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ABSTRAKT
Spirulina platensis je sladkovodní řasa, která může ovlivnit řadu rizikových
faktorů nejen kardiovaskulárních onemocnění. Byly u ní prokázány antioxidační účinky
a předpokládá se, že její užívání by mohlo ovlivnit expresi hemooxygenázy.
Hemooxygenáza je významným enzymem, který hraje roli při rozvoji aterosklerózy,
díky cytoprotektivnímu účinku na cévní endotel.
V této rigorózní práci jsme sledovali vliv podávání Spiruliny platensis
u hypercholesterolemických apoE-deficientních myší na expresi hemooxygenázy-1,
v aortě.
Po dobu 8 týdnů byly apoE-deficientní myši krmeny dietou s obsahem 1 %
cholesterolu a 40 mg Spirulina platensis. Kontrolní skupině byla podávána standardní
dieta po dobu 8 týdnů. Byla provedena biochemická analýza vzorků krve, Western blot
analýza, imunohistochemická a imunofluorescenční analýza aorty.
Biochemická analýza neprokázala rozdíl v hladinách celkového cholesterolu,
přesto došlo k významnému nárůstu exprese HO-1 v aortě po podávání Spiruliny, což
bylo prokázáno Western blot analýzou. U všech testovaných řezů obou skupin
jsme prokázali expresi HO-1 v aterosklerotických plátech i na cévním endotelu.
Také bylo zjištěno, že hlavními buňkami exprimujícími HO-1 v plátech jsou makrofágy.
Získané výsledky poukazují na potenciální antiaterogenní účinky Spiruliny
platensis související s ovlivněním exprese HO-1.
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ABSTRACT
Spirulina platensis is an unicellular spiral microalgae, that can affect number
of risk factors of cardiovascular diseases. It was demonstrated that Spirulina
has antioxidant

effects

and

its

use

in

the

diet

could

affect

the expression of heme oxygenase. Heme oxygenase is an important enzyme playing
role in the development of atherosclerosis and has cytoprotective effect on the vascular
endothelium.
In this rigorous thesis, we studied the effect of Spirulina platensis administration
on heme oxygenase-1 expression in the aorta in apoE-deficient hypercholesterolemic
mouse.
ApoE-deficient mice were fed with diet containing 1% cholesterol and 40 mg
of Spirulina platensis for 8 weeks. The chow diet was administrated in control group
for 8

weeks.

Biochemical

analysis

of

lipid

profile,

Western

blot

analysis,

immunohistochemistry and fluorescence staining in aorta were performed.
Biochemical analysis revealed no significant effect of Spirulina treatment
on levels of total cholesterol, moreover Western blot analysis showed that Spirulina
treatment increased HO-1 expression when compared to non-treated mice. HO-1
expression was detected in all tested slides in both groups. The expression
was detected inside atherosclerotic lesions and also on endothelium. Moreover strong
colocalization of macrophages and HO-1 was demonstrated suggesting that
macrophages are the main source of HO-1 expresion in the atherosclerotic lesions.
The obtained results show the potential antiatherogenic effects of Spirulina
platensis which might be related to HO-1 expression..
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ÚVOD

1

Kardiovaskulární onemocnění se už dlouho řadí k nejčastějším příčinám úmrtí
v moderních průmyslově vyspělých zemích. V Evropě je to kolem 4,35mil. úmrtí
ročně (1).
Podle

Ústavu

zdravotnických

informací

a

statistiky

České

republiky

jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti v České republice nemoci oběhové
soustavy. V roce 2010 zemřelo v důsledku kardiovaskulárních chorob 52 590 osob, což
představuje 50,2% všech úmrtí (2).
Většina kardiovaskulárních onemocnění je spojena s poruchou funkce endotelu
a aterosklerózou. Procento pacientů trpících aterosklerózou není prezentováno, jelikož
nemocní jsou zachyceni až ve stádiu, kdy se ateroskleróza projeví klinicky, např. cévní
mozkovou příhodou, ischemickou chorobou srdeční nebo ischemickou chorobou
dolních končetin (3).
Ateroskleróza je asymptomatické onemocnění, které zůstává dlouhou dobu
skryto. Léčba aterosklerózy je stále omezena na ty pacienty, u kterých se příznaky
onemocnění již objeví. Na základě zkušeností můžeme skupiny se zvýšeným rizikem
aterosklerotických onemocnění snadno identifikovat, patří sem např. diabetici II. typu,
pacienti

s

hyperlipidémií,

metabolickým

syndromem,

revmatoidní

artritidou,

systémovým lupusem erythemathodus. Těmto skupinám lze poskytnout preventivní
léčbu, kde nezastupitelnou úlohu hrají statiny (4).
Cílem dnešních přístupů léčby je nejen zabránit komplikacím, které
ateroskleróza způsobuje, ale také zvyšovat povědomí veřejnosti o ateroskleróze
a rizikových faktorech, které se na jejím rozvoji podílí.
V současné době je stále víc moderní používat různá volně prodejná léčiva
a doplňky stravy pro podporu zdraví. Některé z nich mohou ovlivňovat rizikové faktory
podílející se na rozvoji aterosklerózy – přípravky na redukci hmotnosti, odvykání
kouření, snížení cholesterolu, antioxidanty a další.
Jedním z běžně užívaných doplňků stravy je i Spirulina platensis, která
se dokonce používá i při vesmírných misích NASA. Spirulina může snižovat vliv
rizikových faktorů na KVS onemocnění a byl u ní také prokázán pozitivní vliv na řadu
jiných onemocnění - zánětlivá onemocnění, dyslipidémie a diabetes mellitus.
Také je studována v souvislosti s terapií nádorových onemocnění (4).
Zdali hraje Spirulina platensis úlohu v procesu aterogeneze je předmětem
této práce.

8

2

MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE CÉV

2.1.

Základní struktura cévní stěny

Cévní stěna je tvořena třemi vrstvami neboli tunikami, (5):


Tunica adventicia je vnější vrstva cévy, která plynule navazuje na vazivo
orgánu, kterým céva prochází. Tvoří ji podélně orientovaná elastická
a kolagenní vlákna.
o Lamina elastica externa můžeme najít ve větších tepnách a odděluje
médii od adventicie.



Tunica media je tvořena koncentrickými vrstvami hladkých svalových buněk,
mezi kterými jsou v různém množství proteoglykany, elastická a kolagenní
vlákna.
o Lamina elastica interna odděluje intimu od médie v arteriích, tvoří
ji elastin a fenestrace, které zajišťují difuzi látek arteriální stěnou.



Tunica intima je tvořena endotelovými buňkami, které leží na bazální lamině
a tvoří vnitřní výstelku cévní stěny. Subendoteliální vrstva je složená z řídkého
vaziva a můžeme v ní občas najít podélně uspořádané hladké svalové buňky
a vazivová vlákna.

Tunica intima
Bazální mambrána
Lamina elastica interna
Tunica media
Lamina elastica externa
Tunica adventitia

Lumen cévy

Obr. 1 Anatomie cévy
http://bme.ccny.cuny.edu/faculty/jtarbell/SMC%20images.htm (20/1/2012)
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Jednotlivé typy cév se od sebe liší podle různého vyvinutí jednotlivých vrstev
cévní stěny. Tepny a velké žíly mají vyvinuté všechny tři vrstvy. Tepny mají silnější
svalovou vrstvu, u žil je svalová vrstva tenčí. Cévní stěna kapilár je tvořena pouze
endotelem, který je snadno propustný pro různé látky, proto umožňuje látkovou
výměnu (6).

2.2.

Arterie

Prokrvování tkání je zajišťováno arteriemi, které se podle velikosti rozdělují na 3 typy:
1) Arterioly jsou nejmenší, jejich průměr je < 0,5 mm. Lumen tvoří endotelové
buňky, ve kterých jsou tyčinková Weibel-Paladeho granula obsahující protein –
tzv. Willebrandův faktor, který je důležitý v mechanismu koagulační kaskády.
Médii tvoří hladké svalové buňky uspořádané do 1-5 cirkulárních vrstev,
adventicie je tenká, bez vnější elastické blanky (5).
2) Arterie svalového typu je nejčastěji se vyskytující arterie v lidském těle,
její intima je stejná jako u arterioly, subendoteliální vrstva je silnější a najdeme
v ní hladké svalové buňky, v médii je podle průsvitu cévy až 40 vrstvev
hladkých svalových elementů. Elastica interna je vyvinuta ve všech arteriích
a elasticu externu najdeme jen v těch větších. Adventicii

tvoří kolagenní

a elastická vlákna, fibroblasty, tukové buňky, lymfatické cévy a nervy. (5)
3) Mezi arterie elastického typu patří aorta a její hlavní větve, jejichž intima
je silnější než u předchozího typu. V subendotelové vrstvě jsou podélně
orientovaná vazivová vlákna, která ovlivňují deformaci endotelu při rytmických
dilatacích a kontrakcích tepen. V medii jsou koncentricky uspořádané elastické
membrány,

kterých

s rostoucím

věkem

přibývá

(novorozenec

jich má 40 a člověk v dospělosti 70). Nově vzniklá membrána je metabolicky
inertní a sílí ukládáním elastinu, čímž vzniká žluté zabarvení. Mezi těmito
lamelami jsou hladké svalové buňky, retikulární vlákna a chondroitin sulfát.
Adventicie je málo vyvinutá. (5)

10

2.3.

Endotel
Endotel tvoří vnitřní výstelku cév a je složen z jednovrstevného dlaždicového

epitelu, jehož buňky mají mozaikový vzhled a ve středu buňky je oploštělé jádro.
Endotelové buňky zajišťují nesmáčivost vnitřního povrchu cévy.
Endotel je endokrinní a parakrinní orgán, který zajišťuje několik regulačních
funkcí, mezi které patří (7):


regulace cévního tonu a permeability



ovlivňuje strukturu cévní stěny



udržení koagulačních procesů v rovnováze



zajišťuje interakci s buňkami krevního oběhu

Narušení některé z těchto funkcí způsobuje poškození cévní stěny a je příčinou
řady kardiovaskulárních patologií.

Endoteliální buňky tvoří několik důležitých látek (8):
Vazodilatační faktory:


EDRF/NO (endotel derived relaxing factor/ oxid dusnatý)



PGI2 (prostacyklin)



Bradykinin

Vazokonstrikční faktory:


Endotelin-1



Angiotensin II



Acetylcholin



Tromboxan A2



Prostaglandin H2



PDGF (růstový faktor tvořený destičkami)



IGF-1 (inzulinu podobný růstový faktor)



Endotelin-1 a Angiotensin II (mají mitogenní účinek na hladké

Růstové faktory:

svalové buňky a endotel)
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Inhibitory růstu:



EDRF/NO (endotel derived relaxing factor/ oxid dusnatý)
Prostacyklin



TGF-β (transforming growth factor-β)

Faktory ovlivňující srážlivost krve:


EDRF/NO a prostacyklin (brání adhezi a agregaci trombocytů)



tPA (plazminogenový aktivátor)



inhibitory plazminogenových aktivátorů (PAI-1,2)



koagulační faktory (faktory V, VII, tkáňový faktor, kininogen)



protrombogenní von Willebrandův faktor



E-selektin



P-selektin



imunoglobulinové adhezní molekuly (ICAM-1, VCAM-1)



integriny

Adhezní molekuly:
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3

ATEROSKLERÓZA A RIZIKOVÉ FAKTORY
Ateroskleróza je onemocnění tepen, při kterém se v jejich stěnách ukládají

tukové látky a druhotně vápník. Tepna je takto poškozována, ztrácí pružnost a dochází
k jejímu postupnému zužování s následnou ischemií příslušné části organismu.
Nejnápadnější jsou tyto změny na koronárních tepnách srdce, tepnách dolních
končetin, mozku, ledvin, atd. (9).
Dlouho byla ateroskleróza považována za degenerativní postižení stěn tepen,
při kterém se cholesterol ukládá do stěn cév mechanicky, a tím vzniká aterosklerotický
plát. Avšak v roce 1977 Russel Ross a kol. vyslovili hypotézu, že při ateroskleróze
dochází k lokální fibro-proliferační odpovědi na endoteliální zánět (10).
Vznik a rozvoj aterosklerózy souvisí s několika rizikovými faktory, které můžeme
rozdělit na ovlivnitelné a neovlivnitelné:
Neovlivnitelné rizikové faktory


Věk (vyšší riziko je u mužů starších 45let a u žen starších 55let)



Pohlaví (vyšší riziko u mužů)



Rodinná anamnéza



Osobní anamnéza

Ovlivnitelné rizikové faktory


Nedostatek tělesné aktivity



Kouření cigaret



Stres



Obezita



Nepřiměřený příjem alkoholu



Dyslipidémie (vysoká koncentrace LDL cholesterolu a triglyceridů, nízké
hladiny HDL cholesterolu)



Diabetes mellitus



Arteriální hypertenze



Vyšší riziko vzniku trombů
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3.1.

Patogeneze aterosklerózy
Rizikové faktory způsobují poškození endotelu vlivem jednoho nebo několika

faktorů - oxidace LDL částic, volné radikály, genetické vlivy, bakteriální/virová infekce,
stres, turbulentní proudění krve, endogenní zánět způsobený cytokíny (11).

Obr. 2 Mechanismus vzniku aterosklerózy
http://bme.ccny.cuny.edu/faculty/jtarbell/Research0_page.htm (12/1/2012)
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Vytváření tukových plátů :
LDL - částice (Low density lipoproteins) pronikající do arteriální stěny zvyšují
permeabilitu endotelu. Růstové faktory (M-CSF = monocyte colony stimulatin factor)
a cytokiny (TNF-α a IFN- které jsou uvolňovány z intimy, ovlivňují diferenciaci
monocytů na makrofágy. Makrofágy pak vychytávají a pohlcují oxidované LDL-částice,
tak vznikají pěnové buňky, které se zachycují v intimě a vytváří tukový plát (Obr.2)
Z tukového plátu se vyvíjí aterosklerotický plát. Pěnové buňky podléhají
apoptóze, při které se akumulovaný tuk uvolňuje do mezibuněčného prostoru a vzniká
nekrotické jádro. Zároveň dochází k migraci hladkých svalových buněk z médie
do intimy, kde se ukládají v extracelulární matrix a vytváří fibrózní plát.
Fibrózní čepička vzniká migrací a ukládáním buněk hladké svaloviny,
makrofágů a pohlcených lipidů v intimě cévní stěny. S rostoucím počtem buněk
a zmnožením matrix se plát zvětšuje a vyčnívá do lumen cévy (obr. 3,5).
Aterosklerotický plát zužuje průsvit cévy a způsobuje tak ischemii, může
doházet i ke kalcifikaci a ztuhnutí cévní stěny. Představuje riziko pro vznik trombů.
Poškozená stěna cévy může podlehnout tlaku a vznikne aneurizma, které může
prasknout a způsobit nebezpečné krvácení do okolní tkáně. Ruptura plátu vede
k uvolnění trombu, který může uzavřít lumen cévy a způsobit infarkt nebo mrtvici.
Opakující se procesy prasknutí aterosklerotického plátu a zhojení mohou vést
k výskytu závažných komplikací (12).
Vliv
oxidovaných přímý účinek oxidovaných LDL
LDL

na
endoteliální
buňky

syntéza adhezních molekul
syntéza MCP-1
syntéza MCSF
syntéza růstových faktorů

útlum syntézy NO
syntéza endotelinu
syntéza MCP1
na monocyty vychytávání oxidovaných LDL
a makrofágy zvýšená aktivita v prezentaci
antigenu
na hladké
svalové
buňky

chemoatrakce
syntéza PDGF
syntéza růstového faktoru pro
fibroblasty

důsledky
adheze monocytů
migrace monocytů do intimy
proliferace monocytů a makrofágů
proliferace hladkých svalových
buněk
vazokonstrikce, agregace destiček
vazokonstrikce
chemoatrakce dalších monocytů
tvorba pěnových buněk
aktivace imunitní odpovědi
migrace hladkých svalových buněk
a růst neointimy
migrace hladkých svalových buněk
proliferace hladkých svalových
buněk

Tab. 1 Účinky LDL oxidovaných částic na endoteliální buňky, monocyty/makrofágy
a hladké svalové buňky (8)
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Obr. 3 Rozvoj aterosklerózy
http://yourimt.com/atherosclerosisfacts.html (12/1/2012)

Typy aterosklerotických plátů (4):
 Nestabilní aterosklerotický plát
-

plát s rozsáhlým nekrotickým

lipidovým jádrem, vysokým obsahem

zánětlivých buněk a tenkou fibrózní čepičkou
-

ztenčování fibrózní čepičky je výsledkem apoptózy buněk hladkých svalů
a může vést ke krvácení uvnitř plátu

-

vysoké riziko ruptury plátu

 Stabilní aterosklerotický plát
-

tlustá, pevná fibrózní čepička

-

menší obsah zánětlivých buněk, menší lipidové jádro

-

riziko ruptury plátu je minimální

Obr. 4 Stabilní plát – vlevo, Nestabilní plát - vpravo
http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/fosfolipaza-a2-asociovana-s-lipoproteiny-novymarker-kardiovaskularniho-rizika-454141 (12/1/2012)
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ruptura plátu
makrofág
lipidové jádro
erytrocyty
pěnová buňka
lipidové jádro

Obr. 5 Detail aterosklerotického plátu
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/imagepages/18018.htm (12/12012)

3.2.

Endoteliální dysfunkce
Endoteliální dysfunkce je lokalizované či generalizované postižení endotelu

charakterizované zvýšením propustnosti cévní stěny, vznikem nerovnováhy mezi
regulačními

faktory

vazorelaxačními/vazokonstrikčními,

prokoagulačními/ antikoagulačními, růst stimulujícími/růst inhibujícími. Důsledkem
je proaterogenní

účinek

s

převahou

vazokonstrikčních,

protrombotických

a proliferačních projevů (13).
Endoteliální

dysfunkce

je

ovlivňována

rizikovými

faktory

(hypertenze,

hyperlipidémie, diabetes, kouření,…), které se podílí na zvýšené přítomnosti
reaktivních forem kyslíku, up-regulaci adhezních molekul a zvýšené permeabilitě cévní
stěny. Dochází k adhezi leukocytů a krevních destiček na arteriální stěnu a k pronikání
leukocytů do cévní stěny (13).
Permeabilita endotelu je ovlivněna endoteliální produkcí NO, který aktivuje
guanylátcyklázu v okolních buňkách. Následuje zvýšení cGMP, která inhibuje adhezi
a migraci monocytů, inhibuje proliferaci buněk hladkého svalu a fibroblastů.
NO ovlivňuje

krevní

tlak,

vazodilataci,

zánět,

aktivaci

krevních

destiček

a má ateroprotektivní účinek. Při endoteliální dysfunkci dochází k poklesu produkce
NO v endotelu cévní stěny vlivem aterogenních lipidů (14).
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K rozvoji endoteliální dysfunkce přispívá také zvýšená syntéza kontraktilních
a růst stimulujících faktorů (endotelin, angiotensin II, tromboxan A2, PDGF).
Trombotické komplikace vznikají uvolněním lipoproteinu A, který inhibuje fibrinolýzu.
Protizánětlivý enzym HO-1 má cytoprotektivní účinek při rozvoji endoteliální
dysfunkce. Obecně se popisuje, že HO-1 se uplatňuje v ochraně proti ateroskleróze,
srdeční ischemii a rejekci transplantátu (15).
Velkou roli při rozvoji zánětu v cévě hrají volné radikály, které vznikají činností
enzymových systémů cévní stěny: NADPH oxidáza, Xantine oxidáza, NO syntáza,
jejichž aktivita roste s přítomností rizikových faktorů. Zvýšená aktivita NADPH oxidázy
je pozorována i při endoteliální dysfunkci a je zodpovědná za zvýšenou produkci
volných radikálů, které podporují rozvoj endoteliální dysfunkce prostřednictvím
peroxidace

lipidů,

proliferací

buněk,

endoteliální

buněčné

apoptózy

a vazokonstrikce (4).
Při poškození endotelu dochází (16)

3.3.


-

ke zvýšení aktivity systému renin-angiotenzin-aldosteron

-

ke zvýšení periferní rezistence

-

ke zvýšení permeability endotelu

-

k zvýšené expresi adhezních molekul

-

k průniku zánětlivých buněk do cév

-

k hypertrofii a hyperplazii buněk hladkých svalů

-

ke snížení tkáňové perfuze

-

ke vzniku trombotických komplikací

Detekce endoteliální dysfunkce
sledování

cévní

reaktivity

-

vliv

farmakologických

podnětů

nebo nefarmakologických testů na vazorelaxační schopnosti cév,
výsledek se hodnotí angiograficky nebo ultrasonografií (13,17).


laboratorní stanovení látek produkovaných endotelem - např. hladiny
endotelinu-1, EDRF/NO, adhezních molekul (E a P-selektin, ICAM-1,
VCAM-1), hemokoagulačních faktorů (PAI, t-PA, vWf) a zánětlivých
mediátorů (CRP), (13,17).



dynamické testy – sledování radioizotopem značeného substrátu
např. L-argininu (13,17).
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3.4.

Klinická manifestace aterosklerózy
Ateroskleróza se vyvíjí několik let asymptomaticky, bez potíží. Problémy

se objeví až s prvními komplikacemi - ischémií prokrvované tkáně způsobené stenózou
nebo uzávěrem tepny, nebo rupturou aneuryzmatu. Ischemie se většinou projevuje
nejdříve při větší zátěži a stresu, kdy jsou nároky na prokrvení tkáně větší.
Ateroskleróza je příčinou ischemické choroby srdeční (infarkt myokardu, angina
pectoris), cévní mozkové příhody, ischemické choroby dolních končetin, stenózy
renálních tepen, zvýšení krevního tlaku.
Prognóza pacienta je závislá na rozsahu postižení, místě nekrózy a včasném
zahájení terapie. Ateroskleróza postihuje většinu velkých tepen. Lidé, u kterých
se ateroskleróza

již

projevila,

jsou

ve

vyšším

riziku

opakování

příhody

(v jiné nebo stejné oblasti tepenného řečiště), (3).

3.5.

Terapie aterosklerózy
Terapie

endoteliální

dysfunkce

by

měla

zahrnovat

nefarmakologickou

a farmakologickou léčbu. Jejím cílem je stabilizovat aterosklerotickou lézi a zabránit
vzniku strukturálních změn.
Při primární prevenci aterosklerózy je snaha ovlivnit rizikové faktory v období,
kdy

je

ateroskleróza

asymptomatickým

onemocněním.

K nefarmakologickým

způsobům léčby patří eliminace rizikových faktorů změnou životního stylu. Vhodnou
pohybovou aktivitou (chůze, plavání, jízda na kole,…) a úpravou diety lze docílit
snížení tělesné hmotnosti, zlepšení fyzické kondice a kardiovaskulární výkonnosti.
Důležitým rozhodnutím pro kuřáky je přestat kouřit, protože jinak je úspěšnost terapie
výrazně snížena. Ochranný efekt má malá konzumace alkoholu (200ml vína
nebo 0,5l piva pro ženy a 300ml vína nebo 0,75l piva pro muže), (18).
K zabránění rozvoje aterosklerózy je nezbytné snížit plazmatické koncentrace
lipidů, kde nezastupitelnou roli hrají statiny, které inhibují 3-HMG-CoA-reduktázu,
klíčový enzym pro syntézu cholesterolu v játrech. Důsledkem je zvýšení syntézy
jaterních LDL-receptorů, rychlejší vychytávání LDL-cholesterolu z oběhu a zvýšení
hladin HDL. Nejčastěji používané statiny u nás jsou atorvastatin, simvastatin a novější
rosuvastatin. Při hypertriglyceridémii se používají fibráty, které snižují koncentraci
triglyceridů, celkový cholesterol a LDL-cholesterol a zvyšují HLD-cholesterolu (14).
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V prevenci vzniku a šíření trombózy nasedající na aterosklerotický plát
se používají

protidestičkové

kyselina acetylsalicylová,
a endoteliálních

(antiagregační)

která

buňkách,

inhibuje

inhibuje

látky.

V denní

cyklooxygenázu

TXA2,

čímž

brání

dávce

75-100mg

v krevních

destičkách

agregaci

destiček.

Při nesnášenlivosti kyseliny acetylsalicylové se používají ticlopidin nebo clopidogrel.
Mezi další skupiny léčiv, které se používají při farmakologické terapii aterosklerózy,
se řadí inhibitory ACE, blokátory vápníkových kanálů, antioxidační látky (vitamín C,
vitamín E, fykokyanin, karoten), (18).
K důležitým léčebným postupům patří revaskularizační výkony – angioplastika
a bypass (3).
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MYŠÍ MODELY ATEROSKLERÓZY

4

Mechanismus rozvoje aterosklerózy u člověka je ovlivňován polymorbiditou lidí,
proto se pro výzkum a identifikaci aterosklerotických procesů využívají zvířecí modely.
Zvířecí modely vhodné k studiu aterosklerózy musí obsahovat podobné
plasmatické lipoproteiny a mít podobný metabolismus lidem, charakter experimentální
léze musí být podobný lézi u člověka. Při výběru zvířecí modelu je důležité
za jak dlouho se u tohoto modelu rozvine aterosklerotická léze a jaké jsou náklady
na pořízení a chov zvířat (19).
Výhody myších modelů.


krátký generační vývoj – 9 týdnů (3 týdny gestace a 6 týdnů do dospělosti)



nízká hmotnost



díky rychlému množení myši lze vychovat velkou kohortu pro experimentální
studii



vznik a rozvoj aterosklerózy ve velmi krátkém čase

Nevýhody myších modelu – malá velikost, díky které je chirurgická manipulace
náročnější
Dlouhou dobu se myší modely pro výzkum aterosklerózy nepoužívaly, protože
jsou vysoce rezistentní k ateroskleróze. První myší kmen, u kterého se podařilo
aterosklerózu vyvolat speciální dietou s vysokým obsahem tuku, cholesterolu
a žlučových kyselin, byl kmen C57BL/6.

Nevýhodou takto navozené aterosklerózy

u myšího modelu byl vznik malých lézí, které obsahují převážně makrofágy a malé
množství hladkých svalových buněk. Nedocházelo ke vzniku tukových plátů a další
progresi aterosklerózy jako u člověka. Další nevýhodou této diety byla vysoká toxicita,
častější výskyt respiračních onemocnění u myšího modelu (20).
Myši mají na rozdíl od člověka vyšší hladiny HDL a nízké hladiny LDL.
Důvodem je pravděpodobně chybějící cholesteryl-ester transferáza, která transportuje
estery cholesterolu z HDL na VLDL a LDL (19).
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Apolipoprotein deficientní myši
V roce 1992 se z myšího kmene C57BL/6 podařilo cílenou inaktivací genu
pro apolipoprotien E (apoE) vytvořit nový myší model apoE deficientních myší, které
jsou

hypercholesterolemické

a

vzniká

u nich

spontánní ateroskleróza

(21).

K výraznému zvýšení plasmatických hladin cholesterolu dochází bez ohledu na pohlaví
nebo věk zvířete (19).
Apolipoprotein E je plazmatický lipoprotein syntetizovaný v játrech, mozku
a jiných tkáních. Nachází se u myší i u člověka. Je strukturální jednotkou všech
lipoproteinových částic kromě LDL. Jeho hlavní funkcí je sloužit jako ligand
pro apoB a apoE (LDL) receptory a receptory chylomikronů. Podporuje vychytávání
těchto aterogenních částic z cirkulace. (22).
Studie porovnávající apoE-deficientní myši krmené standardní dietou a dietou
bohatou na tuky ukazují, že u myší s tukovou dietou došlo ke zvýšenému vychytávání
arteriálního LDL cholesterolu. Dále ke zvýšenému rozvoji aterosklerózy (23)
a k výrazně vyšším hladinám sérového cholesterolu (21).

Obr. 6 Porovnání cévy kontrolní myši kmene C57BL/6J a apoE deficientní, která
má vysokou koncentraci sérového cholesterolu a rozvíjí aterosklerotickou lézi
podobnou té lidské. (24)
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U myší starých 6-10 týdnů byl pozorován tukový plát, který se rychle rozvíjel
v nekrotické jádro obklopené proliferujícími buňkami hladkého svalu, extracelulární
matrix, kolagenem a elastinem, vznik fibrózní čepičky. Vzniklá zánětlivá léze v médii
aorty může způsobit vznik aortálního aneuryzmatu. U starších myší byla pozorována
kalcifikace cévní stěny (25).
Ačkoliv aterosklerotické léze se vyvíjí u apoE deficientních myší i u člověka
podobně, tak ruptura aterosklerotického plátu u nich ani jiných myších modelů nebyla
pozorována. Důvodem je pravděpodobně průměr aorty, který je u myši jen 1mm (19).
Využití apoE deficientních myší (19):


identifikace genů ovlivňujících aterosklerózu



identifikace úlohy jednotlivých typů buněk v rozvoji aterosklerózy



identifikace faktorů, které ovlivňují vznik a rozvoj aterosklerózy



studium terapie a možností blokády aterosklerózy, rozvoje aterosklerotických
lézí
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5

HEMOOXYGENÁZA-1
Hemooxygenáza je důležitý cytoprotektivní, protizánětlivý a antioxidační enzym.

Jeho terapeutický potenciál by mohl být velký. Nejen, že ovlivňuje rozvoj aterosklerózy,
ale pravděpodobně hraje roli i v patogenezi nespecifických střevních zánětů.
Dále probíhají studie v oblasti transplantace orgánů (přežívání štěpů) a vlivu
hemooxygenázy u nádorových onemocnění. Antioxidační aktivita HO-1 může mít také
protektivní vliv na rozvoj aterosklerózy (27).
V roce 1968 Tenhunen zjistil, že enzym hemooxygenáza (HO) katalyzuje
oxidativní degradaci hemu.
Oxidací hemu vzniká hemin, zároveň se uvolňuje železo Fe2+ a v malém
množství vzniká CO. Z hemu dále vzniká biliverdin, ze kterého hydrogenací vzniká
bilirubin – žlučové barvivo s antioxidačním a protizánětlivým účinkem (4).

Obr. 7 Katabolismus hemu (4)
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HO hraje důležitou roli v homeostáze železa. Železo, vzniklé činností HO,
se vrací do oběhu, transferinem je transportováno do kostní dřeně a opět je začleněno
do syntézy hemoglobinu (26).
Enzym HO má dvě izoformy – indukovatelnou HO-1 a konstitutivní HO-2.
Hmox1 gen je polymorfní a vede k odlišné aktivitě HO-1. Promotor genu pro HO-1
obsahuje repetitivní sekvenci GT(n) zodpovědnou za transkripci genu, která je vysoce
polymorfní.

Jedinci

s delším

promotorem

obsahujícím

alespoň

30GT-repetic

mají až 8krát nižší transkripční aktivitu genu pro HO-1 ve srovnání s jedinci, kteří mají
pouze 22GT-repetic (27).
Nízká exprese genu pro HO-1 souvisí s určitými patologickými stavy (Tab. 2).
Bylo dokázáno, že u pacientů s kratší GT-sekvencí v oblasti promotoru genu pro HO-1
je nižší výskyt ICHS (27).
Genová regulace Hmox1 probíhá na úrovni transkripce. Exprese a enzymová
aktivita můžou být ovlivněny širokou škálou podnětů – hem, těžké kovy, ROS,
růstovými faktory, cytokíny IL-6 a IL-10, CO, NO (26).

5.1.

Oxidační stres
Je-li převaha produkce reaktivních forem kyslíku (ROS) nad antioxidační

ochrannou, vzniká oxidační stres. Mezi důležité ROS patří hydroxylový radikál,
superoxidový anion, peroxid vodíku a singletový kyslík. ROS se podílí na zdravém
fungování organismu a chrání před cizorodými mikroorganismy. Peroxid vodíku
a superoxid se uplatňují v dýchacím řetězci při tvorbě energie (27).
Ochranu

organismu

před

ROS

zajišťují

antioxidační

enzymy

(př. glutathionperoxidáza, glutathiontransferáza, hemooxygenáza, biliverdinreduktáza)
a antioxidační substráty (bilirubin, kyselina askorbová, karotenoidy, -tokoferol,
glutation, feritin, transferin,…) (27).
Během oxidačního stresu vznikají kyslíkové radikály, které významně přispívají
k rozvoji aterosklerózy. Pokud má jedinec nízkou aktivitu HO-1, není schopen kyslíkové
radikály

dostatečně

eliminovat.

Bylo

potvrzeno,

že

zvýšená

exprese

HO-1

v endotelových buňkách koronárních tepen chrání před toxicitou hemu, který
se akumuluje v aterosklerotických lézích (27).
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5.2.

Experimentální studie
V experimentálních studiích bylo popsáno, že modulací exprese HO-1 u myší

bez LDL-receptoru se výrazně ovlivňuje tvorba aterosklerotických lézí proximální aorty.
Dále, že přenosem genu pro HO-1 dochází k inhibici rozvoje aterosklerózy u apoEdeficitních myší. Potvrdilo se, že hem akumulovaný v aterosklerotických lézích
je degradován HO-1 na bilirubin, který se jinak nachází konzistentně v pěnových
buňkách aterosklerotických plátů (27).
V humánních studiích bylo pozorováno, že nízké sérové koncentrace bilirubinu
souvisí s vyšším rizikem vzniku ICHS. Např. Gilbertův syndrom je porucha projevující
se nekonjugovanou hyperbilirubinemií a více jak 5x snižuje riziko ischemické choroby
srdce (28).
Experimentálně

u

zvířecího

modelu

bylo

potvrzeno,

že

vyvoláním

hyperbilirubinemie indukcí HO-1 dojde k ochraně myokardu před postischemickou
dysfunkcí (27).

Indukce / overexprese HO-1
patologickým procesem

metaloporfyriny, heminem
nebo hemarginátem

Efekt
v buňkách hladké svaloviny a makrofázích
v aterosklerotických plátech
v buňkách hladké svaloviny a endotelu, vystavených
oxidovanému LDL
chrání před rozvojem aterosklerózy u myšího modelu
familiární hypercholesterolémie (LDL receptor -/- myší)
chrání před ischemickým poškozením srdce potkanů

snižuje aktivaci endotelu a jeho dysfunkci
inhibuje rozvoj aterosklerózy u apolipoprotein E-deficientních
myší
přenosem genu pro HO-1
zabraňuje u králíků toxickému působení hemu na koronární
řečiště
vlivem variability v promotoru se sníženým rizikem koronárních a cerebrovaskulárních
genu pro HO-1 je indukce příhod
asociována
se sníženým rizikem ischemické choroby srdeční
Inhibice/absence/nízká
aktivita HO-1
Efekt
inhibice metaporfyriny

vede k proliferaci vaskulárních buněk hladké svaloviny
v poškozených arteriích
k letálnímu ischemickému poškození plic

u HO-1 deficientních myší vede

ke zvýšenému riziku ischemické choroby srdeční
k vyšším hladinám prozánětlivých mediátorů (CRP a IL-6)

Tab. 2 Účinky HO-1 v experimentálních a klinických studiích (27)
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5.3.

Exprese HO-1 v aterosklerotických plátech
Imunohistochemické analýzy pokročilých aterosklerotických plátů u lidí i u myší

ukázaly významnou expresi HO-1. Exprese byla pozorována v cévním endotelu
na povrchu plátů, v pěnových buňkách uvnitř plátu a v buňkách hladké svaloviny.
Exprese nebyla detekovaná u zdravých cév (29).

5.4.

Účinky HO-1 v aterogenezi
HO-1 patří k nejindukovatelnějším enzymům lidského těla a lze ji indukovat

celou řadou látek a faktorů (Tab. 2), genovou terapií nebo přípravky s CO –
a to buď v plynné formě nebo jako CORM (carbon monoxide releasing molecules), (4).
Díky svým cytoprotektivním účinkům a možnosti indukce/ inhibice enzymové
aktivity se HO-1 stala cílem studia terapeutických možností u lidských nemocí.
HO-1

může

terapeuticky

potencovat

účinky

různých

léků

(př. kys.acetylsalicylové, statinů, COX-2 inhibitorů, dopaminů,…), přírodních látek
(resveratrolu, kurkuminu,…), cytokinů a růstových faktorů. Protektivní účinky HO-1
zajišťují žlučové pigmenty, bilirubin, biliverdin a CO (27).

5.5.

Biologické účinky CO
Při metabolickém odbourávání hemu je uvolňován oxid uhelnatý, který aktivuje

guanylátcyklázu a vede k uvolňování intracelulárního cGMP, který inhibuje agregaci
krevních destiček a zajišťuje relaxaci hladkého svalstva. CO ovlivňuje cévní tonus
také nepřímo,

inhibicí

vasokonstrikčně

působícího

endotelinu-1

a PDGF-

 (destičkového růstového faktoru ), (27).
Protizánětlivý účinek CO zajišťuje inhibici prozánětlivých mediátorů TNFa IL1 a zvýšením hladin protizánětlivého IL-10. Na buňky endotelu působí přímým
antiapoptotickým vlivem. CO potlačuje proliferaci T-lymfocytů a buněk hladkého
svalstva cév a dýchacích cest. CO je marker oxidačního stresu a hraje úlohu v indukci
HO jako obranného systému před oxidačním stresem (27).
Expozice CO (10-1000ppm ve vdechovaném vzduchu, cca 1hodinu denně)
inhibuje rozvoj aterosklerózy, která vzniká u chronických transplantátů aorty
nebo mechanickým poškozením karotického řečiště (27).
Probíhají experimentální studie zabývající se CORM – biologicky účinnými
donory CO, které in vivo na zvířecích modelech prokázaly, že mají výrazné
27

vazodilatační, kardioprotektivní i protinádorové účinky. Tyto protektivní účinky vznikají
při výrazně nižších tkáňových a sérových koncentracích, než které by vedly k otravě
CO (27).

5.6.

Biologické účinky bilirubinu
Bilirubin je žlučové barvivo vznikající metabolismem hemoglobinu nebo redukcí

biliverdinu. Bilirubin má antioxidační účinky a jeho opětovná regenerace v organismu
je zajištěna bilirubin-biliverdinovým redoxním systémem (27).
Bilirubin brání oxidaci LDL-částic a proteinů, je silným inhibitorem NADPoxidázy, blokuje adhezi leukocytů a trans-edotelovou migraci monocytů, inhibuje
aktivaci

leukocytů.

Díky

svým

protizánětlivým

a

antioxidačním

účinkům

má antiaterosklerotický účinek. Nízké hladiny bilirubinu mohou zvyšovat riziko
aterosklerózy (27).
Meta-analýza z roku 2003 potvrdila, že vyšší hladiny bilirubinu chrání
před rozvojem aterosklerózy. Bylo stanoveno, že nárůst sérového bilirubinu o 1µmol/l
asociuje snížení rizika ICHS o 6,5% (27).
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6

SPIRULINA PLATENSIS

Rod: Bakteria
Kmen: Cyanobacteria
Řád: Oscillatoriales
Rod: Spirulina (Arthrospira)
Adhezní

Obr. 8 Spirulina platensis

http://holistikhealth.com/blog/superfoods/Spirulina (20/2/2012)

Spirulina platensis, nebo také Arthrospira, je volně plovoucí mikrořasa
s typickými spirálovitými filamenty. Spirulina roste v teplých a vysoce alkalických,
slaných vodních nádržích v Americe, Mexiku, střední Africe a Asii (30).
Po

staletí

se

Spirulina

používala

jako

potravina

a

doplněk

stravy.

Je významným zdrojem vitamínů, minerálů, stopových prvků, proteinů (60-70%),
esenciálních mastných kyselin - hlavně kys.-linolenové , antioxidantů – -karoteny,
vitamin E a řady bioaktivních látek. Spirulina obsahuje velké množství chlorofylu, který
absorbuje energii ze slunečního záření a podílí se na fotosyntéze. Buněčná stěna
Spiruliny neobsahuje celulózu, je tvořená sacharidy rozpustnými v trávicím traktu.
Proto je Spirulina kompletně stravitelná a velmi rychle se vstřebává (31).
Kvalita Spiruliny je závislá na kvalitě vody, ve které žije, na teplotě a intenzitě
slunečního záření. Čím je dispozice slunečnímu záření větší, tím kvalitnější Spirulinu
získáme.
Spirulina zvyšuje fagocytární aktivitu makrofágů, stimuluje tvorbu protilátek
a cytokínů, zvyšuje akumulaci NK buněk v tkáni, zvyšuje aktivaci a mobilizaci
T a B buněk (32).
Využitím Spiruliny v prevenci a léčbě se zabývají různé studie, které sledují vliv
Spiruliny na kardiovaskulární onemocnění, hypercholesterolémii, hyperglykémii,
zánětlivá onemocnění, virové infekce a nádorová onemocnění. Ovšem počet validních
klinických studií u lidí na antioxidační, protizánětlivé a hypolipidemické účinky Spiruliny
je omezený (oproti preklinickým studiím u zvířat) - díky malému počtu lidí.
Pro potvrzení těchto účinků je potřeba studie s větším vzorkem lidí.
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Díky svým léčebným účinkům poskytuje Spirulina možnosti pro vývoj nových
léků pro prevenci nebo léčbu hypercholesterolémie a kardiovaskulárních onemocnění.
V současné době je na trhu několik potravinových doplňků obsahujících
Spirulinu, buď samotnou, nebo v kombinovaných přípravcích. Spirulinu je možno užívat
v tabletách, kapslích nebo sypanou.

6.1.

Hypolipidemické účinky Spiruliny
Hypolipidemický účinek Spiruliny byl potvrzen na různých zvířecích modelech

(myši, potkani, křečci, králíci). Snižování cholesterolu bylo poprvé potvrzeno u potkanů
(33)

a

pak

iu

myší

(34).

Pozorovaný

hypolipidemický

účinek

Spiruliny

byl ověřen i ve studii s křečky (35) a králíky (36). Antiaterogenní vliv Spiruliny
naznačuje pozorované zmenšení tukových plátů v aortě u křečků krmených
Spirulinou (35).
Přidání Spiruliny (16%) do diety s vyšším obsahem tuku a cholesterolu vedlo
ke snížení celkového sérového cholesterolu, LDL, VLDL cholesterolu a fosfolipidů
a ke zvýšení hladiny HDL u myšího modelu. Spirulina také snížila hladinu jaterních
lipidů, která se po dietě s vyšším obsahem tuku a cholesterolu zvyšuje (34). Dále bylo
popsáno, že Spirulina výrazně zlepšuje lipidový profil tím, že také zvyšuje aktivitu
lipoproteinové lipázy a lipázy jaterních triglyceridů. Mechanismus hypolipidemického
účinku Spiruliny spočívá ve schopnosti vázat metabolity cholesterolu - žlučové kyseliny
a snížit tak rozpustnost cholesterolu (37).
Spirulina obsahuje fykokyanin a β-karoteny, které mají silné antioxidační
protizánětlivé

účinky.

Fykokyanin je

ve

vodě

rozpustný protein,

zodpovědný

za hypolipidemický účinek Spiruliny (38).
Pro potvrzení hypolipidemických účinků u lidí, byla provedena řada klinických
studií, ovšem jejich vypovídací hodnota je snížena z důvodu nízkého počtu osob
ve studii a nejednotném uspořádáním studií.
Příklady hypolipidemických účinků Spiruliny u lidí, dle klinických studií:


U zdravých dobrovolníků (mužů) bylo zjištěno, že při denní dávce Spiruliny 4,2g
se hladiny celkového cholesterolu a LDL výrazně snížily, hladiny triglyceridů
klesla mírně a hladiny HDL se nezměnily (39).



U pacientů s ICHS s denní dávkou 2g Spiruliny se hladiny celkového
cholesterolu, LDL a triglyceridů snížily o 22,4%/31% a 22% a pokud byla denní
dávka 4g Spirliny tak se hladiny snížily o 33%/45% a 23% (40).
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Také u pacientů s diabetem mellitus II. typu bylo pozorováno snížení hladin
celkového cholesterolu, LDL a triglyceridů. Došlo i ke snížení tlaku a zlepšení
postprandiální glykémie (41).

6.2.

Antioxidační a protizánětlivé účinky
Oxidační stres a zánět přispívají k patogenezi kardiovaskulárních chorob.

Jsou potvrzeny antioxidační účinky Spiruliny, která ovlivňuje činnost glutathion
peroxidázy, selen dependentní glutathion peroxidázy, glutathion reduktázy (42).
Dysfunkce endotelu je ovlivněná sníženou syntézou NO. Studie provedené
na myších,

studující tukové

proužky na aortě ukázaly,

že

Spirulina zvyšuje

bazální syntézu a uvolňování NO v endotelu, a tím ovlivňuje tonus cévy (43).
-karoten chrání před peroxidací lipidů a potlačuje transkripci zánětlivých
cytokínů. Inhibuje tvorbu NO, PGE, snižuje expresi iNOS, COX-2, TNF-α a IL-1β,
inhibuje κB (NF-κB), (42).
Antioxidační a protizánětlivé vlastnosti

fykokyaninu

byly

poprvé

popsány

v roce 1998, (35). Chemická struktura fykokyaninu je velmi podobná bilirubinu,
rozkladovému produktu hemu. Jelikož je bilirubin fyziologicky velmi silným inhibitorem
tak

NADPH-oxidázy,

je

fykokyanin

potenciálním

inhibitorem

tohoto

enzymu

a je pravděpodobným důvodem antioxidačního působení Spiruliny (44, 45).
Fykokyanin vychytává volné radikály, snižuje produkci dusitanů, inhibuje
mikrosomální peroxidací lipidů a iNOS. Protizánětlivé účinky fykokyaninu způsobují
inhibici prozánětlivých cytokínu - TNF, inhibici COX-2, snížení exprese PGE, potlačení
aktivace jaderného faktoru κB (NF-κB), (35).
15g Spiruliny obsahuje asi 100mg fykokyaninu. Na základě studií provedených
na hlodavcích se dá předpokládat, že příjem 2 polévkových lžic Spiruliny denně
by mohl mít významnou antioxidační aktivitu u lidí (44).

6.3.

Bezpečnost a kvalita Spiruliny
Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zjištěny žádné nežádoucí vlivy

Spiruliny na reprodukci, vývoj embrya, plodu a jejich růstu (46).
Bezpečnost užívání Spiruliny je potvrzena letitou zkušeností jako zdroj potravy.
Kvalita a bezpečnost Spiruliny je ovlivněna kvalitou vody. Musí být kontrolován obsah
těžkých

kovů

a

rtuti,

které

nesmí

přesáhnout

nastavené

limity.

Spirulina

je také kontrolována pro obsah cytotoxinu, který produkují některé sinice. Kontrola
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kvality růstu je nezbytná pro zabránění kontaminace a zajištění bezpečnosti produktů
obsahujících Spirulinu (31).
-karoten obsažený ve Spirulině je v přirozené formě, bez konzervačních látek.
Spirulina je významným producentem kyslíku, který se podílí na odbou

-

karotenu. Obsah karoten se může u jednotlivých přípravků lišit.
Kvalita přípravků s obsahem Spiruliny je ovlivnitelná řadou faktorů - sklizní,
sušením, tabletováním, balením, uchováváním.
Spirulina by měla být uchovávána v dobře těsnících obalech. Při každém
otevření balení Spiruliny se k ní dostává kyslík, který postupně snižuje kvalitu
obsahových látek. Proto není nejvhodnější si kupovat velká balení s obsahem více
jak 500 tablet. Po otevření je vhodné uchovávat ji v chladu (31).
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7

CÍL PRÁCE
Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi hemooxygenázy-1 v cévní

stěně aorty u apoE deficientních myší, kterým byla podávána cholesterolová dieta
a dieta s obsahem Spirulina platensis.
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8

EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
V této práci byly použity samice kmene s deficitem apolipoproteinu E, vážící 15-

20 gramů. Byly zakoupeny v Jackson Laboratories (USA) a ustájeny ve viváriu
Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.

8.1.

Zvířata a předepsaná dieta
Myši apoE-deficientního kmene byly krmeny standardní dietou až do věku zvířat

10 týdnů. Poté byly rozděleny náhodně do 2 skupin. Jedna skupina (n=8) byla krmena
1% cholesterolovou dietou a druhá skupina (n=8) byla krmena 1% cholesterolovou
dietou s obsahem Spirulina platensis 40 mg na myšku a den, po dobu 8 týdnů.
Spirulina platensis byla přidávaná do diety ve formě lyofilizovaného prášku. A následně
byla dieta zpracovaná do pelet o váze 5 g.
Po ukončení experimentu byla zvířata usmrcena v parách éteru. Následně byly
u zvířat odebrány vzorky krve pro biochemické vyšetření, z dolní duté žíly a ze srdce.
Dále byly odebrány segmenty tkáně tvořené aortou spolu s horní částí srdce.
Pro imunohistochemické barvení se odebraná tkáň ponořila do OCT media (Leica,
Praha, Česká republika) a následně byla zmražena v tekutém dusíku a uskladněna
při minus 80 °C. Pro Western Blot analýzu byla tkáň zmražena v tekutém dusíku.

8.2.

Biochemická analýza
Biochemická

analýza

vzorků

krve

byla

provedena

Mgr.

Slanařovou

na gerontologické a metabolické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Celkové
koncentrace cholesterolu byly hodnoceny enzymaticky pomocí komerčního kitu
(Lachema, Brno, Česká republika) a spektrofotometrické analýzy (cholesterol při 510
nm), (ULTROSPECT III, Pharmacia LKB biotechnologie, Uppsala, Švédsko).

8.3.

Imunohistochemie
Pro imunohistochemické hodnocení ve světelné mikroskopii byla zmražená tkáň

dále zpracována na zmrazovacím mikrotomu, kde byly nakrájeny série příčných řezů
o tloušťce 7 µm. Pro detekci exprese hemooxygenázy-1 byla použita metodika
En Vision s detekcí pomocí diaminobenzidinu (DAB), který v místě detekce antigenu
ve tkáni vytvoří hnědou barevnou reakci.
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Metodika En Vision na zmražených řezech pro HO-1

1.

oschnutí řezů po vyjmutí z mrazáku (při pokojové teplotě)

20 minut

2.

fixace v acetonu (-20stupňů)

20 minut

3.

oschnutí řezů

20 minut

4.

promýváni v PBS

5 minut

5.

blokace - 10% goat serum v PBS (900µl PBS+100µl sera)

30 minut

6.

inkubace s primární protilátkou (ředění 1/50 v BSA)

60 minut

7.

promýváni v PBS

3x5 minut

8.

promývání v 3% H2O2 (8ml H2O2+70ml PBS)

15 minut

9.

promýváni v PBS

2x5 minut

10. inkubace se sekundární protilátkou anti-rabbit EnVision
(neředí se) + mouse serum

30 minut

11. promýváni v PBS

2x5 minut

12. DAB (15µl na 750µl pufru)

30 sekund

13. promýváni v PBS

oplach

14. dobarvení jader hematoxylinem

5 sekund

15. modrání pod tekoucí vodou

1 minuta

16. aceton

oplach

17. aceton-xylen (10:1)

3 minuty

18. aceton-xylen (1:10)

3 minuty

19. xylen

3x2 minuty

20. montováni do média - eukit
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Pro světelnou mikroskopii byla k detekci exprese hemooxygenázy-1 v cévní
stěně použita polyklonální protilátka rabbit anti-mouse HO-1 (Enzo ADI-SPA-894-D)
ve zředění 1/50 v BSA. Inkubace trvala 1 hodinu při laboratorní teplotě.
Jako sekundární protilátka byla použita protilátka goat anti-rabbit konjugovaná
s peroxidázou navázanou na polymerní strukturu (DAKO EnVision+TM, Carpinteria,
USA), která se už neředí a do ní se přidává myší serum v koncentraci 2%. K vizualizaci
navázané protilátky ve světelném mikroskopu byl použitý diaminobenzidin (DAB
substrát-chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, USA).

8.4.

Imunofluorescence
Pro dvojité fluorescenční barvení byla použita nepřímá metoda s fluorescenčně

značenou sekundární protilátkou.
Barvení makrofágy – HO-1

1.

oschnutí řezů po vyjmutí z mrazáku (při pokojové teplotě)

20 minut

2.

fixace v acetonu (-20stupňů)

20 minut

3.

oschnutí řezů

20 minut

4.

promýváni v PBS

5 minut

5.

blokace - 5% mléko v PBS (0,5 g sušeného mléka + 10 ml PBS)

30 minut

6.

PBS

oplach

7.

inkubace s primárními protilátkami (ředění v BSA)

60 minut

8.

promýváni v PBS

3x5 minut

9.

inkubace se sekundární protilátkou goat anti-rabbit Alexa

30 minut

10. promýváni v PBS

2x5 minut

11. inkubace se sekundární protilátkou goat anti-rat DyLight488

30 minut

12. promýváni v PBS

2x5 minut

13. inkubace s DAPI (1/5 ředěno v PBS)

10 minut

14. promýváni v PBS

2x5 minut

15. montování do glycerolu
K detekci exprese hemooxygenázy-1 byla použita polyklonální protilátka rabbit
anti-mouse HO-1 (Enzo ADI-SPA-894-D) ve zředění 1/50 v BSA. Pro detekci
makrofágů byla použita protilátka rat anti-mouse macrophages (Serotec MCA519)
ve zředění 1/100 v BSA. Inkubace probíhala 1 hodinu při laboratorní teplotě.
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Použité sekundární protilátky byly goat anti-rat DyLight488 se zeleným
fluorochromem (Jackson ImmunoResearch, USA) v ředění 1/100 v BSA a goat antirabbit Alexa488 (Life Technologies, Česká Republika) v ředění 1/100 v BSA. Pro
jaderné značení bylo použito DAPI s modrou fluorescence, které se váže na nukleové
kyseliny (Invitrogen, Česká Republika).
Fotodokumentace a digitalizace snímků z mikroskopu Olympus AX 70 byla
pořízena pomocí digitální kamery Pixelink PL-A642 (Vitana Corp. Ottawa, Canada).
Byl použit software NIS (Laboratory Imaging, Česká Republika).

8.5.

Western blot analýza
Výsledky

Western

blot

analýzy

byly

laskavě

poskytnuty

Mgr. Zbyňkem Stráským.

8.6.

Statistická analýza
Statistická analýza byla provedena pomocí statistického softwaru GraphPad

Prism 5.0 software (GraphPad Software, Inc., San Diego, California, USA.)
Ke vzájemnému porovnání obou skupin zvířat byl použit Student´s t-test. Rozdíly
mezi skupinami byly považovány za statisticky významné v případě, že p ≤ 0,05.
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9

VÝSLEDKY

9.1.

Biochemická analýza

Biochemická analýza neodhalila žádný vliv podávání Spiruliny ve stravě na hladinu
celkového cholesterolu (18.99 ± 0.5 mmol/l vs 16.56 ± 1.3 mmol/l), viz graf 1.

Graf 1: Sérové hladiny celkového cholesterolu u myší.
Při porovnání kontrolní skupiny myší se skupinou myší, kterým byla po dobu 8 týdnů
podávána Spirulina, není statisticky významný rozdíl v celkové hladině cholesterolu
(p = 0,0983).

9.2.

Immunohistochemická analýza – imunohistochemické barvení HO-1

v aortálním sinu
Testované vzorky obou skupin prokázaly expresi HO-1, která byla výraznější uvnitř
aterosklerotického plátu. HO-1 expresi lze také pozorovat na endoteliálních buňkách
(obr. 9).
U obou skupin bylo barvení velice podobné. U vzorků myší, kterým byla podávána
Spirulina v dietě, můžeme vidět silnější zbarvení v aortálním sinu a v sestupné části
aorty (obr. 9).
Imunofluorescenční kolokalizací bylo zjištěno, že expresi HO-1 můžeme pozorovat
zejména v oblasti výskytu makrofágů. Což naznačuje, že v aterosklerotickém plátu
jsou makrofágy hlavním zdrojem exprese HO-1.
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Obrázek 9: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení HO-1
u kontrolní skupiny zvířat.
Exprese HO-1 byla detekována v aterosklerotických plátech (šipky) jak aortálním sinu
(nahoře) tak v sestupné části aorty (dole). Řezy jsou dobarveny hematoxylinem.
Zvětšení 100x.
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Obrázek 10: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení HO-1
u skupiny zvířat, které byla podávána Spirulina.
Exprese HO-1 byla detekována v aterosklerotických plátech (šipky) jak aortálním sinu
(nahoře) tak v sestupné části aorty (dole). Navíc je exprese výrazně silnější
ve srovnání se skupinou, které nebyla podávána Spirulina. Řezy jsou dobarveny
hematoxylinem. Zvětšení 100x.
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Obrázek 11: Reprezentativní obrázek imunofluorescence.
Na obrázku je vidět silná kolokalizace (společná exprese) HO-1 (červená) a makrofágů
(zelená). Jádra jsou dobarvena modře (DAPI).
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9.3.

Western blot analýza
Western blot analýza byla použita ke kvantifikaci změny exprese HO-1 v aortě

po podání Spiruliny v dietě. Výsledkem je zvýšená exprese HO-1 o 152 % u vzorků myší,
kterým

byla

Spirulina

v dietě

podávána.

Výsledky

byly

laskavě

poskytnuty

Mgr. Zbyňkem Stráským.

Graf 2: Western blot analýza exprese HO-1 v aortě.
Spirulina statisticky významně zvyšuje expresi HO-1, v aortě o 152 % ve srovnání s kontrolní
skupinou (***P≥0,001).
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10

DISKUSE
Spirulina patří mezi volně plovoucí vláknité řasy s typickým spirálovitým tvarem vláken.

Spirulina neboli Arthrospira se řadí do kmenu Cyanobakterií se schopností fotosyntézy.
Bylo popsáno, že užívání Spiruliny, jako doplňku stravy, má prospěšný vliv na organismus
jak v prevenci, tak v terapii řady onemocnění. Účinek Spiruliny byl studován například
u hyperglycerolémie, hypercholesterolémie, kardiovaskulárních onemocnění, alergií, různých
zánětlivých onemocnění, rakoviny, virových infekcí, diabetu a jiných metabolických
onemocnění a

onemocnění

vyvolaných

některými

toxickými

látkami

nebo

léčivy,

a dalších (47).
Hemooxygenáza katalyzuje rychlost metabolického odbourávání hemu u savců.
Produkty, které vznikají touto reakcí, jsou biliverdin, oxid uhelnatý a volné železo.
U biliverdinu a oxidu uhelnatého studie naznačují, že by mohli mít protektivní účinek
při buněčném stresu. Výskyt hemooxygenázy byl prokázán v aterosklerotickém plátu (48).
Jelikož

exprese

HO-1

se

zdá

být

důležitá

pro

proces

aterogeneze,

proto

jsme se v této rigorózní práci zabývali vlivem Spiruliny platensis na expresi HO-1
u hypercholesterolemických apoE-deficientních myší.
Spirulina byla podávána myším po dobu 2 měsíců společně s 1% cholesterolovou dietou
a my jsme sledovali vliv Spiruliny na expresi HO-1 v aortě pomocí imunohistochemie
a Western blot analýzy.
Hypolipidemický účinek Spiruliny nebo jejích extraktů byl pozorován u různých zvířecích
modelů – potkani, křečci a králíci. Výsledkem podávání Spiruliny u experimentálních zvířat
bylo významné zvýšení aktivity lipoproteinové lipázy a jaterní triglyceridové lipázy (49, 50).
Dále bylo popsáno, že u křečků krmených aterogenní dietou v kombinaci se Spirulinou
nebo s její složku fykokyaninem byly nižší hladiny celkového cholesterolu, LDL a VLDL
cholesterolu, zatímco hladina HDL cholesterolu nebyla ovlivněna (51). V naší studii nebyly
významně ovlivněny hladiny celkového cholesterolu po podávání Spiruliny, proto nemůžeme
předchozí pozorování potvrdit. Příčinou může být rozdíl v hladinách celkového cholesterolu,
které jsou u našich myší vyšší oproti hladinám celkového cholesterolu u králíků a křečků.
Dalším

faktorem

je pravděpodobně

to,

že

Spirulina

v tomto modelu

experimentu

(dávka Spiruliny, doba podávání diety) není schopna ovlivnit hladiny cholesterolu.
V některých studiích byly také prokázány antioxidační účinky Spiruliny. Byl studován vliv
proteinového extraktu Spiruliny na železem indukovaný oxidační stres. Kdy podávání
Spiruliny

vedlo

ke

zlepšení

funkce

antioxidačních

enzymů

v buňce,

např. glutathion peroxidázy (GPX), selenium-dependentní glutathion peroxidázy (GPX-Se)
a oxidované glutathion reduktázy (GR), a zvýšilo hladiny glutathionu snížené vlivem železa
(52). Kromě toho byly u Spiruliny prokázány protizánětlivé účinky a pozitivní účinky na cévní
43

endotel. Spirulina v závislosti na dávce snižuje kontrakci stěny aorty způsobenou
vazokonstrikční látkou fenylefrinem, zatímco relaxační působení vasodilatačního karbacholu
Spirulina zesiluje. Tyto účinky souvisí s pozorováním, že extrakt Spiruliny zvyšuje bazální
syntézu a/nebo uvolňování oxidu uhelnatého v endotelu a uvolňuje na cyklooxygenáze
závislý vazokonstrikční prostanoid v hladkých svalových buňkách cévy (53).
HO-1 je enzym, u kterého je prokázaný silný antiaterogenní efekt, který je založen
zejména na antioxidačních a protizánětlivých účincích (54). Zvýšená exprese HO-1 brání
tvorbě aterosklerotických lézí inhibicí peroxidace lipidů a ovlivněním metabolismus NO.
Navíc zvýšená exprese HO-1 na endotelu výrazně oslabuje produkci zánětlivých mediátorů
a zvyšuje expresi eNOS sníženou oxidovaným LDL a TNF- (55). Kromě toho zvýšená
exprese HO-1 zlepšila vazodilatační odpověď aorty zhoršenou oxidovaným LDL.
V této rigorózní práci byla exprese HO-1 detekována u všech testovaných řezů
v aterosklerotických plátech i na cévním endotelu. Pomocí fluorescence jsme dále potvrdili,
že hlavním zdrojem HO-1 v plátech jsou makrofágy, což je v souladu s literárními údaji (56).
Pomocí Western blot analýzy jsme také prokázali, že podávání Spiruliny vedlo
k signifikantnímu zvýšení exprese HO-1 v aortě. Je potřeba zdůraznit, že tento efekt
nesouvisel s možným ovlivněním hladin cholesterolu. Jak již bylo zmíněno zvýšení exprese
HO-1 v plátech se vztahuje k antiaterogenním účinkům. Na základě tohoto lze konstatovat,
že Spirulina platensis má potenciální antiaterogenní účinky díky schopnosti zvyšovat expresi
HO-1 v plátech. Tato zatím stále pracovní hypotéza bude předmětem dalšího výzkumu.
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ZÁVĚR
Cílem této rigorózní práce bylo sledovat expresi hemooxygenázy-1 v cévní stěně

aorty u apoE deficientních myší, kterým byla podávána cholesterolová dieta a dieta
s obsahem Spirulina platensis.
Podávání Spiruliny platensis neovlivnilo hladiny celkového cholesterolu.
Exprese HO-1 byla pozorována u všech testovaných vzorků u obou skupin zvířat.
Silná exprese byla detekována uvnitř aterosklerotického plátu a také v endoteliálních
buňkách cévy.
Kolokalizace pomocí imunofluorescence odhalila, že makrofágy jsou hlavním zdrojem
exprese HO-1 v aterosklerotickém plátu.
Western blot analýzou bylo prokázáno, že u myší krmených Spirulinou došlo
ke zvýšení exprese HO-1 o 152 % oproti kontrolní skupině.
Spirulina platensis má potenciální antiaterogenní účinky díky schopnosti zvyšovat
expresi HO-1 v plátech. Tato zatím stále pracovní hypotéza bude předmětem dalšího
zkoumání.
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Seznam použitých zkratek:

12


apoE

apolipoprotein E



BSA

hovězí sérový albumin



cGMP

cyklický guanosinmonofosfát



CO

oxid uhelnatý



CORM

carbon monoxide releasing molecules



COX-2

cyklooxygenáza-2



CRP

C-reaktivní protein



DAB

diaminobenzidin



DAPI

4',6-diamidino-2-phenylindol



EDRF

endotel derived relaxing factor



HDL

high density lipoprotein



HO-1

hemooxygenáza-1



ICAM

intercellular adhesion molecule



IGF-1

insuline-like growth factor



ICHS

ischemická choroba srdeční



IL

interleukin



INF-

interferon



iNOS

inducibilní syntháza oxidu dusnatého



LDL

low density lipoprotein



MCP-1

monocyte chemotactic protein



MCSF

makrophage colony stimulating factor



NADPH

nikotinamid adenin dinukleotid fosfát



NO

oxid dusnatý



PAI

inhibitor aktivátoru plasminogenu



PBS

fosfátový pufr



PDGF

platelet derived growth factor (růstový faktor destiček)



PGI2

prostacyklin



ROS

reaktivní forma kyslíku



TGF-β

transforming growth factor (transformující růstový faktor)



TNF-

tumor necrosis factor-



tPA

tissue plasminogen activator (tkáňový aktivátor plasminogenu)



VCAM

vascular cell adhesion molekule



VLDL

very low density lipoprotein



vWf

von Willebrandův faktor



3-HMG-CoA-reduktáza

3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A reduktáza
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