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Kardiovaskulární choroby představují hlavní příčinu nemocnosti a úmrtnosti v České 

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

kardiovaskulárních onemocnění představuje ateroskleróza. Ateroskleróza a její 

rizikové faktory znamenají tedy celospolečensky jeden z nejvýznamnějších 

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

prokázat dokonce jiţ u dětí. 

Ateroskleróza je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév projevující se přítomností 

aterosklerotické léze (plátu), ta je charakterizovaná akumulací lipidů, zánětlivou 

infiltrací intimy leukocyty, expanzí buněk hladké svaloviny cévní stěny a zmnoţením 

fibrózní tkáně. Přitom dochází k postupnému zuţování nebo dokonce uzávěru 

postiţených cév. 

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

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

základním prostředkem sníţení výskytu ischemické choroby srdeční. Ateroskleróza 

není tedy proces nezvratný, účinnou léčbou jej lze příznivě ovlivnit. Podobně jako v 

mnoha jiných případech je však prevence snazší neţ léčba, rozvoj aterosklerózy lze 

léčbou vţdy výrazně zpomalit nebo dokonce zastavit, ale dosáhnout ústupu pokročilé 

aterosklerózy je velmi obtíţné. 

Jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterogeneze jsou 

hyperlipoproteinémie, především hypercholesterolémie. Klinické studie posledních let 

prokázaly, ţe účinná léčba hyperlipidémií vede k sníţení kardiovaskulární morbidity a 

mortality a k zlepšení prognózy nemocných. Hypolipidemická léčba se tak stala 

jedním z nejúčinnějších prostředků v léčbě pacientů s ischemickou chorobou srdeční 

i s dalšími projevy aterosklerózy.  
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K rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací velkou měrou přispívají také faktory 

zánětlivé a protrombotické a koagulační. Podílejí se na všech stádiích vývoje 

aterosklerotických lézí, různými mechanismy přímo ovlivňují funkci endotelu. 

Infiltrace subendoteliálního prostoru leukocyty hraje v procesu aterogeneze důleţitou 

úlohu. Trombogenní faktory se rozhodujícím způsobem podílejí na vzniku trombů, 

které vznikají na porušených místech aterosklerotických lézí. S mnoţstvím 

abnormalit trombokoagulačních faktorů je spojen i diabetes mellitus a jejich příznivé 

ovlivnění by mohlo vést k redukci rizika u těchto pacientů. 

V předkládané práci se zabývám moţnostmi hodnocení zánětlivé a trombogenní 

aktivity leukocytů v procesu aterogeneze v souvislosti s dyslipidémií a diabetem 

mellitem 2. typu v klinických podmínkách. Práce přináší údaje o mechanismu účinku 

hypolipidemické a antidiabetické léčby a jejím ovlivnění procesu aterogeneze.  
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2.1 ÚVOD 

Ateroskleróza není onemocněním vyskytujícím se posledních několik desetiletí. 

V paleopatologických studiích byly popsány aterosklerotické změny např. u 

starodávných egyptských mumií (1). Termín atherom zavedl jiţ Celsius před dvěma 

tisíci let pro tukový tumor a takto byl pouţíván aţ do poloviny 19. století (2). 

Ateroskleróza je degenerativní postiţení cévní stěny, které můţe vést k významnému 

omezení nebo i úplnému přerušení průtoku krve postiţenými cévami. Rozvinutá 

ateroskleróza se projevuje především jako ischemická choroba srdeční, cévní 

mozkové příhody a ischemická choroba dolních končetin. S postupujícím věkem se 

ateroskleróza rozvíjí u kaţdého člověka, u některých osob je však rozvoj 

aterosklerózy výrazně urychlen a projevuje se pak časným výskytem klinických 

příhod. 

Rozvoj aterosklerózy závisí do značné míry na přítomnosti a závaţnosti tzv. 

rizikových faktorů aterogeneze, které vznik a progresi aterosklerotických lézí urychlují 

a podporují. Mezi nejzávaţnější rizikové faktory patří zvýšení celkového a LDL-

cholesterolu, sníţení HDL-cholesterolu, hypertriglyceridémie, změna velikosti LDL 

částic, hypertenze, diabetes mellitus, kouření cigaret, obezita, nízká fyzická aktivita, 

zánět, zvýšená hladina homocysteinu, fibrinogenu, Lp(a) a dále věk, pohlaví a 

genetické faktory/rodinná anamnéza ICHS (3, 4, 5). 

Dlouhou dobu se předpokládalo, ţe prevence a léčba aterosklerózy vede k zastavení 

růstu a v navození regrese aterosklerotických lézí, které působí těsné stenózy 

průsvitu arterií. Novější klinické výzkumy však prokázaly, ţe příznivý účinek léčby je 

mnohem větší, neţ by odpovídalo navozené regresi aterosklerózy, nastupuje dříve, 

neţ je regrese prokazatelná, a i tam, kde nebylo regrese dosaţeno, můţe být 

pozorován pozitivní dopad léčby. Pro rozvoj kardiovaskulárních příhod je tedy více 
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neţ velikost aterosklerotických lézí zásadní mnoţství dalších faktorů, jako je míra 

endoteliální dysfunkce, aktivita zánětlivých mechanismů a poměr protrombotických a 

antitrombotických faktorů v oblasti léze. Působením rizikových faktorů jsou tyto 

faktory přímo ovlivňovány a jejich aktivita se při úpravě těchto rizikových faktorů 

velmi rychle mění. Terčem výzkumného zájmu v této oblasti se proto stalo studium 

biologických vlastností aterosklerotických lézí, jsou studovány molekulární a buněčné 

procesy, které vedou k rozvoji akutních kardiovaskulárních příhod, a hledány cílené 

léčebné prostředky, kterými by bylo moţno tyto procesy příznivě ovlivnit. V oblasti 

klinického výzkumu jsou pak studovány nové markery, které by bylo moţno pouţít 

k vyhledávání osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem a rovněţ k sledování, jaké 

jsou účinky léčby a prevence. 

 

2.2 ANATOMIE A FUNKCE CÉVNÍ STĚNY 

Úlohou cév je zabezpečit cirkulaci krve v tkáních, zajistit přívod ţivin a odvod 

neţádoucích metabolitů a také zabránit intravaskulárnímu sráţení krve. Stěna cévní 

se skládá ze tří vrstev: intimy, medie a adventicie. Cévní intima je tvořena 

jednovrstevnou endoteliální výstelkou leţící na bazální membráně, od muskulární 

vrstvy, medie, je oddělena sítí elastických vláken, lamina elastica interna. Endotel 

umoţňuje zaznamenávat změny hemodynamických a humorálních parametrů a 

reagovat na ně. Medie je nejsilnější vrstvou tepenné stěny. Tvoří ji vedle buněk 

hladkého svalstva elastická a kolagenní vlákna a gelovitá hmota především 

glykoproteinového charakteru. Ve stěně největších tepen převaţuje sloţka 

elastických vláken, u menších arterií převládá sloţka hladké svaloviny, která 

umoţňuje účinnou regulaci průsvitu cévy a tím průtoku krve. Vnější vrstva adventicie 

se nachází zevně od lamina elastica externa a obsahuje vlákna kolagenu, fibroblasty, 

vasa vasorum a nervové pleteně. Její rolí je ochrana a výţiva tepny (6). 
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U dospělého člověka endotel pokrývá plochu přibliţně 700 m2 a váţí aţ 1,5 kg, jedná 

se tedy o poměrně velký orgán (7). Endotel je uloţen na rozhraní krve a pevných 

tkání, je tedy z jedné strany v kontaktu např. s hormony, cytokiny, proteiny 

koagulačního systému, lipoproteiny nebo s krevními buňkami, ze strany druhé 

s nebuněčnou matrix či s buňkami hladké svaloviny. Endotel má řadu důleţitých 

funkcí. Patří k nim především kontrola napětí hladké svaloviny cévní stěny (vascular 

smooth muscle cells - VSMC) a tím optimálního průtoku krve cévou. Endoteliální 

výstelka reguluje permeabilitu cévní stěny pro buněčné i nebuněčné sloţky krve a 

má důleţitou úlohu v kontrole reparačních cévních procesů a angioneogeneze. 

Intaktní endoteliální výstelka vytváří netrombogenní vnitřní povrch cévy zabraňující 

adhezi a agregaci destiček, zajišťuje udrţení rovnováhy mezi procesy 

hemokoagulace a fibrinolýzy (6). Při poškození a zánětlivých procesech cév je 

stimulována exprese buněčných adhezivních molekul na povrchu endotelu. 

Endotel ovlivňuje cévní tonus, udrţuje rovnováhu mezi účinkem vazorelaxačních a 

vazokonstrikčních působků (7). Hlavním vazodilatačním faktorem vznikajícím v 

endotelových buňkách je oxid dusnatý (NO, EDRF - endothelium-derived relaxing 

factor) (8). Dalšími vazodilatačně působícími látkami jsou prostacyklin, prostaglandin 

E2 nebo bradykinin. Naopak mezi vazokonstrikční faktory tvořené v endotelu patří 

endotelin 1, angiotenzin II, tromboxan A2 a trombin (9). 

V endotelu má původ řada růstových faktorů, jde např. o růstový faktor tvořený 

destičkami (PDGF), fibroblastový růstový faktor (FGF), transformující růstový faktor β 

(TGF-β), interleukin-1 (IL-1) (6, 7). Tyto působky stimulují VSMC k migraci do intimy 

a k proliferaci v medii a subendotelovém prostoru. K zajišťování rovnováhy je endotel 

také zdrojem inhibitorů růstu (EDRF, heparin). 

Cévní endotel dále selektivně brání průniku škodlivých látek a buněk (monocytů, 

lymfocytů) do cévní stěny. Za patologických situací je permeabilita endotelu zvýšena, 
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dochází k akumulaci látek a buněk v subendotelovém prostoru a k iniciaci procesů 

vedoucích k aterogenezi (10). 

 

2.3 PATOLOGIE ATEROSKLEROTICKÉ LÉZE 

Ateroskleróza je sice povaţována za celkové onemocnění, aterosklerotické léze se 

však vyskytují ve specifických, k jejich vzniku náchylných, místech velkých a středně 

velkých arterií. Nejčastěji postiţenými tepnami jsou koronární arterie, hrudní aorta, 

arteria poplitea, vnitřní karotické arterie a tepny Willisova okruhu. Není zcela jasné, 

které faktory rozhodují o tom, v kterém místě tepenného řečiště se léze rozvinou, ale 

hlavní úlohu mají zřejmě faktory hemodynamické. Aterosklerotické pláty vznikají 

nejčastěji v místech, kde je sníţená rychlost krevního proudu (sníţení tvz. „shear 

stress“ – smykového tření způsobeného při kontaktu proudící krve s endoteliální 

výstelkou) a v místech s turbulentním prouděním krve. Takovými místy je především 

oblast cévních bifurkací. Počáteční stádia aterosklerózy jsou omezena na cévní 

intimu, pokročilejší stádia jsou jiţ také provázena změnami medie a adventicie cévní 

stěny. Ateroskleróza postihuje pouze tepennou část cévního řečiště, v ţilní stěně 

aterosklerotické léze nevznikají. 

V současné době je nejznámější klasifikace aterosklerotických lezí podle doporučení 

American Heart Association, která vychází z prací Staryho a spolupracovníků (11, 

12, 13, 14), na obrázku 2.1 je uvedena verze z roku 2000 (14). 

Z patologicko-anatomického hlediska jsou rozlišovány tyto základní formy 

aterosklerózy: časné léze (typ I-III), pokročilé léze (typ IV-VI), konečné vývojové 

stádium lézí (typ VII-VIII).  
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Obrázek 2.1. Klasifikace aterosklerotických lézí 

Časné neboli prekurzorové léze (early lesions) představují počáteční stádia vývoje 

aterosklerózy (12). Morfologicky jsou charakterizovány akumulací makrofágů, 

vznikem pěnových buněk a jen v malé míře ukládáním cholesterolu v extracelulárním 

prostoru, produkce vaziva je minimální. Časné léze jsou klinicky zcela 

asymptomatické. Změnami je postiţena pouze cévní intima, je moţná částečná nebo 

i úplná regrese těchto lézí (15). 

Typ I (počáteční léze, initial lesions) - jde o stádium prostým okem neviditelné, 

mikroskopicky ovšem první prokazatelný projev aterosklerózy. Intima je ztluštěna, 

infiltrována izolovanými makrofágy a pěnovými buňkami nebo jejich malými 
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skupinkami (15). Pěnové buňky se tvoří dvěma způsoby. Jednak z makrofágů 

vznikajících z monocytů chemicky atrahovaných do cévní stěny, kde akumulují lipidy 

(především ve formě esterů cholesterolu) a také z buněk hladkých svalů, které 

migrují z medie do intimy a tam opět hromadí estery cholesterolu (16, 17). 

Typ II - léze jsou jiţ obvykle patrné pouhým okem a jsou tudíţ prvním makroskopicky 

patrným stádiem aterosklerózy. Většinou mají podobu ţlutavých tukových prouţků 

(fatty streaks), teček nebo skvrn na povrchu intimy. Charakteristické je výraznější 

infiltrace intimy pěnovými buňkami a makrofágy nacházejícími se v souvislých, 

většinou vícevrstevných infiltrátech. Většina lipidů je umístěna intracelulárně. Dalšími 

buněčnými elementy přítomnými v tukových prouţcích jsou v malé míře jiţ také T 

lymfocyty a mastocyty. Buňky hladké svaloviny obsahují rovněţ tukové kapénky (18). 

Typ III (intermediární léze, preatheroma) - typická je přítomnost většího mnoţství 

lipidů v extracelulárním prostoru intimy. Lipidy akumulované extracelulárně tu 

vytvářejí loţiska uloţená především mezi vrstvou makrofágů a pěnových buněk a 

vrstvou hladkých svalových buněk (19). Přítomnost těchto loţisek narušuje kontinuitu 

extracelulární matrix (vrstva makrofágů a pěnových buněk s plnými tukovými 

vakuolami se nachází subendoteliálně, VSMC jsou v hlubších vrstvách intimy před 

lamina elastica interna). Jiţ jsou také patrné odchylky v zastoupení jednotlivých 

sloţek mezibuněčné hmoty. 

Následným vývojem časných lézí vznikají aterosklerotické léze pokročilé, vyvinuté, 

advanced lesions (typ IV-VI) (13, 14), větší extracelulární depozita tuku mohou 

deformovat dokonce i medii a adventicii cévní stěny. Dochází k další akumulaci lipidů 

v extracelulárním prostoru a k vzniku tzv. lipidového jádra aterosklerotického plátu. 

Při dezorganizaci extracelulární matrix je narušena hranice mezi intimou a medií, 

hladké svalové buňky migrují z hlubších vrstev medie do intimy, kde dále proliferují a 

produkují vazivové sloţky plátu. Procesem neovaskularizace pronikají do struktur 



                 Přehled problematiky aterogeneze 

 14 

 

plátu vasa vasorum. Během vývoje pokročilých lézí můţe dojít k mechanickému 

narušení krytu plátu (eroze, fisurace, ruptura) s nasedající trombózou nebo ke 

krvácení do plátu (z neovaskularizací) a toto můţe vést k akutnímu tepennému 

uzávěru (13, 20). 

Typ IV (aterom) - pro tyto léze je především charakteristická přítomnost souvislého 

loţiska extracelulárně uloţených lipidů - lipidového jádra (lipid core), vznikajícího 

splýváním jednotlivých extracelulárních loţisek lipidů v souvislosti s jejich pokračující 

akumulací, podle obsahu tuků je barvy bledě šedé nebo ţluté. Nachází se v hlubších 

vrstvách intimy a odděluje její vnitřní vrstvu s částí svalových buněk a lamina elastica 

interna od vrstev povrchnějších, které jsou tvořeny makrofágy v různém stupni 

přeměny v pěnovou buňku a vazivovými sloţkami původní intimy (21). V případě 

ateromu je jiţ jasně rozlišeno jádro plátu od jeho povrchních vrstev, jde o vazivový 

kryt plátu, jehoţ důleţitou částí je oblast na okraji lipidového jádra - tzv. raménko 

plátu (shoulder region), zde kryt plátu přechází do struktur normální intimy. Vazivová 

vrstva je zde obvykle nejslabší a je zde výraznější akumulace zánětlivých buněk 

(lymfocytů a makrofágů), které mohou produkcí proteolytických enzymů dále narušit 

mechanickou pevnost vazivového krytu (22, 23, 24). V oblasti raménka plátu navíc 

nejvíce mechanicky působí hemodynamické síly, proto právě zde nejčastěji vznikají 

eroze a ulcerace plátu s následnou trombózou (25). Přítomnost souvislého lipidového 

jádra u ateromu vede k výrazné dezorganizaci extracelulárních struktur intimy, je 

narušena souvislost svalových buněk intimy a porušena hranice mezi intimou a 

medií. Můţe se zde také jiţ prvně objevit neovaskularizace aterosklerotického plátu, 

především na okrajích lipidového jádra a povrchových vrstvách plátu. Ateromy jiţ 

mohou působit hemodynamicky významné stenózy, většinou však významnou 

překáţku pro krevní proud nepředstavují (26). 

Typ V (fibroaterom) - je charakterizován výraznější produkcí fibrózní tkáně v oblasti 

krytu plátu. Je zde také výraznější zastoupení kolagenu a hladkých svalových buněk 
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(27). Produkce vaziva v oblasti krytu vzniká jako reparativní reakce na různá 

poškození v povrchních částech plátu. Jedná-li se o reakci na porušení struktury 

intimy v důsledku výrazné akumulace extracelulárních lipidů a pěnových buněk, 

můţe fibroaterom vzniknout postupným vývojem přímo z ateromu. Fibroaterom se 

častěji vyvíjí z ateromu přes komplikovanou lézi, kdy je zbývající část trombu 

(trombus na povrchu plátu je obvykle v prvních hodinách po svém vzniku lokálními 

trombolytickými mechanismy z části rozpuštěn) procesem vazivové organizace 

inkorporována do povrchních vrstev plátu po epizodě krvácení do plátu nebo ruptury 

plátu s následnou trombózou. Epizody trombóz se mohou v rámci jednoho plátu 

objevovat i opakovaně, někdy i ve velmi krátkém časovém odstupu (26). Epizody 

reparativních procesů se při delším časovém odstupu mezi příhodami mohou střídat 

s obdobími další akumulace lipidů. Původní lipidové jádro plátu přitom často zůstane 

odděleno silnější vazivovou vrstvou a další akumulací lipidů vzniká povrchněji nové 

jádro. Vyskytují se proto i léze s obsahem většího počtu lipidových jader, 

nepravidelně na sebe navrstvených a oddělených vrstvami vazivové tkáně. Vazivová 

organizace trombu tedy obvykle zvýší mechanickou pevnost krytu plátu a vede 

alespoň přechodně k jeho stabilizaci (26). Při pokračující akumulaci lipidů a zánětlivé 

infiltraci plátu se však stabilita plátu opět po určité době sniţuje a můţe dojít k další 

ruptuře s trombózou. Některá z těchto epizod se můţe stát podkladem akutní klinické 

příhody, někdy i fatální. Epizody trombóz však mohou být převáţně klinicky němé a 

narůstající plát tak postupně způsobí hemodynamicky významnou stenózu 

s chronickou symptomatologií (stabilní angina pectoris, klaudikace aj.).  

Typ VI (komplikované léze) - vznikají na základě těţkých degenerativních změn na 

povrchu plátu (eroze, fisura, ulcerace), které se pak stávají místem adherence 

trombocytů, agregace, trombózy a současné organizace trombu (28, 29). Tyto léze 

jsou většinou komplikací pouze lézí typu aterom nebo fibroaterom, přestoţe tyto 

procesy s mikrotrombotizací mohou zřejmě vzniknout i na povrchu časných lézí. 
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Fisury a ulcerace vznikají nejčastěji v oblasti raménka plátu v důsledku 

mechanického namáhání hemodynamickými silami (30). Obnaţení subendoteliálního 

trombogenního materiálu vytváří podmínky pro vznik nasedajícího trombu. Zda se 

trombus vytvoří a v jakém rozsahu, záleţí na velikosti defektu a také na lokální i 

celkové rovnováze prokoagulačních a antikoagulačních faktorů. Nejzávaţnější 

trombózy vznikají, kdyţ dojde k obnaţení lipidového jádra plátu, které je vysoce 

trombogenní. Na povrchních erozích vznikají většinou tromby menšího rozsahu nebo 

se trombus vůbec nevytvoří. Ruptury plátu a následné trombózy mohou být rozsáhlé 

a vést k hemodynamicky významnému zúţení nebo náhlému cévnímu uzávěru 

postiţené tepny, provázenému klinickou symptomatologií (nestabilní angina pectoris 

nebo srdeční infarkt). Většina těchto epizod je však malého rozsahu a zůstává proto 

klinicky němá (31, 32). Krvácení do plátu obvykle vzniká v souvislosti s rozvojem 

fisurací, porušením novotvořených cév v povrchních vrstvách plátu, méně často však 

můţe vzniknout i bez vzniku mechanického defektu rupturou novotvořených cév při 

mechanickém namáhání plátu (33). Hemoragie vede k náhlému zvětšení objemu 

plátu, to můţe být příčinou částečné nebo úplné obstrukce lumina cévy. 

Poslední konečná vývojová stádia aterosklerotických lézí s nízkým obsahem 

cholesterolu (typ VII a VIII) mohou zřejmě vznikat jednak zhojením komplikovaných 

lézí (vazivovou organizací trombu nebo hematomu), jednak postupným vývojem 

z ateromu nebo fibroateromu při omezení depozice cholesterolu a převaze 

fibroprodukce. Pokud jsou léze rozsáhlé, mohou působit hemodynamicky významné 

stenózy. Z mechanického hlediska jsou však stabilní a nebývají proto podkladem pro 

vznik komplikovaných lézí a rozvoj akutních ischemických syndromů. 

Typ VII (kalcifikované léze) - tvoří se ve fibroateromech nebo fiibrotických lézích při 

masivní mineralizaci. Hlubší vrstvy fibrózního plátu mohou navíc podléhat nekróze, 

nekrotická loţiska vedle obsahu cholesterolových krystalů někdy kalcifikují. Sole 
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kalcia se ukládají převáţně ve vazbě na vlákna elastinu, toto je regulováno 

přítomností některých proteinů extracelulární matrix (34).  

Typ VIII (fibrotické léze) - vznikají nejčastěji na podkladě fibroateromu, je zde však 

větší rozsah fibroprodukce a lipidové jádro je malé nebo zcela chybí. Vazivová tkáň 

vzniká při organizaci rozsáhlejších hematomů a trombů a vazivovou přestavbou 

původního lipidového jádra plátu. Pokud se výrazně zpomalí další akumulace lipidů 

v plátu, především v důsledku účinné hypolipidemické léčby, můţe dojít ke zmenšení 

jádra plátu a jeho částečné nebo úplné fibrotické přestavbě za vzniku fibrotické léze 

(34).  

Aterosklerotické léze se samozřejmě vyvíjejí postupným procesem, který zahrnuje 

některé z výše uvedených morfologických typů, ale také stádia přechodná. Vývoj 

kaţdé léze se můţe v některém stádiu zastavit a v různé míře dokonce regredovat; 

od typu aterom se pak navíc vývoj plátu můţe ubírat různými směry, včetně 

cyklického vývoje, kdy plát prochází některými morfologickými stádii opakovaně. 

Časné léze se vyvíjejí během prvních třech dekád ţivota, nacházejí se jiţ časně 

postnatálně. Pokročilejší typy lézí, neţ jsou tukové prouţky, se v dětství prakticky 

nevyskytují, výjimku představují pouze děti s těţkými formami familiárních 

hyperlipidémií. Intermediární léze vznikají v časné dospělosti v přímé návaznosti na 

tukové prouţky, ve stejné lokalizaci (21, 35, 36, 37). 

 

2.4 FAKTORY PODÍLEJÍCÍ SE NA ATEROGENEZI 

Ateroskleróza se začíná rozvíjet při zvýšeném průniku aterogenních lipoproteinů a 

zánětlivých buněk z krve přes endoteliální výstelku a jejich následné akumulaci a 

depozici v subendoteliálním prostoru. Na tyto patologické děje reaguje postiţená 
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cévní stěna fibroproduktivními a degenerativními procesy, přidruţuje se působení 

protrombotických faktorů (38). 

V minulosti vznikala celá řada teorií, která se pokoušela vysvětlit etiopatogenezi 

aterosklerózy. Teorie lipidová byla postavena na zásadní úloze plazmatických lipidů, 

především cholesterolu, v rozvoji aterosklerózy (39). Teorie endoteliálního 

poškození/zánětlivá teorie vzniku aterosklerózy vnesla do problematiky nový úhel 

pohledu, podle nějţ je samotná hyperlipidémie druhotná, teorie zdůrazňuje význam 

poškození endotelu, vliv zánětlivých mechanismů (infiltrace makrofágy) a jejich 

vzájemné potenciace (40). Jednotná teorie bere v úvahu podíl všech zmíněných 

faktorů na procesu aterogeneze, na vývoji aterosklerotické léze se vţdy současně 

podílí účinek aterogenních lipoproteinů, endoteliální poškození a zvýšená aktivita 

zánětlivých mechanismů, jeţ spolu navíc sloţitě interagují a navzájem se potencují. 

Rozvoj aterosklerózy je dále urychlen v přítomnosti rizikových faktorů (např. 

diabetes, hypertenze, kouření) (41).  

 

Aterogenní lipoproteiny 

Jedním z nejdůleţitějších rizikových faktorů ICHS je hyperlipoproteinémie. Za 

rizikové povaţujeme zvýšení celkového a LDL-cholesterolu, sníţení HDL-

cholesterolu a také hypertriglyceridémii. Vyšší riziko ICHS je spojováno se zvýšením 

sérové koncentrace apolipoproteinu B a sníţením hladiny apolipoproteinu A-I. 

Zvláštní postavení má mezi lipidy a lipoproteiny lipoprotein(a), který je nezávislým 

rizikovým faktorem aterosklerózy. V poslední době je věnována pozornost variabilitě 

LDL částic, které netvoří homogenní skupinu a liší se svou velikostí a denzitou. Malé 

denzní (small dense) částice mají velký aterogenní potenciál.  
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Při rozvoji aterosklerózy hrají makrofágy důleţitou roli tvorbou pěnových buněk 

vychytáváním nativních i modifikovaných LDL částic, nejvýznamnějších aterogenních 

lipoproteinů. LDL přetrvávající v intimě jsou vystaveny především oxidaci, glykosylaci 

a acetylaci (42). Takto změněné lipidy mohou v makrofázích a buňkách cévní stěny 

vést k expresi adhezivních molekul, chemokinů, zánětlivých cytokinů a dalších 

mediátorů zánětu. VLDL a IDL částice také mají aterogenní potenciál, dochází u nich 

téţ k oxidativní modifikaci (43). Vychytávání nativních LDL-částic v makrofázích je 

zprostředkováno LDL-receptorem, zánětlivé lipoproteiny ovšem nejsou po modifikaci 

rozpoznávány tímto receptorem, z cévní stěny jsou odstraňovány pomocí tzv. 

scavengerových receptorů na makrofázích (např. SR-A, CD36) (44). Při 

ateroskleróze ale nejsou schopné receptory plně metabolizovat oxidované LDL 

částice. To vede k akumulaci makrofágů naplněných cholesterolem v 

subendoteliálním prostoru, jejich přeměně v pěnové buňky. Ty dávají základ pro 

vznik lipidového jádra plátu a rozvoj zánětlivého stavu (45, 46). 

 

Endoteliální dysfunkce 

Endotel je dynamický orgán hrající klíčovou roli ve fyziologických i patologických 

funkcích lidského organismu. Porucha funkce endotelu stojí na počátku rozvoje 

aterosklerózy, lze ji prokázat dlouho před rozvojem morfologicky prokazatelných 

aterosklerotických lézí. Na rozdíl od těchto lézí, které jsou vţdy více nebo méně 

lokalizovaným postiţením cévní stěny, je však endoteliální dysfunkce 

generalizovanou poruchou endotelu a je tedy přítomna i v místech aterosklerózou 

nepostiţených. 

Dysfunkce endotelu můţe být vyvolána mnoha různými vlivy. Nejčastější příčinou 

jsou známé rizikové faktory aterogeneze – kouření (47), hypertenze (48), 
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hyperglykémie (49), hyperhomocysteinémie (50) a především aterogenní LDL-

částice (7, 42, 51). 

Endotel reaguje na poškození poměrně uniformně. Projevuje se narušenou 

vazomotorickou reaktivitou zahrnující omezenou schopnost vazodilatace, převahu 

vazokonstrikce, dále zvýšenou propustností endotelu, zvýšenou expresí 

cytoadhezivních molekul a převahou protrombotických a prokoagulačních dějů (52, 

53, 54). Vyšší propustnost endoteliální výstelky potencuje průnik aterogenních 

lipoproteinů z krve a jejich akumulaci v prostoru intimy. Zvýšená exprese 

endoteliálních cytoadhezivních molekul ve větší míře umoţňuje transendoteliální 

migraci leukocytů a zánětlivou infiltraci stěny cévy. Makrofágy jsou přeměňovány na 

pěnové buňky, zánětlivá infiltrace se podílí na sníţení mechanické pevnosti plátu a 

za přispění vlivu protrombotických vlastností endotelu dochází k rozvoji 

komplikovaných lézí. 

Endotel je schopen na poškození reagovat účelně a bezprostředně, zprostředkovává 

mnoţství obranných a reparačních dějů. Endoteliální dysfunkcí byla označována 

generalizovaná ochranná reakce endotelu na působení výše zmíněných faktorů, 

spojených s aterotrombogenezí. Při jejím dlouhodobém působení přináší ale 

mnoţství závaţných patologických důsledků.  

 

Zánětlivé mechanismy 

Leukocyty mají v procesu aterogeneze důleţitou úlohu a jejich infiltrace do 

subendoteliálního prostoru se zásadním způsobem účastní prakticky všech stádií 

procesu aterogeneze (22, 55, 56). Leukocyty se podílí na zhoršení endoteliální 

dysfunkce, představují morfologický substrát pro vznik pěnových buněk, stimulují 

proliferaci hladkých svalových buněk cévní stěny a vedou k fibroprodukci. 
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Chemotaktickým působením dále zvyšují zánětlivou infiltraci plátu (23, 43, 53). 

Podílejí se také na vzniku akutních aterotrombotických příhod, produkují 

proteolytické enzymy, které sniţují stabilitu plátu a zvyšují riziko jeho ruptury (57). Při 

rozvinutí akutní ischemické příhody infiltrují postiţenou tkáň a podílejí se tak na jejím 

ischemickém poškození. 

Migrace leukocytů do subendoteliálního prostoru je zprostředkována cytoadhezivními 

molekulami. Přestup leukocytů z cévního řečiště začíná jejich adhezí na endoteliální 

buňky. Adheze a transendoteliální migrace je zprostředkována interakcí mezi 

cytoadhezivními molekulami na endotelu a leukocytech, které tento proces také 

výrazně regulují (58, 59, 60, 61). Na endoteliálních buňkách je exprimován E a P 

selektin, ICAM-1 a PECAM a na leukocytech integriny, L-selektin a ICAM-1 (54, 55, 

62).  

Z monocytů atrahovaných do cévní stěny vznikají makrofágy. Ty poté vychytávají 

nativní i modifikované LDL-částice (63). Makrofágy s nadbytkem cholesterolu nejsou 

schopny vycestovat do cirkulace, zůstávají v subendoteliálním prostoru, mění se v 

pěnové buňky a zvětšují tak objem plátu (64). 

Na zánětlivé infiltraci aterosklerotické léze se makrofágy a pěnové buňky podílejí 

mimo jiné i tím, ţe jsou zdrojem cytokinů, které atrahují další monocyty a T-lymfocyty 

do subendoteliálního prostoru (65, 66). Mediátory pěnových buněk spolu s 

oxidovanými LDL-částicemi vyvolávají migraci buněk hladké svaloviny z medie do 

subendoteliálních vrstev (67), jejich proliferaci a nakonec transformaci v buňky 

produkující extracelulární matrix - především kolagen, nad lipidovým jádrem plátu se 

tak vytváří vazivový kryt (67, 68). 
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Trombogenní faktory 

K rozvoji aterosklerózy a jejích komplikací významným způsobem přispívají také 

trombotické a koagulační faktory. Tyto faktory se především rozhodujícím způsobem 

podílejí na vzniku trombů, které vznikají na porušených místech aterosklerotických 

lézí. Trombóza na povrchu plátu můţe jednak způsobit významnou stenózu nebo 

uzávěr postiţené tepny a být tak příčinou akutní aterotrombotické příhody, jednak se 

vzniklý trombus postupnou vazivovou organizací stává součástí plátu a podílí se tak 

na zvětšování jeho objemu. Kromě vzniku trombotizací se koagulační a trombotické 

faktory podílejí na všech stádiích vývoje aterosklerotických lézí. Různými 

mechanismy přímo ovlivňují funkci endotelu, zánětlivou infiltraci cévní stěny a 

remodelaci vazivových struktur plátu. 

Největší pozornost byla trombotickým faktorům dosud věnována v souvislosti s 

rozvojem akutních aterotrombotických příhod. Vznik erozí, fisurací, ulcerací a ruptur 

krytu plátu vede k obnaţení subendoteliálního trombogenního materiálu a vytváří tak 

podmínky pro vznik nasedajícího trombu a rozvoj tzv. komplikované léze. Z hlediska 

sloţení jsou převaţující součástí těchto trombů trombocyty (tzv. bílý trombus), z 

patofyziologických mechanismů se na jejich rozvoji podílí adheze a agregace 

destiček a aktivace koagulační kaskády zevní cestou. 

Velikost a tím i klinická závaţnost vzniklého trombu závisí na mnoha faktorech, 

především na charakteru poškození plátu a na rovnováze protrombotických a 

antitrombotických faktorů (31). Na povrchních erozích obvykle vznikají menší tromby, 

které nevedou k významným stenózám, na základě hlubších fisurací a ruptur často 

vznikají hemodynamicky významné rozsáhlejší trombózy. Nejzávaţnější trombózy 

vznikají, kdyţ dojde k obnaţení lipidového jádra plátu, které je vysoce trombogenní. 

Pokud vede trombóza k významnému zúţení nebo úplnému uzávěru postiţené 
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tepny, dochází k rozvoji klinické symptomatologie (např. nestabilní angina pectoris 

nebo srdeční infarkt), tromby menšího rozsahu většinou zůstávají klinicky němé.  

Trombus na povrchu plátu je obvykle z větší části v krátké době (několik hodin) 

degradován trombolytickými mechanismy. Z menší části pak dochází k vazivové 

přeměně a organizaci trombu a jeho pokrytí endotelem. Takto přeměněný trombus 

se stává součástí plátu, na jehoţ základě vzniknul, a můţe vést k poměrně 

výraznému zvětšení jeho objemu během krátké doby (skokový nárůst velikosti plátu). 

Novější výzkumy však ukazují, ţe trombotické a koagulační faktory se podílejí na 

rozvoji všech stádií aterosklerotických lézí i dalšími mechanismy, které nesouvisejí s 

výše popsanými epizodami trombotizací. Tyto faktory přímým způsobem ovlivňují 

funkci endotelu, zánětlivou infiltraci cévní stěny a remodelaci vazivových struktur 

plátu. Trombocyty uvolňují několik faktorů, které ovlivňují aktivaci a adhezi leukocytů, 

chemotaxi, fagocytózu, ale také angiogenezi. Jedná se například o destičkový faktor-

4 (PF-4), platelet-derived growth factor (PDGF), tromboxan A2, tromboglobulin, P-

selektin, CD40L, fibrinogen, trombospondin a von Willebrandův faktor (69, 70).  

Fibrinogen má význam jako základní hemostatický faktor. Jeho zvýšená hladina je 

ale spojena se zvýšeným rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, v 

souvislosti s jeho působením v procesech krevní koagulace a agregace destiček je 

fibrinogen povaţován za faktor přispívající k trombogenezi (71). Také tkáňový faktor 

(TF) působí nejen jako aktivátor koagulace, ale stimuluje také migraci VSMC a 

ovlivňuje remodelaci cévní stěny (72). Plazminogen se sloţitým systémem svých 

aktivátorů a inhibitorů (tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), urokinázový aktivátor 

plazminogenu (uPA), inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1)) je především 

základním fibrinolytickým faktorem. Kromě toho však také moduluje aktivitu 

tkáňových proteáz (matrix metaloproteinázy) (73, 74) a ovlivňuje tak remodelaci 
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vazivových struktur a zánětlivou infiltraci plátu a v konečném důsledku jeho stabilitu 

(75).  

Dalším faktorem, který se přímo podílí na patofyziologických procesech, jako jsou 

zánět a trombóza, jsou trombocyty. Při porušení kontinuity cévní stěny se obnaţí 

subendoteliální pojivo a destičky k němu v průběhu několika zlomků vteřiny přilnou a 

adherují spolu, dochází k tvorbě jednoduché vrstvy destiček na poškozeném 

endotelu (76). Aktivované trombocyty dále prostřednictvím vazby P-selektinu s jeho 

ligandem (PSGL-1) na leukocytech zvyšují jejich labilní přichycení a agregaci v místě 

vaskulárního poškození a zvýšené lokální ukládání fibrinu (77). Následná interakce s 

integriny umoţňuje vstup leukocytů přes monovrstvu aktivovaných trombocytů na 

poškozeném endotelu.  

Po interakci leukocytů s destičkovým P-selektinem je aktivována exprese tkáňového 

faktoru na monocytech (exprese také na buňkách endotelu) (78). TF je významným 

iniciátorem zevní koagulační kaskády, je důleţitým ukazatelem trombogenicity 

přispívající k tvorbě trombu bohatého na fibrin po disrupci plátu a k rozvoji 

aterosklerotických lézí. Tvoří komplex s koagulačním faktorem VIIa a aktivuje tak 

faktor IX a X, které vedou k tvorbě trombinu. Ten poté umoţňuje katalýzu přeměny 

fibrinogenu na nerozpustný fibrin (69, 79). 
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Vlastní výzkumná práce zahrnovala dva tématické okruhy 

 leukocytární exprese cytoadhezivních molekul 

 leukocytární exprese trombogenních markerů 

V následujících odstavcích uvádím stručně hlavní východiska a cíle práce v těchto 

jednotlivých oblastech. 

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

udrţují zánětlivou infiltraci aterosklerotických lézí, jsou podkladem pro vznik 

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

s destičkovými i plazmatickými trombogenními faktory a ovlivňují tak trombogenní 

sloţky procesu aterogeneze. Prozánětlivé i trombogenní působení leukocytů je 

zprostředkováno pomocí různých cytoadhezivnich a trombogenních molekul, které 

jsou exprimovány na jejich povrchu. Proaterogenní faktory včetně hyperlipidémie a 

diabetu vedou ke zvýšení exprese těchto molekul a tímto mechanismem zřejmě 

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

procesy mohly příznivě ovlivnit. 

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

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

v klinických studiích také významně sniţují výskyt kardiovaskulárních příhod. Kromě 

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

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

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

jsou poměrně novou skupinou antidiabetik. Zlepšují inzulínovou senzitivitu a tím také 

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

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

přímou souvislost s jejich účinky metabolickými. Jedná se především o zlepšení 
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endoteliální dysfunkce a protizánětlivé účinky. Vliv glitazonů na trombogenní faktory 

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

by mohlo přinést zajímavé poznatky o významu těchto faktorů u pacientů 

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

statinů a glitazonů.  

Při výzkumu aterogeneze v klinických podmínkách byly dosud studovány především 

plazmatické koncentrace cytoadhezivních a trombogenních molekul. Jedná se o 

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

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

s rozvojem aterosklerózy omezen na místa endoteliálního poškození a rozvoje 

aterosklerotických plátů. Cytoadhezivní molekuly i mnoho trombogenních faktorů je 

navíc vázáno na povrchu leukocytů, endoteliálních buněk a různých 

subendoteliálních struktur a koncentrace těchto molekul v krvi není příliš přesným 

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

v klinických podmínkách je však prakticky nemoţné. Na rozdíl od toho lze 

leukocytární expresi těchto molekul i v klinických podmínkách stanovovat přímo, 

vyšetřením leukocytů periferní krve. Je proto moţno předpokládat, ţe vyšetření 

leukocytární exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul bude citlivějším 

ukazatelem zánětlivé infiltrace neţ plazmatické koncentrace těchto molekul a ţe 

vyšetření leukocytární exprese by se mohlo stát uţitečným nástrojem pro studium 

procesu aterogeneze v klinických podmínkách a pro hodnocení léčebných intervencí, 

jejichţ cílem je ovlivnit proces aterogeneze. 

Leukocytární exprese je obvykle hodnocena imunofluorescenční metodou pomocí 

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

v mnoha situacích je však její vyuţití omezené nebo nemoţné. Jde o molekuly, které 

jsou lokalizovány intracelulárně a nejsou exprimovány na buněčném povrchu, 

molekuly, které jsou uvolňovány jako solubilní mediátory nebo také molekuly, jejichţ 
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povrchová exprese je nestabilní a rychle se mění v závislosti na zevních stimulech. 

V těchto situacích je slibnou moţností hodnocení exprese genů pro příslušné 

molekuly měřením mRNA. 

Cílem práce proto bylo  

 zavést metodu imunocytochemické detekce cytoadhezivních a trombogenních 

molekul na leukocytech periferní krve metodou průtokové cytometrie 

 zavést metodu relativní kvantifikace genové exprese cytoadhezivních a 

trombogenních molekul na leukocytech periferní krve metodou real-time PCR 

po reverzní transkripci 

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

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

hypolipidemické léčbě atorvastatinem a po antidiabetické léčbě 

rosiglitazonem.  

 

Předloţené výsledky byly získány ve studii hypolipidemické léčby atorvastatinem u 

pacientů s hypercholesterolémií a ve studii antidiabetické léčby rosiglitazonem u 

diabetiků.  

V první studii jsme vyšetřovali expresi cytoadhezivních molekul, kterou jsme hodnotili 

metodou imunocytochemické detekce.  

Ve druhé studii jsme kromě zavedené imunocytochemické detekce současně 

prováděli také hodnocení genové eprese těchto molekul a vyšetření jsme rozšířili o 

hodnocení trombogenních molekul. 
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4.1 VYŠETŘENÉ SKUPINY OSOB A USPOŘÁDÁNÍ STUDIE 

Pacienti s těžkou hypercholesterolémií 

Do této skupiny jsme zařazovali pacienty s hypercholesterolémií (TC > 7,0 mmol/l při 

dietní léčbě), pacienti byli bez hypolipidemické léčby alespoň 4 týdny před vstupním 

vyšetřením. Ze studie byly vyloučeny osoby s ICHS nebo jinými klinickými projevy 

aterosklerózy, s významnou hypertriglyceridémií (TG > 4,5 mmol/l), sekundárními 

hyperlipidémiemi, dekompenzovanou hypertenzí (TK > 160/100 torrů), 

hypothyreózou, renální insuficiencí (kreatinin > 150 μmol/l), diabetem mellitem, 

malignitami a dalšími závaţnými chorobami. Případná antihypertenzní léčba byla 

během studie beze změn. 

Pacienti byli léčeni atorvastatinem (Sortis, tbl 20mg 1x denně večer) po dobu 10-12 

týdnů. 

Do kontrolní skupiny byly zařazovány osoby s TC < 6,0 mmol/l, TG < 2,0 mmol/l, bez 

klinických projevů aterosklerózy a bez dalších závaţných chorob. Přítomnost 

uspokojivě kompenzované arteriální hypertenze nebyla překáţkou pro zařazení do 

kontrolního souboru. 

Pacienti s diabetem mellitem 2. typu 

Do studie jsme zařazovali pacienty s diabetem mellitem 2. typu, kteří nebyli 

uspokojivě kompenzováni monoterapií metforminem (94% pacientů) nebo deriváty 

sulfonylurey (6% pacientů). Ze studie byly vyloučeny osoby léčené kombinaci 

perorálních antidiabetik nebo inzulínem, s dekompenzovanou hypertenzí (TK > 

160/100 torrů), hypothyreózou, renální insuficiencí (kreatinin > 150 μmol/l), 

malignitami a dalšími závaţnými chorobami. Hypolipidemická a antihypertenzní léčba 

byla během studie beze změn.  
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Pacienti byli léčeni rosiglitazonem (Avandia, tbl 4mg 1x denně) po dobu 5 měsíců.  

Do kontrolní skupiny byly zařazovány zdravé osoby bez diabetu, bez klinických 

projevů kardiovaskulárních s TC < 6,0 mmol/l, TG < 2,0 mmol/l, bez klinických 

projevů aterosklerózy a bez dalších závaţných chorob. 

Všichni pacienti byli vyšetřeni před začátkem a po ukončení léčby. Vyšetření osob 

z kontrolního souboru byla provedena jednorázově. 

Odběr krve pro laboratorní vyšetření byl prováděn ráno, po celonočním lačnění (12-

14 hodin). 

Vstupní charakteristiky zařazených osob jsou uvedeny v tabulce 5.1 a 5.3. 

 

4.2 VYŠETŘENÍ LEUKOCYTÁRNÍ EXPRESE CYTOADHEZIVNÍCH A TROMBOGENNÍCH MOLEKUL  

A LEUKOCYTÁRNĚ-DESTIČKOVÝCH AGREGÁTŮ 

Vyšetření leukocytárních cytoadhezivních a trombogenních molekul byla prováděna 

vţdy v den odběru. K vyšetření byla pouţívána nesráţlivá krev (s EDTA jako 

antikoagulans); pouze pro vyšetření mnoţství leukocytárně-destičkových agregátů 

jsme jako antikoagulační prostředek pouţívali heparin, protoţe chelace kalciových 

iontů pomocí EDTA by znemoţnila vazbu trombocytů na leukocyty. Aby se předešlo 

aktivaci leukocytů in vitro, krev byla aţ do vyšetření uchovávána při 4°C. 

Na povrchu leukocytů periferní krve jsme vyšetřovali expresi L-selektinu (CD62L), 

jednotlivých α-podjednotek integrinů LFA-1 (CD11a), Mac-1 (CD11b) a VLA-4 

(CD49d), společné -podjednotky -2 integrinů (CD18), cytoadhezivní molekuly 

ICAM-1 (CD54), glykoproteinového ligandu pro P-selektin (P-selectin glycoprotein 

ligand 1, PSGL-1, CD162) a receptoru pro urokinázový aktivátor plazminogenu 
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(uPAR, CD87) a lipopolysacharidového receptoru (LPS-R, CD14). Ve studii jsme 

dále stanovovali mnoţství leukocytárně-destičkových agregátů. 

Exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul byla měřena imunofluorescenční 

metodou pomocí jednostupňového barvení monoklonálními protilátkami. 100 l krve 

jsme inkubovali 15 minut s příslušnou protilátkou při pokojové teplotě. Poté jsme 

lyzovali erytrocyty přidáním 2 ml FACS lysis solution (7minut), zcentrifugovali a 1x 

promyli PBS. Fluorescenci jsme kvantifikovali průtokovou cytometrií (FACSCalibur, 

Becton - Dickinson, Mountain View, CA, USA). Populace lymfocytů, monocytů a 

granulocytů jsme hodnotili odděleně. Exprese kaţdého z vyšetřovaných antigenů 

byla vyjádřena jako tzv. specifická fluorescence, která je vypočtena jako rozdíl 

fluorescence buněk označených příslušnou protilátkou a nespecifické fluorescence 

buněk označených kontrolní protilátkou (obrázek 4.1). K detekci antigenů jsme 

pouţívali následující myší monoklonální protilátky: anti-CD11a/FITC (klon MEM-25), 

anti-CD11b/FITC (klon CR3 Bear-1), anti-CD18/FITC (klon CLB-LFA-1/1) a anti-

CD62L/PE (klon DREG-56), vše od Caltag Laboratories, Burlingame, USA; anti-

CD14/FITC (klon 8G3) od Diaclone SAS, Besancon, Francie; protilátky značené 

phycoerythrinem byly anti-CD87/PE (klon VIM5) a anti-CD162/PE (klon KPL-1) od 

BD Biosciences, USA; dále anti-CD49d/FITC (klon HP2/1), anti-CD54/FITC (klon 

84H10) a nespecifickou kontrolní protilátku (značenou FITC i PE, klon 679.1Mc7) od 

Immunotech, Marseille, Francie. Všechny protilátky byly isotypu IgG1. 

Vazba trombocytů na povrch leukocytů byla detekována pomocí protilátky namířené 

proti destičkovému antigenu CD42a/PE (klon ALMA.16) od BD Biosciences, USA; 

barvení bylo prováděno postupem uvedeným výše. Za známku vazby trombocytů na 

leukocyty jsme povaţovali fluorescenci PE vyšší neţ odpovídalo 99. percentilu buněk 

barvených nespecifickou kontrolní protilátkou. Na základě tohoto kritéria jsme určili 

podíl (procento) leukocytů s navázanými trombocyty. Kromě toho jsme určili také 
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specifickou fluorescenci leukocytů, která přesněji odráţí průměrný počet destiček 

navázaných na jeden leukocyt. 

 

4.3 VYŠETŘENÍ GENOVÉ EXPRESE LEUKOCYTÁRNÍCH CYTOADHEZIVNÍCH A TROMBOGENNÍCH 

MOLEKUL 

Genovou expresi v monocytech a lymfocytech jsme vyšetřovali metodou real-time 

PCR po reverzní transkripci. Monocyty a lymfocyty byly získány z periferní krve 

gradientovou centrifugací a následnou imunomagnetickou separací. 

Vyšetřovali jsme následující molekuly: LFA-1 (CD11a), VLA-4 (CD49d), CD18, ICAM-

1 (CD54), uPAR (CD87), PSGL-1 (CD162) a LPS-R (CD14). 

Izolace monocytů a lymfocytů 

Vyšetření byla prováděna vţdy v den odběru, nejdéle 2 hodiny po odběru. 

K vyšetření byla pouţívána nesráţlivá krev (s EDTA jako antikoagulans). Krev byla 

aţ do vyšetření přechovávána při 4°C, aby se předešlo aktivaci leukocytů in vitro. 

Prvním krokem izolace byla gradientová centrifugace krve, při které jsme dosáhli 

odstranění granulocytů a erytrocytů. Roztok Ficoll-Paque (Amersham Pharmacia 

Biotech, Sunnyvale, CA, USA) o objemu 10 ml jsme převrstvili 16 ml krve a 

centrifugovali 20 minut při 450xg při 18°C. Prstenec mononukleárních buněk na 

rozhraní plazmy a gradientového média („buffy coat“) jsme odsáli a 2x promyli PBS. 

Získané buňky jsme resuspendovali v 80 μl degas pufru (PBS s EDTA a bovinním 

sérovým albuminem, odplyněný ve vakuu) a poté inkubovali s magneticky značenou 

myší monoklonální protilátkou anti-CD14 (CD14 MicroBeads, Miltenyi Biotec, 

Bergisch Gladbach, Germany) 15 minut při teplotě 4°C. Poté jsme buňky 1x promyli 

ve 2 ml degas pufru, zcentrifugovali a resuspendovali v 500 μl pufru. Suspenze byla 
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následně přenesena na separační kolonu (MS Column, Miltenyi Biotec) uloţenou 

v magnetickém drţáku (MiniMACS Separation Unit, Miltenyi Biotec), kterou jsme po 

průchodu suspenze ještě 3x promyli 500 μl degas pufru. V této fázi kolonou prochází 

populace buněk, které nejsou označeny protilátkou antiCD14 - tedy lymfocytů; 

v koloně zůstávají magneticky zachyceny buňky CD14 pozitivní - tedy monocyty. 

V dalším kroku jsme kolonu uvolnili z magnetu a tyto monocyty získali dalším 

propláchnutím kolony. Mnoţství získaných lymfocytů a monocytů jsme počítali 

v Bürkerově komůrce. Buňky jsme poté zcentrifugovali, lyzovali přidáním lyzačního 

roztoku (guanidin-isothyocyanate+2-merkaptoetanol) a lyzát zamrazili při -80°C. 

Izolace RNA 

RNA byla izolována acid guanidium thiocyanate-phenol-chloroform extrakcí podle 

Chomzynski a Sacchi (80). Směs 50 µl Na acetátu, 450 µl fenolu a 125 µl 

chloroformu s izoamylalkoholem jsme smíchali s 500 µl lyzátu buněk. V případě, ţe 

jsme izolovali z vzorku obsahujícího méně neţ 5 milionů buněk, bylo přidáno ještě 10 

µl glykogenu. Důkladně jsme promíchali a inkubovali v ledové lázni po dobu 10 

minut. Poté jsme vzorek zcentrifugovali a vytvořenou horní fázi obsahující RNA 

odebrali. Dále jsme přidali 400 µl ledového izopropanolu a promíchali překlápěním 

zkumavky. Tu jsme poté nechali při -20°C po dobu nejméně 30 minut. Vzorek jsme 

zcentrifugovali a zbavili supernatantu. Přidali jsme 500 µl 75% ledového etanolu a 

lehce promíchali. Tento krok jsme po centrifugaci zopakovali. Následovalo 

odstranění etanolu a rozpouštění RNA ve vodě RNA kvality 10 minut při 55°C a na 

závěr inkubace 15 minut při pokojové teplotě. Izolovaná RNA se skladuje při -80°C. 

Reverzní transkripce  

Z RNA templátu byla syntetizována reverzní transkripcí cDNA (RevertAid First Strand 

cDNA Synthesis Kit, Fermentas International Inc., Burlington, Canada) podle 
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protokolu doporučeného výrobcem. Na ledu jsme připravili reakční směs 0,1-5 µg 

celkové RNA, 1 µl oligo(dT)18 primerů a doplnili do 12 µl deionizovanou vodou. Směs 

jsme jemně promíchali, po dobu 3-5 sekund centrifugovali a poté 5 minut inkubovali 

při 70°C. Následovalo zchlazení na ledu a centrifugace. Na ledu jsme do směsi 

přidali 4 µl reakčního pufru, 1 µl inhibitoru ribonukleáz a 2 µl 10mM dNTP mixu. Vše 

se šetrně promíchalo, zcentrifugovalo a nechalo inkubovat 5 minut při 37°C. Poté 

jsme přidali 1 µl M-MuLV reverzní transkriptázy. Výsledný objem 20 µl jsme 

inkubovali při 42°C po dobu 60 minut. Reakce byla zastavena vystavením směsi 

teplotě 70°C na 10 minut a zchlazením na ledu. Vzorky cDNA byly skladovány při      

-20°C. 

Real-time polymerázová řetězová reakce 

PCR byla provedena na přístroji ABI PRISM 7000 (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, USA). Všechny sondy byly od Applied Biosystems: CD11a (Hs00158238_m1), 

CD18 (Hs00164957_m1), CD49d (Hs00168433_m1), CD54 (Hs00164932_m1), 

CD87 (Hs00182181_m1), CD162 (Hs00356602_m1), CD14 (Hs00169122_g1). Jako 

endogenní kontrola byl uţíván β-glucuronidase (huGUS) housekeeping gen. Zvolení 

nejvhodnější aktivní reference bylo zajištěno pomocí TaqMan Human Endogenous 

Control Plate (Applied Biosystems) (81, 82). V reakční směsi bylo 1,25 µl 

hydrolyzační sondy TaqMan Gene Expression Assay obsahující fluorescenční sondu 

a 2 primery specificky syntetizované ke studiu exprese vybraných molekul, 12,5 µl 

TaqMan Universal PCR Master Mixu s enzymem AmpliTaq Gold DNA polymerázou a 

AmpErase uracil-N-glykosylázou (UNG), 9,25 µl vody (Nuclease Free Water, 

Promega, Madison, WI, USA), 10-100 ng cDNA. Celkový objem reakční směsi byl 25 

µl a reakce probíhaly vţdy v duplikátech. Podmínky reakce byly tyto: po iniciační 

aktivaci UNG po dobu 2 min při 50°C a 10-minutové aktivaci DNA polymerázy při 

95°C následovalo 50 cyklů, při kterých se střídala denaturace DNA 15 sekund při 

95°C a annealing primerů a extenze vlákna 1 minutu při 60°C.  
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K analýze dat byla uţívána komparativní CT metoda. Zpracování dat zahrnovalo 

nastavení hodnoty baseline (nespecifické fluorescenční pozadí reakce) a hodnoty 

threshold (fluorescenční práh), ve kterém začíná exponenciální nárůst mnoţství PCR 

produktu. S jejich pomocí byla vypočtena prahová hodnota CT, coţ je počet cyklů od 

začátku reakce k dosaţení fluorescenčního prahu (obrázek 4.2), a z rozdílu hodnot 

CT studovaného a referenčního genu byla získána hodnota ∆CT. Hodnoty CT, resp. 

∆CT jsou však nepřímou mírou exprese studovaného genu: čím niţší je mnoţství 

příslušné mRNA na začátku reakce, tím vyšší je hodnota CT (je zapotřebí více cyklů 

pro dosaţení prahového mnoţství). Pomocí vzorce 2-∆CT jsou proto výsledky 

převedeny na jednotky, které jsou přímo úměrné vstupnímu mnoţství studované 

sekvence genu a které vyjadřují relativní zvýšení či sníţení exprese vztaţené 

k expresi endogenní kontroly. 

 

4.4 DALŠÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 

Koncentrace solubilních endoteliálních a trombogenních molekul byly stanovovány 

metodou ELISA v séru nebo plazmě (s EDTA jako antikoagulans) pomocí komerčně 

dostupných kitů. Sérum i plazma byly po odběru uschovány při teplotě -85°C. V séru 

jsme vyšetřovali molekuly ICAM-1, E-selektin (RD Sytems, Abingdon, UK), von 

Willebrandův faktor (IMTEC Immunodiagnostika, Berlín, Německo), CD40L a P-

selektin (Bender MedSystems, Vídeň, Rakousko). V plazmě jsme vyšetřovali 

trombomodulin, tkáňový faktor (TF), inhibitor cesty tkáňového faktoru (tissue factor 

pathway inhibitor, TFPI) a destičkový faktor 4 (platelet factor 4, PF4). Kity pro tato 

stanovení byly od American Diagnostica (Stamford, CT, USA). 

Koncentrace glykovaného hemoglobinu HbA1c (podle IFCC) byla stanovována 

pomocí Imx GHb Assay System na analyzátoru Abbott (Chicago, IL, USA).  
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CRP („vysoce senzitivní“ stanovení - high-sensitivity CRP, hsCRP) v séru bylo 

stanovováno imunometricky (kit od Cezanne, Nimes, Francie) metodou „time 

resolved amplified cryptate emision technology“ (TRACE) na přístroji Kryptor 

(Cezanne). 

Základní laboratorní vyšetření včetně sérové koncentrace cholesterolu, HDL-C a TG 

byla prováděna v den odběru rutinní metodikou pomocí automatických analyzátorů. 

Koncentrace LDL-C byla vypočítána pomocí Friedewaldovy rovnice. Cystatin C byl 

vyšetřován imunoturbidimetricky (kit DakoCytomation, Dako, Glostrup, Denmark). 

Jako ukazatelé bezpečnosti léčby byly stanovovány hodnoty fibrinogenu, iontů, urey, 

kreatininu, transamináz, kreatinfosfokinázy.  

 

4.5 STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT 

Výsledky jsou uváděny jako průměr  SD. Významnost rozdílů exprese / koncentrace 

cytoadhezivních a trombogenních molekul mezi skupinami byla hodnocena Mann-

Whitneyho U-testem, významnost změn po léčbě byla hodnocena Wilcoxonovým 

párovým testem. Rozdíly v dalších parametrech byly hodnoceny Studentovým t-

testem. Vzájemná závislost mezi jednotlivými proměnnými byla posuzována pomocí 

Spearmanova korelačního koeficientu. 
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Obrázek 4.1. Vyšetření leukocytární exprese cytoadhezivních molekul 

Exprese jednotlivých cytoadhezivních molekul byla měřena průtokovou cytometrií, 

pomocí jednostupňového barvení monoklonálními protilátkami. 

a) Populace lymfocytů (Ly), monocytů (Mo) a granulocytů (Ne) byly identifikovány 

podle rozptylu světla v přímém směru (FSC, forward scatter) a v pravém úhlu (SSC, 

side scatter). 

b) Exprese antigenů byla vyjádřena jako tzv. specifická flurescence (Fspec), která je 

vypočtena jako rozdíl celkové fluorescence buněk označených příslušnou protilátkou 

(Ftot) a nespecifické fluorescence buněk označených kontrolní protilátkou (Fbgd); 

fluorescence je uvedena v arbitrárních jednotkách. Na tomto obrázku je uveden 

příklad vyšetření molekuly CD18 na povrchu lymfocytů; černá čára – pacient před 

léčbou, šedá čára – pacient po léčbě, plná plocha – vzorek označený nespecifickou 

protilátkou. 
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Obrázek 4.2. Grafické znázornění jednotlivých fází PCR v real-time PCR 

Rn - poměr emisní intenzity reportéru a pasivní reference systému, ∆Rn - 

fluorescenční signál amplifikovaného PCR produktu bez fluorescenčního pozadí 

reakce, Rn+ - hodnota Rn pro reakci obsahující všechny reagencie včetně DNA 

templátu, Rn- - hodnota Rn pro reakci obsahující všechny reagencie kromě DNA 

templátu, No template control – kontrolní vzorek bez DNA templátu (převzato z 

Applied Biosystems). 
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5.1 VLIV HYPOLIPIDEMICKÉ LÉČBY NA EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH CYTOADHEZIVNÍCH 

MOLEKUL 

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

kontrolního souboru, všichni zařazení pacienti studii dokončili. Průměrná doba trvání 

léčby byla 89 ± 8 dní. Léčba byla dobře tolerována, během studie se nevyskytly 

závaţné neţádoucí účinky. Při léčbě atorvastatinem jsme významné změny 

v laboratorních ukazatelích bezpečnosti léčby nezaznamenali.  

Základní charakteristiky pacientů a kontrolního souboru jsou uvedeny v tabulce 5.1 

Skupiny byly srovnatelné pokud jde o věk, pohlaví a index tělesné hmotnosti. Podíl 

hypertoniků a kuřáků byl poněkud vyšší mezi pacienty neţ v kontrolní skupině, ale 

rozdíly nebyly statisticky významné. 

Hladiny cholesterolu, LDL-C a TG byly významně vyšší ve skupině pacientů neţ 

v kontrolním souboru, hodnota všech těchto parametrů se po léčbě atorvastatinem 

významně sníţila (tabulka 5.1). Koncentrace HDL-C byla v obou skupinách obdobná 

a nebyla léčbou ovlivněna. 

Exprese leukocytárních adhezivních molekul u vyšetřených osob je uvedena 

v tabulce 5.2 a na obrázku 5.1. Pacienti s hyperlipidémií měli na všech 

leukocytárních populacích zvýšenou expresi L-selektinu i všech vyšetřovaných 

integrinů s vyjímkou LFA-1. Rozdíl byl na hranici významnosti u integrinu CD18 a 

nevýznamný u integrinu VLA-4 na monocytech. Ve všech ostatních případech bylo 

zvýšení statisticky významné. Léčba atorvastatinem vedla k významnému poklesu 

všech integrinů s vyjímkou Mac-1 (opět na všech populacích leukocytů). V případě L-

selektinu byl patrný pokles, který byl významný na granulocytech, zatímco na 

lymfocytech a monocytech nedosáhl statistické významnosti. Je patrné, ţe u 

jednotlivých molekul měly rozdíly exprese mezi skupinami i její změny po léčbě na 



                     Výsledky 

 43 

 

lymfocytech, monocytech i granulocytech podobnou velikost. Mezi expresí 

cytoadhezivních molekul a hladinami lipidů nebyly patrné významné korelace. Počet 

leukocytů v krvi ani zastoupení jednotlivých leukocytárních subpopulací se mezi 

pacienty a kontrolami nelišily a nebyly léčbou ovlivněny. 

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

Willebrandova faktoru (vWF) byla podobná jako u zdravých osob. Koncentrace 

ţádné z těchto molekul se po léčbě atorvastatinem výrazněji nezměnila (tabulka 5.1). 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

Počet  29 27  

Pohlaví (muţi/ţeny) 9 / 20 8 / 19  

Věk [roků] 47,8  6,5 52,3  11,5  

BMI [kgm-2] 25,2  3,4 26,7  4,3  

Hypertenze  6 (21%) 9 (33%)  

Kouření 5 (17%) 9 (33%)  

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Tabulka 5.1. Vstupní charakteristika a hladiny lipidů a cytoadhezivních molekul u 

pacientů s hypercholesterolémií a u kontrolního souboru 

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

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

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

hypertoniků, resp. kuřáků. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

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

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

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

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

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

Mac-1    

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

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

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

VLA-4    

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

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

CD18    

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

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

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

L-selektin    

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

Monocyty 368 ± 83 488 ± 179 * 411 ± 145 

Granulocyty 291± 96 453 ± 177 * 354 ± 134 

 

 

Tabulka 5.2. Leukocytární exprese cytoadhezivních molekul u pacientů 

s hypercholesterolémií a u kontrolního souboru 

Exprese cytoadhezivních molekul na povrchu lymfocytů, monocytů a granulocytů u 

zdravých osob a u pacientů s hypercholesterolémií před léčbou a po léčbě 

atorvastatinem. Výsledky (v arbitrárních jednotkách fluorescence) jsou uvedeny jako 

průměr  SD. Exprese molekuly VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky 

detekovatelná a není proto uvedena. Exprese molekuly Mac-1 na lymfocytech byla 

velmi nízká a význam měření je tímto částečně omezen. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě  
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Obrázek 5.1. Leukocytární exprese cytoadhezivních molekul u vyšetřených osob 

Exprese cytoadhezivních molekul na povrchu lymfocytů (levý sloupec), monocytů 

(prostřední sloupec) a granulocytů (pravý sloupec) u zdravých osob (kolečka) a u 

pacientů s hypercholesterolémií před léčbou (plné čtverečky) a po léčbě 

atorvastatinem (prázdné čtverečky). Data jsou zobrazena jako průměr  SD a jako 

individuální hodnoty, hodnoty jsou uvedeny v arbitrárních jednotkách fluorescence. 

Exprese molekuly VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky detekovatelná a není 

proto uvedena (ND = neměřitelné hodnoty). Exprese molekuly Mac-1 na lymfocytech 

byla velmi nízká a význam měření je tímto částečně omezen. 

Hladiny významnosti jsou uvedeny u jednotlivých grafů, NS = nesignifikantní rozdíl. 
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5.2 VLIV ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA POVRCHOVOU EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

CYTOADHEZIVNÍCH MOLEKUL 

Do studie jsme zařadili 33 diabetiků a 32 kontrol, všichni pacienti dokončili léčbu 

rosiglitazonem. Průměrná doba trvání léčby byla 153 ± 25 dní. Vstupní 

charakteristiky zařazených osob jsou uvedeny v tabulce 5.3. Léčba byla dobře 

tolerována, během studie nebyly zaznamenány ţádné neţádoucí účinky, léčba 

nevedla k zvýšení tělesné hmotnosti. Koncentrace kreatininu v séru byla obdobná 

mezi pacienty a kontrolami, ale po léčbě rosiglitazonem se významně zvýšila (o 

10%). Spolu s kreatininem se zvýšila také sérová koncentrace cystatinu C (o 12%), 

který je přímým ukazatelem glomerulární filtrace. To ukazuje, ţe ke zvýšení 

kreatininu došlo v důsledku sníţení renálních funkcí. Mechanismus tohoto účinku 

rosiglitazonu není jasný. Ţádné další významné změny v laboratorních ukazatelích 

bezpečnosti léčby nebyly přítomny.  

Po léčbě došlo pouze k mírnému poklesu glykémie o 11%, který nebyl doprovázen 

ţádnou změnou glykovaného hemoglobinu. Koncentrace HDL-cholesterolu se 

zvýšila o 17%, současně však také došlo k zvýšení koncentrace triglyceridů (o 25%) 

a celkového a LDL-cholesterolu (o 13% a 11%). 

Koncentrace CRP byly u pacientů výrazně zvýšené a po léčbě se prakticky 

normalizovaly. Koncentrace fibrinogenu byly u pacientů obdobné jako u kontrol a po 

léčbě se sníţily (tabulka 5.3). 

Exprese leukocytárních adhezivních molekul u vyšetřených osob je uvedena 

v tabulce 5.4. Diabetici měli na všech leukocytárních populacích zvýšenou expresi 

CD18 a u všech vedla léčba rosiglitazonem k významnému poklesu. Exprese 

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

granulocytech, přičemţ po léčbě došlo k významnému sníţení na monocytech. 
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Integrin VLA-4 byl na subpopulaci lymfocytů diabetiků významně vyšší, léčba jej 

sníţila, bez statistické významnosti. Exprese VLA-4 na granulocytech nebyla 

prakticky detekovatelná. ICAM-1 měl statisticky významně vyšší hodnoty na 

lymfocytech a monocytech pacientů, monocytární exprese léčbou významně klesla. 

Všechny ostatní nepopsané exprese molekul byly u pacientů v porovnání 

s kontrolami vyšší a po léčbě jejich hodnoty poklesly, tyto hodnoty nedosáhly 

statistické významnosti. Mezi expresí cytoadhezivních molekul a hladinami lipidů 

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

leukocytárních subpopulací se mezi pacienty a kontrolami nelišily a nebyly léčbou 

ovlivněny. 

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

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

pokles na hodnoty niţší neţ u kontrolního souboru. 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

Počet  32 33  

Pohlaví (muţi/ţeny) 19 / 13 12 / 21  

Věk [roků] 56,4  8,6 63,8  10,1 *  

BMI [kgm-2] 25,8  3,1 29,1  3,1 *  

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

Kouření 10 (31%) 8 (24%)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tabulka 5.3
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Tabulka 5.3. Vstupní charakteristika a výsledky stanovení v séru/plazmě u pacientů 

s diabetem mellitem 2. typu a u kontrolního souboru 

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

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

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

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

procentní podíl) hypertoniků, resp. kuřáků. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

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

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

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

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

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

VLA-4    

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

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

CD18    

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

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

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

ICAM-1    

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

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

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

CD14    

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

 

Tabulka 5.4. Leukocytární exprese cytoadhezivních molekul u pacientů s diabetem 

mellitem 2. typu a u kontrolního souboru 

Exprese cytoadhezivních molekul na povrchu lymfocytů, monocytů a granulocytů u 

zdravých osob a u diabetiků před léčbou a po léčbě rosiglitazonem. Výsledky 

(v arbitrárních jednotkách fluorescence) jsou uvedeny jako průměr  SD. Exprese 

molekuly VLA-4 na granulocytech nebyla prakticky detekovatelná a není proto 

uvedena. CD14 je exprimována téměř výhradně na monocytech a je proto uváděna 

pouze u těchto buněk. 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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5.3 VLIV ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA POVRCHOVOU EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

TROMBOGENNÍCH MOLEKUL 

 

Charakteristiky zařazených jedinců a vliv léčby na základní laboratorní ukazatele jsou 

popsány v předchozí kapitole a uvedeny v tabulce 5.3.  

Výsledky stanovení leukocytárně-destičkových agregátů a leukocytární exprese 

PSGL-1 a uPAR jsou uvedeny v tabulce 5.5 a na obrázku 5.2. Pacienti měli 

v porovnání s kontrolními osobami zvýšenou expresi PSGL-1 na všech 

leukocytárních subpopulacích a uPAR na monocytech, tyto ukazatele se po léčbě 

rosiglitazonem normalizovaly. Exprese uPAR na lymfocytech nebyla detekovatelná a 

rozdíly v expresi uPAR na granulocytech mezi pacienty a kontrolami nebyl 

významný. Leukocytárně-destičkové agregáty byly u pacientů zvýšené jen 

nevýznamně, ale po léčbě významně poklesly na hodnoty niţší neţ u kontrolního 

souboru. Efekt léčby byl výraznější u parametru celkové fluorescence destiček 

(PLAtotal platelets) neţ pro procento leukocytů tvořících agregáty (PLA%). Tento nález 

svědčí pro to, ţe rosiglitazon nesníţil pouze počet leukocytů tvořících agregáty 

s destičkami, ale také průměrný počet destiček navázaných na jeden leukocyt. Mezi 

expresí leukocytárních markerů a glykémií nebo koncentrací lipidů nebyly 

pozorovány významné korelace. 

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

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

podáváním rosiglitazonu.  
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

uPAR    

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

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

PSGL-1    

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

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

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

PLAtotal platelets    

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

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

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

PLA%    

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

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

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

 

Tabulka 5.5. Leukocytárně-destičkové agregáty (PLA) a leukocytární exprese PSGL-

1 a uPAR u vyšetřených osob před léčbou a po léčbě rosiglitazonem.  

Výsledky jsou uvedeny jako průměr  SD. Hodnoty jsou uvedeny v arbitrárních 

jednotkách fluorescence. Pro agregáty je kromě celkové fluorescence destiček 

(PLAtotal platelets) uvedeno také procento leukocytů tvořících agregáty (PLA%). Exprese 

molekuly uPAR na lymfocytech nebyla prakticky detekovatelná a není proto uvedena 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě 
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Obrázek 5.2. Leukocytárně-destičkové agregáty (PLA) a leukocytární exprese 

PSGL-1 a uPAR u vyšetřených osob 

Výsledky stanovení u lymfocytů (levý sloupec), monocytů (prostřední sloupec) a 

granulocytů (pravý sloupec) u zdravých osob (plná kolečka) a u pacientů s diabetem 

před léčbou (plné čtverečky) a po léčbě rosiglitazonem (prázdná kolečka). Data jsou 

zobrazena jako průměr  SD a jako individuální hodnoty. Hodnoty jsou uvedeny 

v arbitrárních jednotkách fluorescence. Pro agregáty je kromě celkové fluorescence 

destiček (PLAtotal platelets) uvedeno také procento leukocytů tvořících agregáty (PLA%). 

Exprese molekuly uPAR na lymfocytech nebyla prakticky detekovatelná a není proto 

uvedena (ND = neměřitelné hodnoty). 

Hladiny významnosti jsou uvedeny u jednotlivých grafů; NS = nesignifikantní rozdíl.  
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5.4 VLIV ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA GENOVOU EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

CYTOADHEZIVNÍCH A TROMBOGENNÍCH MARKERŮ 

Charakteristiky zařazených jedinců a vliv léčby na základní laboratorní ukazatele jsou 

popsány v kapitole 5.2 a uvedeny v tabulce 5.3.  

Výsledky stanovení genové exprese leukocytárních cytoadhezivních, trombogenních 

molekul a lipopolysacharidového receptoru jsou uvedeny v tabulce 5.6. Exprese 

většiny studovaných molekul byla u pacientů před léčbou niţší neţ u zdravých 

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

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

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

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

léčbě patrné sníţení exprese (v monocytech však bylo naopak zvýšení exprese). 
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 Kontrolní soubor Pacienti Pacienti 

  před léčbou po léčbě 

LFA-1    

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

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

VLA-4    

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

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

CD18    

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

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

ICAM-1    

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

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

uPAR    

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

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

PSGL-1    

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

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

CD14    

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

 

Tabulka 5.6. Genová exprese cytoadhezivních, trombogenních molekul a 

lipopolysacharidového receptoru na lymfocytech a monocytech u zdravých osob a u 

diabetiků před léčbou a po léčbě rosiglitazonem 

Data byla vyjádřena jako hodnota 2-∆CT (viz kapitola 4.3), vyjadřující relativní zvýšení 

či sníţení exprese uvedeného genu vztaţené k expresi endogenní kontroly. Výsledky 

jsou uvedeny jako průměr  SD. 

 

* P<0.05 pacienti vs. kontroly  

** P<0.05 pacienti před léčbou vs. po léčbě  
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Zánětlivé a protrombotické faktory mají v procesu aterogeneze významnou úlohu. 

Dyslipidémie i diabetes jsou spojeny s aktivací endotelu i leukocytů, které podporují 

zánětlivou infiltraci subendoteliálního prostoru a zhoršují endoteliální dysfunkci, a 

přispívají tak k rozvoji předčasné aterosklerózy (55). U diabetiků navíc nacházíme 

mnoţství odchylek u krevních destiček a koagulačních faktorů, které se dalšími 

mechanismy podílejí na procesu aterogeneze a mohou téţ přispívat k vzniku 

akutních aterotrombotických příhod (83, 84). Proto jsou studovány látky, které by tyto 

procesy mohly příznivě ovlivnit.  

V předloţených studiích jsme prokázali zvýšení povrchové exprese leukocytárních 

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

diabetiků téţ zvýšení exprese některých trombogenních faktorů. Exprese těchto 

ukazatelů se upravila po hypolipidemické i antidiabetické léčbě. Výsledky stanovení 

genové exprese těchto molekul v leukocytech jsou rozporné a obtíţně 

interpretovatelné. V následujících odstavcích uvádím podrobnější diskuzi těchto 

výsledků.  

 

6.1 VLIV HYPOLIPIDEMICKÉ A ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

CYTOADHEZIVNÍCH MOLEKUL 

Poznámka: Vzhledem k podobnosti problematiky cytoadhezivních molekul u pacientů 

s hyperlipidémií a diabetem diskutuji výsledky obou částí prací společně. 

Leukocytární exprese většiny studovaných cytoadhezivních molekul byla u pacientů 

s hypercholesterolémií i u diabetiků zvýšená a léčba atorvastatinem i rosiglitazonem 

vedla k jejímu poklesu.  



                       Diskuze 

 61 

 

Zatímco o problematice leukocytární adheze k endoteliálním buňkám in-vitro vznikla 

jiţ celá řada studií, údajů o expresi cytoadhezivních molekul na leukocytech 

v klinických podmínkách dosud není mnoho. Transendoteliální migrace leukocytů 

z krve závisí na několika skupinách molekul. Celý proces začíná labilní vazbou 

integrinů na jejich glykoproteinové ligandy. Během této počáteční fáze dochází 

k aktivaci integrinů na povrchu leukocytů, coţ umoţňuje následující pevnou adhezi 

leukocytů k endoteliálním buňkám. Posledním krokem je pak vlastní migrace 

leukocytů do subendoteliálního prostoru (54, 58, 85). Většina autorů studovala pouze 

omezený počet těchto molekul. V našich studiích jsme vyšetřovali několik různých 

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

k největším. U pacientů s hyperlipidémií a aterosklerózou byl nejčastěji studován 

integrin Mac-1, bylo popsáno zvýšení exprese ve srovnání se zdravými kontrolami 

(58, 86), v některých případech však bylo zvýšení jen nevýrazné (59) nebo dokonce 

ţádné (87). Také efekt hypolipidemické léčby se pohyboval od výrazného sníţení 

exprese přes nevýrazný pokles aţ po ţádný efekt. Kromě molekuly Mac-1 byla u 

pacientů s hyperlipidémií nebo aterosklerózou popsána zvýšená exprese integrinů 

LFA-1, CD18 (88) a VLA-4 (89) a její pokles po hypolipidemické léčbě a téţ sníţená 

(58), ale i normální (86) exprese L-selektinu. U diabetiků byl nejčastěji studován 

integrin LFA-1. Koustidou et al (90) prokázali zvýšení exprese integrinů LFA-1, Mac-1 

a CD18 na monocytech u pacientů s diabetem. Caimi et al (91) pozorovali zvýšení 

exprese LFA-1 a CD18 a sníţení exprese Mac-1 a CD11c na monocytech pacientů 

s diabetem a manifestní aterosklerózou. Naopak v práci van Oostrom et al (92) u 

diabetiků 2. typu bez projevů aterosklerózy byla normální exprese LFA-1 i L-selektinu 

a zvýšená exprese Mac-1. Zvýšená monocytární exprese Mac-1 byla popsána také u 

dětí s diabetem 1. typu (93). Vliv antidiabetické léčby na leukocytární expresi 

cytoadhezivních molekul dosud studován nebyl. 
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Dosud publikované údaje o leukocytární expresi cytoadhezivních molekul v klinických 

podmínkách nejsou tedy zcela jednotné. Rozpornost některých výsledků lze 

pravděpodobně vysvětlit především rozdíly v metodickém přístupu. Většina autorů 

vyšetřovala leukocyty, které byly z krve separovány gradientovou centrifugací (59, 

88, 89, 90, 91, 94), zatímco jiné práce pouţívaly k měření leukocytárních markerů 

plnou krev (58, 86, 87, 92, 93). Další potenciálně důleţité rozdíly v metodice 

představují teplota, při které jsou vzorky zpracovávány, a antikoagulační prostředky 

pouţité k odběru krve. Všechny tyto faktory mohou ovlivňovat výsledky měření. In-

vitro manipulace obecně vede k aktivaci leukocytů, která působí na zvýšení exprese 

většiny cytoadhezivních molekul. Naopak v případě L-selektinu vede aktivace 

leukocytů ke ztrátě jeho povrchové exprese (58). Efekt in-vitro manipulace je 

výraznější při vyšších teplotách (20-37°C), zatímco v chladu je vliv manipulace 

omezen. Pro aktivaci integrinů jsou nezbytné Ca2+ ionty a pouţití EDTA jako 

antikoagulace proto jejich aktivaci (ve srovnání např. s heparinem) omezuje. Výrazný 

stimulující faktor pak představuje pouţití gradientové centrifugace (85). Metody 

zahrnující separaci leukocytů, navíc při pokojové teplotě, proto posuzují spíše 

stimulační potenciál leukocytů neţ skutečnou úroveň aktivace leukocytů in-vivo. 

V naší práci jsme se snaţili in-vitro stimulaci omezit co nejvíce, předpokládáme 

proto, ţe výsledky odráţejí skutečnou expresi cytoadhezivních molekul u obou 

vyšetřených skupin pacientů. 

Adheze leukocytů k endotelu nezávisí pouze na počtu molekul integrinů (expresi), ale 

také na konformačních změnách jejich molekuly, tzv. aktivaci. Tyto konformační 

změny molekul mohou ovlivňovat leukocytární adhezivitu více neţ změny jejich 

exprese (95). Ve shodě s tím byl v práci Webera pokles adhezivity leukocytů po 

léčbě statinem výraznější neţ pokles exprese integrinů (59). 

V naší práci jsme expresi adhezivních molekul hodnotili na lymfocytech, monocytech 

i granulocytech, výsledky získané vyšetřením těchto leukocytárních subpopulací byly 
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velmi podobné. Většina dosavadních prací studovala především monocyty (59, 88, 

89, 90, 92, 94), zřejmě proto, ţe jsou prekurzorem makrofágů a posléze pěnových 

buněk a jejich význam v rozvoji aterosklerózy je zdánlivě nejdůleţitější. Na procesu 

aterogeneze a trombogeneze se však podílejí i lymfocyty a granulocyty. T-lymfocyty 

hrají úlohu především v regulaci imunitních reakcí uvnitř aterosklerotických plátů. 

Jejich zastoupení mezi ostatními typy buněk dosahuje 10-20% a jsou ve zvýšené 

míře lokalizovány ve vulnerabilních oblastech plátu (22, 23). Granulocyty se pak 

především podílejí na rozvoji tkáňového poškození během ischemie a reperfuze 

v průběhu akutních aterotrombotických příhod (96). Význam lymfocytů, monocytů i 

granulocytů pro rozvoj aterosklerózy a jejích komplikací je tedy navzájem 

srovnatelný. Naše výsledky ukazují, ţe tyto leukocytární subpopulace jsou také 

podobně ovlivněny hyperlipidémií a ţe obdobně reagují na hypolipidemickou a 

antidiabetickou léčbu. 

Poněkud překvapivě byly na rozdíl od leukocytární exprese adhezivních molekul při 

hyperlipidémii sérové koncentrace endoteliálních aktivačních markerů zvýšeny jen 

méně výrazně (pouze zvýšení ICAM-1) a hypolipidemickou léčbou nebyly ovlivněny 

vůbec. Úloha endotelu v regulaci transendoteliální migrace leukocytů je zcela 

nepochybná (51, 52). ICAM-1 a E-selektin jsou hlavní molekuly, které se na tomto 

procesu podílejí (54, 60, 61), vWF je protein uvolňovaný endoteliálními buňkami, 

který podporuje adhezi a agregaci trombocytů (97, 98). Experimentální práce také 

prokázaly zvýšení exprese cytoadhezivních molekul endoteliálními buňkami pod 

vlivem aterogenních lipoproteinů a pokles jejich exprese působením některých 

hypolipidemik (99, 100). Na rozdíl od leukocytů je přímé vyšetřování endoteliálních 

buněk v klinických podmínkách prakticky nemoţné a jako nepřímého ukazatele se 

proto pouţívá stanovení koncentrace endoteliálních molekul v krvi. Zvýšená 

koncentrace endoteliálních cytoadhezivních molekul a vWF v krvi byla pozorována u 

osob s hyperlipidémií nebo s jinými rizikovými faktory aterogeneze a hypolipidemická 
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léčba vedla k jejich poklesu (97, 101, 102, 103, 104). Změny pozorované u pacientů 

však obvykle nejsou příliš výrazné (101, 102, 104) a některé práce změny sérových 

koncentrací cytoadhezivních molekul u osob s hyperlipidémií neprokázaly vůbec 

(105, 106). Vyšetření sérových koncentrací však není příliš citlivým ukazatelem jejich 

endoteliální exprese, coţ je zřejmě hlavní příčina negativního výsledku práce naší i 

některých dalších autorů i částečné diskrepance experimentálních a klinických 

pozorování. 

Mechanismus, kterým atorvastatin a rosiglitazon vedly k ovlivnění leukocytárních 

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

navzájem odlišný. Je zajímavé, ţe změny v expresi adhezivních molekul po léčbě 

atorvastatinem nekorelovaly se změnami koncentrace lipidů. To naznačuje, ţe 

účinek hypolipidemické léčby na leukocyty by mohl být zprostředkován přímým, na 

lipidech nezávislým mechanismem. Podobný pokles leukocytárních adhezivních 

molekul byl však pozorován také po sníţení cholesterolu LDL-aferézou (89, 94) a 

v případě této nefarmakologické léčby nelze její účinek vysvětlit jinak neţ poklesem 

cholesterolu. Je tedy zřejmé, ţe sníţení exprese leukocytárních adhezivních molekul 

po hypolipidemické léčbě můţe být vysvětleno samotným sníţením koncentrace 

cholesterolu. Také nález zvýšené exprese cytoadhezivních molekul u osob 

s hypercholesterolémií svědčí pro přímé ovlivnění leukocytárních funkcí hladinami 

plazmatického cholesterolu. Na druhé straně výsledky některých experimentálních 

prací ukazují, ţe statiny mají také přímý, na lipidech nezávislý účinek na expresi 

leukocytárních adhezivních molekul (59, 88, 107). Tento přímý účinek statinů je 

dáván do souvislosti s inhibicí syntézy intracelulárních izoprenoidů a následnou 

blokádou faktoru NF- -B, interferencí se signální cestou Rho/Rho-kinázy a 

ovlivněním cytoskeletonu (107, 108). Je tedy pravděpodobné, ţe vliv statinů na 

leukocytární cytoadhezivní molekuly má jak sloţku závislou na hypolipidemickém 

účinku, tak na tomto působení nezávislou.  
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Také účinky rosiglitazonu mohou být vysvětleny jak ovlivněním metabolických 

odchylek u diabetiků, tak přímým působením. Diabetes je spojen s aktivací leukocytů 

(90, 91, 92, 93) a úprava inzulínové rezistence, hyperglykémie a aterogenní 

dyslipidémie by proto mohly vést k úpravě těchto odchylek. PPAR-γ agonisté však 

mohou ovlivnit zánětlivé děje i jinými mechanismy, které nesouvisejí s těmito 

metabolickými účinky. Receptory PPAR-γ jsou exprimovány v hladkých svalových 

buňkách cévní stěny, endoteliálních buňkách a monocytech a lze proto předpokládat 

přímé ovlivnění těchto buněk podáváním glitazonů (109). Ve shodě s tím bylo 

prokázáno, ţe PPAR-γ agonisté inhibují expresi různých zánětlivých proteinů jako 

inducibilní NO-syntázy, TNF-α a MMP9 v makrofázích (110), inhibují proliferaci a 

migraci hladkých svalových buněk cévní stěny (111), zvyšují endoteliální produkci 

oxidu dusnatého (112) a inhibují syntézu endotelinu (113). Sniţují také endoteliální 

produkci TNF-α a expresi VCAM-1 a ICAM-1 (114). Sníţení aktivace endotelu pak 

můţe nepřímo sníţit aktivitu zánětlivých dějů. V klinických podmínkách je obtíţné 

tyto jednotlivé účinky glitazonů navzájem rozlišit. Naše studie neumoţňuje objasnit 

tyto mechanismy, přesto alespoň naznačuje některé odpovědi. Rosiglitazon vedl jen 

k mírnému sníţení glykémie a mírnému zvýšení HDL-cholesterolu (které byly navíc 

alespoň částečně vyváţeny zvýšením LDL-cholesterolu a triglyceridů). Změny 

exprese cytoadhezivních molekul po léčbě také nekorelovaly se změnami glykémie 

nebo koncentrací lipidů. Metabolické účinky rosiglitazonu tedy nemohou snadno 

vysvětlit výše uvedené změny. Je proto pravděpodobné, ţe vliv rosiglitazonu na 

funkci leukocytů i trombocytů byl alespoň částečně podmíněn přímým, na 

metabolických účincích nezávislým mechanismem. 
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6.2 VLIV ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA POVRCHOVOU EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

TROMBOGENNÍCH MOLEKUL 

Protrombotické a zánětlivé faktory hrají v procesu aterogeneze významnou úlohu. 

Diabetes je spojen s mnoţstvím odchylek ve funkci leukocytů, krevních destiček a 

koagulačních faktorů, které mají protrombotické a prozánětlivé účinky a ve svém 

důsledku přispívají k rozvoji předčasné aterosklerózy u diabetiků (83, 84), a proto 

jsou studovány látky, které by tyto procesy mohly příznivě ovlivnit. V této studii jsme 

u diabetiků 2. typu prokázali pokles leukocytární exprese PSGL-1 a uPAR a sníţený 

výskyt leukocytárně-destičkových agregátů po léčbě PPAR-γ agonistou 

rosiglitazonem. 

U pacientů byla zvýšená exprese PSGL-1 a trendy k zvýšenému výskytu 

leukocytárně-destičkových agregátů, oba tyto ukazatele se po podávání rosiglitazonu 

významně sníţily. 

Agregáty leukocytů s trombocyty vznikají intravaskulárně adhezí aktivovaných 

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

v menší míře téţ na granulocyty a lymfocyty (116, 117). Tyto agregáty se podílejí na 

vývoji aterosklerotických lézí a mohou přispívat téţ k ruptuře plátu a vzniku trombu. 

Vazba trombocytů indukuje na leukocytech expresi cytoadhezivních molekul, zvyšuje 

produkci tkáňového faktoru, ovlivňuje syntézu cytokinů a stimuluje produkci 

superoxidových aniontů (76, 79). 

Leukocytárně-destičkové agregáty nacházíme i u zdravých osob, ale zvyšují se u 

stavů spojených s aktivací destiček, proto jsou tyto agregáty povaţovány za ukazatel 

aktivace trombocytů. Zvýšený výskyt agregátů nacházíme u akutních koronárních 

syndromů, u stabilních forem ICHS (118) a u kuřáků (119). Diabetes mellitus je 

spojen se zvýšenou agregabilitou krevních destiček (76, 120) a zvýšená interakce 
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mezi leukocyty a trombocyty je spojena s rozvojem mikroangiopatie u diabetu mellitu 

1. typu (121). Zvýšení leukocytárně-destičkových agregátů, které jsme v naší studii 

pozorovali, se tedy můţe podílet na rozvoji mikrovaskulárního i makrovaskulárního 

postiţení u diabetiků 2. typu a jejich pokles po rosiglitazonu můţe mít u těchto 

pacientů příznivé klinické důsledky. 

Změny exprese PSGL-1 byly méně výrazné neţ změny leukocytárně-destičkových 

agregátů. Vznik těchto agregátů však závisí na různých faktorech, z nichţ některé 

s PSGL-1 nesouvisejí. Vazba trombocytů na leukocyty je zprostředkována především 

P-selektinem na trombocytech a PSGL-1 na leukocytech. Na povrchu leukocytů se 

však nacházejí i další ligandy pro P-selektin. Kromě toho se na této vazbě podílejí i 

další interakce, které nezávisejí na P-selektinu a jeho ligandech (116). Naše výsledky 

odpovídají těmto poznatkům, ukazují, ţe zvýšená tvorba agregátů u diabetiků je 

ovlivněna leukocyty i trombocyty a ţe rosiglitazon ovlivňuje obě tyto sloţky. 

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

rosiglitazonu normalizovala. uPAR je membránový receptor pro urokinázový aktivátor 

plazminogenu (urokinázu, uPA), ale váţe se téţ na další molekuly, jako jsou 

vitronektin nebo integriny (122). Nejvýznamnější role uPAR spočívá v regulaci lokální 

(pericelulární) tvorby plazminu, ale podílí si i na dalších procesech, jako jsou 

buněčná adheze a transmembránový přenos extracelulárních signálů. Tím, ţe na 

sebe váţe uPA, napomáhá uPAR k lokalizaci tvorby plazminu do míst, kde je 

exprimován. Plazmin pak dále vede k fibrinolýze, aktivaci matrix metaloproteináz a 

degradaci extracelulární matrix (např. lamininu a fibronektinu) (123). Těmito 

mechanismy se uPAR podílí na regulaci fibrinolýzy, buněčné migrace, diferenciace 

proliferace, hojení ran, infiltrace zánětlivými buňkami a invaze nádorů a vzniku 

metastáz (124, 125). 

uPAR byl prokázán na povrchu mnoha buněčných typů včetně leukocytů, 
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endoteliálních buněk, hladkých svalových buněk cévní stěny, fibroblastů a buněk 

kostní dřeně (126). Za fyziologických podmínek je exprese uPAR poměrně nízká, ale 

zvyšuje se za patologických stavů, jako je zánět, regenerace nebo remodelace tkání, 

angiogeneze nebo růst nádorů, zvýšená exprese uPAR byla prokázána 

v aterosklerotických lézích (75, 127). uPAR se také účastní adheze leukocytů na 

aktivované endoteliální buňky a deficience uPAR byla spojena se sníţenou infiltrací 

granulocytů do ischemického myokardu (128). Exprese uPAR lidskými monocyty 

byla stimulována aterogenními lipoproteiny (129) a sníţena podáváním statinů, 

statiny také sníţily expresi uPAR hladkými svalovými buňkami cévní stěny (130). 

uPAR se také můţe podílet na rozvoji diabetické retinopatie (74) a nefropatie (132) a 

blokáda uPAR omezila retinální neovaskularizaci (133). Ve světle těchto údajů se 

zdá, ţe námi pozorované zvýšení leukocytární exprese uPAR u diabetiků je 

z klinického hlediska významné a ţe sníţení jeho exprese po rosiglitazonu můţe mít 

příznivé klinické důsledky. 

Na rozdíl od exprese leukocytárních markerů a leukocytárně-destičkových agregátů 

nebyly koncentrace trombogenních markerů v krvi zvýšené a nebyly také podáváním 

rosiglitazonu ovlivněny. Tento nález můţe být na první pohled překvapivý, protoţe 

diabetes mellitus je spojen s mnoţsvím odchylek trombogenních i koagulačních 

faktorů (84). Produkce a aktivace těchto faktorů je však obvykle přísně lokalizovaná 

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

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

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

diabetiků výrazně zvýšené a po léčbě rosiglitazonem se prakticky normalizovaly. 

Podobným způsobem se také sníţily koncentrace fibrinogenu, který je také 

markerem systémového zánětu. Také exprese lipopolysacharidového receptoru na 

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

významně zvýšena a po léčbě se významně sníţila na hodnoty niţší neţ u 
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kontrolního souboru. Tyto výsledky jsou ve shodě s dosavadními poznatky o 

protizánětlivém působení PPAR-γ agonistů. 

Mechanismus, kterým rosiglitazon vedl k ovlivnění trombogenních faktorů, není 

(podobně jako v případě ovlivnění leukocytárních cytoadhezivních molekul) zatím 

jasný. Jednou z moţností je, ţe souvisí s metabolickými účinky rosiglitazonu. 

Diabetes je spojen s mnoţstvím odchylek trombogenních a koagulačních faktorů (76, 

84) a úprava inzulínové rezistence, hyperglykémie a aterogenní dyslipidémie by 

proto mohly vést k úpravě těchto odchylek. PPAR-γ agonisté však mohou ovlivnit 

zánětlivé a trombotické děje i jinými mechanismy, které nesouvisejí s těmito 

metabolickými účinky. Receptory PPAR-γ jsou exprimovány v hladkých svalových 

buňkách cévní stěny, endoteliálních buňkách a monocytech a lze proto předpokládat 

přímé ovlivnění těchto buněk podáváním glitazonů (109). Ve shodě s tím bylo 

prokázáno, ţe PPAR-γ agonisté inhibují expresi různých zánětlivých proteinů jako 

inducibilní NO-syntázy, TNF-α a MMP9 v makrofázích (110), inhibují proliferaci a 

migraci hladkých svalových buněk cévní stěny (111), zvyšují endoteliální produkci 

oxidu dusnatého (112) a inhibují syntézu endotelinu (113). Sniţují také endoteliální 

produkci TNF-α a expresi VCAM-1 a ICAM-1 (114). Sníţení aktivace endotelu pak 

můţe nepřímo sníţit aktivitu trombogenních faktorů. 

V klinických podmínkách je obtíţné tyto jednotlivé účinky glitazonů na zánětlivé a 

trombotické faktory rozlišit. Naše studie neumoţňuje objasnit tyto mechanismy, 

přesto alespoň naznačuje některé odpovědi. Rosiglitazon vedl jen k mírnému sníţení 

glykémie a mírnému zvýšení HDL-cholesterolu (které byly navíc alespoň částečně 

vyváţeny zvýšením LDL-cholesterolu a triglyceridů). Změny PSGL-1, uPAR a 

leukocytárně-destičkových agregátů po léčbě také nekorelovaly se změnami 

glykémie nebo koncentrací lipidů. Metabolické účinky rosiglitazonu tedy nemohou 

snadno vysvětlit výše uvedené změny. Je pravděpodobné, ţe vliv rosiglitazonu na 

funkci leukocytů i trombocytů byl alespoň částečně podmíněn přímým, na 
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metabolických účincích nezávislým mechanismem. 

Otázkou zůstává, zda příznivý vliv rosiglitazonu na trombogenní faktory bude mít 

nějaké účinky významné z klinického hlediska. Diabetes je spojen s mnoţstvím 

protrombotických odchylek, které zřejmě přispívají k rozvoji předčasné aterosklerózy 

u diabetiků, a úprav těchto odchylek by mohla proces aterogeneze příznivě ovlivnit. V 

rozporu s tímto očekáváním však nedávné metaanalýzy klinických studií s 

rosiglitazonem (136, 137) ukazují, ţe rosiglitazon zřejmě nejen nesniţuje, ale naopak 

zvyšuje kardiovaskulární riziko. Toto klinické působení rosiglitazonu je v rozporu s 

mnoţstvím jeho příznivých účinků laboratorních, které by podle současných znalostí 

měly mít většinou antiaterogenní vliv. Zdá se tedy pravděpodobné, ţe rosiglitazon 

má nějaké další, dosud neznámé, ale výrazně škodlivé biologické účinky, které 

antagonizují jeho známé účinky příznivé. K objasnění této věci jsou však zapotřebí 

další experimentální i klinické studie. 

 

6.3 VLIV ANTIDIABETICKÉ LÉČBY NA GENOVOU EXPRESI LEUKOCYTÁRNÍCH 

CYTOADHEZIVNÍCH A TROMBOGENNÍCH MOLEKUL 

Ve srovnání s imunocytochemickým vyšetřením exprese cytoadhezivních a 

trombogenních molekul na povrchu leukocytů jsou výsledky stanovení genové 

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

Exprese většiny molekul byla u pacientů před léčbou překvapivě niţší neţ u zdravých 

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

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

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

nutné vzít především také metodické faktory.  
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Na rozdíl od vyšetření povrchové exprese leukocytárních antigenů je s kvantitativním 

vyšetřením genové exprese v leukocytech podstatně méně zkušeností a nálezy 

v souvislosti s rizikovými faktory aterosklerózy ojedinělé (88, 138, 139, 140, 141, 

142). Tyto práce byly provedeny převáţně u pacientů s hyperlipidémií a prokázaly 

zvýšení exprese integrinů, ICAM-1, interleukinů 6 a 8, TGF-β a chemokinového 

receptoru CCR-2 a pokles jejich exprese po léčbě statiny. Pokud je nám známo, u 

diabetiků podobná studie dosud nebyla vůbec provedena. Starší práce navíc 

vyuţívaly k detekci RNA exprese metodu nothern-blotting (88, 138, 139), kdeţto 

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

v posledních několika letech (140). Sami jsme tuto metodu zavedli bezprostředně 

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

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

ve srovnání s imunocytochemickým vyšetřením exprese antigenů velmi sloţitá a 

zahrnuje mnoho dílčích kroků: gradientovou centrifugaci, imunomagnetickou 

separaci, izolaci RNA, reverzní transkripci a vlastní real-time PCR. Všechny tyto 

kroky jsou v literatuře dobře dokumentovány a některé z nich byly jiţ dříve v naší 

laboratoři pouţívány. Celý tento proces jsme z metodického hlediska zavedli před 

začátkem studie a nesetkali se přitom se zřejmými technickými obtíţemi. Přesto je 

nutné při interpretaci našich výsledků zvaţovat moţnost, ţe příčinou diskrepancí je 

právě nějaký metodický problém, který jsme zatím nedokázali identifikovat. Jednou 

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

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

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

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

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

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

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

hodnoty vyšší neţ pacienti před léčbou. 

Nelze jistě vyloučit moţnost, ţe výsledky jsou metodicky v pořádku a správně 

odráţejí nálezy u pacientů i zdravých osob. Je samozřejmé, ţe mezi transkripcí genu 

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

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

povrch buňky nebo naopak její intracelulární degradace a nakonec i odštěpování 

molekul z povrchu buňky. Výsledky genové exprese a povrchové exprese 

odpovídajících molekul si proto nemusí vţdy odpovídat. Systematický rozpor mezi 

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

z biologického hlediska za pravděpodobný. 
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Cílem práce bylo studovat leukocytární expresi cytoadhezivních a trombogenních 

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

hypolipidemickou a antidiabetickou léčbou. Výsledky byly získány ve studii léčby 

atorvastatinem u klinicky asymptomatických osob s těţkou izolovanou 

hypercholesterolémií a ve studii léčby rosiglitazonem u diabetiků.  

Zavedli jsme metodu kvantitativního hodnocení exprese molekul na povrchu 

leukocytů periferní krve průtokovou cytometrií a metodu relativní kvantifikace genové 

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

transkripci. 

V předloţených studiích jsme prokázali zvýšení povrchové exprese leukocytárních 

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

diabetiků téţ zvýšení exprese některých trombogenních faktorů. Exprese těchto 

ukazatelů se upravila po hypolipidemické i antidiabetické léčbě.  

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

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

leukocytární exprese cytoadhezivních a trombogenních molekul můţe přispívat k 

sníţení zánětlivé infiltrace a zvýšení stability aterosklerotických plátů a k sníţení 

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

účinky podílejí na sníţení kardiovaskulárního rizika v klinických podmínkách, však 

mohou přinést pouze rozsáhlejší klinické studie. 

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

rozporné a obtíţně interpretovatelné výsledky. Vzhledem k sloţitosti metody a tomu, 

ţe se jednalo o pilotní projekt po jejím zavedení v naší laboratoři, přičítáme tuto 

skutečnost nejspíše metodickým problémům. 
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Inflammatory and prothrombotic factors play a crucial role in the atherogenesis. 

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

leukocyte activation, which facilitate the inflammatory infiltration of the subendothelial 

space and deteriorate endothelial dysfunction, and thus contribute to the 

development of premature atherosclerosis. Furthermore, diabetes is associated with 

a number of platelets and coagulation factors abnormalities that participate in 

atherogenesis by other mechanisms and may be involved in the acute 

atherothrombotic events progression. Therefore, the factors that could favourably 

influence these actions become the subject of interest. 

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

patients with hypercholesterolemia and type 2 diabetes, and thrombogenic molecules 

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

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

antidiabetic treatment on these markers. 

Patients with severe hypercholesterolemia were examined at the baseline and after 

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

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

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

thrombogenic molecules on blood leukocytes was measured by flow cytometry and 

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

immunometric assays.  

In patients with hyperlipidemia and diabetes, we demonstrated an increased 

leukocyte expression of most cell adhesion and thrombogenic molecules studied, 

which was considerably decreased after the atorvastatin and rosiglitazone treatment. 

In contrast, there was nearly no effect of the hypolipidemic and antidiabetic treatment 
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on the serum/plasma endothelial and thrombogenic molecules. Leukocyte molecules 

may therefore be a more sensitive marker of atherogenesis than circulating 

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

results support the role of increased leukocyte adhesiveness and prothrombotic 

abnormalities in the development of atherosclerosis. 

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

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

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

attribute this to methodical problems. 
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BMI  body mass index 

cDNA  complementary deoxyribonucleic acid, komplementární 
deoxyribonukleová kyselina 

CRP  C reaktivní protein 

CT  threshold cycle 

dNTP  deoxy-nucleotide triphosphate 

EDRF  endothelium-derived relaxing factor, endotel relaxační faktor 

EDTA  kyselina ethylendiamintetraoctová 

ELISA  enzyme linked immunosorbent assay 

FACS  fluorescence-activated cell sorting 

FGF  fibroblast growth factor, fibroblastový růstový faktor 

FITC  fluorescein isothiocyanate 

FSC  forward scatter 

HDL  high density lipoprotein, lipoprotein o vysoké hustotě 

hsCRP high-sensitivity C reaktivní protein 

huGUS human β-glucuronidase 

ICAM-1 intercellular adhesion molecule 1 

IFCC  International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
Mezinárodní federace pro klinickou chemii a laboratorní medicínu 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

IL-1  interleukin-1 

LDL  low density lipoprotein, lipoprotein o nízké hustotě 

LFA-1  lymphocyte function-associated antigen 1 

Lp(a)  lipoprotein(a) 

LPS-R lipopolysacharidový receptor 

Mac-1  macrophage-1 antigen 

MMP9  matrix metallopeptidase 9 

M-MuLV Moloney murine leukemia virus 

mRNA  messenger ribonucleic acid, messenger ribonukleová kyselina 

NF- -B nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NO  oxid dusnatý 

PAI-1  plasminogen activator inhibitor 1, inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PBS  phosphate buffered saline 

PCR  polymerase chain reaction, polymerázová řetězová reakce 

PDGF  platelet derived growth factor, růstový faktor tvořený destičkami 
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PE  phycoerythrin 

PECAM platelet endothelial cell adhesion molecule 

PF4  platelet factor 4, destičkový faktor 4 

PLA  platelet leukocyte aggregates, leukocytárně-destičkové agregáty 

PPAR  peroxisome proliferator-activated receptor, receptor aktivovaný 
peroxizomovými proliferátory 

PSGL-1 P-selectin glycoprotein ligand 1, glykoproteinový ligand pro P-selektin 

SD  standard deviation, směrodatná odchylka 

SR-A  scavenger receptor třídy A 

SSC  side scatter 

TC  total cholesterol, celkový cholesterol 

TF  tissue factor, tkáňový faktor 

TFPI  tissue factor pathway inhibitor, inhibitor cesty tkáňového faktoru 

TG  triglyceridy 

TGF-β  transforming growth factor β, transformující růstový faktor β 

TNF-α  tumor necrosis factor α, tumor nekrotizující faktor α 

TK  krevní tlak 

tPA  tissue plasminogen activator, tkáňový aktivátor plazminogenu 

TRACE time resolved amplified cryptate emision technology 

UNG  uracil-N-glycosylase 

uPA  urokinase plasminogen activator, urokinázový aktivátor plazminogenu 

uPAR  urokinase plasminogen activator receptor, receptor pro urokinázový 
aktivátor plazminogenu 

VLA-4  very late-antigen 4 

VLDL  very low density lipoprotein, lipoprotein o velmi nízké hustotě 

VSMC  vascular smooth muscle cells, hladké svalové buňky cévní stěny 

vWF   von Willebrandův faktor 
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