnách. Způsobuje přímé poškození cévního endotelu, stimulaci 

oxidačního stresu, proliferaci cévních myocytů a další.  Homocystein je intermediální 

produkt metabolizmu esenciální aminokyseliny methioninu. 

 

Nevhodná strava a obezita - především nevhodná je energeticky nadbytečná strava 

s přemírou tuků, zvláště nasycených, cholesterolu i cukrů. Naproti tomu protektivně 

působí hlavně vegetariánská strava (zelenina, vláknina, rybí olej). 

 

Alkohol - negativně působí pravidelný příjem vyšších dávek alkoholu. Malé dávky 

naopak působí protektivně ( zvláště pokud současně obsahuje vyšší koncentraci 

flavonoidů, jak je tomu u červeného vína). 

 

Železo - zvýšené zásoby železa, vyjádřené jako plazmatická koncentrace feritinu, 

jsou rizikovým faktorem aterosklerózy. Předpokládá se jeho peroxidační působení na 

LDL cholesterol. 

 



Zvýšená koncentrace plazmatického histaminu - je prokázáno, že výrazně zvýšená 

koncentrace histaminu (zvyšuje se např. při deficitu vitaminu C a vlivem stresu)  

poškozuje funkci arteriálního endotelu.  

 

Infekční agens - uvažuje se o některých bakteriálních (Chlamydia pneumonae, 

Helicobacter pylori) a virových patogenech ( virus Herpes simplex, Cytomegalovirus). 

Jedním z příčin je schopnost bakteriálních kmenů produkovat faktory shlukující 

trombocyty, dále stimulovat produkci zánětlivých mediátorů, které se významně podílí 

na rozvoji aterosklerózy [11]. 

 

2.3.2 Patofyziologie aterosklerózy 

Proces vzniku aterosklerózy probíhá v několika charakteristických fázích, které 

v případě dlouhodobého trvání aterogenních faktorů vedou ke vzniku klinických 

komplikací, nejčastěji ischemie srdce, mozku a dolních končetin. 

  

Lipidní proužky –  lipidní proužky jsou shluky pěnových buněk. Tento typ lézí 

je první fází aterosklerózy a nachází se již u dětí a mladých lidí [14].  

 Aterogenní proces se odvíjí od endoteliální dysfunkce, popsané výše. 

Spolupůsobením aterogenních faktorů dochází ke zvýšené kumulaci LDL v intimě 

cév. Zde se oxidačními procesy mění a vážou se na subendoteliální proteoglykany a 

kolagen [15]. Oxidované LDL přímo aktivují endotel, působí chemotakticky na 

monocyty a zvyšují endoteliální expresi P-selektinu, VCAM-1 a ICAM-1.  Výsledkem 

je aktivace cirkulujících monocytů a T lymfocytů a jejich prostupu do intimy cév [16]. 

První fáze prostupu leukocytů do subendoteliálních prostor se nazývá 

„kutálení po endotelu“ a spočívá v interakci mezi lektinovými receptory leukocytů a 



selektiny. Vytvoření pevné vazby je zprostředkováno interakcí mezi adhezními 

molekulami VCAM-1 a ICAM-1 a integriny. Transmigraci leukocytů umožňuje 

molekula PECAM-1, která se nachází v mezibuněčných spojích endoteliálních buněk 

a interaguje s  PECAM-1 molekulou na leukocytech [17].  

 V této fázi dominují v intimě monocyty. Jsou pod vlivem působení růstových 

faktorů jako EDGF (endothelium-derived growth factor) nebo faktorů stimulujících 

tvorbu kolonií jako např. M-CSF, díky kterým dochází k  transformaci monocytů na 

makrofágy. Makrofágy vychytávají prostřednictvím svých receptorů oxidované 

lipoproteiny, které nemohou být katabolizovány cestou LDL receptorů. Estery 

cholesterolu se tedy kumulují intracelulárně. Vznikají tzv. pěnové buňky a jejich 

nahromaděním lipidní proužky [18]. 

 

Fibromuskulární plát – pro jeho vytvoření je charakteristická zejména 

migrace hladkosvalových buněk z medie do intimy a proliferace extracelulární matrix. 

 Makrofágy, podílející se na tvorbě lipidních proužků, produkují řadu látek, 

které ovlivňují další formování aterosklerotické léze. Ve velké míře produkují 

chemokin MCP-1, který zesiluje chemotaxi a podílí se na další akumulaci makrofágů 

v lézi. Dále produkují společně s endotelem destičkový růstový faktor (PDGF), 

monocytový růstový faktor (MDGF) a zánětlivé IL-1β a IL-8, které přispívají ke změně 

kontraktilního fenotypu hladkosvalových buněk na fenotyp syntetický a také podporují 

proliferaci a migraci hladkosvalových elementů. TNF-α produkovaný aktivovanými 

makrofágy společně s IL-1β zvyšuje expresi adhezních molekul VCAM-1 a ICAM-1 

[19]. 

V této fázi vstupují do procesu aterogeneze hladkosvalové buňky. Normálně 

se nacházejí v kontraktilním stavu, podílejí se na udržení cévního tonu, na syntéze 



extracelulární matrix v medii a na reparaci cévní stěny při různých poraněních [20]. 

Po změně na syntetický fenotyp (pomocí růstových faktorů a chemokinů makrofágů a 

T lymfocytů) dochází k rozrušení bazální membrány   a změně exprese některých 

adhezních molekul. Hladkosvalové buňky se uvolní z vazby na extracelulární matrix v 

medii a transmigrují do intimy, kde se vážou prostřednictvím VCAM-1 a ICAM-1 

molekul na endotelové buňky, makrofágy a leukocyty. V intimě začnou hladkosvalové 

buňky produkovat složky extracelulární matrix, zejména kolagen [21]. 

Kolagen je v aterosklerotických lézích tvořen nejen hladkosvalovými buňkami, 

ale i endoteliálními buňkami a fibroblasty. Syntéza kolagenu souvisí jak se změnou 

fenotypu, migrací a proliferací hladkosvalových buněk, tak s řadou lokálních i 

systémových činitelů (TGF-β, PDGF,  angiotensin II, IL-1, homocystein a mechanické 

napětí stimulují tvorbu kolagenu) [22]. 

Za předpokladu, že aterogenní faktor přestane v tomto stadiu působit, 

endotelové buňky ještě mohou regenerovat a postupně obnovit svou funkci. 

Výsledkem je pouhé ztluštění intimy, která obsahuje pouze jednu nebo dvě vrstvy 

myocytů, které se zde normálně nevyskytují. Pokud aterogenní faktory stále působí, 

onemocnění se dále rozvíjí [23]. 

 

Ateromový plát – je to již pokročilá aterosklerotická léze, kde došlo 

k vytvoření nekrotického lipidového jádra, zformování fibromuskulární čepičky a 

ukládání vápenatých iontů. 

Makrofágy dále pohlcují lipoproteinové částice a částečně dochází k jejich 

kumulaci ve střední části plátu. Zvýšeně akumulují volný cholesterol, zatímco 

v počátečních stadiích pohlcovaly estery cholesterolu. Cytotoxické účinky volného 

cholesterolu zřejmě vedou k odumírání makrofágů. Po zániku makrofágů se lipidy 



akumulují extracelulárně, uvolní se hydrolytické enzymy a zánětlivé substance a 

vytvoří se nekrotické lipidové jádro [24]. 

Také migrace hladkosvalových buněk z intimy do medie pokračuje, a to 

směrem k povrchu aterosklerotického plátu přes lipidové jádro. Stále syntetizují 

extracelulární matrix, zejména kolagen, elastin a proteoglykany. Všechny tyto děje 

vedou k vytvoření tzv. fibromuskulární čepičky na povrchu aterosklerotického plátu. V 

nekrotických oblastech plátu navíc dochází k ukládání vápníku a mineralizaci. 

Pokročilé aterosklerotické léze jsou vždy potenciálně velmi nebezpečné, 

protože často způsobují stenózu cévy. Pokud se propustnost cévy zmenší pod 15%, 

dochází často k projevům ischemie, nejčastěji anginy pectoris. Klinické komplikace 

aterosklerózy jako je infarkt myokardu ale nezávisí na stupni cévní obstrukce, 

vznikají především jako následek trombózy [25]. 

 

Vznik trombu – Toto stadium je vlastně již klinickou komplikací aterosklerózy. 

Ke vzniku trombu může dojít buď při erozi endotelu nebo při ruptuře plátu. Na vzniku 

trombózy se podílí celá řada faktorů, které často patří mezi obecné rizikové faktory 

aterosklerózy. Jsou to hyperlipidémie, hyperhomocysteinémie, diabetes, zvýšená 

koagulační aktivita, snížená fibrinolytická aktivita atd. [26]. 

Malá eroze endotelu znamená expozici kolagenu a tkáňového faktoru 

destičkám, čímž vznikají mikrotromby. Vznik těchto mikrotrombů nemá žádný klinický 

význam. Pokud je eroze a destrukce endotelu větší, dochází ke vzniku tzv. 

červeného trombu, který obsahuje velké množství destiček, červených krvinek a 

fibrinu. Tento trombus postupně uzavírá lumen cévy a může dojít až k úplné okluzi. 

Kromě toho se v místě vzniku trombu rozvíjí zánětlivá reakce s akumulací makrofágů 

a T lymfocytů [27]. 



Ruptura fibromuskulární čepičky plátu má za následek styk krve s nejvíce 

trombogenní oblastí plátu, kterou je kašovitá hmota s velkou koncentrací tkáňového 

faktoru, který je produkován makrofágy, hladkosvalovými i endotelovými buňkami. 

Trombus se vytváří v intimě, kde dochází k jeho inkorporaci do plátu. Pokud je 

ruptura plátu hluboká, průtok krve pomalý, nízká fibrinolytická aktivita a velká aktivita 

tkáňového faktoru, dochází k postupné expanzi trombu a může dojít až k úplné okluzi 

cévního lumen. Pokud je ruptura plátu malá, průtok krve rychlý a vysoká fibrinolytická 

aktivita, trombus se může uvolnit a dochází k embolizaci nebo může být postupně 

degradován a žádné klinické komplikace se neobjeví.  

Ruptura aterosklerotického plátu je způsobena hlavně mechanickými silami, 

které působí na plát, a které převáží nad mechanickými vlastnostmi plátu. Stabilitu 

plátu významně oslabují makrofágy a T lymfocyty produkcí zánětlivých cytokinů a 

proteolytických enzymů (metaloproteináz), které snižují syntézu a zvyšují degradaci 

extracelulární matrix. Stabilita je oslabena také kumulací lipidů, degradací kolagenu, 

apoptózou a sníženou migrační a proliferační aktivitou hladkosvalových buněk [28]. 

 

 

 

 

2.4 Buněčné adhezní molekuly 

Adhezní molekuly jsou látky, které jsou exprimovány na povrchu všech tkání 

organismu. Jde o různorodou  skupinu  proteinů, které  vážou nejen kolageny  a 

proteoglykany, ale  tvoří i specifické receptory na povrchu  buněk.  Jedná  se o  

bílkoviny, které  jsou důležité pro organizaci  extracelulární matrix, regulují buněčné  

interakce, ovlivňují migraci a utváření  tvaru buněk. Přenáší signály mezi buňkami a 



podílí se tak na interakci buněk s okolním prostředím. Účastní se jak fyziologických 

dějů, jako je např. buněčný růst a diferenciace, tak patologických dějů, jako jsou 

interakce mezi složkami imunitního systému [1]. Adhezní proteiny obsahují několik 

specializovaných domén. Všechny obsahují doménu, která se napojuje na buněčný 

povrch, jiná doména interaguje s kolagenem a další se váže na proteoglykany. Podle 

struktury se dělí na čtyři základní skupiny – imunoglobulinovou skupinu, selektiny, 

integriny a kadheriny [29].  

 

2.4.1 Imunoglobuliny 

Tato skupina představuje až 50% všech povrchových molekul leukocytů. Jsou 

to látky glykoproteinové povahy. Patří sem celá řada molekul, např. antigenně 

specifické receptory T a B lymfocytů. Z hlediska vztahu k ateroskleróze jsou 

nejvýznamnějšími zástupci VCAM-1, ICAM-1 a PECAM-1 [30]. 

VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1) a ICAM-1 (intercellular cell 

adhesion molecule-1) jsou z hlediska struktury transmembránové glykoproteiny 

obsahující N-konec, sérii Ig domén (VCAM-1 jich má 7 a ICAM-1 jich má 5), 

transmembránovou oblast a cytoplazmatický konec (obr.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Obr.1 Struktura imunoglobulínové adhezní molekuly (ICAM-1) 

 

 

Jsou exprimovány endoteliálními buňkami, makrofágy a hladkosvalovými 

buňkami. Studie na myších prokázaly, že VCAM-1 je endoteliálními buňkami 

exprimován ještě před akumulací makrofágů a T lymfocytů a to v oblastech, které 

jsou predispoziční ke vzniku lézí, přičemž lokalizace těchto míst je často ovlivněna 

hemodynamickými vlastnostmi především shear stresem. ICAM-1 je exprimován ve 

stejných oblastech jako VCAM-1, ale exprese ICAM-1 je pozorována i v oblastech s 



nízkou pravděpodobností výskytu aterosklerotických lézí. U malých 

aterosklerotických lézí je VCAM-1 i ICAM-1 exprimován především endoteliálními 

buňkami, přičemž VCAM-1 je exprimován i hladkosvalovými buňkami, které přiléhají 

k aterosklerotické lézi. U pokročilejších aterosklerotických lézí je VCAM-1 i ICAM-1 

exprimován většinou buněk, které se nacházejí v intimě cév. Přesto se ukazuje, že 

VCAM-1 je exprimován především v oblastech výskytu lézí, zatímco ICAM-1 je 

exprimován endoteliálními buňkami i mimo aterosklerotickou lézi [31].  

 Exprese těchto adhezních molekul je ovlivňována (zvyšována) některými 

faktory, které se uplatňují i v patogenezi aterosklerózy – hypercholesterolémie, 

oxidované LDL a diabetes, ale i kouření, hyperhomocysteinémie a hemodynamický 

stres [32].  Podílí se na stabilizaci vazby leukocytů k endotelu a jsou zásadní pro 

jejich diapedezi (výstup bílých krvinek - leukocytů – z kapilár do místa zánětu) [33]. 

VCAM-1 a ICAM-1 se také významně podílí na transmigraci hladkosvalových buněk 

do intimy cév [34].   

PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule) - je to glykoprotein, 

exprimovaný hlavně na endoteliálních buňkách v místě intercelulárních spojů, na 

trombocytech a většině leukocytů. Podílí se na transmigaraci leukocytů do 

subendoteliálních prostor [35].  

 

2.4.2 Selektiny 

Selektiny jsou proteiny, které obsahují na svém N-konci lektinovou nebo 

lecitinovou doménu, jež se účastní interakce s příslušnými ligandy a určuje specifitu 

vazby.  Dělí se na E-, P- a L-selektin [36]. 



E-selektin je exprimován endotelem a zprostředkovává adhezi leukocytů na 

cévní endotel. Stimulem k  jeho expresi je aktivace endotelu zánětlivými faktory, 

např. TNF- a interleukinem-1 [37]. 

L-selektin se nachází na leukocytech (B, T lymfocyty, neutrofily, eosinofily) a 

také na nezralých erytrocytech. Jeho význam spočívá v zajištění vazby leukocytů na 

endotel v místě zánětu, ale je zde přítomen konstitučně, tzn., že k jeho expresi není 

nutná aktivace [38]. 

P-selektin se nachází v alfa granulích destiček a Weibel-Paladeho tělíscích 

endoteliálních buněk. Je důležitý při interakci mezi leukocyty, aktivovanými 

destičkami a endotelem.  Jeho expresi vyvolává histamin, trombin nebo oxidované 

LDL.  

E- a P- selektin tedy nejsou na klidovém endotelu vůbec exprimovány. Jejich 

exprese je zvýšena v aterosklerotických plátech. E- a hlavně P-selektin jsou markery 

časné aktivace endotelu a podílí se na iniciační akumulaci makrofágů a T lymfocytů. 

Vazba selektinů totiž není dostatečně pevná natolik, aby došlo k pevnému přichycení 

na endotel [37].  

 

2.4.3 Integriny 

Integriny jsou transmembránové glykoproteiny exprimované téměř ve všech 

tkáních organismu.  Na buňkách se vyskytují konstitučně, ale ve dvou konformačních 

stavech, jež se liší afinitou ke svým ligandům. V klidu jsou v nízkoafinní konformaci, 

po aktivaci různými stimuly (např. Mg2+) přechází do vysokoafinního stavu, který 

umožňuje vznik pevné vazby. 

 Co se týče jejich vztahu k ateroskleróze, tak jsou významné 3 skupiny 

integrinů - 1,  2  a 3  . Do skupiny 1 patří integriny exprimované monocyty, T 



lymfocyty a trombocyty a vážou složky mezibuněčné hmoty, jako je kolagen a 

adhezní molekuly exprimované na endotelu. 2 jsou leukocytární integriny, které se 

účastní interakce mezi leukocyty a endotelem. Poslední skupinu tvoří 3  integriny, 

které se účastní interakcí trombocytů se složkami mezibuněčné hmoty. Hrají 

důležitou roli při zachycování destiček v místě vaskulárního poškození. 

 Význam integrinů spočívá hlavně ve vytvoření pevné vazby mezi leukocyty a 

endotelem v místě zánětlivé reakce [38]. 

 

2.4.4 Kadheriny 

Jedná se o transmembránové glykoproteiny, které zodpovídají za homofilní 

mezibuněčnou adhezi. Tato adheze je závislá na přítomnosti extracelulárního 

vápníku. Jsou to hlavní strukturální glykoproteiny, jež tvoří adherentní mezibuněčné 

spoje, zvané zonula adhaerens [39]. 

 Podílejí se na diferenciaci, proliferaci a migraci buněk nebo reparaci 

poškozené tkáně. Je to dáno jednak jejich adhezními vlastnostmi, jednak schopností 

podílet se na přenosu signálů mezi buňkami. 

 Při aterogenezi se uplatňují zejména epiteliální (E)-kadherin a vaskulární-

endoteliální (VE) kadherin. Exprese E-kadherinu byla zjištěna v aterosklerotických 

lézích u buněk, jež se přeměnily na pěnové buňky. Zdá se, že by se mohly podílet na 

agregaci těchto pěnových buněk a podílet se na formování lipidového jádra [40]. VE-

kadherin je exprimován cévním endotelem téměř u všech typů cév. Je hlavní 

molekulou adherentních spojů mezi endoteliálními buňkami a právě porušení jeho 

funkce znamená zvýšení cévní permeability a přispívá ke vzniku endoteliální 

dysfunkce [3]. 

 



2.5 Statiny v léčbě hypercholesterolémie 

Statiny ( nebo-li inhibitory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A-reduktázy) 

jsou již řadu let nejpoužívanějšími hypolipidemiky snižujícími především hladiny 

celkového cholesterolu a LDL cholesterolu. Jejich účinky na hladiny plazmatických 

lipidů a pozitivní vliv na progresi aterosklerózy byl dokumentován řadou studií 

klinických i experimentálních. Cílovým orgánem zásahu statinů jsou játra [41]. 

V současnosti je na českém trhu registrováno 5 statinů (simvastatin, 

lovastatin, pravastatin, fluvastatin a atorvastatin). Statiny jsou léčiva vzájemně si 

podobná z pohledu mechanismu účinku a farmakodynamiky, liší se však ve 

farmakokinetických parametrech. 

 

2.5.1 Mechanismus účinku 

Statiny tlumí syntézu cholesterolu v buňce „de novo“ inhibicí 3-hydroxyl-3-

methylglutaryl-koenzym A-reduktázy (HMG-CoA reduktáza). HMG-CoA reduktáza se 

podílí na přeměně HMG-CoA na mevalonát, což je klíčová reakce při syntéze 

cholesterolu. Tato reakce limituje rychlost syntézy endogenního cholesterolu v 

lidských hepatocytech (obr.1). Důsledkem tohoto poklesu je indukce tvorby LDL 

receptorů na povrchu hepatocytů a z toho plynoucí zvýšené vychytávání LDL z krve, 

což vede k poklesu LDL cholesterolu. V důsledku deplece cholesterolu v hepatocytu 

pravděpodobně mírně klesá také syntéza VLDL a LDL lipoproteinů v játrech.  

Dominantním účinkem statinů je pokles LDL a tím i celkového cholesterolu. 

Také mírně klesají triglyceridy a mírně se zvyšuje HDL cholesterol [42]. 

 

 

Obr.2  Mechanismus účinku statinů v játrech 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Pleiotropní účinky statinů 

Bylo prokázáno, že tyto léky snižují úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění 

a současně snižují i úmrtnost celkovou. To znamená, že statiny působí na 

aterosklerotické změny výrazněji, než by odpovídalo pouhému snížení hladiny 

aterogenních lipidů v krvi [43]. Významné antiaterogenní účinky spočívají v příznivém 



ovlivnění funkce endotelu, zánětlivých parametrů, koagulace a také stability 

aterosklerotických plátů [44]. 

 Statiny mají schopnost inhibovat expresi adhezních molekul a vazebnost 

leukocytů na endotelie a migraci neutrofilů čímž se významně podílí na inhibici 

zánětlivé reakce. Protizánětlivé působení statinů bylo také doloženo poklesem hladin 

nespecifických markerů zánětu, jakým je C-reaktivní protein.  

Mají také antioxidační účinky – jde o komplexní děje, které zahrnují zkrácení 

rezidenční doby LDL částic v plazmě a ochranu lipidového jádra před volnými 

radikály přímou vazbou statinů na fosfolipidy lipoproteinové částice.  

Jsou schopny inhibovat proliferaci buněk hladkého svalstva a potencovat 

apoptózu buněk hladkého svalu.  

Snižují obsah cholesterolu v membránách trombocytů, což vede ke snížení 

fluidity membrán [41]. Antitrombotické působení statinů spočívá v příznivém ovlivnění 

hladin fibrinogenu, inhibitoru aktivátoru plazminogenu, některých koagulačních 

faktorů a trombocytární aktivity [45]. 

Statiny zlepšují endoteliální dysfunkci ovlivněním plazmatických hladin 

cholesterolu v procesu aterosklerózy [41]. Zlepšení funkce endotelu souvisí s tvorbou 

NO v endotelu. Statiny mohou přímo zvyšovat produkci NO syntázy v endoteliálních 

buňkách. Předpokládá se, že zvýšení syntézy NO indukované statiny může 

kompenzovat nedostatečnou tvorbu NO v aterosklerotických lézích, a působit tak 

proti progresi aterosklerózy [46]. 

 

2.5.3 Atorvastatin 

Atorvastatin je hypolipidemikum ze skupiny inhibitorů reduktázy 3-hydroxy-3-

methylglutaryl-koenzymu A (HMGCoA- reduktázy).  Patří mezi statiny třetí generace 



s výbornou účinností na snižování lipidů. V řadě klinických studií snižoval výskyt 

kardiovaskulárních příhod u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a u pacientů 

se středním až vysokým rizikem ICHS. Atorvastatin je indikován (spolu s dietou a 

režimovými opatřeními) především k léčbě izolované hypercholesterolemie a 

smíšené hyperlipoproteinemie (HLP) s převahou zvýšení cholesterolu. Atorvastatin je 

jako jediný ze statinů indikován u nemocných s homozygotní formou familiární 

hypercholesterolemie.  Léčba atorvastatinem se považuje za bezpečnou a dobře 

snášenou [47]. 

Atorvastatin snižuje hladinu cholesterolu a lipoproteinu v plazmě inhibicí HMG-

CoA-reduktázy a inhibicí syntézy cholesterolu v játrech. Zvyšuje počet jaterních LDL 

receptorů na povrchu buňky, čímž urychluje odbourávání LDL. Atorvastatin snižuje 

hladinu celkového cholesterolu o 30-46%, LDL cholesterolu o 41-61%, 

apolipoproteinu B o 34-50% a triglyceridů o 14-33% [48]. 

Atorvastatin se řadí mezi lipofilní statiny.  Po perorálním podání se rychle 

absorbuje z 30% a podléhá významnému first-pass efektu v játrech. Maximální 

plazmatické koncentrace je dosaženo po 1-2 hodinách. Váže se asi z 98% na 

plazmatické proteiny. Je metabolizován cytochromem P450 3A4, z velké části na 

biologicky aktivní metabolity. Je vylučován žlučí po hepatální a extrahepatální 

metabolizaci. Močová exkrece atorvastatinu je zanedbatelná. Střední eliminační 

poločas z plazmy je přibližně 14 hodin. Poločas inhibiční aktivity HMG-CoA reduktázy 

se pohybuje v rozmezí 20-30 hod [49]. 

 

Statiny jsou kontraindikovány u těhotných žen, relativně u žen ve fertilním 

věku, u dětí a pacientů s těžším poškozením jater a ledvin [43]. 

 



2.6 Apolipoprotein E  

Apolipoprotein E (apoE) je glykoprotein tvořený převážně hepatocyty a v 

menším rozsahu také jinými typy buněk, včetně makrofágů. ApoE je důležitou 

součástí chylomiker, VLDL, a jejich zbytků. V lidské populaci jsou přítomny tři hlavní 

isoformy apoE. ApoE3 (Cys112, Arg158) je nejběžnější isoformou u lidí s výskytem 

až u 77% jedinců a pokládá se za přirozenou formu. ApoE isoformy fungují v 

lipoproteinovém metabolismu každá jinak. U zdravých jedinců je přítomnost apoE4 

spojována se zvýšenou hladinou plazmatického cholesterolu LDL, kdežto přítomnost 

apoE2 se spojuje se snížením cholesterolu a LDL [50].  

Nejlépe popsanou funkcí apoE je jeho úloha jako ligandu pro receptorové 

vychytávání chylomikronových a VLDL zbytků játry.  ApoE funguje jako ligand pro 

LDL receptor (LDLR). Vychytávání lipoproteinů přes LDLR tedy může být sníženo 

díky mutaci v genu pro apoE. Mutace genu pro apoE, jsou spojovány s manifestací 

familiární dysbetalipoproteinémií (FD), která se vyznačuje zvýšenou hodnotou 

remnant v plazmě a předčasným rozvojem aterosklerózy. Většina FD pacientů jsou 

homozygoti pro apoE2 alelu, avšak pouze u menší části apoE2 homozygotů se 

vyvine FD. Pro rozvoj klinických manifestací onemocnění jsou zřejmě nezbytné další 

rizikové a genetické faktory [51].  

ApoE hraje rovněž rozhodující úlohu v řadě hlavních kroků metabolismu VLDL 

a VLDL zbytků, a v rozvoji aterosklerózy. Specifická exprese apoE malým počtem 

hepatocytů je nezbytná pro navázání TAG u nově tvořených VLDL částic. Velká 

exprese apoE zrychluje míru vychytávání VLDL. Lipolýza VLDL zprostředkovaná 

lipoproteinovou lipázou (LPL) je ovlivněna jak kvantitou apoE tak jeho kvalitou. ApoE 

v makrofázích je přímo zapojen do procesu aterogeneze. [52]. 

 



2.7 Myš jako experimentální model aterosklerózy 

 Myši jsou vysoce odolné vůči ateroskleróze. Hlavním důvodem je fakt, že 

většina cholesterolu se nachází v HDL lipoproteinech. Nicméně, pokud jsou myši 

krmeny cholesterolovou dietou, která obsahuje kyselinu cholovou, dochází k rozvoji 

hypercholesterolemie, který je doprovázen vznikem časných aterosklerotických lézí 

v oblasti aortálního sinu [53]. Toto platí zejména pro kmen z C57BL/6, který je 

nejvíce náchylný k rozvoji aterosklerózy. 

 

2.7.1 Model apoE -/- myši 

 V roce 1992 bylo využito genové technologie k vytvoření modelu apoE 

deficientních myší (apoE-/-). Nedostatek apoE u těchto myší snižuje vychytávání 

VLDL lipoproteinů a dochází ke zvýšení jejich hladiny, na hodnoty kolem 20 mmol/l. 

Navíc dochází k redukci hladin HDL [55]. Postupně dochází ke zvýšené expresi 

adhezních molekul hlavně v oblasti aortálního sinu, a to již 5-6 týdnu po narození. 

Lipidní proužky se začínají objevovat 10 týden po narození a léze obsahující pěnové 

buňky a buňky hladké svaloviny 15 týden po narození. Fibromuskulární plát vzniká 

20 týden po narození. U starších myší dochází ke zvětšování fibromuskulárního plátu 

a v pokročilém stádiu ke kalcifikaci fibrózní tkáně [56]. 

 Tyto geneticky modifikované myši slouží jako model při studiu úlohy 

apolipoproteinu E (apoE) v lipoproteinovém metabolismu a ateroskleróze  [58]. 

 

 

 

 



3. CÍL PRÁCE 

 Cílem rigorózní práce bylo určit a kvantifikovat expresi adhezních molekul 

VCAM-1 a ICAM-1, které se podílejí na iniciační fázi aterogeneze. Exprese byla 

hodnocena v cévní stěně u 3 různých myších modelů aterosklerózy (v oblasti 

aortálního sinu a aortálního oblouku těchto myší). Dále byl sledován vliv krátkodobě 

podávaného hypolipidemika atorvastatinu na změnu v expresi těchto adhezních 

molekul. Pro zobrazení exprese adhezních molekul byly využity imunohistochemické 

metody a ke kvantifikaci exprese stereologické metody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1 Zvířata a předepsaná dieta 

 Jako experimentální model byli použiti samci myší (C57BL/6J a apoE 

deficientní myši) ve staří 4 týdnů. Myši byly rozděleny do šesti skupin (každá skupina 

obsahovala osm jedinců). První skupinou byly C57BL/6J myši krmeny standardní 

dietou (kontrolní skupina), druhou byly C57BL/6J myši krmeny cholesterolovou dietou 

obsahující 1.25% cholesterolu, 15% tuků a 0.5% cholové kyseliny (cholesterolová 

skupina) po dobu 12 týdnů. Třetí skupinu zahrnovaly apoE deficientní myši krmeny 

normální dietou (apoE -/-) po dobu 12 týdnů. Ke každé této skupině byla vytvořena 

atorvastatinová skupina. Myším byl k dietě přidáván atorvastatin v množství 10mg/kg. 

Dávka atorvastatinu byla zvolena dle dávky použité v předcházejících experimentech 

jiných autorů [59], [60]. Všechna zvířata dostávala atorvastatin po dobu 8 týdnů. V 

průběhu experimentu se nevyskytly žádné rozdíly v týdenních průměrech spotřeby 

potravy nebo v hmotnosti zvířat. 

 Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a byla provedena 

euthanasie předávkováním v parách éteru. Zvířatům byly odebrány ze srdce vzorky 

krve pro biochemické vyšetření. Dále byly odebrány segmenty tkáně tvořené aortou 

spolu s horní polovinou srdce. Tyto segmenty se ponořily do OCT media (Leica, 

Praha, Česká republika), následně byly zmraženy v tekutém dusíku a uskladněny  v - 

80°C. 

 

 



4.2 Biochemická analýza 

 Celková koncentrace cholesterolu byly hodnoceny enzymaticky na základě 

konvenčních diagnostických metod (Lachema, Brno, Česká republika) a 

spektrofotometrické analýzy (cholesterol v 510 nm, triglyceridy, v 540 nm vlnové 

délky) (ULTROSPECT III, Pharmacia LKB biotechnologie, Uppsala, Švédsko). 

  

4.3 Imunohistochemie 

 Imunohistochemická a stereologická analýza byla provedena v 1 cm dlouhých 

segmentech aortálního sinu a aortálního oblouku. Vzorky se ponořily do OCT směsi 

(Leica, Německo), následně byly zmraženy v kapalném dusíku a uloženy v 

chladničce při - 80°C. Poté byly nakrájeny série příčných řezů o tloušťce (7 m) na 

zmrazovacím mikrotomu. Řezy byly přeneseny na sklíčka, které byly předem 

upravené v roztoku želatiny. Řezy se nechaly oschnout (60 minut) a pak se na 15 

minut vložily do roztoku acetonu uchovávaného v  –20°C. Poté se řezy nechaly 

usušit (15 minut) a znovu se vložily na 15 minut do acetonu. Tímto procesem došlo k 

fixaci řezů a jejich lepší adhezi na podložní sklíčko. Poté se řezy po 15 minutovém 

usušení vložily na 10 minut do PBS (phosphate saline buffer). PBS je roztok 

fosfátových solí, který během barvení sloužil jako pufr o pH 7,4, a vytvářel ideální 

prostředí pro barvení. Řezy se na 30 minut ponořily do roztoku 10% goat séra v PBS 

(Sigma Aldrich Chemie, Steinheim, Německo), aby se zablokovala nespecifická 

vazebná místa. Poté se nechaly inkubovat s avidinem D (15 minut), opláchly se 

v PBS, nechaly se inkubovat s biotinem (15 minut) a opět se opláchly v PBS.            

1 hodinu se pak inkubovaly s primární protilátkou při pokojové teplotě. V experimentu 

byly použity následující primární protilátky: polyklonální goat anti - mouse ICAM-1 (M-

19, IgG) a polyklonální goat anti - mouse VCAM-1 (C-19, IgG). Byly zakoupeny od 



Santa Cruz Biotechnology (Kalifornie, USA). Poté se řezy vložily do roztoku PBS 

(2x5minut), dále do 10% goat séra v PBS. Poté se řezy inkubovaly se sekundární 

protilátkou (30 minut) – hamster anti-goat u ICAM a rat anti-goat u VCAM,  která byla 

značena polymerem s konjungovanou peroxidázou  (DAKO, Carpinteria, USA) a opět 

se řezy vložily do roztoku PBS (5 minut). Pak se řezy vložily na 15 minut do 3% 

roztoku peroxidu vodíku PBS. Opět se řezy vložily do roztoku PBS (2x5 minut). 

Připravili jsme ABC komplex elite z roztoku A a roztoku B, do kterého jsme vložili 

řezy na 30 minut. Řezy se nechaly opláchnout v PBS. K vizualizaci navázaných 

protilátek, se použil diaminobenzidin (DAB substrát-chromogen roztok, DAKO, 

Carpinteria, USA). Na závěr byly řezy opláchnuty ve vodě a poté odvodněny v 

acetonu, aceton – xylenu (10:1) asi 3 minuty,   aceton – xylenu (1:10) také 3 minuty, 

3x v xylenu ( po 2 minutách). Na závěr byly sklíčka zamontovány do eukittu.  

 

 

Pracovní postup 

 

 

1. nechat uschnout řezy       60 minut 

2. fixace aceton (uschovaný v – 20 stupních)    15 minut 

3. usušit          15 minut 

4. PBS         10 minut 

5. 10% zvířecí serum v PBS (900 μl PBS + 100 μl sera)  30 minut 

6. inkubace s  avidin D       15 minut 

7. oplach v  PBS        5 minut 

8. inkubace s biotinem      15 minut 



9. PBS          oplach 

10. primární protilátka (ředí se v BSA)    60 minut  

11. PBS 1        2x5 minut 

12. 10% serum v PBS (900 μl PBS + 100 μl sera)   15 minut 

13. sekundární protilátka ( + mouse serum v PBS)             30 minut 

14. PBS 3        5 minut 

15. 3% H202  (8 ml H202 + 70 ml H20)     15 minut 

16. PBS 4        2x5 minut 

17. ABC komplex elite        30 minut  

18. PBS 5        5 minut 

19. DAB (podle návodu)     nutno určit čas 

20. destilovaná voda       oplach 

21. aceton        oplach 

22. aceton-xylen (10:1)       3 minuty 

23. aceton-xylen (1:10)       3 minuty 

24. 3x xylen        2 minuty 

25. Eukitt – montování krycího sklíčka 

 

 

 

 

 

4.4 Kvantitativní analýza imunohistochemie a velikost lézí 

 Plocha aterosklerotické léze, plocha endoteliální exprese VCAM-1, ICAM-1 a 

PECAM-1 byly kvantifikovány pomocí stereologických metod [61]. Nejprve se 



nakrájela série řezů o tloušťce 7m (0,385mm 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 [62].  Odhadovaná plocha aterosklerotické 

léze se vypočetla podle vzorce: 

 

estA    a   P 

 

kde parametr a charakterizuje plochu příslušející jednomu testovacímu bodu a P je 

počet průsečíků mezi body testovací sítě a aterosklerotickou lézí. 

 Protilátka PECAM-1 byla použita jako marker přítomnosti endotelu. Takže 

plocha exprese VCAM-1 a ICAM-1 v endotelu byla vztažena  k expresi PECAM-1 a 

vypočítána jako :  
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kde x je plocha VCAM-1 nebo ICAM-1 v endotelu a plocha PECAM je plocha 

PECAM-1 v endotelu. 

 

Fotodokumentace a digitalizace z mikroskopu byla provedena mikroskopem 

Nikon Eclipse E2000, digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp. USA) a za 

pomoci softwaru LUCIA verze 4.82 (Laboratory Imaging Prague, Česká republika). 



Stereologická analýza byla hodnocena softwarem  PointGrid   ELLIPSE (ViDiTo, 

Slovensko). 

 

4.5 Statistická analýza 

Statistická analýza byla provedena za využití statistického softwaru SigmaStat 

2.0 (Jandel Corporation). Ke vzájemnému porovnání parametrů u jednotlivých skupin 

zvířat byla použita analýza rozptylu jednoduchého třídění (One Way Anova). Rozdíly 

mezi skupinami byly statisticky významné v případě, že p ≤ α kde α=0.05. Pokud se 

mezi skupinami vyskytl statisticky významný rozdíl, byl použit Tukey test pro 

mnohočetná porovnání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. VÝSLEDKY 

5.1 Biochemická analýza 

Biochemická analýza ukázala, že atorvastatin neměl žádný efekt na hladinu 

cholesterolu u C57BL/6J kontrolních myší (2.69 ± 0.21 vs. 3.18 ± 0.36 mmol/l, P = 

0.277). Nicméně podávání atorvastatinu u C57BL/6J myší krmených cholesterolovou 

dietou významně snížilo hladinu cholesterolu v porovnání s C57BL/6J 

cholesterolovou skupinou myší bez podávání atorvastatinu (4.11 ± 0.24 vs. 5.41 ± 

0.35 mmol/l, P = 0.005). Naopak při podávání atorvastatinu u apoE deficientních 

myší došlo ke zvýšení hladiny cholesterolu v porovnání s neléčenou skupinou apoE 

deficientních myší (17.51 ± 1.66 vs. 11.21 ± 0.75 mmol/l, P = 0.005) (graf 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 1.Hladina celkového cholesterolu u všech experimentálních skupin myší. 

Atorvastatin signifikantně snížil hladinu celkového cholesterolu u C57BL/6J myší 

krmených cholesterolovou dietou ve srovnání s neléčenou skupinou (+P=0,005). 

Naopak podávání atorvastatinu statisticky významně zvedlo cholesterolemii u apoE-/- 

myší (XP=0,005). 

 

 

 

5.2 Imunohistochemická analýza exprese VCAM-1 a ICAM-1  

U žádné myši v experimentu nebyly patrné žádné aterosklerotické léze nebo 

další morfologické abnormality. PECAM-1 exprese byla pozorována pouze v 

endoteliálních buňkách u všech skupin zvířat, a proto se tato protilátka použila jako 

standard pro detekci nepoškozeného endotelu. Exprese VCAM-1 a ICAM-1 v 

endotelu cév u všech skupin zvířat. ICAM-1 exprese byla silnější než VCAM-1 



exprese u všech skupin zvířat. U C57BL/6J kontrolní skupiny myší došlo po podání 

atorvastatinu ke snížení exprese VCAM-1 i ICAM-1 v porovnání s kontrolní skupinou 

myší, které nebyl podáván atorvastatin (obr.1). U cholesterolové skupiny myší a u 

apoE deficientních myší nedošlo po podávání atorvastatinu k žádným změnám 

VCAM-1 a ICAM-1 exprese.   

 

Obr 1. Imunohistochemická analýza exprese ICAM-1 (A,B) a VCAM-1 (C,D) u 

C57BL/6J kontrolní skupiny myší. Lze pozorovat silnější expresi ICAM-1 v porovnání 

s VCAM-1 expresí u všech skupin zvířat. Po podání atorvastatinu se snížila exprese 

ICAM-1 (B) vzhledem k neléčené skupině (A) a také se snížila exprese VCAM-1 (D). 

Zvětšení 100x 

 

 



5.3 Kvantitativní analýza imunohistochemického barvení VCAM-1 a 

ICAM-1 

Kvantitativní analýza exprese ICAM-1 a VCAM-1 v endotelu byla vztažena 

k expresi PECAM-1 (vyznačeno v procentech). Atorvastatin neměl žádný vliv na 

expresi ICAM-1 u cholesterolové skupiny myší (68.4 ± 7.9 vs. 68.8 ± 5.6%, P = 

0.970) ani u apoE deficientních myší (49.4 ± 8.1 vs. 36.7 ± 5.1 %, P=0.328) v 

porovnání s neléčenými skupinami. Nicméně významné snížení exprese ICAM-1 bylo 

pozorováno u C57BL/6J kontrolních myší léčených atorvastatinem v porovnání s 

kontrolní skupinou neléčenou atorvastatinem (43.8 ± 3.4 vs. 58.0 ± 3.6 %, P = 0.018) 

(graf 2). Kvantitativní analýza exprese VCAM-1 ukázala podobné výsledky jako u 

kvantitativní analýzy exprese ICAM-1. Atorvastatin významně snížil expresi VCAM-1 

u C57BL/6J kontrolních myší (20.9 ± 6.4 vs. 37.3 ± 5.8 %, P = 0.005). Naopak 

atorvastatin neměl žádný vliv na expresi VCAM-1 u cholesterolové skupiny myší 

(41.0 ± 4.3 vs. 38.7 ± 6.6 %, P = 0.788) ani u apoE deficientních (41.4 ± 6.6 vs. 39.4 

± 5.1%, P=0.959) (graf 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 2. Exprese ICAM-1 na endoteliálních buňkách v oblasti aortálního sinu a 

aortálního oblouku u všech skupin zvířat vyjádřená v procentech.  ICAM-1 exprese 

byla snížena pouze u C57BL/6J kontrolních myší léčených atorvastatinem v 

porovnání s kontrolní neléčenou skupinou (X P=0,018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 3. Exprese VCAM-1 na endoteliálních buňkách v oblasti aortálního sinu a 

aortálního oblouku u všech skupin zvířat vyjádřená v procentech. VCAM-1 exprese 

byla snížena pouze u C57BL/6J kontrolních myší léčených atorvastatinem v 

porovnání s kontrolní neléčenou skupinou (X P=0.005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.DISKUSE 

Tato rigorózní práce byla zaměřena na studium vlivu atorvastatinu na 

endoteliální expresi VCAM-1 a ICAM-1 u 3 různých myších modelů aterosklerózy. 

Adhezní molekuly VCAM-1 a ICAM-1 jsou markery endoteliální dysfunkce a to 

jak v časných a tak i pokročilejších stádiích aterogeneze. Jejich exprese se zvyšuje 

při hypercholesterolemii a jsou zásadní pro prostup makrofágů a lymfocytů do cévní 

intimy, čímž se výrazně podílejí na progresi aterosklerotických změn.  

Myši jsou za normálních podmínek vysoce rezistentní vůči ateroskleróze. 

Hladinu cholesterolu mají kolem 2 mmol/l a cholesterol je lokalizován hlavně 

v antiaterogenní HDL lipoproteinech a tudíž se u nich neformují aterosklerotické léze. 

Nicméně, pokud se myším podává dieta s vysokým obsahem cholesterolu a 

kyselinou cholovou, jejich hladina cholesterolu se dvojnásobně až trojnásobně zvýší 

[63].  

Kromě možnosti použití vysokocholesterolové diety existují i jiné způsoby 

indukce hypercholesterolemie u myší. V roce 1992 byly pomocích metod genového 

inženýrství zavedeny některé geneticky modifikované kmeny, které jsou použitelné 

pro studium aterosklerózy, protože vykazují určité podobné znaky s lidskou 

aterogenezí. Mezi tyto modely patří apoE deficientní kmen myši, který simuluje 

hyperlipoproteinémii typu III, která se vyskytuje u člověka. Tyto myši postrádají svůj 

základní ligand  pro LDL receptor, a proto vytvářejí hypercholesterolemii a 

aterosklerózu, i když jim je podávána  dieta s normálním obsahem tuku [68]. 

Klinické studie statinů (inhibitorů HMG-CoA reduktázy) ukazují že, statiny jsou 

velice účinné v prevenci a léčbě ischemické choroby srdeční a dalších komplikací 

souvisejících z rozvojem aterosklerózy [64], [65]. Bylo však prokázáno, že statiny 

nejsou vždy účinné pokud jsou podávány různým modelům myši aterosklerózy. 



Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zjistit jaký vliv má podávání atorvastatinu  u 

kmene C57BL/6J myší a u kmene apoE-deficientních myší. 

Kmen C57BL/6J je nejvíce náchylný k rozvoji aterosklerózy. Přesto se těmto 

myším ještě musí podávat dieta s obsahem cholesterolu a kyseliny cholové aby 

došlo k rozvoji aterosklerotických plátů a to nejčastěji v oblasti aortálního sinu.  

V této rigorózní práci jsme mohli pozorovat zvýšení celkového cholesterolu 

v cholesterolové skupině myší po podávání diety obsahující 1.25% cholesterolu, 15% 

tuků a 0.5% cholové kyseliny v porovnání s kontrolní skupinou myší krmenou 

standardní dietou. Někteří autoři ukázali, že podávání takovéto diety vede 

k formování aterosklerotických lézí v oblasti aortálního sinu a aortálního oblouku [66]. 

Nicméně nám se nepodařilo zjistit žádné aterosklerotické léze ani v cholesterolové, 

a očekávaně ani v kontrolní skupině myší. Toto mohlo být způsobeno tím, že doba 

podávání cholesterolové diety nebyla dostatečně dlouhá  k indukci rozvoje plátů (12 

týdnů) na rozdíl od studií, které používaly 14-18ti týdenní dobu krmení [67]. Zcela 

v souladu literárními zdroji jsme nejvyšší hladiny celkového cholesterolu nalezli 

u apoE deficientních myších poté, co byly 12 týdnů krmeny pouze standardní dietou.  

Navzdory tomuto faktu, ale ani u těchto myší nebyly nalezeny žádné aterosklerotické 

léze v oblasti aortálního sinu a aortálního oblouku. 

Statiny jsou inhibitory HMG-CoA reduktázy, enzymu, který se podílí na 

syntéze cholesterolu (na přeměně HMG-CoA na mevalonát). Dochází ke zvýšené 

expresi LDL receptorů, které odstraňují LDL cholesterol a prekurzory LDL 

cholesterolu z cirkulace [69]. Řada klinických a experimentálních prací s poslední 

doby však jednoznačně poukazuje, že statiny zlepšují funkci endotelu, zvyšují 

stabilitu krevních destiček, snižují oxidační stres a působí také protizánětlivě [70]. 

Tyto účinky se nazývají jako pleiotropní nebo také nelipidové.  



V této práci atorvastatin neovlivnil hladiny cholesterolu u C57BL/6J kontrolních 

myších, což je v souladu s prací jiných autorů [71]. Přesto jsme pomocí 

imunohistochemických a stereologických metod prokázali statisticky významné 

snížení endoteliální exprese VCAM-1 a ICAM-1 v oblasti aortálního sinu a aortálního 

oblouku u těchto myší. Dá se tedy říci, že za toto snížení exprese adhezních molekul 

jsou zodpovědné nelipidové účinky atorvastatinu. Stejné účinky statinů byly popsány 

u opic [72] a apoE - Leiden myší [73]. 

Podávání atorvastatinu signifikantně snížilo celkovou hladinu cholesterolu u 

myší, které byly krmeny aterogenní dietou. Avšak navzdory hypolipidemickému 

účinku atorvastatinu se nám nepodařilo zjistit žádné změny v endoteliální expresi 

VCAM-1 a ICAM-1. Vysvětlení tohoto faktu může být spojeno se podáváním kyseliny 

cholové v dietě. Bylo totiž prokázáno, že podávání kyseliny cholové v dietě vede k 

indukci oxidačního stresu s aktivací NF-B transkripčního faktoru. Kyselina cholová v 

dietě tedy může působit prozánětlivě na cévní endotel a může se podílet na iniciaci 

aterogenního procesu [74]. Navíc bylo prokázáno, že řada markerů, jako VCAM-1, P-

selectin, MCP-1, které se výrazně uplatňují v procesu aterosklerózy, jsou regulovány 

NF-B transkripčním faktorem [75]. Dá se tedy říci, že navzdory signifikantnímu 

hypolipidemickému účinku atorvastatinu zde zřejmě nedošlo k poklesu exprese 

adhezních molekul právě díky prozánětlivým účinkům kyseliny cholové na cévní 

endotel. 

Dále jsme prokázali, že podávání atorvastatinu apoE deficientním myším 

vedlo paradoxně k nárůstu celkového cholesterolu v plazmě. I někteří další autoři 

prokázali nárůst celkového cholesterolu u apoE deficientních myší za což může být 

zodpovědný fakt, že u tohoto kmene myší statiny pravděpodobně snižují clearence 

lipoproteinů [76], [77]. Navíc bylo prezentováno, že tyto hypercholesterolemické 



účinky statinů byly doprovázeny akcelerací aterosklerózy [76] a lze tedy spekulovat, 

že účinky statinů jsou závislé na přítomnosti apoE lipoproteinu [77]. V souladu 

s těmito pracemi jsme zjistili, že atorvastatin nemá žádný vliv na expresi VCAM-1 a 

ICAM-1 a lze tudíž říci, že hypercholesterolemický účinek atorvastatinu maskuje jeho 

potenciální pozitivní vliv na expresi endoteliálních markerů.  

Na druhou stranu, ale Sparrow a kolektiv ukázali, že simvastatinová léčba 

neovlivňuje hladiny celkového cholesterolu po 6 týdnech podávání v dávce 10 nebo 

100 mg/kg.  A co více, v práci Nachtigala a kolektivu, se ukázalo, že 4 týdenní 

podávání atorvastatinu vedlo ke snížení endoteliální expresi VCAM-1 a ICAM-1 

nezávisle na hladinách celkového cholesterolu [78]. Dá se tedy předpokládat, že 

počátek a délka podávání statinů může být rozhodující pro jejich účinek na hladinu 

cholesterolu a další markery endoteliální dysfunkce u apoE deficientních myší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ZÁVĚR 

Rigorózní práce byla zaměřena na studium exprese vybraných adhezních 

molekul VCAM-1 a ICAM-1 v cévní stěně u kmene C57BL/6J a apoE deficientních 

myší. Exprese těchto adhezních molekul byla sledována v oblasti aortálního sinu a 

aortálního oblouku. Pomocí imunohistochemických a stereologických metod byly 

hodnoceny změny exprese těchto adhezních molekul po 8 týdenním podávání 

atorvastatinu.  

Biochemická analýza krevních vzorků ukázala, že podávání atorvastatinu 

způsobilo pokles hladiny celkového cholesterolu v plazmě pouze u C57BL/6J myší 

krmených aterogenní dietou (cholesterolová skupina).  U C57BL/6J myší krmených 

standardní dietou atorvastatin neovlivnil hladinu celkového cholesterolu. Podávání 

atorvastatinu u apoE deficientních myší naopak vedlo k  nárůstu hladiny celkového 

cholesterolu. 

Stereologická analýza imunohistochemického barvení ukázala, že plocha 

exprese ICAM-1 byla mnohem silnější v porovnání s plochou exprese VCAM-1, a to 

ve všech skupinách zvířat. 

Prokázali jsme, že podávání atorvastatinu (10mg/kg denně) signifikantně 

snížilo endoteliální expresi adhezních molekul ICAM-1 a VCAM-1 pouze u C57BL/6J 

myší krmených standardní dietou . 

Můžeme tedy konstatovat, že atorvastatin má prospěšný účinek na snižování 

exprese ICAM-1 a VCAM-1 v endotelových buňkách ve velmi raném stádiu 

aterogeneze ještě před formováním aterosklerotických lézí. Navíc jsme potvrdili, že 

tento efekt je nezávislý na hypolipidemických účincích atoravstatinu a lze jej tudíž 

považovat ze příklad pleiotropních účinků statinů. 
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