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Abstrakt  

Lenka Frnochová 

Vliv atorvastatinu na expresi markerů kaskády transformujícího růstového faktoru beta 

v experimentální aterogenezi. 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Farmacie 

Cíl práce: 

Cílem této diplomové práce bylo pozorovat expresi ALK-1 a VEGF 

v aterosklerotických plátech u apoE a LDL-receptor deficientních myší s ohledem 

na podávání atorvastatinu. 

Metody: 

K výzkumu jsme pouţili samice myší kmene C57BL/6J s dvojitým deficitem 

apolipoproteinu E a LDL-receptoru. Myši byly staré 8 týdnů. Myši byly rozděleny 

do dvou skupin: skupiny atorvastatinové a kontrolní. Oběma skupinám byla podávána 

po 8 týdnů cholesterolová dieta a u atorvastatinové skupiny byl také podáván 

atorvastatin. Poté byla provedena biochemická analýza krve. K detekci lipidů 

v aterosklerotických lézích jsme vyuţili histologického barvení olejovou červení. 

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

oblouku. Pouţitou metodikou pro detekci exprese ALK-1 a VEGF byla metodika 

avidin-biotin s detekcí pomocí DAB. 

Výsledky: 

Biochemická analýza ukázala, ţe atorvastatin sníţil hladiny celkového 

cholesterolu. Po barvení olejovou červení byly u obou skupin viditelné aterosklerotické 

léze. Atorvastatin sniţoval velikost aterosklerotických plátů. Imunohistochemická 

analýza prokázala expresi ALK-1 i VEGF u obou skupin. Podávání atorvastatinu 

zvyšovalo expresi obou ALK-1 a VEGF. 

Závěr: 

Výsledky naznačují antiaterogenní účinek atorvastatinu, který můţe být částečně 

způsoben zvýšenou expresí ALK-1 a VEGF. ALK-1 a VEGF jsou spojovány s protekcí 

endotelu cév a zlepšením dysfunkce endotelu.  



 

Abstract  

Lenka Frnochová  

The effect of atorvastatin on the expression of markers of the cascade transforming 

growth factor beta in experimental atherogenesis. 

Diploma thesis 

Charles Univerzity in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Pharmacy 

Background:  

The aim of this diploma thesis was to observed the expression of ALK-1 and 

VEGF in atherosclerotic plaques in ApoE and LDL receptor- deficient mice with regard 

to the use of atorvastatin. 

Methods: 

We used for research female C57BL/6J mice with double deficiency 

of apolipoprotein E and LDL receptor. Mice were 8 weeks old. Mice were divided into 

two groups: atorvastatin and control group. Both groups were fed cholesterol diet for 8 

weeks and in atorvastatin group was also fed with atorvastatin. Then biochemical 

analysis of blood was performed. For detection of lipids in atherosclerotic lesions we 

used histological staining by oil red. Immunohistochemical analysis was performed 

in 1cm aortic sinus and part of aortic arch. The method used to detect the expression 

of ALK-1 and VEGF was the avidin-biotin method with detection using DAB. 

Results: 

Biochemical analysis showed that atorvastatin reduced levels of total 

cholesterol. After the staining by oil red atherosclerotic lesions were seen in both 

groups. Atorvastatin reduced the size of atherosclerotic plaques. Immunohistochemical 

analysis showed the expression of ALK-1and VEGF in both groups. Atorvastatin 

treatment increased the expression of both ALK-1 and VEGF. 

Conclusions: 

The results indicate antiatherogenic effect of atorvastatin, which may be partially 

caused by increased expression of ALK-1 and VEGF. ALK-1 and VEGF are associated 

with protection of vascular endothelium and improving endothelial dysfunction.  
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1 Úvod 

Rozhodla jsem se zaměřit svoji práci na téma aterosklerózy, protoţe si 

uvědomuji, ţe studium tohoto onemocnění je velmi přínosné z důvodu častého výskytu 

této choroby v naší populaci. Ateroskleróza je nejčastější příčinou kardiovaskulárních 

chorob. Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou mortality v průmyslově 

rozvinutých zemích. Z mého pohledu mnoho pacientů toto onemocnění podceňuje, 

protoţe je ateroskleróza onemocněním nebolestivým. 

Pro aterosklerózu je typické ukládání lipidů do stěny tepny, vzniklé 

aterosklerotické pláty postupně zuţují průsvit tepny a můţe dojít i k úplnému uzávěru 

tepny (Vlček, Fialová a kol. 2010). Rozvoj aterosklerózy ovlivňují rizikové faktory, 

které můţeme rozdělit na ovlivnitelné (hypertenze, dyslipidémie, diabetes mellitus, 

kouření, obezita atd.) a neovlivnitelné (genetická výbava, věk a pohlaví) (Češka, 1999). 

Ateroskleróza se klinicky projevuje jako ischemická choroba srdeční, ischemická 

choroba dolních končetin, cévní mozková příhoda atd. (Vlček, Fialová a kol. 2010).  

Při léčbě tohoto onemocnění rozlišujeme primární prevenci, kdy ovlivňujeme 

rizikové faktory v asymptomatickém období, tedy kdy se ateroskleróza klinicky 

neprojevuje. A sekundární prevenci, kdy ovlivňujeme rizikové faktory u jiţ manifestní 

aterosklerózy. Toto onemocnění se dá léčit nefarmakologickými a farmakologickými 

způsoby. Mezi nefarmakologické patří zákaz kouření, zvýšená fyzická aktivita, dieta se 

sníţeným obsahem tuků, popřípadě chirurgická léčba. Velmi důleţitá je léčba 

farmakologická. Pro zabránění zhoršení nebo dosaţení ústupu aterosklerózy je nutné 

sníţení hladiny cholesterolu, především LDL cholesterolu (Vlček, Fialová a kol. 2010). 

Dále se pouţívají antiagregancia, antihypertenziva atd.  

V teoretické části jsem se zaměřila na popsání jednotlivých typů cév, 

aterosklerózy, popsání účinku statinů a samostatné shrnutí poznatků o atorvastatinu. 

Dále jsem uvedla modely zvířat pouţívané pro studium aterosklerózy. V poslední 

kapitole teoretické části jsem shrnula poznatky o VEGF a ALK-1, které mají roli 

v aterosklerotickém procesu. V praktické části jsem ukázala vliv atorvastatinu na VEGF 

a ALK-1.  
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2 Krevní cévy 

Krevními cévami můţeme označit trubice, které umoţňují v lidském těle 

cirkulaci krve a lymfy (Vokurka, Hugo a kol., 2009).  

Dle Martínka, Vacka (2009) u stěny cév rozlišujeme 3 vrstvy: 

 vnitřní vrstva (tunica intima) 

 střední vrstva (tunica media)  

 vnější vrstva (tunica externa) 

Vnitřní vrstvu tvoří endotel a subendotelová vazivová tkáň (Paulsen, 2004). 

Endotel je jednovrstevný plochý epitel sloţený z buněk polygonálního tvaru. Všechny 

buňky se dotýkají bazální membrány (Čihák, 2001). Kromě vlásečnic mají ostatní cévy 

pod endotelem subendotelovou vazivovou tkáň. U tepen je mezi vnitřní a střední 

vrstvou membrána (membrana elastica interna), která je pórovité struktury (Paulsen, 

2004).  

Střední vrstva je tvořena buňkami hladkého svalstva, kolagenním vazivem a 

elastickými vlákny (Martínek, Vacek, 2009). Uspořádání vláken hladkého svalstva je 

cirkulární. Ve velkých arteriích je střední vrstva oddělena od vnější vrstvy membránou 

(membrana elastica externa). Tepny mají tlustší střední vrstvu neţ ţíly (Paulsen 2004). 

Vnější vrstva se skládá hlavně z kolagenních vláken. Je silnější u ţil neţ u tepen. 

Typy cév se liší různými poměry vrstev. Na rozhraní mezi střední a vnější vrstvou se 

nachází arteriae nutriciae, které vyţivují cévní stěnu (Martínek, Vacek, 2009). 

Ve stěně většiny cév, kromě kapilár a některých venul, se nacházejí nervová 

zakončení. Ve stěnách tepen je více nervových zakončení (Paulsen, 2004). 

Krevní cévy se dělí na tepny, ţíly a kapiláry. Tepny odvádějí krev od srdce. Ţíly 

přivádějí krev do srdce. Vlásečnice zabezpečují výměnu mezi krví a tkáněmi (Páč, 

Veverková, 2004).  
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Obrázek č. 1 Popis cévy (Martínek a Vacek, 2009, s. 16). 

 

2.1 Tepny (artérie) 

Martínek, Vacek (2009) uvádějí, ţe u tepen můţeme pozorovat regionální 

rozdíly ve stavbě stěny. Také dělí tepny na 2 základní typy: 

 Tepny elastického typu 

Střední vrstva je nejsilnější vrstvou tepny. Skládá se z  fenestrovaných 

elastických membrán, u tepen menšího průsvitu alespoň z podélně uskupených 

elastických vláken, která tvoří lamely. Mezi membránami můţeme objevit retikulární a 

kolagenní vlákna a buňky hladkého svalstva. Počet elastických membrán můţe být  

20 - 50, z tohoto důvodu se membrana elastica interna a membrana elestica externa 

nerozlišují. Typem elastické tepny je např. aorta, plicnice aj. (Martínek, Vacek, 2009). 

 Tepny svalového typu 

Do této skupiny patří většina tepen. Buňky endotelu nasedají na bazální 

membránu, pod endotelem je subendotelová vrstva tvořená z řídkého kolagenního 
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vaziva, ve kterém jsou myofibroblasty. Střední vrstva je tvořena z vrstvy hladkého 

svalstva, která je téměř souvislá. Ve svalstvu se nacházejí ve velké míře retikulární a 

elastická vlákna. Vnitřní a střední vrstva jsou od sebe odděleny fenestrovanou 

elastickou membránou (membrana elastica interna). Zevní elastická membrána 

(membrana elastica externa), která se nachází mezi vnější a střední vrstvou, je tvořena 

elastickými vlákny a lamelami a není celistvá (Martínek, Vacek, 2009). 

Tepénky (arterioly) jsou tepny s průměrem 0,5 mm a menším. Obsahují endotel, 

většinou bez subendotelové vrstvy. Střední vrstva je tvořena několika vrstvami 

hladkého svalstva a vnější obsahuje kolagenní vlákna (Paulsen, 2004). 

2.2 Žíly (vény) 

V porovnání s tepnami mají ţíly slabší stěnu. Mají silnější vnější vrstvu, v které 

u silnějších ţil najdeme longitudinálně uspořádanou hladkou svalovinu. Naproti tomu 

ţíly mají tenčí střední vrstvu. Tlak v ţilách je nízký. Typické pro ţíly jsou chlopně, 

které jsou výběţky intimy. Chlopně jsou tvořeny z fibroelastického vaziva, jeţ je kryto 

endotelem. Funkcí chlopní je udrţení toku krve k srdci a zabránění městnání krve 

v ţílách (Paulsen 2004). 

Martínek, Vacek (2009) rozdělují ţíly na 2 základní typy: 

 Žíly běžného typu 

Vnější vrstva je tvořena  kolagenním vazivem přecházející do okolního vaziva. 

Střední vrstva je slabá. V případě, ţe obsahuje hladké svalstvo, jedná se o cirkulárně 

probíhající snopce a ne kompaktní vrstvu (Martínek, Vacek, 2009). 

 Žíly svalového typu 

Ve vnější vrstvě ţíly svalového typu se vyskytují longitudinálně probíhající 

snopce hladkého svalstva. Poněvadţ krevní tlak v ţilách dolní poloviny těla nepřekoná 

hydrostatický tlak sloupce krve, stah svaloviny pomáhá k posouvání krve k srdci 

(Martínek, Vacek, 2009). 
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Obrázek č. 2 Véna svalového typu (Martínek, Vacek 2009, s. 17). 

 

Ţilky (venuly) mají menší průměr neţ ţíly. Nejsou u nich vytvořeny chlopně. 

Střední i vnější vrstva jsou slabé. Ve vnější vrstvě je obsaţen kolagen (Paulsen, 2004). 

2.3 Vlásečnice (kapiláry) 

Spojují obvykle tepny a ţíly kromě rete mirabile, coţ je řečiště kapilár 

vyskytující se mezi cévami téhoţ typu (např. glomerulum) (Martínek, Vacek, 2009). 

Jsou nejmenšími cévami. Buňky endotelu tvoří jejich stěnu (Dylevský, 2009). Mezi 

jednotlivými buňkami jsou spojovací komplexy, které jsou tvořeny nexy a zonulae 

occludentes. Některé kapiláry obsahují fenestrovaný epitel (Paulsen, 2004). Endotel je 

velmi permeabilní. Kapiláry umoţňují výměnu látek mezi krví a tkáněmi (Dylevský, 

2009). Buňky endotelu kapilár a větších cév mají důleţité funkce. Umoţňují přeměnu 

angiotenzinu I na II. Inaktivují účinné látky (serotonin, bradykinin, prostaglandiny atd.), 
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mají schopnost lipolýzy. Buňky endotelu produkují prostacyklin, který zabraňuje 

agregaci krevních destiček (Paulsen, 2004). 

Paulsen (2004) rozděluje kapiláry na 3 typy: 

 Kapiláry se souvislou výstelkou 

Endotel neobsahuje póry, buňky jsou pomocí spojovacích komplexů spojeny 

v souvislou plochu. Tyto kapiláry jsou ve svalech, mozku a periferních nervech 

(Paulsen, 2004). 

 Fenestrované kapiláry  

Zde jsou póry (fenestrace). Póry rozlišujeme na otevřené a na přepaţené tenkou 

diafragmou, která omezuje velikost procházejících molekul. Tento druh kapilár je 

v ledvinách, střevech atd. (Paulsen, 2004). 

 Sinusoidní kapiláry 

Pro ně je typický široký lumen 30 - 40 mikrometrů. Mezi buňkami jsou otvory, 

kterými mohou procházet celé buňky. Mezi buňkami endotelu můţeme nalézt 

fagocytující buňky. V kapilárách je diskontinuální bazální lamina (Paulsen, 2004). 

Tento typ kapilár je v játrech a kostní dřeni ( Dylevský, Druga, Mrázková, 2000). 
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3 Ateroskleróza 

„Ateroskleróza (ATS) je onemocnění, při němţ se ve stěně tepen ukládají krevní 

lipidy, coţ vyvolává zánětlivou reakci s účastí řady zánětlivých buněk. Vznikají 

aterosklerotické pláty, zuţují postiţené tepny a na jejich povrchu při erozi nebo ruptuře 

se vytvářejí krevní sraţeniny, jeţ mohou tepnu zcela uzavřít“ (Vlček, Fialová a kol., 

2010, str. 108). 

3.1 Epidemiologie 

Kardiovaskulární onemocnění, které je nejčastěji způsobeno aterosklerózou, 

patří na první místo v počtu úmrtí obyvatel v průmyslově rozvinutých zemí. Přesné 

statistiky, které by ukazovaly procento lidí nemocných aterosklerózou, nebývají 

předkládány s ohledem na skutečnost, ţe pacienti jsou zjištěni aţ v době, kdy se 

ateroskleróza začne manifestovat klinicky (ischemická choroba srdeční, cévní mozková 

příhoda, ischemická choroba dolních končetin atd. (Vlček, Fialová a kol., 2010).  

Ateroskleróza byla povaţována za nejhorší epidemii 20. století. Česká republika 

se dnes řadí na přední místa v mortalitě na toto onemocnění ve světě (Kolektiv autorů, 

2004). 

3.2 Patogeneze 

Ateroskleróza byla dlouho klasifikována jako degenerativní onemocnění tepen, 

předpokládalo se, ţe při ní se cholesterol ukládá do tepen, při čemţ dochází k tvorbě 

aterosklerotického plátu, který postupně zmenšuje průsvit tepny a můţe docházet aţ 

k její úplné neprůchodnosti. V současné době bývá ateroskleróza povaţována 

za zánětlivé onemocnění. Je to proto, ţe se procesu účastní zánětlivé buňky - převáţně 

monocyty, které se mění na makrofágy, lymfocyty, aktivované endotelie a buňky 

hladkého svalstva, které uvolňují zánětlivé markery. Ke klinickým projevům 

aterosklerózy patří ischemická choroba srdeční, ischemická choroba dolních končetin, 

cévní mozková příhoda atd. (Vlček, Fialová a kol., 2010). 

3.2.1 Role endotelu, leukocytů, svalových buněk a trombocytů v ateroskleróze 

Dysfunkce endotelu podmiňuje vznik aterosklerózy (Widimský, 2002). Endotel 

má mnoho funkcí. Usměrňuje prostup molekul i krevních derivátů. Uvolňuje oxid 

dusnatý a prostacyklin pro vazodilataci a endotelin pro vasokonstrikci (Kalousová a 
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kol., 2006). Oxid dusnatý (NO) inhibuje agregaci trombocytů, proliferaci buněk 

hladkého svalstva a aktivaci leukocytů (Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 2004). 

K poškození endotelu nejčastěji dochází z důvodu vysokého krevního tlaku, kouření, 

diabetu mellitu, hyperlipoproteinémie atd. Při poškozené funkci endotelu dochází 

k přenosu LDL a IDL částic a leukocytů přes endotel. Z důvodu vlivu katecholaminů, 

angiotenzinu a vazopresinu dochází ke kontrakci endotelových buněk. Dochází 

k oxidaci LDL částic. Působením IL-1, TNF-α, β, které produkují makrofágy a 

T-lymfocyty, dochází k indukci CAM (cell adhesion molecules) (Kalousová a kol., 

2006). 

Monocyty prostupují poškozený endotel a mění se na makrofágy. Ty produkují 

mnoho aktivních látek IL-1, IL-6, PAF (platelet activating factor-faktor aktivující 

destičky) atd. Makrofágy vytvářejí reaktivní formy kyslíku a dusíku, které způsobují 

oxidaci LDL částic (Kalousová a kol., 2006). Superoxidový anion blokuje funkce oxidu 

dusnatého hlavně antiadhezní a vazodilatační účinky (Silbernagl, Lang 2001). 

Makrofágy také vytvářejí chemokiny, jeţ podporují transport monocytů, T-lymfocytů 

do vnitřní vrstvy. Dále makrofágy ovlivňují proliferaci a transport buněk hladkého 

svalstva ze střední do vnitřní vrstvy. Makrofágy také produkují metaloproteinázy, které 

sniţují pevnost plátu. Makrofágy vychytávají modifikované LDL lipoproteiny a mění se 

na pěnové buňky (Kalousová a kol., 2006). 

Pěnové buňky se vytvářejí z makrofágů a buněk hladkého svalstva z důvodu 

nadměrného vychytávání pozměněných LDL částic (glykované, oxidované atd). 

Typickým znakem pěnové buňky je velké mnoţství cholesterolu v cytoplasmě 

(Kalousová a kol., 2006). 

T-lymfocyty prostupují přes endotel a vlivem cytokinů regulují metabolické děje 

v buňkách endotelu, makrofázích a buňkách hladkého svalstva (Kalousová a kol., 

2006). 

Buňky hladkého svalstva se přemisťují ze střední do vnitřní vrstvy (Silbernagl, 

Lang, 2001). Mnoţství hladkosvalových buněk velmi souvisí s pevností plátu. Při 

vysokém obsahu těchto buněk se plát stává tuţším a je více odolný proti narušení 

(Kalousová a kol., 2006). 

Trombocyty jsou také účastníky aterosklerotického procesu. Trombocyty 

vytvářejí tromboxan, jenţ má agregační schopnosti (Kalousová a kol., 2006). 

LDL částice hrají stěţejní roli v aterogenezi. Budou popsány v kapitole 3.2.2. 
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3.2.2 Lipoproteiny 

Widimský (2002) definuje lipoprotein jako spojení lipidu s apolipoproteinem. 

3.2.2.1 Lipidy 

Lipidy jsou heterogenní skupina látek, které se nerozpouštějí ve vodě, ale 

v organických rozpouštědlech (např. chloroform, éter atd.). Hlavními lipidy jsou 

cholesterol, triacylglyceroly a fosfolipidy, které budou níţe podrobněji popsány (Češka, 

1999).  

a) Cholesterol 

Cholesterol můţe být v organismu ve volné i vázané formě (estery cholesterolu). 

Volný cholesterol můţeme nalézt v membránách buněk. Cholesterol si tělo můţe 

vytvořit samo z acetyl-CoA nebo příjmout z potravy. Kromě erytrocytů všechny buňky 

jsou schopné syntetizovat cholesterol. Z cholesterolu se vytvářejí ţlučové kyseliny a 

steroidní hormony (Češka, 1999).  

b) Triacylglyceroly 

Jsou definovány jako estery glycerolu a mastných kyselin. V triacylglycerolech 

se zpravidla vyskytují 2 nebo 3 různé kyseliny (např. palmitová, linolová, olejová). 

Triacylglyceroly mohou být endogenní (v těle vzniklé) nebo exogenní (přijaté 

potravou). Triacylglyceroly jsou v plazmě rychle metabolizovány (Češka, 1999). 

c) Fosfolipidy 

Chemicky se jedná o estery glycerolu a kyseliny fosforečné, jenţ se poté 

esterifikuje dalšími sloučeninami (cholin, serin). Tvorba fosfolipidů můţe probíhat 

ve všech tkáních. Největší podíl ale má jaterní syntéza. Mezi fosfolipidy patří 

fosfatidylcholin (lecitin) a sfingomyelin. Lecithin je obsaţen v biologických 

membránách, sfingomyelin je přítomen v  CNS a myelinových pochvách (Češka, 1999). 

3.2.2.2 Apolipoproteiny 

Lipidy se váţí na specifické proteiny (apolipoproteiny), které vznikají v játrech 

nebo střevech. Tyto útvary umoţňují nerozpustným lipidům rozpustnost ve vodě a také 

napomáhají přenosu z místa tvorby na místo uloţení nebo katabolismu (Češka 1999).  

Mezi apolipoproteiny patří např. apo B-100, jenţ je strukturální jednotkou LDL 

částic, nebo apo B-48, jejţ obsahují chylomikra (Widimský, 2002). 
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Hlavní funkce apolipoproteinů, které uvádí Widimský (2002) jsou: 

1) Slouţí jako kofaktory enzymů, které jsou účinné v metabolismu lipoproteinů. 

2) Umoţňují vazbu lipoproteinové částice na specifický receptor. 

3) Jsou stavebními bílkovinami v lipoproteinech. 

4) Jsou účastníky transportu nebo výměny lipidů mezi jednotlivými lipoproteiny.  

3.2.2.3 Třídy lipoproteinů 

Spojení lipidu a apolipoproteinu se nazývá lipoprotein (Widimský, 2002). 

Obrázek č. 3 Lipoproteinová částice (Češka, 1999, s. 25). 
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Tabulka č. 1 Třídy lipoproteinových částic (Češka, 1999, s. 29). 

 

Hlavními lipoproteinovými částicemi jsou chylomikrony,VLDL, IDL, LDL, 

HDL, které budou níţe podrobněji popsány (Češka, 1999). 

a) Chylomikrony 

Chylomikrony vznikají v tenkém střevě z vstřebaných lipidů z potravy, dostávají 

se do lymfy a poté do krevního oběhu. Lipoproteinová lipáza, která se vyskytuje 

v endotelu kapilár, štěpí TAG a uvolňuje mastné kyseliny, které jsou důleţité 

pro výţivu tkání. Chylomikrony redukují svou velikost a vznikají z nich 

chylomikronové zbytky (Ledvina, Stoklasová, Cerman, 2006). Tyto útvary obsahují 

hodně cholesterolu (Lincová, Farghali, 2002). 

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

Tvoří se v játrech a obsahují hlavně triacylglyceroly, v menší míře zde 

nalezneme cholesterol. Triacylglyceroly jsou také degradovány lipoproteinovou lipázou 

(Lincová, Farghali, 2002). 

c) IDL (intermediary density lipoproteins - lipoproteiny se střední hustotou) 

Jsou zbytky VLDL. IDL jsou vychytávány játry nebo pomocí jaterní lipázy se 

přemění na LDL (Lincová,Farghali, 2002). 

d) HDL ( high density lipoproteins - lipoproteiny s vysokou hustotou)  

Tvoří se v játrech nebo střevě. HDL interagují s lecithin-

cholesterolacyltransferázou (LCAT), která esterifikuje volný cholesterol. HDL částice 

poskytují estery cholesterolu chylomikronům, VLDL a LDL za TAG a volný 

cholesterol. HDL částice mají protektivní význam proti ateroskleróze, zajišťují 
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vychytávání cholesterolu z periférie (Ledvina, Stoklasová, Cerman, 2006). HDL má 

také antioxidační, antitrombotické a protizánětlivé schopnosti (Kalousová a kol., 2006). 

e) LDL ( low density lipoproteins - lipoproteiny s nízkou hustotou) 

Obsahují hlavně cholesterol. Částice jsou zachycovány LDL receptory, které se 

nacházejí v játrech i v ostatních tkáních. Funkce LDL částic je zprostředkování 

cholesterolu periferním tkáním (Ledvina, Stoklasová, Cerman, 2006). 

LDL částice hrají velmi důleţitou roli v ateroskleróze. LDL částice prostupují 

přes porušený endotel. K modifikaci dochází po zachycení částic v subendotelu. 

K typům modifikace patří oxidace, glykace (DM), agregace, komplexy s lipoproteiny a 

proteoglykany, reakce s homocysteinem atd. (Kalousová a kol., 2006). Makrofágy, 

buňky endotelu a buňky hladkého svalstva napomáhají oxidaci. Oxidační modifikaci 

můţeme brát z chemického pohledu za lipoperoxidaci, v které dochází k oxidaci 

nenasycených mastných kyselin. Takto modifikované LDL částice mají větší afinitu 

k scavengerovým receptorům makrofágů, nadměrným vychytáváním oxidovaných LDL 

částic se makrofágy mění na pěnové buňky, které se nemohou transportovat zpět 

do krve (Ledvina, Stoklasová, Cerman, 2006). 

Oxidované LDL částice podporují tvorbu adhezních molekul (např. ICAM, 

VCAM) a z tohoto důvodu dochází k zvýšení prostupu monocytů pod endotel, kde se 

přemění na makrofágy. K dalším vlastnostem modifikovaných lipoproteinů patří 

cytotoxicita proti endotelu a hladkému svalstvu, imunogenní schopnost, schopnost 

sníţení vzniku oxidu dusnatého atd. (Kalousová a kol., 2006). 

3.2.3 Formy (fáze) aterosklerózy 

Češka (1999) rozděluje aterosklerózu na 3 formy: 

1) Tukové proužky (fatty streaks) 

Tukové prouţky se vyskytují zpravidla ve velkých tepnách a můţeme je nalézt i 

u novorozenců. Jejich barva je ţlutá a nesniţují cirkulaci krve cévou. V prouţcích jsou 

pěnové buňky (Češka, 1999).  

Češka (1999) rozlišuje 2 typy vzniku pěnových buněk: 

 Z makrofágů, které se tvoří přeměnou z monocytů - makrofágy vychytávají 

lipidy, především estery cholesterolu. 
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 Buňky hladké svaloviny putují z medie do intimy, zde znovu nastává akumulace 

lipidů. I v tomto případě se jedná o estery cholesterolu. 

V prouţcích se také nacházejí T-lymfocyty. Lipidové prouţky mohou přecházet 

do pozdějších stádií aterosklerózy, ale můţe také dojít k ústupu onemocnění (Češka, 

1999). 

2) Fibrózní pláty 

Většinou jsou to ohraničené bledě šedé nebo ţluté útvary tvrdší struktury. Pláty 

vedou k zúţení průsvitu tepny, které můţe vést k omezení nebo k úplnému zastavení 

proudu krve. V plátu se vyskytuje velký počet buněk hladkého svalstva a makrofágů 

měnící se na pěnové buňky. Zde se také nacházejí lymfocyty. Buněčné elementy jsou 

obklopeny kolagenní hmotou a shluky tuků. V plátu, zejména v hlubších vrstvách, můţe 

docházet i k nekrózám, které mohou postupně kalcifikovat a mohou v nich být 

cholesterolové krystaly (Češka, 1999). 

3) Komplikované léze 

Zde dochází k rozsáhlé kalcifikaci a hlavně k závaţným proměnám tkáně 

(ulceracím, rupturám), jejţ se mohou stát loţiskem přilnutí krevních destiček, agregaci a 

poté místem vzniku trombu (Češka, 1999). 
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Obrázek č. 4 Stádia aterosklerózy (Češka, 1999, s. 14). 

 

Fáze vývoje aterosklerotické léze podle Kalousová a kol. (2006): 

1) Časná fáze - obsahuje ukládání lipidů. Proces této fáze se rozděluje do několika 

typů: 

 Jednotlivé pěnové buňky, které jsou odvozeny z makrofágů. 

 Tukové proužky - pěnové buňky, které obsahují akumulované lipidy, se 

hromadí. 

 Intermediární léze - malé počty lipidů uloţených extracelulárně, které 

pocházejí z odumřelých pěnových buněk. 
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 Aterom - vznik lipidového jádra, které je tvořeno extracelulárně 

nahromaděnými lipidovými částicemi. 

2) Pozdní fáze - skládá se z proliferace buněk hladkého svalstva a trombózy:  

 Fibroaterom – proliferace buněk hladkého svalstva, zvýšená tvorba hmoty 

mezi buňkami, která obsahuje kolagenní a elastická vlákna. Hladkosvalové 

buňky tvoří nad lipidovým jádrem vrstvu - ,,čepičku.“ 

 Komplikovaná léze - zvředovatění, krvácení do plátu, zvápenatění 

odumřelých loţisek a vznik trombu. 

3.2.4 Typy aterosklerotického plátu 

1) Stabilní ateroklerotický plát 

Obsahuje okolo 10 % lipidů, podíl monocytů/makrofágů a z nich přeměněných 

pěnových buněk cca 10 %, mnoţství buněk hladkého svalstva okolo 10 – 15 %. 

(Kalousová a kol., 2006). Jejich „čepička“ je tlustá. Tyto pláty zmenšují průměr tepny 

(Vlček, Fialová a kol., 2010). 

2) Nestabilní aterosklerotický plát 

Obsahuje okolo 3-5 % buněk hladkého svalstva, mnoho monocytů/makrofágů a 

z nich přeměněných pěnových buněk cca 30 % a mnoţství lipidů je okolo 40 % 

(převaha krystalického cholesterolu ve formě volného cholesterolu). Nestabilní plát je 

excentricky uloţen (Kalousová a kol., 2006). Plát má tenkou „čepičku“ a proto je velmi 

křehký a náchylný k rupturám, při nich se v různé míře odhalí subendotelova tkáň nebo 

ateromová hmota, na kterou se zachycují krevní destičky a vytváří se krevní sraţeniny. 

Cirkulace v tenkých tepnách (koronární) můţe být blokována trombem, a tím dochází 

k ischémii (nedokrvení) tkáně. Pokud nedojde k obnově proudu krve, dochází v tkáni 

k nekróze (Vlček, Fialová a kol., 2010). U velkých tepen (aorta) nedochází k zmenšení 

průsvitu tepny, ale ke ztenčení střední vrstvy. Stěna můţe být narušena působením tlaku 

krve (hlavně u hypertoniků) a můţe dojít k aterosklerotické výduti neboli aneuryzmatu 

(Kolektiv autorů, 2004). Aneuryzma je vypouknutí stěny tepny v důsledku vrozených 

nebo získaných změn ve stěně tepny. U pravého aneuryzmatu dochází k vyklenutí všech 

3 vrstev (vnitřní, střední a vnější). Je typické pro aterosklerózu s hypertenzí. Často ho 

vidíme u břišní aorty. Disekující aneuryzma je časté na vzestupné části aorty. Zde 

dochází k protrţení vnitřní vrstvy, krev protéká střední vrstvou, a tím je vnitřní vrstva 
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oddělena od vnější. Jedním z následku aneuryzmatu je ruptura. Mezi další komplikace 

můţeme uvést trombózu ve výduti, embolie distálních úseků aj. (Silbernagl, Lang, 

2001). 

Nejčastěji aterosklerózu pozorujeme v dolní břišní aortě, počátečních úsecích 

věnčitých tepen srdce, vnitřních krkavicích, femorálních tepnách atd. Naopak 

minimálně postiţeny aterosklerotickými změnami jsou tepny horních končetin, tepny 

mamární a mezenteriální (Kolektiv autorů, 2004). 

Obrázek č. 5 Následky aterosklerózy (Silbernagl, Lang, 2001, s. 237). 

 

3.3 Rizikové faktory aterosklerózy  

„Rizikový faktor je proměnná, která je v prospektivních studiích statisticky 

významným ukazatelem k později se projevující chorobě, aniţ by musela být její 

příčinou“ (Češka, 1999, str. 16). 

3.3.1 Neovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy 

 Pohlaví 

Skutečnost, ţe u muţů bylo zjištěno vyšší riziko neţ u ţen před menopauzou, je 

dána ochranným efektem estrogenů související s vyššími hladinami HDL cholesterolu 

(Češka, 1999). 
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 Genetické faktory 

Z hlediska předčasné aterosklerózy se za pozitivní rodinnou anamnézu povaţuje 

výskyt náhlé smrti nebo infarktu myokardu u matky pod 65 let a u otce ve věku niţšim 

neţ 55 (Češka, 1999). 

 Věk 

Výskyt aterosklerózy roste s věkem. Za rizikový věk u muţů je stanoveno 45 let 

a výš, a u ţen 55 a vice let (Češka, 1999). 

3.3.2 Ovlivnitelné rizikové faktory aterosklerózy 

Účinek rizikových faktorů na aterogenezi – vytvořeno podle vzoru (Widimský 

2002, str. 16), které budou níţe podrobněji popsány. 

Tabulka č. 2 Účinek rizikových faktorů na aterogenezi  (Widimský 2002, s. 16). 

Rizikový faktor Účinek 

Zvýšení LDL-cholesterolu 

IDL a VLDL cholesterolu 
Zvýšený prostup cholesterolu do cévní stěny 

Sníţení HDL- cholesterolu Sníţený transport cholesterolu z cévní stěny  

Hypertenze 
Podpora vstupu cholesterolu do cévní stěny 

poškození endotelu artérií 

Kouření cigaret 
Poškození endotelu artérií, hypoxie cévní stěny  

trombóza 

Diabetes mellitus 

Více účinků (např. hyperlipoproteinémie, 

poškození endotelu artérií, sníţení  

HDL- cholesterolu) 

 

1) Dyslipidémie 

Za hlavní rizikový faktor povaţujeme zvýšenou hladinu LDL-cholesterolu a 

zvýšenou hladinu celkového cholesterolu. Zvýšená hladina triacylglycerolů a sníţená 

hladina HDL- cholesterolu jsou povaţovány také za rizikový faktor (Widimský, 2002). 
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2) Kouření 

Pří uţívání cigaret se poškozuje endotel, zvyšuje se cévní tonus, oxidují se LDL 

částice, dochází k zvýšení hladiny fibrinogenu a sníţení hladiny HDL cholesterolu. 

Aktivita sympatoadrenálního systému se zvyšuje, dochází také k zvýšené spotřebě 

kyslíku myokardu. Dále můţe kouření způsobit vyšší riziko vzniku krevní sraţeniny 

(Widimský, 2002). 

3) Hypertenze 

Hypertenzí nazýváme tlak nad 140/90 mm Hg (Češka 1999). Vysoký krevní tlak 

má za následek poškození endotelu, zvýšení cévní propustnosti pro lipoproteiny, 

zvýšený vznik endotelinu a vzestup adherence leukocytů. Zvýšení koncentrace 

angiotenzinu II při hypertenzi umoţňuje hypertrofii srdečního svalu (Widimský 2002).  

4) Obezita 

Velké mnoţství tuku v břišní oblasti souvisí s kardiovaskulární morbiditou. 

Obezita je faktorem pro rozvoj dalších rizikových faktorů - DM2, hypertenze, 

hyperlidémie s nízkým HDL cholesterolem (Češka, 1999). 

5) Diabetes mellitus 

DM, zvláště 2. typu, způsobuje při vysoké glykémii  vznik glykovaných LDL 

částic, jeţ jsou více oxidovatelné. U diabetiků můţeme naměřit sníţenou hodnotu HDL 

cholesterolu a naopak zvýšenou hodnotu triacylglycerolů (Widimský, 2002). 

6) Lipoprotein a 

Obsahuje apoprotein a, který má úsek podobný struktuře plasminogenu, ale 

nemá schopnost fibrinolýzy. Lipoprotein a můţe obsadit vazbu pro plasminogen. Touto 

skutečností se zvyšuje nebezpečí trombózy (Ledvina, Stoklasová, Cerman, 2006). 

7) Hladina c-reaktivního proteinu (CRP) 

CRP je ukazatel zánětu. Je častý u nestabilní anginy pectoris (Widimský, 2002).  
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4 Statiny 

Jsou to hypolipidemika pouţívaná od v 90. let. Statiny klasifikujeme z různých 

pohledů. Časté je členění na generace a Češka, Urbánek (2004) uvádějí následující 

rozdělení: 

 Statiny 1. generace - původ je z hub, sem můţeme zařadit lovastatin, 

simvastatin a pravastatin 

 Statiny 2. generace - mají semisyntetický původ, do této skupiny patří 

fluvastatin 

 Statiny 3. generace – májí syntetický původ, do této skupiny řadíme 

atorvastatin a cerivastatin  

4.1 Mechanismus účinku 

Statiny jsou inhibitory 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzymu A reduktázy. 

Tento enzym je zásadní pro vznik cholesterolu v buňce. Působením statinů dochází 

k inhibici tvorby cholesterolu v játrech. Z tohoto důvodu dochází k zvýšené expresi 

LDL receptorů na povrchu buněk a tím se více vysbírávají LDL částice z krevního 

řečiště (Češka, 1999). Také dochází k sníţené tvorbě apolipoproteinu B v játerech a 

poklesu produkce a vylučování lipoproteinů s vysokým podílem triacylglycerolů. 

Statiny způsobují velký úbytek koncentrace LDL cholesterolu, mírnější úbytek 

triacylglycerolů a zvýšení mnoţstvi HDL-cholesterolu v krevním řečišti (Widimský, 

2002). 

4.2 Indikace léčby statiny 

V léčbě izolované hypercholesterolémie mají statiny výsadní postavení. 

U kombinované hyperlipidémie můţeme léčit statiny v případě, ţe vzestup cholesterolu 

je markantnější neţ triacylglycerolů (Widimský, 2002). Statiny můţeme pouţívat nejen 

samostatně, ale téţ i s dalším hypolipidemikem nejčastěji s fibráty u kombinovaných 

hyperlipidémií. Další kombinace je moţná s pryskyřicemi. (Češka, 1999). 

4.3 Farmakokinetika 

Lovastatin a simvastatin patří mezi proléčiva. Mají strukturu laktonů, které se 

v těle hydrolyzují na účinnou formu hydroxykyselin. Ostatní statiny jsou uţ účinnými 

formami. Kromě pravastatinu mají statiny silnou vazbu na plazmatické bílkoviny. 
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Lovastatin, simvastatin a atorvastatin jsou metabolizovány CYP 3A4. Naproti tomu 

fluvastatin je metabolizován pomocí izoformy 2C9. Pravastatin se z těla dostává pomocí 

ledvin a jater, ostatní statiny se vylučují jenom játry (Widimský, 2002). 

4.4 Kontraindikace 

Do této kategorie patří alergie na lék, poškození funkce jater, těhotenství, laktace 

(Widimský, 2002). 

4.5 Interakce 

Při pouţití kombinace statinů s inhibitory cytochromu CYP 450 (např. 

cyklosporin, erytromycin, azolová antimykotika, inhibitory proteás atd.) dochází totiţ 

k zvýšení nebezpečí vzniku myopatie. Při kombinaci statinů s fibráty nebo s niacinem 

nebezpečí myopatie téţ roste (Widimský, 2002). 

4.6 Nežádoucí účinky 

Simvastatin, lovastatin a atorvastatin jsou lipofilní povahy, naproti tomu 

pravastatin a fluvastatin jsou hydrofilní. Hydrofilita a lipofilita můţe souviset 

s potenciální myotoxicitou statinů. Lipofilní látky by mohly snáze pronikat do buněk 

svalu (Česka, Urbánek, 2004). 

Statiny jsou dobře tolerovány s minimem neţádoucích účinků. Mezi nejčastější 

neţádoucí účinky patří zácpa, dyspepsie, bolesti hlavy, nespavost, svědění atd. (Češka, 

1999).  

Někdy pozorujeme zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Jaterní testy provádíme 

před léčbou, za 6 a 12 týdnů od zahájení léčby a za 6 měsíců znovu. Dalšími 

neţádoucími účinky jsou myopatie, myozitida a rhabdomyolýza. 

Podle Stepherda (1995), (cit. Widimský, 2002) rozlišujeme:  

1) Myopatii - pro ni je typické zvýšení CK (kreatinfosfokinázy) trojnásobně vyšší neţ 

je horní limit. 

2) Myozitidu – ta je doprovázena bolestí svalstva a nárůstem CK na více neţ 

desetinásobek horní normy. 

3) Rhabdomyolýzu - pro ni je charakteristické zvýšení CK větší neţ desetinásobek a 

myolýza provázená myoglobinémií/myoglobinurií. Můţe zde docházet k selhání 

ledvin. 
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4.7 Dávkování 

Tabulka č. 3 Dávkování jednotlivých statinů (Widimský, 2002, str. 138). 

 

4.8 Extralipidové účinky statinů  

Z poznatků vyplývá, ţe inhibiční vliv statinů na HMG-CoA reduktázu je 

nejenom zodpovědný za sníţení hladiny cholesterolu, ale také za extralipidové účinky. 

Mevalonát je nejen velmi důleţitý pro vznik cholesterolu, ale také jiných látek 

(např. hem A, ubichinon, isoprenoidní deriváty farnesylpyrofosfát (FPP) a 

geranylgeranylpyrofosfát (GGPP) aj.). Farnesylace a geranylgeranylace jsou 

nezbytnými reakcemi k aktivaci G- proteinů z rodiny Rho a Ras, které umoţňují přenos 

signálu z receptoru pro např. inzulin, PDGF, cytokiny nebo angiotenzin II. Inhibice 

aktivace těchto proteinů vede k inhibici přenosu signálu (Górecká, Tilšer, Nachtigal a 

kol., 2004).  

Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol. (2004) uvádějí následující dělení 

extralipidových účinků: 

1) Endoteliální dysfunkce 

Nadměrné mnoţství celkového a LDL cholesterolu narušuje endotel, proto 

bychom došli k závěru, ţe při podávání statinů se z důvodu sníţení cholesterolu, sniţuje 

dysfunkce endotelu. Bylo ale zjištěno, ţe zlepšení poškození endotelu se prokázalo uţ 

před statisticky významným sníţením koncentrace cholesterolu. Statiny nejspíše 

zlepšují poškození endotelu zvýšením exprese a aktivity endoteliální NO syntázy  

(e- NOS) z důvodu sníţení isoprenylace Ras a Rho molekul (Górecká, Tilšer, Nachtigal 

a kol., 2004).  

Látka Obvyklá denní dávka 

Fluvastatin 40-80 mg 

Fluvastatin XL 80 mg 

Lovastatin 20-40 mg 

Pravastatin 10-40 mg 

Simvastatin 20-40(60) mg 

Atorvastatin 10 – 80mg 
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2) Zánětlivá reakce  

Statiny sniţují koncentraci CRP. CRP (C- reaktivní protein) je produkován játry, 

která reagují na prozánětlivé cytokiny (IL-6, TNF-α). CRP se váţe na částečně 

degradované LDL lipoproteinové částice a dochází k aktivitě komplementu. Tímto 

dějem se urychlí vznik aterosklerotické léze. Statiny nejspíše inhibují aktivaci  

G- proteinů Ras a Rho, proto dochází k ovlivnění tvorby cytokinů. Experimentálně bylo 

objeveno, ţe statiny také inhibují expresi adhezních molekul, např. ICAM-1 

(mezibuněčné adhezní molekuly-1), které se podílejí na vychytávání cirkulujících 

monocytů (Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 2004).  

3) Buňky hladkého svalstva  

Výzkumy ukázaly, ţe lipofilnější statiny, např. simvastatin, fluvastatin, inhibují 

proliferaci a transport buněk hladkého svalstva. Zajímavé je, ţe u hydrofilnějšího 

pravastatinu, nebyl tento nelipidový účinek prokázán. Podstatou poklesu proliferace 

buněk hladkého svalstva je předpokládaná inhibice aktivace Rho a Ras, jeţ vede 

ke sníţení DNA syntézy buněk hladkého svalstva (Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 

2004).  

4) Stabilita plátu 

U plátů obsahujících hodně lipidů a makrofágů je velké nebezpečí ulcerací, 

ruptur a krvácení. Aktivované makrofágy vytvářejí mnoho enzymů (např. skupina 

metaloproteináz), které narušují pevnost plátu. Podstatou sníţení tvorby 

metaloproteináz je inhibice tvorby mevalonátu. Statiny také inhibují tvorbu tkáňového 

faktoru z makrofágů, který je spojován  se zvýšením trombogenního potenciálu plátu. 

Z experimentálních výsledků vyplývá, ţe stabilizaci plátu umoţňuje několik vlastností 

statinů – mají schopnost sniţovat zánět, sniţovat koncentraci lipidů, sniţovat oxidaci 

lipidů a sniţovat mnoţství metaloproteináz atd. Statiny zvyšují mnoţství kolagenu a 

tkáňového inhibitoru metaloproteinázy-1 (TIMP-1) (Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 

2004).  

5) Antioxidační účinky statinů 

Díky této vlastnosti se méně oxidují LDL částice (Vrablík, Štulc, 2002). 
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6) Ovlivnění aktivity trombocytů 

Účinek statinů souvisí s poklesem mnoţství cholesterolu v krevních destičkách, 

čímţ dochází k poklesu fluidity membrány. Statiny téţ inhibují PAI-1 (inhibitor 

aktivátoru plasminogenu-1) (Vrablík, Štulc, 2002). 

7) Inzulinová rezistence a diabetes mellitus 2. typu  

Inzulinová rezistence (IR) je onemocnění, kdy periferní tkáně nemohou 

dostatečně reagovat na podnět inzulinu, a proto dochází ke zvýšení hladiny glukózy. 

Inzulinová rezistence často předchází diabetes mellitus 2. typu. Rizikovými faktory IR 

je hypertenze, dyslipidémie a obezita. U obezity dochází ke zvýšení hladin volných 

mastných kyselin, které sníţují vyuţití glukózy ve svalech a sekreci inzulinu. Z těchto 

důvodů můţe vznikat inzulinová rezistence. Sníţením koncentrace triacylglycerolů se 

daný stav upravuje. Adipocyty mají schopnost vytvářet cytokiny (TNF-α, IL-6). Tyto 

látky mohou negativně působit na inzulinové receptory, uvolňování a aktivitu inzulinu a 

stimulují lipolýzu tukové tkáně. Statiny mají protizánětlivé účinky. U inzulinové 

rezistence je častá dysfunkce endotelu, s touto skutečností souvisí pokles tvorby oxidu 

dusnatého. Statiny upravují dysfunkci, tím se zlepšuje vazodilatace a s tím souvisí 

zlepšení dostupnosti glukózy pro tkáně (Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 2004).  

Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol. (2004) uvádějí další zajímavé schopnosti 

statinů: 

 Alzheimerova choroba  

Toto onemocnění je způsobeno ukládáním β- amyloidu do nervových buněk. 

Ten je neurotoxický a neurodegenerativní. Vědci se domnívají na základě experimentů 

in vivo a in vitro, ţe pokles mnoţství cholesterolu v buněčné membráně vede k menší 

tvorbě β- amyloidu. Pro Alzheimerovu chorobu je typický nedostatek acetylcholinu 

v mozku. Lovastatin a simvastatin jsou inhibitory butyrylcholinesterázy, jejíţ mnoţství 

je u tohoto onemocnění zvýšeno. Tímto mechanismem by mohlo dojít k sníţení postupu 

demence. Bohuţel statiny v léčbě Alzheimerovy choroby by se musely podávat 

ve velkých dávkách ve srovnání s jinými preparáty na léčbu tohoto onemocnění 

(Górecká, Tilšer, Nachtigal a kol., 2004).  
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 Osteoporóza 

Statiny opětně inhibují aktivaci G-proteinů v osteoklastech. Výsledkem je 

apoptóza osteoklastů a tím dochází k poklesu resorpce kosti. Statiny umoţňují nárůst 

exprese genu pro růstový faktor BMP-2, který způsobuje vznik a zrání osteoblastů. 

Tímto mechanismem statiny podporují tvorbu nové kostní hmoty. Pravastatin 

neovlivňuje vznik kostní hmoty nejspíše z důvodu hydrofility (Górecká, Tilšer, 

Nachtigal a kol., 2004).  
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5 Atorvastatin 

Chemický název  

Atorvastatin je po chemické stránce 7-[3-fenyl-4-fenylkarbamoyl-2-fluorfenyl-5-

(2-propyl)pyrrol-1-yl]-(2R,4R)-2,4-dihydroxy-heptanová kyselina (Češka, Urbánek, 

2004).  

Obrázek č. 6 Chemický strukturní vzorec atorvastatinu (Češka, Urbánek, 2004, s. 

110). 

 

5.1 Farmakodynamika 

Atorvastatin u člověka způsobuje sníţení hladiny LDL cholesterolu, VLDL 

cholesterolu, triacylglycerolů a apolipoproteinu B. Atorvastatin pravděpodobně sniţuje 

koncentraci triacylglycerolů, protoţe způsobuje nedostatek cholesterolu pro tvorbu 

VLDL částic, které obsahují triacylglyceroly. A dále jsou VLDL částice vychytávány 

LDL receptory kvůli nedostatku LDL lipoproteinů. Aktivní metabolity téţ inhibují 

patologicky zvýšenou schopnost LDL lipoproteinů se oxidovat (Češka, Urbánek, 2004). 
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Obrázek č. 7 Schéma nelipidových účinků atorvastatinu (Češka, Urbánek, 2004, s. 

111). 

 

5.2 Farmakokinetické parametry 

Absorpce atorvastatinu po podání per os je jenom 30 %, atorvastatin podléhá 

v játrech first pass efektu, a proto je biologická dostupnost jen 14 %. Absorpci 

neovlivňuje potrava, pouze se atorvastatin vstřebává pomaleji, ale celkové mnoţství 

vstřebaného atorvastatinu, které je měřeno pomocí AUC, je stejné. Vazba 

na plazmatické bílkoviny je velmi vysoká – 98 %. Při opakovaném podání nedochází 

k nahromadění léčiva v organismu. Cytochrom P-450 CYP 3A4 přeměňuje atorvastatin 

na orto- a para- hydroxylované metabolity a několik produktů β-oxidace (Češka, 

Urbánek, 2004). 

Atorvastatin je uţ aktivní látkou a nikoliv proléčivem. Avšak 70 % inhibiční 

aktivity vůči HMG – CoAreduktáze zajišťují aktivní ortho- a para- metabolity. 

Atorvastatin i aktivní metabolity se eliminují z těla hlavně ţlučí, proto u poruch jater se 

plazmatická koncentrace zvyšuje a dávky se musí sniţovat. Močí se z těla vyloučí 

maximálně 2 %. U pacientů, kteří navštěvují dialýzu, se dávky neupravují. Atorvastatin 
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není moţné odstranit z těla hemodialýzou ani peritoneální dialýzou. Poločas eliminace 

u atorvastatinu je 14 hodin a u ortho-hydroxy sloučenin 9 - 32 hodin (Češka, Urbánek, 

2004). 

Tabulka č. 4 Vybrané farmakokinetické parametry atorvastatinu - upraveno podle 

vzoru (Češka, Urbánek, 2004, s. 112). 

VYBRANÉ FARMAKOKINETICKÉ PARAMETRY ATORVASTATINU 

parametr hodnota 

absolutní biologická dostupnost F (%) 14 

maximální plazmatická koncentrace cmax 

po dávce 40 mg (ng/ml) 
12,7–27,1 

čas dosažení maximální plazmatické koncentrace tmax(h) 1 

vazba na plazmatické bílkoviny (%) 98 

distribuční objem Vd (l/kg) 5,8 

biologický poločas eliminace t1/2 (h) 14 

eliminace metabolitu močí (%) 2 

5.3 Indikace 

Atorvastatin je předepisován pacientům s izolovanou hypercholesterolémií nebo 

smíšenou hyperlipoproteinémií, kde převaţuje hypercholesterolémie nad zvýšenou 

hladinou triacylglycerolů. Atorvastatin je jediným zástupcem statinů, který se pouţívá 

k léčbě u pacientů trpících homozygotní formou familiární hypercholesterolémie 

(Češka, Urbánek, 2004). 

5.4 Kontraindikace 

Ke kontraindikacím řadíme alergie na lék, laktaci, graviditu. Také se 

nedoporučuje atorvastatin předepisovat dětským pacientům. Přesto FDA umoţnil léčit 

děti a dospívající, kteří mají diagnostikovanou familiární hypercholesterolémii 

s nejvyšším kardiovaskulárním rizikem. U pacientů s těţším renálním onemocněním a 

hepatopatií se musí přihlédnout k přínosu léčby nebo naopak k případnému riziku 

(Češka, Urbánek, 2004). 
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5.5 Nežádoucí účinky 

Z analýzy studií, která byla provedena v roce 2003, je patrné, ţe přítomnost 

neţádoucích účinků je minimální a pouze ojediněle došlo k přerušení léčby. Jako hlavní 

neţádoucí účinek, který se vyskytl, byly uváděny zaţívací obtíţe (Češka, Urbánek, 

2004). 

5.6 Dávkování atorvastatinu 

Většinou se setkáváme u pacientů s dávkami 10 mg nebo 20 mg. Ale existují i 

případy pacientů, kteří uţívají dávky 40 mg nebo i 80 mg. Pacienti trpící hlavně 

familiární hypercholesterolémií uţívají 80 mg, aby dosáhli cílových hodnot cholesterolu 

(Češka, 2006). Atorvastatin se také uţivá v kombinované formě. Velmi často se jedná 

o kombinaci s fibráty, zde se předepisuje většinou dávka 10 mg a ve výjímečných 

případech se dávka navyšuje na 20 mg (Češka, Urbánek, 2004). 
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6 Modely aterosklerózy 

Dle Ignatowskiho (1908), (cit. Jawień, Nastalek, Korbut, 2004) vědci zkoumali 

na různých ţivočišných modelech stádia aterosklerózy a její léčbu. První zaznamenaný 

případ pouţití zvířete jako modelu aterosklerózy byl v roce 1908 králík. Ignatowski 

u králíků, kterým podával stravu plnou bílkovin, odhalil ztluštění intimy aorty. Dalšími 

vhodnými modelovými zvířaty jsou prasata, opice a myši ( Jawień, Nastalek, Korbut, 

2004). 

Myši, které jsou v dnešní době často pouţívané při pokusech, jsou odolné proti 

ateroskleróze kromě kmenu C57BL/6. (Paigen, Morrow, Brandon a kol., 1985). Mezi 

myší a člověkem je několik odlišností. Průměrná délka ţivota u myši jsou 2 roky naproti 

tomu u člověka 75 let. Také ve váze mezi myší a člověkem je markantní rozdíl. Je 

zajímavé, ţe myši mají většinu cholesterolu transportovanou v  HDL částicích, naopak 

u člověka ji transportují hlavně  LDL částice. Z tohoto důvodu, jestliţe myši dostávají 

normální potravu s nízkým obsahem tuku, nejsou jejich cévy postiţeny aterosklerózou, 

která je častá v lidské populaci. Mezi klady pouţití myši jako modelového ţivočicha 

můţeme uvést snadný chov, krátkou dobu mezi jednotlivými generacemi, velký počet 

jedinců, moţnost vyuţití mnoha imbredních kmenů a rychlé vyvinutí aterosklerózy 

(Waterson, Lindblad- Toh, Birney a kol., 2002). Díky molekulární genetice je u myší 

moţnost vyřazení nebo náhrady funkce některých genů. Za hlavní negativum pouţití 

myší je povaţována jejich malá velikost. (Zhang, Reddick, Piedrahita a kol., 1992).  

V odborné literatuře se rozlišuje několik myších modelů: 

1) Potravou indukovaný model aterosklerózy 

Prvním myším modelem byl potravou indukovaný model, jenţ byl vytvořen 

Wisslerovou laboratoří. Kmen C57BL/6 byl krmen potravou, která se skládala z 30% 

tuku, 5% cholesterolu a 2% cholové kyseliny. Bohuţel po této stravě myši hubly a 

trpěly dýchacími infekcemi. Paigen a kolektiv upravili tuto stravu. Podávali myším 

potravu o sloţení 15% tuku, 1,25% cholesterolu a 0,5% kyseliny cholové. (Paigen, 

Morrow, Brandon a kol., 1985). U myší se po této stravě vytvořila malá loţiska 

tukových prouţků. Strava byla nefyziologická, z důvodu vysokého zastoupení 

cholesterolu a cholové kyseliny, a také zánětlivá (Liao, Andalibi, De Beer a kol., 1993). 

Paigen a kolektiv také vyvinuli metodu kvantifikace aterosklerózy. Postup se skládá 

z uloţení myšího srdce do formalínu, zafixování do ţelatiny, mraţení a krájení řezů 
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v definovaných místech (aortální sinus, oblast chlopní), obarvení a měření 

aterosklerotického loţiska pomocí mikroskopu (Jawień, Nastalek, Korbut, 2004).  

2) Apo E - deficitní myši 

Apolipoprotein E (apoE) patří mezi glykoproteiny. Tvoří se v játrech, mozku a 

dalších tkáních. Je tvořen u člověka i u myši. Je důleţitou komponentou všech 

lipoproteinových částic kromě LDL. ApoE je důleţitý pro rozpoznání lipoproteinových 

částic různými receptory (Zhang, Reddick, Piedrahita a kol., 1992). U apoE- deficitních 

myší je vypnut gen, který kóduje apoE. Myši mají zdravý vzhled. Nemají rozdílnou 

váhu od zdravých myší. Rozdíl mezi homozygotní a zdravou myší je patrný z hladin 

lipoproteinů. Homozygotní deficitní myš má velmi zvýšenou hladinu celkového 

cholesterolu, také hladina TAG je zvýšená a hladina HDL je sníţená (Nakashima, 

Plump, Raines a kol., 1994). 

U těchto myší se vytvářejí nejenom tukové prouţky, ale i fibrózní pláty, které 

jsou charakteristické pro aterosklerózu u člověka. Fibrózní pláty jsou tvořeny 

nekrotickým jádrem, které je kryto fibrózní „čepičkou“ tvořenou buňkami hladkého 

svalstva. V okolí buněk hladkého svalstva se nacházejí elastická vlákna a kolagen. 

Fibrózní plát můţe být dále poničen a můţe dojít k tvorbě aneuryzmatu, i kalcifikovaná 

loţiska zde mohou být pozorována. Masivní fibroproliferace můţe zmenšit průsvit 

cévy. Je zajímavé, ţe trombóza jako další komplikace aterosklerózy se u myší 

neobjevila. Aterosklerotická loţiska se objevují na počátku aorty, v karotidách, 

renálních tepnách atd. (Breslow, 1996). 

Jestliţe porovnáme výsledky u myší krmených nízko cholesterolovou stravou a 

„Western-type“stravou (0,15% cholesterolu a 21% tuku), mnoţství cholesterolu u myší 

krmených „Western-type“ stravou je několikrát vyšší. I velikost plátů je větší a postup 

do dalších stádií aterosklerózy je rychlejší (Breslow, 1996). 

3) LDL receptor - deficitní myši 

LDL receptor poznává LDL částice pomocí apolipoproteinu B a částice IDL 

pomocí apoE, LDL receptor vychytává tyto lipoproteiny z plasmy. U LDL deficitních 

myší dochází ke zvýšení mnoţství těchto lipoproteinů v plasmě (Breslow, 1996).  

V případě, ţe by myši byly krmeny potravou o nízkém obsahu tuku a 

cholesterolu, tak by zvýšené hladiny IDL a LDL částic nestačily na vyvolání 

aterosklerotického procesu. Kdybychom ale podali potravu o vysokém obsahu tuku a 
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cholesterolu, došlo by u myší k aterosklerotickým změnám na jejich tepnách. Byly by 

zde pěnové buňky, ale nebyly by zaznamenány fibrózní pláty (Breslow, 1996) 

4) ApoE a LDL receptor deficitní myši 

U těchto myší byl vypnut gen pro LDL receptor i gen pro apoE.  Kdyţ bychom 

zhodnotili rozvoj aterosklerózy u tohoto myšího modelu a apoE- deficitní myši při 

podávání normální stravy, tak u apoE a LDL receptor deficitních myší je zjevnější 

rozvoj aterosklerotického procesu (Witting, Pettersson, Ostlund- Lindqvist a kol. 1999). 

Pozitivem u tohoto modelu je, ţe myši nemusí být krmeny aterogenní potravou 

pro vznik aterosklerózy (Kuhlencordt, Gyurko, Han a kol., 2001). 
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7 VEGF a ALK-1 

Tyto markery budou níţe podrobněji popsány. 

7.1 VEGF (vascular endothelial growth factor) - vaskulární 

endoteliální růstový faktor 

V dnešní době je známo 6 podtypů VEGF, z chemického hlediska se jedná 

o bílkoviny (Hicklin, Ellis, 2005). VEGF A má zásadní funkci v angiogenezi. VEGF A 

se váţe na VEGFR-1(flt-1) a VEGFR-2(flt-2), které jsou v buněčné membráně 

endotelových buněk (Holm, Slart, Zeebregts a kol., 2009). Tyto 2 receptory řídí 

fyziologickou i patologickou angiogenezi. VEGFR-1 má hlavní účinek na buňky 

endotelu a monocyty, které jsou stimulátory angiogeneze. VEGFR-2 se podílí na tvorbě 

cév v nádorech a u diabetické retinopatie. (Folkman, 1995). Oba dva receptory jsou 

tyrosin kinázové receptory (Namiki, Brogi, Kearney a kol., 1995). 

VEGF stimuluje proliferaci a růst buněk endotelu v tepnách, ţílách a 

lymfatických cévách (Nicosia, Nicosia, Smith, 1994). VEGF má schopnost zamezit 

apoptóze u ischemizovaných buněk endotelu. VEGF vyvolává také expresi různých 

anti-apoptotických bílkovin (Gerber, Dixit, Ferrara, 1998). VEGF má důleţitou funkci 

pro udrţení integrity endotelu.VEGF stimuluje syntézu NO (Lucerna, Zernecke, de 

Nooijer a kol., 2007). VEGF má schopnost redukovat proliferaci buněk hladkého 

svalstva v cévě (Holm, Slart, Zeebregts a kol., 2009). 

Důvodem, proč v aterosklerotickém plátu dochází k angiogenezi, je hypoxie. Při 

ztluštění intimy, coţ je způsobeno růstem plátu, je difůze kyslíku z lumenu cévy 

obtíţnější. To vede k aktivaci pro-angiogenních látek (např. HIF- hypoxia inducible 

factor). HIF je při hypoxii vytvářen téměř kaţdou tkání. (Dor, Porat, Keshet, 2001). HIF 

má schopnost aktivovat transkripci různých genů (VEGF, NO synthasa) (North, 

Moenner, Bikfalvi, 2005). Při hypoxii dochází k nárůstu počtu VEGF receptorů. 

Hypoxické buňky neuvolňují pouze VEGF, ale také působí na VEGFR pomocí 

parakrinní stimulace (Namiki, Brogi, Kearney a kol., 1995).  

VEGF zvyšuje permeabilitu cévy, a proto má úlohu v zánětlivém procesu a 

ostatních patologických jevech (Dvorak, Brown, Detmar a kol., 1995). Kvůli zvyšování 

propustnosti cévy má VEGF úlohu při infiltraci leukocytů v aterosklerotickém plátu (de 

Boer, van der Wal, Teeling a kol., 1999). VEGF můţe aktivovat flt-1 receptory 

monocytů a tím ovlivňovat expresi zánětlivých faktorů a cytokinů. Exprese TNF-α 



40 
 

(Tumor necrosis factor-α) a IL-1β je zvýšena, ale exprese IL-6 je sníţena (Wuttge, 

Sirsjo, Eriksson a kol., 2001). Aktivované monocyty vytvářejí nejen zánětlivé faktory, 

ale i růstové faktory (např. b-fibroblast growth faktor (b-FGF), tento jev nám ukazuje, 

ţe se VEGF podílí na endoteliální proliferaci také nepřímo (Pakala, Watanabe, 

Benedict, 2002). VEGF vyvolává zvýšení růstu plátu, který je doprovázen zvýšenou 

neovaskularizací a zvýšeným počtem makrofágů v aterosklerotickém plátu (Tenaglia, 

Buda, Wilkins a kol., 1997). Z důvodu zvýšené permeability dochází k extravazaci 

erytrocytů, která způsobuje krvácení do aterosklerotického plátu a urychluje 

aterosklerotický proces (Virmani, Kolodgie, Burke a kol., 2005). 

7.2 ALK-1 (Activin- like kinase receptor 1) 

Activin- like kinase receptor 1( ALK-1) je jedním z podtypu TGF-β receptor 

typu 1 (de Caestecker, 2004). Vědci ho studují ve vztahu k angiogenezi (Lebrin, 

Deckers, Bertolino a kol., 2005). ALK-1 se nachází v aterosklerotickém plátu v jádru 

léze, endotelu i v neointimě. (Yao, Zebboudj, Torres a kol., 2007). ALK-1 aktivuje 

Smad proteiny 1/5/8 (Lux, Attisano, Marchuk, 1999).  

ALK-1 se účastní regulace proliferace a diferenciace hladkosvalových buněk 

během progrese aterosklerózy (Yao, Zebboudj, Torres a kol., 2007). Aktivace ALK-1 

působí na expresi ALK-5, který je také spojen s diferenciací hladkosvalových buněk 

(Sinha, Hoofnagle, Kinston a kol., 2004). ALK-1 podporuje proliferace buněk endotelu 

(Valdimarsdottir, Goumans, Rosendahl a kol., 2002). Naopak ALK-5 působí negativně 

na migraci endotelových buněk a angiogenezi (Watabe, Nishihara, Mishima a kol., 

2003). ALK-5 je velmi důleţitý pro zapojení ALK-1 do TGF- β receptorového 

komplexu a také kinázová aktivita ALK-5 je nepostradatelná pro ALK-1 aktivaci 

(Goumans, Valdimarsdottir, Itoh a kol., 2003). 

Současné studie ukazují, ţe ALK-1 je prostředníkem mezi BMP-2 (bone 

morphogenetic protein-2) a MGP (Matrix Gla protein) (Yao, Zebboudj, Torres a kol., 

2007). BMP-2 je povaţován za osteoinduktivní faktor. BMP-2 se vyskytuje 

v aterosklerotických plátech a podílí se na kalcifikaci (Dhore, Cleutjens, Lutgens a kol., 

2001). BMP-2 indukuje expresi ALK-1. Aktivace ALK-1 má za následek zvýšenou 

expresi MGP (Sinha, Hoofnagle, Kinston a kol., 2004). MGP je povaţován za inhibitor 

BMP-2 ( Zebboudj, Imura, Boström, 2002). Ve stěně  normální cévy MGP reguluje 

aktivitu BMP-2. MGP se stává učinným pouze pokud je podroben karboxylaci, jeţ je 
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závislá na vitaminu K. Pokud by došlo k neúplné karboxylaci, vznikl by nefunkční 

MGP, který byl objeven v aterosklerotických plátech (Schurgers, Teunissen, Knapen a 

kol., 2005). Nefunkční MGP ale nemá schopnost se vázat na BMP-2 (Wallin, Cain, 

Hutson a kol., 2000). Z tohoto důvodu BMP-2 nebude utlumován a způsobuje 

kalcifikaci v aterosklerotických loţiskách, v kterých je moţné zjistit vysokou 

koncentraci ALK-1( Luo, Ducy, McKee a kol., 1997). 
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8 Zadání - cíl práce  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a popsat změny exprese ALK-1 a VEGF 

v aterosklerotických plátech u apoE/LDL-receptor deficientních myší s ohledem 

na podávání atorvastatinu za pouţití imunohistochemických metod.  
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9 Experimentální část 

Pro experiment byly pouţity samice kmene C57BL/6J s dvojitým deficitem 

apolipoproteinu E a LDL-receptoru, které váţily 15–20 gramů a byly zakoupeny 

v Taconic Europe (Dánsko). Tyto myši byly chovány ve zvěřinci Farmaceutické fakulty 

v  Hradci Králové.  

9.1 Zvířata a předepsaná dieta  

Myši byly krmeny experimentálními dietami od věku 8 týdnů. Myši byly 

náhodně rozděleny do 2 skupin (skupina kontrolní a atorvastatinová). Obě skupiny byly 

krmeny cholesterolovou dietou s obsahem 0.15% cholesterolu a atorvastatinová skupina 

ještě dostávala 50 mg atorvastatinu na 1kg váhy denně.  

Myši byly krmeny touto stravou 8 týdnů a byly chovány samostatně v kleci. 

Myši dostaly 6 g potravy denně v podobě granulí a měly neomezený přísun k vodě. 

Ve spojitosti se spotřebovanou potravou nebyly zaznamenány změny hmotnosti myší.  

Zvířata byla na konci experimentu vylačněna přes noc a usmrcena éterem. Poté 

pro biochemické vyšetření byly vzaty vzorky krve ze srdce. Také se odebraly segmenty 

tkáně tvořené aortou spolu s horní polovinou srdce. Tyto segmenty byly ponořeny 

do OCT media (Leica, Praha, Česká republika), poté byly podrobeny zmraţení 

v tekutém dusíku a uloţeny při minus 80°C.  

9.2 Biochemická analýza  

Gerontologická a metabolická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové 

uskutečnila biochemickou analýzu vzorků krve. 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).  

9.3 Histologické barvení olejovou červení  

Barvení pomocí olejové červeni se vyuţívá pro detekci lipidů ve tkáních. 

V tomto experimentu tato metodika slouţila pro hodnocení mnoţství lipidů 

v aterosklerotických lézích.  
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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 připravuje 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.  

9.4 Imunohistochemie  

Barvení byla uskutečněna na cévách samic kmene C57BL/6J s dvojitým 

deficitem apolipoproteinu E a LDL-receptoru, které váţily 15-20 gramů.  

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

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

Česká republika) a poté byly zmraţeny v tekutém dusíku a uloţeny při minus 80°C. V 1 

cm aortálního sinu a části aortálního oblouku byla uskutečněna imunohistochemická 

analýza. Pro vyhodnocení byly nakrájeny série příčných řezů o tloušťce 7 μm 

na zmrazovacím mikrotomu. 

K detekci exprese ALK-1 a VEGF byla uţita metodika avidin-biotin s detekcí 

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

Primární protilátky  

K detekci ALK-1 byla vyuţita protilátka rabbit polyclonal anti-ACVRL1/ALK1 

(ředění 1:100) a pro VEGF byla uţita protilátka anti-VEGF (ředění 1:100), která byla 

zakoupena z firmy Abcam plc (Cambridge, U.K.). 

Sekundární protilátky  

Monoklonální protilátka Goat Anti-Rabbit IgG (Vector Laboratories) byla uţita 

jako sekundární protilátka. 

  



45 
 

Detekční systémy  

Pro vizualizaci navázaných protilátek ve světelném mikroskopu jsme uţili 

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

Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX byla uskutečněna digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) 

za pomoci softwaru NIS elements verze 3.22 (Laboratory Imaging Prague, Česká 

republika).  

Pracovní postup - ABC systém  

Řezy tkání byly přemístěny na sklíčka předem upravená v roztoku ţelatiny. 

Po oschnutí (60 minut) se na 15 minut uloţily do roztoku acetonu, který byl uchováván 

v  minus 20°C. Řezy se pak nechaly usušit (15 minut) a znovu se uloţily na 15 minut 

do acetonu. Tímto postupem došlo k upevnění řezů a jejich lepší adhezi na podloţní 

sklíčko. Po patnáctiminutovém usušení se řezy vloţily do roztoku PBS (2x5 minut). 

Před inkubací řezů s primární protilátkou bylo nutné blokovat nespecifická vazebná 

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

Steinheim, Německo) v PBS. Na sklíčka byly v další fázi napipetovány roztoky anti-

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

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

uloţily do roztoku PBS (2x5minut) a dále do 3% H2O2 (15 minut).  

Řezy se po oplachu v PBS (2x5minut) inkubovaly 30 minut s biotinylovanou 

sekundární protilátkou Goat Anti-Rat IgG (Vector Laboratories) a znovu se uloţily 

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

komplex, který obsahoval peroxidázový substrát (Vector Laboratories). 

Pro vizualizaci navázané protilátky se vyuţil chromogen DAB (DAKO, 

Carpinteria, USA). Řezy byly na závěr opláchnuty v acetonu a odvodněny v aceton-

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

Poté byla sklíčka zamontována do Eukittu.  
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9.5 Statistická analýza  

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

průměru) pro 8 zvířat v kaţdé skupině. Pro vzájemné porovnání parametrů u 

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

byly statisticky významné v případě, ţe p ≤ α, kde α=0,05. K výpočtu byl vyuţit 

GraphPad Prism software (verze 4.0).  
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10 Výsledky  

10.1 Biochemická analýza  

Hladiny celkového cholesterolu byly stanoveny u všech myší v experimentu. 

Z výsledků je patrné, ţe osmitýdenní podávání atorvastatinu v dávce 50 mg/kg společně 

s cholesterolovou dietou značně sníţilo hladiny cholesterolu ve srovnání se zvířaty, 

kterým byla podávána pouze cholesterolová dieta (viz. Graf 1).  

Graf 1: Hladiny celkového cholesterolu u experimentálních myší.  

Osmitýdenní podávání atorvastatinu statisticky významně sníţilo hladiny 

celkového cholesterolu ve srovnání s kontrolní skupinou (***P≤0,001). 
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10.2 Histologické barvení olejovou červení  

Pro kvantifikaci velikosti aterosklerotických plátů bylo pouţito barvení olejovou 

červení v obou skupinách. Aterosklerotické léze byly patrné ve všech řezech v obou 

skupinách (obr. č. 8 a 9). Největší léze byly pozorovány v oblasti aortálního sinu, ale 

léze byly i v oblasti aortálního oblouku. U řady aterosklerotických lézí byla pozorována 

ateromová nekrotická jádra. Uţívání atorvastatinu sniţovalo velikost aterosklerotických 

plátů v porovnání s kontrolní skupinou (obr. č. 9) 

Obrázek č. 8 Reprezentativní obrázek barvení olejovou červení u kontrolní 

skupiny zvířat, kterým byla podávána 8 týdnů pouze cholesterolová dieta.  

Červenou barvou je označena akumulace tuku v aortálním sinu. Zvětšení 

preparátu 40x.  

 

  



49 
 

Obrázek č. 9 Reprezentativní obrázek barvení olejovou červení u atorvastatinové 

skupiny zvířat, kterým byla podávána 8 týdnů cholesterolová obohacená 

o 50mg/kg/den atorvastatinu dieta.  

Z obrázku je patrná menší plocha barvení olejovou červení ve srovnání 

s kontrolní (neléčenou) skupinou. Zvětšení preparátu 40x.  
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10.3 Imunohistochemická analýza  

10.3.1 Imunohistochemické barvení ALK-1 a VEGF v oblasti aortálního sinu  

Exprese ALK-1 byla pozorována v endotelu, střední vrstvě, vnější vrstvě a 

aterosklerotickém plátu u obou skupin. Podávání atorvastatinu zvyšovalo expresi ALK-

1 v porovnání s kontrolní skupinou. Exprese VEGF byla také zjištěna v celé stěně tepny 

včetně střední vrstvy, endotelu a aterosklerotického plátu. Atorvastatin zvyšoval expresi 

VEGF v porovnání s kontrolní skupinou (viz obr. č. 13). 

Obrázek č. 10 Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení ALK-1 

u kontrolní skupiny.  

Exprese ALK-1 je detekována v celé stěně aorty, konkrétně v medii cév a 

aterosklerotických plátech. Buněčná jádra jsou dobarvena hematoxylinem. 
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Obrázek č. 11 Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení ALK-1 

u atorvastatinové skupiny.  

Exprese ALK-1 je detekována v celé stěně aorty, konkrétně v medii cév 

(hvězdička) a aterosklerotických plátech (šipky). Tento reprezentativní snímek ukazuje 

na vyšší expresi ve srovnání s řezy s kontrolní skupiny, coţ byl typický znak u většiny 

dalších řezů v této atorvastatinové skupině. Buněčná jádra jsou dobarvena 

hematoxylinem. 
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Obrázek č. 12 Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení VEGF 

u kontrolní skupiny.  

Exprese VEGF je detekována v celé stěně aorty, včetně v medie i plátu. Reakce 

je ovšem velmi slabá, coţ platilo pro celou kontrolní skupinu myší. Buněčná jádra jsou 

dobarvena hematoxylinem. Zvětšeno 100x.  
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Obrázek č. 13 Reprezentativní obrázek imunohistochemického barvení VEGF 

u atorvastatinové skupiny.  

Exprese VEGF je detekována v celé stěně aorty, konkrétně v medii cév 

(hvězdička) a aterosklerotických plátech (šipky). Tento reprezentativní snímek ukazuje 

na vyšší expresi ve srovnání s řezy s kontrolní skupiny, coţ byl typický znak u většiny 

dalších řezů v této atorvastatinové skupině. Buněčná jádra jsou dobarvena 

hematoxylinem. 
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11 Diskuse  

Ateroskleróza je dnes povaţována za chronické zánětlivé onemocnění cév, 

v jejíţ patogenezi hraje velmi důleţitou roli mimo jiné také cholesterol. 

K tomuto faktu se dospělo během několika posledních let, kdy se postupně 

upravovala teorie o aterogenezi. První představa nastíněná teorií Rokitanského se 

zakládala na tzv. inkrustační teorii, kde ateroskleróza vznikala díky ukládání fibrinu 

do cévní stěny. Později následovaly další teorie zaloţené na pasivním ukládání 

cholesterolu ve tkáních a také na teorii zvané „response to injury“, kde se 

předpokládalo, ţe aterogenní proces začíná porušením integrity cévního endotelu 

(Keaney, 2000). Teprve později bylo jasně definováno, ţe cholesterol a zánětlivá reakce 

jsou základem pro rozvoj aterogenního procesu (Ross, 1999).  

Transformující růstový faktor je multifunkční cytokin, člen rodiny strukturálně 

podobných polypeptidů označované jako „transforming growth factor superfamily“, 

který se podílí na řadě regulačních činností souvisejících s proliferací, diferenciací, 

migrací a přeţíváním různých buněk v lidském těle (Chen, Peng, Pentassuglia a kol., 

2007). U savců jsou exprimovány tři izoformy TGF-ß (TGF-ß1, TGF-ß2, TGF-ß3) 

(Lebrin, Deckers, Bertolino a kol., 2005). 

Autokrinní a parakrinní efekty TGF-ß jsou přenášeny cestou povrchových 

receptorů. Dnes je definováno větší mnoţství receptorů pro TGF-ß, z nichţ 

nejvýznamnější jsou především typ I, II. Typ I a II jsou serin/threonin kinázy (Lebrin, 

Deckers, Bertolino a kol., 2005). . TGF-ß se váţe na receptory typu II, který je 

konstitutivně aktivován, a pak fosforyluje receptor typu I a aktivuje jeho 

cytoplazmatickou doménu (Bobik, 2006). Je potřeba ještě zmínit fakt, ţe jsou dva typy 

TGF-β receptoru I. Nazývají se „activin like receptor kinázy“ ALK-1 a ALK-5. Oba 

tyto typy receptorů aktivují různé exprese genů. Bylo například potvrzeno, ţe TGF-

β/ALK-1 kaskáda stimuluje proliferaci a migraci endotelových buněk a naopak TGF-

β/ALK-5 tuto cestu inhibuje, z čehoţ vyplývá, ţe ALK-5 inhibuje angiogenezi (Chen, 

Li, de Graaf a kol., 2002). Mechanistické in vitro studie navíc prokázaly nejen to, ţe 

ALK-1 působí proti ALK-5, ale také to, ţe ALK-5 podporuje i ALK-1 buněčnou 

signalizaci (Goumans, Valdimarsdottir, Itoh a kol., 2003). Takto například inhibice 

ALK-5 vede k inhibici exprese adhezních molekul (Blanco, Santibanez, Guerrero-Esteo 

a kol., 2005). 
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Recentní studie navíc prokázaly, ţe aktivace ALK-1 vede také ke zvýšení 

exprese VEGF. VEGF je homodimerický glykoprotein patřící do skupiny růstových 

faktorů a vyskytuje se v několika izoformách (Holm, Slart, Zeebregts a kol., 2009). 

Ačkoli byl VEGF původně charakterizován jako angiogenní faktor, víme, ţe hraje roli 

v řadě fyziologických procesů v organismu. Například u něho byl prokázán vliv 

na expresi eNOS a tedy produkci NO. Obecně lze konstatovat, ţe existují práce, které 

přisuzují VEGF důleţitou úlohu v protekci cévního endotelu (Walshe, Dole, Maharaj a 

kol, 2009). 

V této diplomové práci jsme sledovali změny exprese ALK-1 a VEGF 

po podávání atorvastatinu u apoE/LDLr-deficientních myší. U apoE/LDL receptor 

deficientních myší se vytváří výrazná spontánní hypercholesterolémie a aterosklerotické 

léze se mohou objevovat jiţ v pátém týdnu ţivota. V osmém týdnu jsou u myší patrné 

pokročilé léze v oblasti aortálního sinu, jejichţ vývoj je moţné uspíšit podáváním 

aterogenní diety (Jawien, Nastalek, Korbut, 2004). Z tohoto důvodu se tento model jeví 

jako velmi dobrý zvířecí model pro studium hypolipidemik (Nachtigal, Pospisilová, 

Jamborova a kol., 2008). 

Podávání atorvastatinu vedlo k výraznému hypolipidemickému účinky a sníţení 

plochy velikosti plátů. Tyto výsledky jsou v souladu s předchozími výsledky (Nachtigal, 

Pospisilová, Jamborova a kol., 2008). 

Statiny patří dnes jednoznačně k nejpouţívanějším léčivům ze skupiny 

hypolipidemik v humánní medicíně (Kesselheim, Misono, Lee a kol., 2008). Dnes je 

klinicky jednoznačně přijímáno, ţe statiny díky inhibici klíčového enzymu syntézy 

cholesterolu, HMG-CoA reduktázy, sniţují tvorbu cholesterolu v játrech, coţ následně 

vede k „upregulaci“ LDL receptoru, zvýšenému clearance LDL lipoproteinů a tím 

k finálnímu výsledku statinové terapie, tedy sníţení LDL cholesterolu (Kapur, 

Musunuru, 2008). 

Exprese ALK-1 byla pozorována v celé cévní stěně včetně medie, plátů i 

cévního endotelu. Tyto výsledky jsou také v souladu s předchozí studií u lidských plátů 

(Yao, Zebboudj, Torres a kol., 2007). Podávání atorvastatinu výrazně zvýšilo expresi 

ALK-1 v cévní stěně. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Obecně bylo prokázáno, ţe 

ALK-1 ovlivňuje diferenciaci hladkých svalových buněk (Goumans, Valdimarsdottir, 

Itoh a kol., 2003). 

Na druhou stranu se ukázalo, ţe ALK-1 je také schopen ovlivňovat expresi 

VEGF. My jsme v této diplomové práci pozorovali expresi VEGF v celém plátu, stejně 
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jako ALK-1. Také zde byla výrazně vyšší exprese VEGF po podávání atorvastatinu. 

Tento efekt by mohl přispívat k antiaterogennímu účinku atorvastatinu v této studii. 

Předcházející práce totiţ jasně prokázaly vazbu mezi VEGF a sníţenou expresí 

buněčných adhezních molekul, s následným sníţením transmigrace leukocytů přes stěnu 

venul (Walshe, Dole, Maharaj a kol., 2009). 

Výsledky této diplomové práce tedy poukazují na antiaterogenní účinek 

atorvastatinu, ke kterému by mohla přispět zvýšená exprese ALK-1 a VEGF. 
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12 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit a popsat změny exprese ALK-1 a VEGF 

v aterosklerotických plátech u apoE/LDL-receptor deficientních myší s ohledem 

na podávání atorvastatinu.  

Biochemická analýza potvrdila výrazný hypolipidemický efekt podávaného 

atorvastatinu. 

Podávání atorvastatinu vedlo k výraznému poklesu velikosti aterosklerotických 

plátů ve srovnání s neléčenou skupinou. 

Podávání atorvastatinu vedlo ke zvýšení exprese ALK-1 a VEGF v cévní stěně. 

Výsledky této diplomové práce tedy poukazují na antiaterogenní účinek 

atorvastatinu, ke kterému by mohla přispět zvýšená exprese ALK-1 a VEGF, které jsou 

v literatuře dávány do souvislosti s protekcí cévního endotelu a zlepšení endoteliální 

dysfunkce. 
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13 Seznam zkratek  

ALK-1  Activin- like kinase receptor 1 

ALK-5  Activin-like kinase receptor 5 

ApoE  Apolipoprotein E 

ApoE/LDLr Apolipoprotein E/ LDL receptor 

ATS  Ateroskleróza 

b-FGF  B-fibroblast growth faktor 

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

CAM  Cell adhesion molecules (buněčné adhezní molekuly) 

CRP  C-reaktivní protein 

DAB  Diaminobenzidin 

DM  Diabetes mellitus 

e-NOS  Endoteliální NO syntáza 

FDA  Food and drug administration 

FPP  Farnesylpyrofosfát 

GGPP  Geranylgeranylpyrofosfát 

HDL  High density lipoproteins (lipoproteiny s vysokou hustotou) 

HIF  Hypoxia inducible factor 

ICAM-1 Intercellular adhesion molecules-1 (mezibuněčné adhezní molekuly-1) 

IDL  Intermediary density lipoproteins (lipoproteiny se střední hustotou) 

IL-1 β  Interleukin-1β 

IL-6  Interleukin 6 

IR  Inzulinová rezistence 

LCAT  Lecithin-cholesterolacyltransferáza  

LDL  Low density lipoproteins (lipoproteiny s nízkou hustotou) 

MGP  Matrix Gla protein 

NO  Oxid dusnatý 

NÚ  Neţádoucí účinek 

PAF  Platelet activating factor (faktor aktivující destičky) 

PAI-1  Inhibitor aktivátoru plasminogenu-1 

PBS  Fosfátový pufr 

PDGF  Platelet derived growth factor (růstový faktor z destiček) 

SEM  Střední chyba průměru 



59 
 

TAG  Triacylglyceroly 

TGF  Transforming growth factor  (transformující růstový faktor) 

TIMP-1 Tkáňový inhibitor metaloproteinázy-1 

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

VCAM Vascular cell adhesion molecule (cévní adhezní molekula) 

VEGF  Vaskulární endoteliální růstový faktor 

VEGFR Receptor VEGF 

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

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