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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biologických a lékařských věd 

Sledování exprese VCAM-1 a endoglinu v experimentální aterogenezi 

Diplomová práce 

Barbora Kousalová 

Vedoucí práce: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

Cíl práce: Sledovali jsme expresi VCAM-1 ve stěně arteria brachiocephalica myšího 

modelu aterosklerózy pomocí imunohistochemických metod a porovnávali jsme jí 

s expresí endoglinu. Cílem bylo naznačit jejich rozdílnou úlohu v aterogenezi. 

Metody: Jako experimentální model byly použity apoE/ LDLr
-/- 

myší samice ve věku 

16-18 týdnů. Všechny myši byly 16-18 týdnů krmeny standardní stravou. Poté byly 

rozděleny do dvou skupin, které zahrnovaly každá šest zvířat. První skupina (kontrolní) 

byla krmena standardní stravou a druhá stravou s nízkým obsahem cukrů a vysokým 

obsahem proteinů (LCHP) po 8 týdnů. Následně byla provedena biochemická analýza 

vzorků krve a imunohistochemická analýza, na kterou bylo použito 30 řezů arteria 

brachiocephalica (5 řezů pocházejících z každé myši). 

Výsledky: Biochemická analýza ukázala značně zvýšené hladiny cholesterolu u myší na 

LCHP dietě v porovnání s kontrolní skupinou. Exprese VCAM-1 v arteria 

brachiocephalica byla pozorována na endotelu mimo plát, v oblasti tunica media 

pod plátem a uvnitř plátu v obou skupinách. Exprese endoglinu byla naproti tomu 

přítomna pouze na cévním endotelu na povrchu plátů. Při porovnání exprese VCAM-1 

a endoglinu v brachiocephalické arterii jsme zjistili, že nedochází k expresi ve stejných 

místech ani u jedné skupiny myší. 

Závěr: Nepozorovali jsme výrazné změny v lokalizaci exprese VCAM-1 u kontrolní 

skupiny a u skupiny myší krmených LCHP dietou. Zjištění, že nedochází k expresi 

VCAM-1 a endoglinu na společných místech může naznačovat, že tyto molekuly 

na akumulaci leukocytů v arteria brachiocephalica apoE/ LDL-r
-/-

myší nespolupracují.



 

Abstract 

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biological and Medical Sciences 

The study of VCAM-1 and endoglin expression  in experimental atherogenesis 

Diploma thesis 

Barbora Kousalová 

Supervisor: doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

Background: We studied the expression of VCAM-1 in brachiocephalic artery of mouse 

model of atherosclerosis using immunohistochemical methods and we compared this 

expression with expression of endoglin. The target was to suggest their different task 

in atherogenesis. 

Methods: ApoE/ LDLR
-/- 

female mice at the age of 16-18 weeks were used as 

experimental model. All mice were fed by standard diet for 16-18 weeks. Afterwards, 

they were divided into two groups which included six animals both. First (control) 

group was fed standard diet and second group was fed by low carbohydrate high 

protein (LCHP) diet for 8 weeks. It was followed by biochemical analysis of blood 

and immunohistochemical analysis, 30 tissue sections of arteria brachiocephalica were 

used for it (5 tissue sections from each mouse). 

Results: Biochemical analysis showed significant increase in cholesterol levels of mice, 

fed by LCHP diet, compared with the control group. Expression of VCAM-1 in arteria 

brachiocephalica was detected in endothelium outside the plaque, in tunica media area 

under the plaque and inside the plaque in both groups. In contrast, expression of 

endoglin was present only in plaque-covering endothelium. After we compared the 

expression of VCAM-1 and expression of endoglin in arteria brachiocephalica, we 

found that expression does not occur in the same places in both groups. 

Conclusions: We have not detected any significant changes in localization of VCAM-1 

expression in control group and on LCHP diet fed mice. Finding that the expression of 

VCAM-1 and endoglin does not occur in the same places may suggest that these 

molecules do not collaborate on accumulation of leukocytes in arteria brachiocephalica 

of apoE/ LDL-r
-/-

mice. 
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1. Úvod 

Ateroskleróza, toto dlouhodobé onemocnění cévní stěny, může po řadě let 

či desetiletí asymptomatického průběhu vést k takovým komplikacím, jakými jsou 

ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda nebo ischemická choroba dolních 

končetin. Světová zdravotnická organizace poskytla data o tom, že asi 30 % celkové 

mortality na celém světě je zapříčiněno kardiovaskulárním onemocněním, přičemž 

velká část těchto úmrtí je přisuzována právě ischemické chorobě srdeční (ICHS), tedy 

jedné z klinických manifestací aterosklerózy. Stejně je tomu tak i v České republice, 

kde je jedna z nejvyšších úmrtností na kardiovaskulární onemocnění (hlavně na ICHS) 

v Evropě a kde tato úmrtnost začala teprve v několika posledních letech klesat [1, 2]. 

Ischemická choroba srdeční, při které jsou aterosklerotickými změnami zasaženy 

koronární tepny, se může projevit jako infarkt myokardu, angina pectoris nebo jako 

různé poruchy srdečního rytmu. Infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris jsou 

akutní koronární syndromy, při kterých aterosklerotický plát vzniklý ukládáním 

krevních lipidů ve stěně tepny zužuje průsvit tepny jen částečně nebo vůbec. Tento plát 

je však nestabilní a na jeho rupturu nasedá trombus, který tepnu uzavírá. Naproti tomu 

stabilní aterosklerotický plát způsobující stabilní anginu pectoris zužuje průsvit cévy 

více než o 60 % [3]. 

Etiopatogeneze aterosklerózy je multifaktoriální a stále neznáme jednoznačnou 

příčinu vzniku tohoto chronického onemocnění cévní intimy, známe však faktory, které 

na jejím vzniku participují. Jedná se o rizikové faktory, které se dají ovlivnit 

či o neovlivnitelné rizikové faktory [3, 4]. Tyto rizikové faktory poškozují endotel 

a přispívají tak ke vzniku endoteliální dysfunkce, přičemž zásadní roli hraje vysoká 

hladina LDL cholesterolu v krvi. Tento rizikový faktor spolu s hypertenzí, kouřením, 

diabetem mellitus a nízkou hladinou HDL cholesterolu řadíme mezi ovlivnitelné 

rizikové faktory [1, 2]. 

Zabránění komplikacím aterosklerózy a zlepšení prokrvení postižených orgánů je 

cílem léčby aterosklerózy, při které vedle sebe stojí farmakologická léčba s léčbou 

nefarmakologickou. Velký důraz je kladen na intenzivní ovlivňování rizikových 

faktorů, což může zpomalit progresi onemocnění [3]. 
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2. Stavba cév 

Stavba cévní stěny se liší u jednotlivých částí cévního řečiště v závislosti 

na funkci daných úseků. Mezi tyto úseky patří tepny, ty se dále větví na arterioly, které 

ústí v kapiláry. Dalšími částmi jsou tenké venuly a žíly [4]. Cévní stěny se obecně 

skládají z endotelu, hladké svaloviny a mezibuněčné hmoty a rozlišujeme u nich tři 

vrstvy. Právě stavba těchto vrstev, kterými jsou tunica intima, tunica media a tunica 

adventitia, je příčinnou odlišnosti jednotlivých částí cévního řečiště. Membrana elastica 

interna je elastická blanka, kterou můžeme najít mezi intimou a medií cév a membrána 

elastica externa se nachází mezi vrstvou tunica media a tunica adventitia.  

Hlavním rozdílem mezi stavbou stěny tepen a žil je složení a tloušťka jejich 

střední vrstvy - tunica media (viz obr. 1). Tato vrstva je slabší ve stěně žil než ve stěně 

tepen a v tepnách v ní najdeme více svalových buněk a elastických vláken, přičemž 

hlavním důvodem těchto rozdílů je vyšší střední tlak v tepnách [5]. 

Obrázek č. 1: Schematické porovnání stavby cévní stěny tepny a žíly 

Porovnání stavby cévní stěny tepny (artérie) a žíly (vény) z hlediska zastoupení 

jednotlivých vrstev (tunica intima, tunica media a tunica adventitia). 

http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/7/79/Arterie_vena.png/400px-

Arterie_vena.png (cit. 2013-12-12) 

 

2.1 Stavba cévní stěny tepny (viz obr. 2) 

Vnitřní tunica intima je tvořena jednovrstevným endotelem tvořícím souvislou 

ochranou plochu a dále pak velice tenkou vrstvou subendotelového vaziva. Toto vazivo 

se skládá převážně z mezibuněčné hmoty. Najdeme zde jen velice málo buněk, což se 

http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/7/79/Arterie_vena.png/400px-Arterie_vena.png
http://www.wikiskripta.eu/images/thumb/7/79/Arterie_vena.png/400px-Arterie_vena.png
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ale v průběhu věku mění, jelikož se zde začnou vyskytovat buňky hladké svaloviny 

z tunica media. Tyto hladké svalové buňky nezpůsobují kontrakci, ale produkují 

mezibuněčnou hmotu [5]. 

Hladkou svalovinou je tvořena střední vrstva - tunica media, kdy buňky této 

hladké svaloviny můžou být uspořádány cirkulárně nebo mohou být ve spirálách 

obklopeny kolagenními a elastickými vlákny. V závislosti na obsahu svalové a elastické 

složky rozlišujeme tepny svalového typu a tepny typu elastického. Svalový typ tepen je 

zastoupen více a najdeme ho jak u středně velkých tepen, tak u tepen daleko tenčích. 

Typickým příkladem tepny elastického typu je aorta, která napomáhá převedení 

pulsující krve ze srdce do kontinuálního proudění a plní tak funkci pružníku [4, 5]. 

Obrázek č. 2: Stavba cévní stěny tepny 

Můžeme zde vidět jednotlivé vrstvy stěny (tunica intima TI, tunica media TM a tunica 

adventitia TA), jejich vzhled a umístění ve stěně tepny. 

http://www.medicalhistology.us/twiki/pub/Main/ChapterFiveSlides/a28_muscular_arter

y_renal_artery_10x_af_labeled.jpg(cit. 2013-12-13) 

 

Na střední vrstvu z jedné strany nasedá membrana elastica interna (odděluje medii 

od intimy) a membrana elastica externa ze strany druhé (odděluje medii od adventicie) 

(viz obr. 3(a)), obě složené z elastických vláken produkovaných hladkými svalovými 

buňkami. Membrana elastica externa je dobře rozpoznatelná jen u velkých tepen.  

http://www.medicalhistology.us/twiki/pub/Main/ChapterFiveSlides/a28_muscular_artery_renal_artery_10x_af_labeled.jpg
http://www.medicalhistology.us/twiki/pub/Main/ChapterFiveSlides/a28_muscular_artery_renal_artery_10x_af_labeled.jpg
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Ve vnější vrstvě, která se nazývá tunica adventitia, nalezneme nervová vlákna 

a krevní cévy zásobující tuto vrstvu krví a také lymfatické cévy. Tato vrstva je tvořena 

vazivem [4, 5]. 

2.2 Stavba cévní stěny arterioly 

Arterioly jsou nejtenčí tepny s malým průsvitem, ale jejich stěna je celkem silná. 

Je tvořena endotelem a hladkými svalovými buňkami uspořádanými do tenké vrstvy. 

Hladké svalové buňky umí rychle měnit průsvit cévy, díky čemuž regulují průtok 

cévním řečištěm. V arteriolách též najdeme četná nervová vlákna [4]. 

2.3 Stavba cévní stěny kapiláry 

Velmi úzké cévy s měnitelným průsvitem se nazývají kapiláry a jejich stěny jsou 

složené z jedné jediné vrstvy endotelových buněk (viz obr. 3(c)). Struktura 

endotelových buněk závisí na místech jejich výskytu. Někde můžeme nalézt souvislou 

stěnu kapiláry a někde naopak stěna obsahuje četné póry, což můžeme pozorovat 

u tzv. fenestrovaných kapilár. Speciální stavba endotelové vrstvy je uzpůsobena látkové 

výměně probíhající v kapilárách [4]. 

2.4 Stavba cévní stěny venuly 

V nejtenčích žílách (venulách) již opět rozlišíme tři vrstvy cévní stěny, kterými 

jsou tunica intima, tunica media a tunica adventitia. Tunica media obsahuje vrstvu 

hladkých svalových buněk, která je poměrně tenká, a nenajdeme zde elastická vlákna. 

Součástí tunica adventitia je silná vrstva vaziva s podélně uspořádanými kolagenními 

vlákny [4]. 

2.5 Stavba cévní stěny žíly 

U žilní stěny nenajdeme tak zřetelné členění na tři vrstvy jako u tepen. Zatímco 

stavba intimy se v podstatě neliší od intimy tepen, slabá tunica media obsahuje 

minimum svalových buněk uspořádaných spíše podélně než cirkulárně. V hojném počtu 

se zde vyskytují elastická a kolagenní vlákna. Tunica adventitia žilní stěny je méně 

inervovaná, ale nalezneme zde větší počet krevních cév v porovnání s touto vrstvou 

stěny u tepen (viz obr. 3(b)). 
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Zvláštností žil jsou žilní chlopně. Vyskytují se hlavně v žílách končetin a jsou to 

zdvojení intimy, které brání zpětnému toku krve [5]. 

Obrázek č. 3:Srovnání cévních stěn tepny, žíly a kapiláry 

Na obrázku je porovnání stavby cévní stěny tepny (a), žíly (b) a kapiláry (c), struktura 

jednotlivých vrstev (tunica intima, tunica media a tunica adventitia) tepny a žíly 

a jednoduchá struktura kapiláry. 

http://classconnection.s3.amazonaws.com/996/flashcards/1030996/png/artery_vein1132

8771849840.png (cit. 2013-12-13) 

 

http://classconnection.s3.amazonaws.com/996/flashcards/1030996/png/artery_vein11328771849840.png
http://classconnection.s3.amazonaws.com/996/flashcards/1030996/png/artery_vein11328771849840.png
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3. Ateroskleróza 

 Ateroskleróza je nejčastější formou patologické změny cévní stěny zvané 

arterioskleróza. Arterioskleróza je obecný pojem zahrnující změny elasticity cévní stěny 

a zúžení průsvitu tepen, u aterosklerózy se tak děje v důsledku ukládání krevních lipidů 

ve stěně tepen. Toto hromadění lipidů navozuje následné hromadění zánětlivých buněk, 

které se podílejí na vzniku zánětlivé reakce. Dále se v subendotelovém vazivu intimy 

ukládají buňky hladké svaloviny, které do intimy migrovaly z tunica media. Vznikají 

tak aterosklerotické pláty, jejichž důsledkem je stenóza tepen a možnost eroze a ruptury 

plátu s nebezpečím tvorby krevní sraženiny, která může cévu úplně uzavřít. Toto 

nedokrvení zásobované oblasti může vyústit v ischemickou nekrózu tkáně. Dalším 

následkem poškození stěny tepny může být aneurysma [3, 5]. 

Ateroskleróza se klinicky manifestuje např. ischemickou chorobou srdeční, 

ischemickou chorobou dolních končetin nebo cévní mozkovou příhodou. Je důležité 

říci, že právě kardiovaskulární choroby, které jsou ve většině případů klinickými 

projevy aterosklerózy, jsou hlavní příčinou smrti v průmyslově rozvinutých zemích [3]. 

3.1 Rizikové faktory aterosklerózy 

Na vznik aterosklerózy mají vliv rizikové faktory, které se dají rozdělit 

na neovlivnitelné a ovlivnitelné.  

Do neovlivnitelných rizikových faktorů aterosklerózy řadíme věk, pohlaví 

a rodinnou anamnézu. Riziko vzniku a rozvoje aterosklerózy roste s věkem, náchylní 

jsou muži po 45. roce a ženy po 55. roce. Mužské pohlaví je pohlavím rizikovějším. 

S přihlédnutím k dědičnosti nese vyšší riziko vzniku onemocnění ten, v jehož rodinné 

anamnéze se objevily předčasné projevy aterosklerózy u mužů před 55. rokem života 

a u žen před 65. rokem života [3]. 

Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory jsou dyslipidémie, kouření, 

hypertenze a diabetes mellitus [1]. 
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3.1.1 Dyslipidémie 

Tato častá metabolická odchylka, při níž je v krvi vysoká koncentrace 

lipoproteinů, může vyústit v rozvoj aterosklerózy. 

 Lipoproteiny jsou transportní formou lipidů (tj. cholesterol, triacylglyceroly, 

fosfolipidy a volné mastné kyseliny) v krvi a jejich součástí je kromě již zmíněných 

lipidů také jedna či více molekul bílkovinné povahy, které nazýváme apolipoproteiny. 

Rozeznáváme více druhů lipoproteinů zastávajících různé funkce. Chylomikrony 

tvořené v enterocytech mají za úkol přenést triacylglyceroly (TAG) a cholesterol 

z potravy do tkání, kde se jako zdroj energie využívají volné mastné kyseliny (VMK) 

odštěpené z chylomikronů enzymem zvaným lipoproteinová lipáza (LPL). Naopak TAG 

syntetizované v našem těle jsou spolu s cholesterolem do tkání přepravovány ve formě 

velmi nízko denzitního lipoproteinu (VLDL), přičemž po odštěpení TAG pomocí LPL 

ve tkáních se z VLDL tvoří nízko denzitní lipoprotein (LDL) bohatý na estery 

cholesterolu. LDL je poté vychytáván játry pomocí LDL-receptorů. Tyto receptory však 

nevychytávají oxidované LDL částice, které se mohou tvořit při zvýšené koncentraci 

LDL v krvi. Velmi důležitým lipoproteinem je vysoce denzitní lipoprotein (HDL), jehož 

úkolem je přenášet cholesterol zpět z tkání do jater [6]. (viz obr. 4) 

Obrázek č. 4:Funkce a lipoproteinů 

Funkce jednotlivých lipoproteinů při transportu lipidů krví (transport cholesterolu 

pomocí HDL z tkání do jater, transport cholesterolu do tkání pomocí LDL a přenos 

TAG ve formě VLDL). 

http://www.herbalzym.com/wp-content/uploads/2010/03/liver-lipoproteins-color1.png 

(cit. 2014-2-23) 

 

 

 

 

 

http://www.herbalzym.com/wp-content/uploads/2010/03/liver-lipoproteins-color1.png
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Hlavním problémem je, pokud se v krvi vyskytuje nadbytek LDL cholesterolu, 

triacylglycerolů a naopak nedostatek HDL cholesterolu [3]. Zatímco klinické 

a preklinické důkazy prokázaly, že snížení hladiny LDL cholesterolu může pomoci 

tlumit vaskulární zánět a předchází počátku akutních trombotických komplikací 

aterosklerózy, tak naopak HDL cholesterol je v mnohých studiích označen jako velice 

silný kardioprotektivní faktor [7, 8]. Proto je důležité jak snížení koncentrace LDL 

(pokles koncentrace o 1 % vede ke snížení kardiovaskulárního rizika asi o 2 %) tak i 

zvyšování koncentrace HDL cholesterolu kvůli odstranění negativního působení vysoké 

koncentrace LDL cholesterolu [1]. 

Doporučované cílové hodnoty sérových lipidů jsou v ČR v současnosti hodnoty 

celkového cholesterolu pod 5,0 mmol/l, LDL cholesterolu pod 3,0 mmol/l, TAG 

pod 2,0 mmol/l a HDL cholesterolu nad 1,0 mmol/l. Kromě farmakologické léčby vede 

k úpravě lipidového spektra také pravidelná fyzická aktivita (po 30 minutách fyzické 

aktivity vykonávané 4-5x týdně lze dosáhnout zvýšení HDL cholesterolu a snížení 

TAG), změna stravovacích návyků a dosažení ideální váhy [6]. 

Možnou alternativou ke zvýšení hladiny HDL cholesterolu a snížení hladiny LDL 

cholesterolu s cílem redukovat rizika kardiovaskulárních onemocnění by mohla být 

inhibice tzv. „cholesterol ester transfer proteinu“ (CETP), přičemž úkolem tohoto 

transportního proteinu je přenos esterů cholesterolu z HDL na LDL a VLDL [6, 9]. 

Bohužel se během studie vyskytly vedlejší účinky CETP inhibitorů a hypotetický přínos 

těchto látek byl v určitých případech kompenzován toxickým efektem. Stále se však 

pracuje na dalších látkách z této skupiny se solidními bezpečnostními profily a efektivní 

lipidovou modifikací [10]. 

Dalšími objekty studií jsou právě ty HDL komponenty, které působí 

ateroprotektivním vlivem. Jelikož kromě apolipoproteinu AI (apoAI) a apoAII je 

součástí HDL více než třicet jiných proteinů a některé z nich se podílí na lipidovém 

metabolismu a vaskulárním zánětu, tak právě tyto HDL modulátory mohou být 

potencionálním cílem nových léčiv [9, 11]. 
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3.1.2 Kouření 

Kouření cigaret je velice silným rizikovým faktorem nejen samotné aterosklerózy 

ale také jejích projevů, přičemž riziko ischemické choroby srdeční kuřáka po jedné 

vykouřené krabičce cigaret za den je vyšší asi 3-5x oproti nekuřákovi [1]. 

Jedním z důsledků kouření je negativní ovlivnění koncentrace lipidů v krvi, kdy 

dochází k poklesu koncentrace HDL cholesterolu a vzrůstu koncentrace LDL 

cholesterolu a TAG. Velkým problémem je také vyšší aterogenita LDL cholesterolu, 

jelikož kouření zapříčiňuje jeho zvýšenou oxidaci a takový LDL cholesterol není 

vychytáván LDL receptory v játrech [6]. Kouření dále může způsobovat relativní 

hypoxii, přechodný vzestup krevního tlaku, má prokoagulační účinky a může 

odstartovat poškození endotelu cév. Pokud kuřák s kouřením přestane, může se, co se 

týče rizika ischemické choroby srdeční, dostat na úroveň nekuřáka po dvou letech 

od zanechání kouření [1]. 

3.1.3 Hypertenze 

Arteriální hypertenze je nejčastějším chronickým onemocněním, její prevalence se 

pohybuje mezi 30-35 % s vysokým nárůstem v závislosti na pokročilejším věku, což 

z ní dělá základní rizikový faktor aterosklerózy. Je prokázána jednoznačná závislost 

kardiovaskulární mortality a morbidity na výši krevního tlaku, u hypertonických mužů 

středního věku může být riziko aterosklerotických komplikací až 5x vyšší než u osob 

s normálními hodnotami krevního tlaku. Přitom rizikovější je zvýšení systolického tlaku 

v porovnání se zvýšením diastolického tlaku. Hodnota tlaku, kterou dosáhneme snížení 

kardiovaskulárního rizika, je tlak pod 140/90 mm Hg [1, 12]. 

3.1.4 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus je zásadním rizikovým faktorem z důvodu hojnému výskytu 

nemoci v populaci (7 % populace ČR jsou nahlášení diabetici, další více než 2 % 

populace jsou doposud nediagnostikovaní diabetici), ale také kvůli častému souběžnému 

výskytu jiných rizikových faktorů jako je hypertenze a dyslipidémie. Správná 

kompenzace nemoci spolu s ovlivněním dalších přítomných rizikových faktorů 

aterosklerózy vede k předcházení makrovaskulárních komplikací diabetu mellitu, 

kterými jsou právě infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Mechanismem, 
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kterým může diabetes mellitus urychlovat aterosklerózu, je modifikace lipoproteinů 

glykací a glykooxidací [13]. 

3.2 Stupně vývoje aterosklerózy 

Vývoj aterosklerózy se dá popsat v několika stupních podle morfologické stavby 

aterosklerotické léze, kdy rozlišujeme stupeň I-VI. Růst léze ve stádiu I-IV přičítáme 

hlavně akumulaci lipidů. Stádium pěnových buněk a tukových proužků můžeme u lidí 

nalézt již v prvních deseti letech života, III. a IV. stupeň vývoje léze je běžný u lidí 

kolem 30. roku života a od čtvrté dekády života se může vyskytovat stupeň V a VI 

i s jeho možnými následky [1]. (viz obr. 5) 

V I. stupni rozvoje aterosklerotické léze můžeme v intimě najít pouze izolované 

pěnové buňky („foam cells“), tedy makrofágy naplněné kapénkami lipidů.  

Ve II. stupni začínají tyto pěnové buňky tvořit souvislou vrstvu – tzv. tukové 

proužky („fatty streaks“), které mohou progredovat, a obsahují více hladkých svalových 

buněk, makrofágů a pěnových buněk. Objevují se ale také tukové proužky, které 

neprogredují.  

III. stupeň je charakteristický extracelulárně uloženými lipidy na rozdíl 

od II. stupně vývoje aterosklerotické léze, kde byly lipidy především charakteru esterů 

cholesterolu uloženy intracelulárně. U extracelulárních lipidů se jedná o převážně volný 

cholesterol s větším množstvím mastných kyselin. 

Ve IV. stupni, kdy se v intimě cévy začíná objevovat tzv. atherom, pokračuje 

ukládání extracelulárních lipidů, které tvoří lipidové jádro. V tomto jádře se hromadí 

krystaly cholesterolu a ukládá se zde kalcium. Lipidové jádro je od endotelu odděleno 

vrstvou obsahující centrálně umístěné makrofágy a hladké svalové buňky spíše 

při okrajích. 

Stupeň V, kde v lézi nacházíme pojivovou tkáň bohatou na kolagen, se dále dělí 

podle toho, zda se zde vyskytuje lipidové jádro nebo nikoli a zda je toho jádro 

kalcifikováno. Poslední VI. stupeň je vlastně stupněm IV. nebo V., kde došlo k ruptuře, 

hemoragii nebo kde dochází ke tvorbě trombu. Tento trombus může být vpraven 

do aterosklerotické léze, kde může způsobovat cévní okluzi nebo cestovat krevním 

řečištěm a zapříčinit tak kardiovaskulární komplikace aterosklerózy [1]. 
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Obrázek č. 5:Vývoj aterosklerózy 

Přehled vývoje aterosklerózy, jednotlivé stupně (I. – VI. stupeň aterosklerózy), časový 

průběh a vzhled jednotlivých stupňů ateroskleróz. 

https://d15mj6e6qmt1na.cloudfront.net/i/1909958/600.jg (cit. 2013-12-18) 

 

3.3 Struktura aterosklerotické léze 

Aterosklerotická léze je místem, kde dochází ke ztluštění intimy větších a středně 

velkých arterií, a se skládá z lipidů, zánětlivých buněk, buněk hladké svaloviny 

a pojivové tkáně [14]. 

Tukové proužky jsou stádiem aterosklerózy, kdy není významně omezen průtok 

cévou. Tukové proužky mají žlutou barvu a jsou složeny převážně z pěnových buněk. 

Pěnové buňky mohou vzniknout buď z makrofágů hromaděním lipidů nebo z hladkých 

svalových buněk transportovaných z medie do intimy, v nichž se opět akumulují estery 

cholesterolu. Dále zde najdeme T-lymfocyty [2]. 

Atherom může mít stejně jako tukové proužky žlutavou barvu, ale může být také 

bledě šedivý. Jeho barva závisí na množství tuků. Tyto většinou ohraničené pláty tuhé 

konzistence již výrazně vyplňují lumen cévy a může docházet k úplné obstrukci. Kromě 

makrofágů měnících se na pěnové buňky, můžeme v atheromu najít v hojném počtu 

také hladké svalové buňky a T-lymfocyty. Veškerý obsah atheromu je tvořen těmito 

https://d15mj6e6qmt1na.cloudfront.net/i/1909958/600.jg
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složkami obklopenými kolagenní matrix. Ve spodních vrstvách již může docházet 

k nekróze buněčných elementů [2]. 

Komplikované léze jsou posledním stádiem aterosklerózy a vznikají 

z předchozích stádií mohutnou kalcifikací nekrotických ložisek [2]. 

Složení zralého aterosklerotického plátu můžeme rozčlenit na lipidové jádro 

a kolagenovou tkáň, která toto jádro kryje. Lipidové jádro, které je složené 

z cholesterolu, esterů cholesterolu a z pěnových buněk, může být buď měkké kvůli 

vysokému obsahu esterů cholesterolu, nebo tvrdší obsahuje-li více krystalů cholesterolu. 

Fibrózní kryt, který najedeme pod endotelovými buňkami, má různou pevnost 

v závislosti na obsahu kolagenu a množství hladkých svalových buněk kolagen 

produkujících. Podle složení lipidového jádra a množství kolagenu ve fibrózním krytu 

rozeznáváme dva typy aterosklerotických plátů – stabilní a nestabilní plát [1]. 

3.4 Typy aterosklerotických plátů 

Stabilní plát je typem aterosklerotického plátu s obsahem menšího množství tuků. 

Tento plát sice způsobuje obstrukci cév, ale nedochází k jeho ruptuře, na kterou by 

mohla nasednout trombóza a způsobit tak komplikace. Tento typ plátu tak i v případě 

rozsáhlého nálezu nezpůsobuje výrazné klinické symptomy [2]. Tento 

ač hemodynamicky výrazný leč život neohrožující plát je kryt silnou fibrózní čepičkou 

složenou z kolagenních a elastických vláken. Pod touto fibrózní čepičkou můžeme najít 

malé lipidové jádro, větší množství hladkých svalových buněk a méně zánětlivých 

buněk [1]. (viz obr. 6).  

Nestabilním plátem nazýváme takový typ plátu, kde se vyskytuje vysoké 

množství tuků a který má tendenci k ruptuře a následné trombóze. Platí, že i daleko 

menší hemodynamicky nevýznamný nestabilní plát může způsobit daleko vážnější 

zdravotní komplikace (infarkt myokardu, akutní koronární syndrom, atd.) než větší plát 

stabilní [2]. Jeho součástí je velké nekrotické jádro zabírající přibližně jednu čtvrtinu 

plochy plátu, tenkou fibrózní čepičku obvykle menší než 65µm, velké množství 

makrofágů a zánětlivých buněk, kalcifikace a proliferaci vasa vasorum [15, 16, 17]. (viz 

obr. 6)  

Velké množství zánětlivých buněk zvyšuje pravděpodobnost ruptury plátu 

a nasedající trombózy, jelikož makrofágy nejen produkují proteolytické enzymy 
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zeslabující fibrózní kryt, ale také cytokiny hrající roli při vzniku trombu [1]. 

Angiogeneze je dalším ukazatelem pokročilé aterosklerózy a je tak jednou 

z charakteristik nestabilního plátu. Právě hypoxie, která kompenzuje limitovanou difuzi 

kyslíku do rozsáhlých aterosklerotických plátů, hraje roli ve spouštění mikrovaskulární 

proliferace. Nové mikroskopické cévy pocházejí z vasa vasorum v adventitii [18, 19, 

20]. 

Během progrese aterosklerózy umírají endoteliální buňky, makrofágy a hladké 

svalové buňky a to buď procesem apoptózy nebo nekrózy [21]. Právě rozpad pěnových 

buněk, ztráta hladkých svalových buněk a produkce matrix metalloproteináz 

aktivovanými leukocyty vede k tvorbě nestabilních na lipidy bohatých jader a křehké 

fibrózní čepičky, která má tendenci k ruptuře [22, 23]. 

Obrázek č. 6:Rozdíly – stabilní a nestabilní plát 

Rozdíl mezi stabilním a nestabilním aterosklerotickým plátem (ve velikosti lipidového 

jádra, tloušťce fibrózní čepičky, množství přítomných makrofágů, tvorbě nových cév, 

přítomnosti krvácení a vzniku ruptury s nasedajícím trombem). 

http://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/303/3131712/3131712_CCR-7-22_F1.png 

(cit. 2014-03-03) 

 

 

http://openi.nlm.nih.gov/imgs/512/303/3131712/3131712_CCR-7-22_F1.png
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4. Endotel a endoteliální dysfunkce  

4.1 Endotel - stavba 

Endotel, který je složkou vrstvy cévní stěny (tunica intima) je tvořen jednou 

vrstvou buněk, které nasedají na bazální laminu. Tato vrstva endotelových buněk 

odděluje cévní lumen uvnitř cévy od dalších vrstev cévní stěny a reguluje tak průnik 

součástí plazmy do stěny cévy, kdy k tomuto slouží vytvořené mezibuněčné 

spoje - zonulae adherentes, tight junctions a gap junctions. Další důležitou součástí, 

díky které je povrch endotelových buněk nesmáčivý a schopný vazby různých molekul 

ovlivňujících pochody uvnitř cévní stěny, je silná vrstva glykokalyx na luminálním 

povrchu [5]. Kolem endotelových (nebo také endoteliálních) buněk nalezneme 

tzv. pericyty, což jsou buňky obsahující kontraktilní elementy např. aktin a myozin, 

které mohou ovlivňovat propustnost endotelu [1]. 

4.2 Endoteliální buňky – funkce 

Podlouhlé endoteliální buňky jsou vysoké 5 μm, dlouhé 25-50 μm a široké 

10-15 μm. Tato výstelka všech krevních cév, která váží u dospělého člověka podle 

různých autorů od 1,5 kg až po 3 kg, vykonává celou řadu fyziologických funkcí a je 

metabolicky aktivní. Úkolem endotelu není pouze plnit funkci mechanické bariéry, ale 

endoteliální buňky také zasahují do metabolismu a jsou schopné sekrece různých 

působků a to jak za fyziologických podmínek, tak i za podmínek endoteliální dysfunkce 

[2, 24]. Za fyziologických podmínek pomáhá endotel regulovat krevní srážení, asistuje 

při imunitní odpovědi a kontroluje objem tekutin a množství elektrolytů a jiných 

substancí, které pronikají z krve do tkání. S jeho pomocí dochází k dilataci a konstrikci 

krevních cév [25]. 

4.2.1 Regulace propustnosti 

Endotel je místem transportu mnohých látek do cévní stěny a to od látek 

jednoduchých jako je např. voda a ionty, až po makromolekuly (bílkoviny krevní 

plazmy a lipoproteiny) a některé buňky. Endotel je také místem styku mnohých látek se 

svými receptory vyskytujícími se na povrchu endoteliálních buněk. Najdeme zde 

receptory pro inzulin, histamin a také receptory pro LDL cholesterol [1]. Endotel 

na svém povrchu exprimuje adhezivní molekuly, kterými jsou např. intracelulární 
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buněčná adhezivní molekula 1 (ICAM-1) a vaskulární buněčná adhezivní molekula 1 

(VCAM-1) nebo E-selektin a které jsou odpovědné za přestup leukocytů do cévní stěny 

[24]. Jsou však části cévního řečiště, kde je vytvořena difúzní bariéra, aby bylo 

zabráněno pasivnímu transportu některých makromolekul do subendoteliálních vrstev. 

Tuto barieru tvoří spoje mezi buňkami typu tight junction [5]. 

4.2.2 Tvorba antitrombogenního a antiadherentního povrchu 

Důležitou funkcí endotelu je jeho schopnost podílet se na zabránění tvorbě krevní 

sraženiny. Naopak endoteliální buňky přispívají k vzniku krevní sraženiny v případě, 

kdy dojde k poškození cévy. Tyto funkce jsou závislé na endotelové sekreci různých 

proteinů, proteoglykanů a srážecích faktorů. Trombocyty a leukocyty se nejsou 

za fyziologických podmínek schopny přichytit na povrch endoteliálních buněk krytých 

vrstvou glykokalyx [5]. 

4.2.3 Udržování cévního tonu 

Endotel je schopný regulovat průsvit cév tím, že syntetizuje faktory 

schopné vazodilatace (oxid dusnatý, prostacykliny) či vazokonstrikce (endotelin, 

tromboxan A2).  

Jeden z nejdůležitějších vazodilatačních faktorů oxid dusnatý (NO) je 

syntetizován  syntázou oxidu dusnatého (eNOS), kterou najdeme v endoteliálních 

buňkách [1, 5]. Podněty, na které reaguje eNOS tvorbou oxidu dusnatého, jsou smykové 

napětí krevního proudu (tzv. „shear-stress“), hypoxie atd. NO nemá jen vazodilatační 

funkci, ale působí také jako inhibitor migrace hladkých svalových buněk do intimy. 

Dále také brání adhezi a agreraci trombocytů. NO a další vazodilatační působek 

prostacyklin navzájem umocňují své působení.  

Jako protiváha k látkám s vazodilatačními účinky je endotelem syntetizován 

endotelin. Jeho vazokonstrikční působení je nejvíce patrné při dysfunkci endotelu, 

jelikož je za fyziologických podmínek vyvažováno účinkem vazodilatačních působků. 

Endoteliální buňky mohou k tvorbě endotelinu stimulovat např. trombin nebo 

oxidovaný LDL [24, 26, 27]. 
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4.2.4 Syntéza a sekrece dalších působků 

Endotel produkuje nejen komponenty extracelulární matrix, kterou najdeme 

v subendotelovém vazivu v tunica intima, ale je také schopen syntézy a sekrece dalších 

působků během endoteliální dysfunkce. Může se jednat např. o cytokiny, chemotaktické 

růstové faktory pro monocyty atd. [1, 5]. 

4.3 Endoteliální dysfunkce a faktory modifikující její rozvoj 

Endoteliální dysfunkce omezuje schopnost endotelu plnit jednu nebo i více z jeho 

funkcí. Nazýváme tak fázi předcházející rozvoji aterosklerotických lézí, která je 

charakteristická pouze funkčními změnami endotelu a může vyústit v tvorbu 

aterosklerotických plátů [28, 29]. 

Tyto funkční změny způsobují vyšší propustnost cévní stěny, což vede k poruše 

rovnováhy mezi vazoaktivními a hemokoagulačními působky. Tato nerovnováha 

navozuje pokles vazodilalatace, prozánětlivý a protrombotický stav [3, 30]. 

Následuje uvolňování proliferačních a růstových faktorů, přitahování monocytů, 

adherence a agregace trombocytů. Endotel se stává prostupnější pro lipoproteiny, které 

se v cévní stěně akumulují a jsou následně oxidovány. Takto modifikované lipoproteiny 

aktivují makrofágy nahromaděné ve stěně a dochází tak k dalšímu rozvoji 

aterogeneze [1]. 

Činitelé ovlivňující rozvoj endoteliální dysfunkce 

Existuje mnoho faktorů působících na endotel, které mohou vést k jeho dysfunkci. 

Můžeme mezi ně zahrnout vlivy imunologické, toxické a infekční [30]. 

Dalšími příčinami, které mohou vést k endoteliální dysfunkci, jsou 

např. hypertenze, hyperlipoproteinémie, hyperglykémie nebo kouření cigaret. Tyto 

činitelé jsou také rizikovými faktory aterosklerózy. Nesmíme také zapomínat na vliv 

charakteru prodění krve, jelikož fyzikální tlakové vlivy mohou modifikovat 

metabolickou aktivitu endoteliálních buněk a mohou tak navozovat dysfunkci 

endotelu [1, 2, 28]. 
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4.3.1 Oxid dusnatý 

Nedostatek oxidu dusnatého může být způsoben buď jeho vysokou spotřebou, 

nebo naopak nízkou tvorbou. Jelikož jednou z funkcí NO je antioxidační působení 

a ochrana LDL před oxidací superoxidem, tak vysoké množství volných radikálů může 

porušit rovnováhu NO a poškodit tak endotel.  Nízký „shear stress“, který se vyskytuje 

například v místech větvení tepen, může vyústit ve snížení tvorby NO a v důsledku toho 

také ve zvýšení množství makrofágů, hromadění LDL a tvorbu pěnových buněk. Dalším 

z důsledků nedostatku NO může být i prokoagulační, proagregační a prozánětlivé 

působení, což ve výsledku znamená endoteliální dysfunkci [1, 31]. 

4.3.2 LDL 

Při vysoké koncentraci LDL v plazmě je vysoká koncentrace LDL také v intimě, 

což může navodit vyšší propustnost endoteliálních buněk pro LDL a další molekuly. 

Nativní LDL vstupují do endoteliálních buněk buď přes LDL receptory nebo 

ve vezikulách a poté jsou degradovány nebo transcytózou přeneseny do intimy. LDL 

a proteoglykany extracelulární matrix spolu interagují, LDL tak zůstávají v intimě delší 

dobu a je zde vyšší riziko oxidace LDL. Modifikované (oxidované a glykované) LDL 

na rozdíl od nativní formy způsobují tvorbu pěnových buněk z makrofágů. Nativní 

formy do makrofágů vstupují skrze LDL receptory, což spustí zpětnou vazbu a další 

nativní LDL již do makrofágů nevstupují. Oxidované LDL jsou však makrofágy 

vychytávány a shromažďovány a to bez spuštění zpětné vazby. LDL receptory totiž 

modifikované lipoproteiny nerozpoznávají z důvodu peroxidace mastných kyselin 

vážících se na ligand pro LDL receptor a makrofágy je vychytávají skrz jiné receptory 

[1]. 

4.3.3 HDL 

HDL nás chrání před kardiovaskulárními onemocněními pomocí několika 

mechanismů. Zásadní funkcí HDL není jen reverzní transport esterů cholesterolu 

z pěnových buněk atheromu do jater, ale také jeho protizánětlivé, antitrombotické, 

antioxidační působení a podpora endoteliální funkce [32, 33]. HDL mimoto také 

stimuluje syntázu oxidu dusnatého, čím zvyšuje jeho tvorbu [1]. Studie však naznačují, 

že složení mastných kyselin v jednom jídle bohatém na tuky modifikovalo schopnost 

HDL chránit endotel, přičemž se přišlo na to, že konzumace polynenasycených 
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mastných kyselin zvýšila protizánětlivé vlastnosti HDL a konzumace nasycených tuků 

je snížila. Mechanismus tohoto efektu je nejistý, ačkoli to může být výsledek 

minoritních změn ve fosfolipidovém složení HDL. Zatím není jasné, zda změny 

ve složení tuků v potravě ovlivňují i jiné funkce HDL [34, 35]. 

4.3.4 Kouření 

Kouření cigaret navozuje endoteliální dysfunkci přímo svým toxickým působením 

nebo inaktivací NO skrz zvýšení tvorby volných radikálů. Kouření způsobuje 

endoteliální dysfunkci také tím, že ovlivňuje propustnost bazální membrány pro LDL, 

a zvýšený oxidační stres způsobený kouřením podporuje jeho oxidaci [1, 25]. 

4.3.5 Hypertenze 

Hypertenze, stejně jako kouření podporuje vstup LDL do endoteliálních buněk 

kvůli zvýšené propustnosti bazální membrány. Zvýšený tlak může poškozovat endotel 

jak mechanicky, tak i převahou vazokonstrikčních látek. Nedostatečná syntéza NO totiž 

může být důsledkem zvýšené aktivity osy renin-angiotensin-aldosteron. Pokles aktivity 

NO může být také následkem oxidačního stresu navozeného angiotensinem II [1]. 

4.3.6 Diabetes mellitus 

Vysoká hladina glukózy v těle může ve výsledku znamenat zvýšení volných 

radikálů a tím i zvýšený oxidační stres a inaktivaci NO. Mimoto při hyperglykémii 

dochází k modifikaci lipoproteinů a takto glykované LDL jsou vychytávány 

scavengerovými receptory makrofágů [1, 25]. 
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5. Adhezní molekuly a jejich role při adhezi 

leukocytů ke stěně cév 

Mechanismus rozvoje aterosklerózy je komplexní a zahrnuje poškození cévního 

endotelu, aktivaci zánětlivých buněk (monocytů-makrofágů, T-lymfocytů atd.) a jejich 

migraci do místa léze, proliferaci hladkých svalových buněk a akumulaci tuků v cévní 

stěně [36]. Jedním z klíčových kroků v procesu tvorby aterosklerotické léze je právě 

vniknutí leukocytů do tkáně pohybem přes endotel tzv. diapedézou [37]. 

Leukocyty nepřetržitě cirkulující v těle vstupují z krve do tkáně tak, že migrují 

mezi vaskulárními endoteliálními buňkami. Během této migrace se leukocyty zpočátku 

váží na endoteliální buňky skrze adhezivní molekuly. Nízká afinita leukocytů k endotelu 

v kombinaci se silou krevního toku má za následek rolování leukocytů na endoteliálních 

buňkách. Následně je afinita adhezních molekul zvýšena a leukocyty tak pevně přilnou 

k endotelu. Navázané leukocyty nakonec migrují mezi endoteliálními buňkami do tkáně 

[38, 39]. 

Endotel reaguje na aterogenní stimuly expresí dvou tříd adhezních molekul 

na svém povrchu, přičemž se jedná o třídu selektinů a třídu molekul imunoglobulinové 

nadrodiny, kam patří především intracelulární buněčná adhezivní molekula 1 (ICAM-1) 

a vaskulární buněčná adhezivní molekula 1 (VCAM-1). Následně jsou exprimovány 

leukocytární integriny a L-selektiny, což způsobuje přitažení a adhezi monocytů 

a T-lymfocytů k endotelu probíhající v několika po sobě jdoucích krocích [40]. 

Proces migrace leukocytů přes cévní endotel se skládá z následujících kroků:  

- přichycení a rolování: primární interakce mezi endotelem a leukocytem (viz obr. 7.1 

a 7.2) 

- pevná adheze: sekundární interakce mezi endotelem a leukocytem (viz obr. 7.4 a 7.5) 

- transendoteliální migrace (TEM) [41]. (viz obr. 7.6) 

Primární interakce mezi endotelem a leukocytem je zprostředkována selektiny 

[38, 42]. Během iniciálního rolovacího kroku se leukocyty stávají volně vázanými 

ke stěně cévy díky přechodným slabým interakcím mezi selektiny na aktivovaných 

endoteliálních buňkách a leukocytárními ligandy.   
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Dále dochází k aktivaci vyvolané chemokininovými signály. Leukocyty lokálně 

produkují cytokiny (např. TNF-α), které slouží k dvojímu účelu. Na jedné straně 

dochází k zahájení pozitivní zpětné vazby vyplívající z další produkce většího množství 

cytokinů a na té druhé ke zvýšení exprese adhezních molekul, kterými jsou 

intracelulární buněčná adhezivní molekula (ICAM-1) a vaskulární buněčná adhezivní 

molekula (VCAM-1), na povrchu endoteliálních buněk. Mimoto exprese specifických 

chemokinů (tj. interleukin-8 a další) endoteliálními buňkami přitahuje další leukocyty 

a umožňuje jim migraci na místo infekce.  

Pevná adheze leukocytů k endotelu je zprostředkována integriny α4β1 (VLA-4), 

LFA-1(CD11a/CD18) a Mac-1(CD11b/CD18) a tento krok je podporován zvýšením 

jejich afinity k adhezivním molekulám.  

Posledním krokem uzavírající kompletní zánětlivou kaskádu je transendoteliální 

migrace leukocytů [38, 42, 43, 44]. Přesná regulace tohoto procesu je zásadní, jelikož 

pokud probíhá TEM nadměrně nebo v nevhodných místech, může způsobit nejen 

aterosklerózu, ale také jiné zánětlivé poruchy jako je např. chronický zánět, 

roztroušenou sklerózu či revmatoidní artritidu [38, 42]. (viz obr. 7) 

Obrázek č. 7:Migrace leukocytů přes endotel 

Proces migrace leukocytů přes cévní endotel (přichycení a rolování pomocí selektinů, 

aktivace za účasti chemokinů, pevná adheze leukocytu pomocí VCAM-1 a ICAM-1 

a TEM). 

http://f1000.com/prime/reports/m/3/5/fig-1_mid.jpg/mid  (cit. 2014-02-09) 

 

http://f1000.com/prime/reports/m/3/5/fig-1_mid.jpg/mid
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5.1 Adhezní molekuly 

Adhezní molekuly hrají zásadní roli při hromadění leukocytů ve tkáni [41]. 

Zvýšená hladina rozpustných adhezních molekul může být naměřena u pacientů 

s aterosklerózou [45]. 

Známe dvě třídy adhezních molekul: 

- molekuly imunoglobulinové nadrodiny (VCAM-1 a ICAM-1) 

- třídu selektinů [40]. 

5.1.1 VCAM-1 

Jednou z endoteliálních adhezních molekul vázající leukocyty je vaskulární 

adhezivní molekula-1 (VCAM-1). VCAM-1 se podílí na patogenezi řady onemocnění, 

zejména zánětlivých [38, 39, 46]. 

VCAM-1 není za fyziologických podmínek běžně exprimována. Pokud je ale 

endotel vystavován zánětlivým cytokinům jako je tumor nekrotizující faktor (TNF) 

nebo interleukin 1b (IL-1b) a stává se aktivním, genová exprese je rychlejší a vede 

k expresi VCAM-1 na cévním endotelu [47]. VCAM-1 je v rozvíjející se 

aterosklerotické lézi exprimován také hladkými svalovými buňkami [48]. Další typy 

buněk produkující VCAM-1 jsou fibroblasty kryjící synoviální povrchy, chondrocyty, 

tkáňové makrofágy, epiteliální buňky thymu, dendritické buňky a pericyty nervových 

tkání [49]. 

Hlavním ligandem VCAM-1 je integrin a4β1 (VLA-4) [49]. Integrin VLA-4 

(viz obr. 8) je receptor a je tvořen 18α a 8β podjednotkami [50]. Tyto povrchové 

receptory dokáží rychle měnit konformaci své extracelulární doménové struktury a jsou 

schopny se při aktivaci shlukovat [51, 52]. VLA-4 integrin je členem α4 nadrodiny, 

která spolu s nadrodinou β2 integrinů spolupracuje na regulaci průchodu leukocytů 

do tkáně [53, 54]. 

Endoteliální buňky exprimují VCAM-1 při ateroskleróze v místech náchylných 

k tvorbě aterosklerotických lézí, ale najdeme je také při jiných zánětlivých pochodech 

jako je např. alergická encefalomyelitida, jelikož VCAM-1 přispívají k infiltraci 
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T-lymfocytů do mozku, či při astmatu, kdy je eozinofilní migrace do plic na VCAM-1 

závislá [55]. 

Co se týče struktury je VCAM-1 transmembránový protein a člen 

imunoglobulinové nadrodiny [56]. Tato imunoglobulinová nadrodina je důležitá 

pro rozvoj embrya a pro imunitní a zánětlivou odpověď. Strukturně je tento protein 

složen z krátké cytoplazmatické části a z extracelulární oblasti. Tento extracelulární 

region se skládá z šesti nebo sedmi imunoglobulinových částí [56, 57]. 

Mechanismus interakce VCAM-1 s integrinemα4β1 spočívá v tom, že adheze 

α4-integrinu leukocytů na VCAM-1 endoteliální buňky aktivuje signály pro stimulaci 

NADPH oxidázy endoteliální buňky. NADPH oxidáza vytváří v membráně endoteliální 

buňky nízkou hladinu reaktivních forem kyslíku (ROS). ROS aktivují místní matrix 

metaloproteinázy (MMP), které jsou prezentovány na povrchu leukocytů 

i endoteliálních buněk a které jsou zodpovědné za degradaci matrix pojivové tkáně [37, 

55]. 

NADPH oxidáza v buněčné membráně navíc urychluje produkci superoxidu, 

ze kterého se dismutací tvoří peroxid vodíku. Peroxid vodíku volně difunduje skrz 

buněčné membrány vysokou difúzní rychlostí (113 μm/s), která je jen o něco málo vyšší 

než difúzní rychlost vody (110 μm/s). Peroxid vodíku, který difunduje skrze membrány, 

může modulovat fosfatázy, které mění strukturu aktinu v endoteliálních buňkách [55]. 

Degradace extracelulární matrix metalloproteinázami a změny struktury aktinu 

v endoteliální buňce mají za následek zatažení endoteliální buňky v místě, kde se váže 

leukocyt. Tímto se otevře průchod, kterým mohou leukocyty procházet mezi 

endoteliálními buňkami. Výsledkem této aktivace NADPH oxidázy je migrace 

leukocytů, která je závislá na VCAM-1, což ukazuje, že endoteliální buňky hrají aktivní 

roli v migraci leukocytů [55]. 

5.1.2 Další adhezní molekuly 

Dalším členem imunoglobulinové nadrodiny je intracelulární buněčná adhezivní 

molekula 1 (ICAM-1), která je také hraje roli v procesu aterosklerózy, pravděpodobně 

při regulaci vniknutí monocytů do míst náchylných na tvorbu aterosklerotického plátu. 

Právě těchto v místech je exprese ICAM-1 zvýšena a je regulována prozánětlivými 

podněty [58]. 
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ICAM-1 je transmembránový protein, který je tvořen  pěti extracelulárními 

imunoglobulinovými částmi, transmembránovou částí a malou intracelulární částí 

skládající se z 28 aminokyselin s COOH koncem. Je exprimován převážně epiteliálními 

a endoteliálními buňkami, makrofágy, monocyty, B-lymfocyty a T-lymfocyty, 

fibroblasty a dendritickými buňkami thymu, lymfatických uzlin, gastrointestinálního 

traktu, kůže, jater a hemopoetickými buňkami kostní dřeně [59]. 

Jedním z hlavních ligandů ICAM-1 je integrin LFA-1 (CD11a/CD18). Všechny 

leukocyty exprimují tento integrin, který je členem β2 nadrodiny integrinů. LFA-1 váže 

také intracelulární adhezivní molekulu 2 (ICAM-2) patřící do stejné imunoglobulinové 

nadrodiny jako ICAM-1. Dalším hlavním ligandem ICAM-1 je integrin Mac-1 

(CD11b/CD18) [53, 60]. 

Dalšími adhezivními molekulami jsou selektiny, do jejichž skupiny řadíme L-, 

P- a E- selektiny, což jsou lektiny C-typu, které zprostředkovávají počáteční zachycení, 

vazbu a rolování leukocytů po endotelu [61]. 

L-selektin je exprimován na většině cirkulujících leukocytů. L-selektin reguluje 

migraci leukocytů do aorty, která je zasažena aterosklerózou, ale i vstup T 

a B-lymfocytů do zdravé tkáně je závislý na L-selektinu. Z toho vyplívá, že 

L-selektinové ligandy jsou exprimovány jak v normální aortální stěně, tak i v aortální 

stěně náchylné na tvorbu aterosklerotických plátů. L-selektinovým ligandem je 

P-selektin glykoproteinový ligand -1 (PSGL-1), přičemž tato interakce zprostředkovává 

sekundární přichycení leukocytů (viz obr. 8), takže je velice důležitá pro účast 

L-selektinu na vstupu leukocytů do aortální stěny [58]. 

P-selektin je exprimován v endotelu, kde probíhá akutní nebo chronický zánět. 

Tento selektin zprostředkovává primární rolovací krok monocytů, neutrofilů, B-buněk 

atd. [61]. P-selektin váže PSGL-1, který je exprimován všemi neutrofily, monocyty 

a lymfocyty [38]. In vivo byl P-selektin detekován na endotelu s vytvořenými 

aterosklerotickými pláty, zatímco v normálním endotelu detekován nebyl. Další 

výsledky naznačují, že zvýšení exprese P-selektinu může být primárním krokem 

v iniciaci aterosklerózy [58]. 
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E-selektin je selektinem syntetizovaným pouze během zánětu a jeho funkcí je 

stejně jako u P-selektinu zprostředkování primární interakce mezi leukocytem 

a endotelem pomocí jeho vazby na PSGL-1 [58, 61]. 

Největší efekt inhibice aterosklerózy byl pozorován u myší s nedostatkem jak 

E-selektinu, tak i s nedostatkem P-selektinu. Toto pozorování naznačuje, že funkce 

selektinů při vzniku aterosklerózy se překrývají [58]. 

Obrázek č. 8:Adhezní molekuly a fáze migrace 

Proces migrace leukocytu (jednotlivé fáze migrace leukocytu – přichycení a rolování, 

pevná adheze a diapedéza) a adhezní molekuly (znázornění interakce např. selektinů 

s PSGL-1 a VCAM-1 s VLA-4). 

http://www.nature.com/nri/journal/v4/n2/images/nri1268-f1.jpg (cit. 2014-02-09) 

 

 

 

 

http://www.nature.com/nri/journal/v4/n2/images/nri1268-f1.jpg
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6. Endoglin 

6.1 Obecně o endoglinu 

Endoglin (CD 105, TGF-β receptor III, ENG) je membránový glykoprotein, který 

hraje regulační roli jako pomocný receptor v některých signalizačních cestách TGF-β 

(„transforming grow factor β“) nadrodiny [62]. 

Buněčná a tkáňová distribuce endoglinu naznačuje jeho roli v rozvoji cév, 

angiogenezi a udržování cévní homeostázy. Zvýšenou hladinu endoglinu můžeme najít 

v místech aktivní angiogeneze během embryogeneze, přičemž jeho změněná exprese 

byla objevena u lidských plodů se srdečními defekty [63]. Stejně tak endoglin 

dependentní myši umíraly během prvních dní embryonálního života kvůli narušenému 

kardiovaskulárnímu vývoji [64]. 

Exprese endoglinu je omezena především na buňky nacházející se ve stěně cév 

včetně endoteliálních buněk, monocytů/makrofágů, ale také na fibroblasty a hladké 

svalové buňky. Hladina endoglinu v neaktivních endoteliálních buňkách je nízká, 

ke zvýšení hladiny endoglinu dochází až během různých patologických situací jako je 

například hypoxie nebo poranění cévy. Proto můžeme zvýšenou expresi endoglinu najít 

v zanícené tkáni a v hojících se ranách, psoriatické kůži, při vaskulárním poškození, atd. 

[63, 66]. Stejně tak zatímco exprese endoglinu je nízká v normálních hladkých 

svalových buňkách, jeho exprese je zvýšená v aterosklerotickém plátu. Endoglin je 

přítomný také v monocytech a jeho hladina je vyšší během přeměny monocytu 

v makrofág [63, 65]. 

To, že je endoglin exprimován endoteliálními, hladkými svalovými buňkami 

a makrofágy může naznačovat jeho roli v ateroskleróze [67]. 

6.2 Struktura endoglinu 

Endoglin je homodimerní membránový glykoprotein složený z disulfidicky 

spojených podjednotek. Každý monomer endoglinu se skládá ze tří domén, kdy právě 

doména s velkým N-koncem zprostředkovává interakci s ligandy TGF-β nadrodiny [68, 

69]. Rozeznáváme dvě rozdílné isoformy endoglinu, které se liší sekvencí jejich 

cytosolové domény. V převládající L-isoformě je cytosolová doména složena 
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ze 47 aminokyselin, zatímco S-isoforma (minoritní isoforma) má cytosolovou doménu 

o 14 aminokyselinách [70]. 

6.3 Funkce endoglinu 

Endoglin je jedním ze dvou typů TGF-β receptorů typu III a funguje jako 

pomocný TGF-β receptor, jelikož ve spojení s TGF-β receptory II a I může vázat 

TGF-β1 a TGF- β3 a tvořit funkční receptorový komplex. Má tak regulační efekt 

na proces vzniku komplexu mezi  TGF-β a receptory označovanými jako „ activin 

receptor-like kinases“ (ALK-1 až ALK-7). Tento komplex pak dále může aktivovat tzv. 

Smad proteiny. Bylo zjištěno, že výsledkem endoglin/ALK-1/Smad1/5 signalizace je 

stimulace endoteliální buněčné migrace a proliferace. Zatímco signalizační kaskáda, kde 

endoglin tvoří komplex s ALK-5 a Smad2/3 naopak inhibuje proliferaci endoteliálních 

buněk a jejich migraci a udržuje endotel v klidovém stavu [64, 71, 72].(viz obr. 9)  

Obrázek č. 9: Endoglin ovlivňující signalizační kaskádu 

Signalizační kaskáda regulovaná endoglinem, přičemž jedna dráha má za následek 

aktivaci endoteliálních buněk (endoglin/ALK-1/Smad1/5 signalizace) a druhá zachování 

endoteliální buňky v klidovém stavu (endoglin/ALK-5/Smad2/3). 

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2009/10/30/cvr.cvp332/F1.large.jp

g (cit. 2014-03-22) 

 

 

http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2009/10/30/cvr.cvp332/F1.large.jpg
http://cardiovascres.oxfordjournals.org/content/early/2009/10/30/cvr.cvp332/F1.large.jpg
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6.4 Role endoglinu v aterogenezi 

Stále není úplně jasné, zda je působení endoglinu spíše aterogenní 

či antiaterogenní. Víme, že je endoglin nutný pro vývoj hladkých svalových buněk. Ty 

jsou odpovědné jednak za růst aterosklerotické léze, jelikož produkují extracelulární 

matrix, ale také za stabilizaci aterosklerotických plátů produkcí kolagenu a tvorbou 

fibrózní čepičky [66, 73]. Endoglin možná může způsobovat aterogenezi ve stěně cév 

stimulací migrace hladkých svalových buněk [67]. 

Některé studie zase zjistili vztah mezi endoglinem a endoteliální syntázou oxidu 

dusnatého (eNOS), která hraje roli při endoteliální dysfunkci. Endoglin by také mohl 

mít vliv na aterogenezi tvorbou nových krevních cév [67]. 
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7. Myší modely aterosklerózy 

Mezi zvířecí modely, na kterých můžeme studovat aterosklerózu, patří např. myši, 

králíci a prasata, přičemž každý z těchto zvířecích modelů imituje lidskou aterosklerózu 

v různém rozsahu. Právě myší modely jsou v moderních výzkumech nejčastěji 

využívány. S myšími aterosklerotickými modely se hojně pracuje právě proto, že je 

můžeme podrobit genetickým modifikacím, jejich chov není příliš nákladný a rychle se 

množí, tudíž můžeme získat ke studiu větší množství zvířat. Jednou z dalších výhod je 

i fakt, že tělo myši je oproti jiným zvířecím modelům drobné, tudíž je potřeba pouze 

malé množství testovacích látek, které jsou často drahé. Na druhou stranu by mohla 

malá velikost myši limitovat sběr dostatečného množství zkoumaného materiálu, kterým 

jsou např. buňky, tkáně či krev [74]. 

Je třeba brát v úvahu, že se lipidový profil myší a lidí poměrně dost liší. U člověka 

je přibližně 75 % jejich celkového plazmatického cholesterolu dopravováno krví 

ve formě aterogenního nízkodenzitního lipoproteinu (LDL). U myší je to ale převážně 

antiaterogenní vysokodenzitní lipoprotein (HDL), který transportuje cholesterol 

z periferních tkání do jater [75]. 

Myši díky tomu mají nízkou celkovou hladinu cholesterolu a jsou tak obecně 

vysoce resistentní k ateroskleróze. Zvýšením ostatních plazmatických lipoproteinů 

různými genetickými manipulacemi nebo dietními opatřeními je u myší možno 

dosáhnout rozvoje aterosklerotických lézí, které jsou srovnatelné s aterosklerotickými 

lézemi u lidí [74]. 

Využíváme dva hlavní myší modely aterosklerózy, kterými jsou apolipoprotein E 

deficitní (ApoE-/-) a LDL receptor deficitní (LDLr-/-) myši. Oba tyto zvířecí modely 

jsou široce uznávané a může s nimi být dále geneticky manipulováno, aby bylo možno 

studovat geny zapojené do patofyziologických mechanismů aterosklerózy [76]. U obou 

modelů se v případě, že jsou krmeny dietou s vysokým obsahem tuků, nejdříve tvoří 

lipidové proužky složené především z pěnových buněk. Dále se v pokročilých stádiích 

aterosklerózy objevují i nekrotická jádra a léze je kryta fibrózní čepičkou. Typy lézí 

objevující se u těchto myších modelů jsou dobře prozkoumány a zdokumentovány, 

stejně tak jako čas myši strávený na různých dietách, který je potřebný k dosažení 

různých stádií aterosklerózy [77]. 
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7.1  Apolipoprotein E deficitní ( ApoE-/-) myši 

Apolipoprotein E (ApoE) je glykoprotein s molekulární hmotností přibližně 

34kDa a tvoří základ lipoproteinových částic. Je syntetizován v játrech, mozku 

a v makrofázích a je součástí chylomikronů a chylomikronových remnant, VLDL, IDL 

i HDL. Díky němu dochází k vazbě těchto lipoproteinů k buněčnému povrchu LDL 

receptoru nebo k receptoru chylomikronových remnant, čímž přispívá k transportu 

a odstraňování cirkulujícího cholesterolu.  

Inaktivací ApoE genu dochází k vytvoření modelu apolipoprotein E deficitních 

(ApoE-/- ) myší, které jsou prvním modelem rozvoje vaskulárních lézí, které jsou 

podobné těm objeveným u člověka. ApoE-/- myš je považována za nejlepší dostupný 

model pro studium aterosklerózy [75]. 

U ApoE-/-myší krmených potravou s nízkým obsahem tuků se spontánně rozvíjí 

hyperlipidémie (celková hladina cholesterolu v plazmě je 3x – 4x vyšší) a ateroskleróza 

[66]. Pokud jsou ale tyto myši krmeny potravou s vysokým podílem tuků, hladina 

cholesterolu v plazmě (hlavně hladina VLDL a chylomikronů) vzroste ještě více (více 

než 10x) a to vede ke zrychlení rozvoje pokročilých aterosklerotických lézí za 14-16 

týdnů. 

Obě tyto diety jsou u ApoE-/- myší často používané ke studiu 

aterosklerózy, avšak více upřednostňovaná je potrava s vysokým obsahem cholesterolu 

a tuků, jelikož se u těchto modelů ateroskleróza rozvíjí rychleji [76]. 

Pokud jsou ApoE-/- myši krmeny normální potravou projevuje se u nich 

přilnavost monocytů k endoteliálním buňkám a narušení subendoteliální elastické 

laminy v 6-8 týdnech věku, léze obsahující pěnové buňky a hladké svalové buňky 

můžeme pozorovat v 8-10 týdnu věku myši a fibrózní pláty se objevují v 15-20 týdnu 

věku [75]. U ApoE-/- myší starých 70 týdnů můžeme nalézt více než 90% okluzi 

aortálního lumen, přičemž stejný uzávěr tepny se objevuje u zvířat starých 32 týdnů 

a krmených Western typem diety [79]. 

Místa výskytu aterosklerotických lézí u ApoE-/- myší jsou např. kořen aorty, 

oblouk aorty, karotidy, renální a pulmonální arterie [75]. 
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7.2    LDL receptor deficitní (LDLr-/-) myši 

Na LDL receptor (LDLr) se váže nejen LDL obsahující apoB100, ale také VLDL 

a chylomikrony obsahující ApoE. U LDLr-/- myší krmených standardní dietou s nízkým 

obsahem tuků se nevyvíjí tak značné aterosklerotické léze, jako je tomu u ApoE-/-myší 

[80]. 

Pokud jsou ale krmené potravou bohatou na tuky, celková hladina cholesterolu 

(hlavně VLDL, IDL a LDL) vzroste čtyřikrát až pětkrát, což vede k rozvoji rozsáhlých 

aterosklerotických lézí v porovnání s ApoE-/- myšími modely [76]. 

7.3 Další modely využívané ke studiu aterosklerózy 

In vivo studie na zvířatech jsou limitovány zjištěním, že VCAM-1 deficitní myši 

nejsou schopny přežít. Nejspíše je to způsobeno tím, že interakce α4β1 s VCAM-1 je 

nezbytná pro vývoj plodu [37]. 

Dalším pokrokem při výzkumu aterosklerózy tedy zajisté bylo, když výzkumníci 

vyvinuli myši s D4D mutací. Tyto myši, kterým byla narušena čtvrtá Ig doména 

VCAM-1, mají nedostatek dvou vazebných míst VCAM-1 ligandu.VCAM-1 exprese 

zůstává u těchto myší zachována, což je důležité pro přežití plodu. Když byl tento 

genotyp zkřížen s LDL receptor deficitním genotypem vznikly geneticky modifikované 

Vcam1
D4D/D4D

Ldlr-/- myši [37, 58]. 

Je tedy jasné, že myší modely jsou nezbytná součást studia aterosklerózy, ale je 

třeba počítat s určitými limity, pokud se jedná o přenos dat z výzkumu modelů 

na člověka. Například hladina cholesterolu u myší trpících hyperlipidémií 

a aterosklerózou výrazně překračuje hladiny nalezené u lidí [81]. 

Dalším rozdílem například je, že myši nemají transportní protein CETP 

(„cholesterol ester transfer protein“), který přenáší cholesterolové estery z HDL na LDL 

a VLDL [81]. Zajímavé také je, že myši nejsou náchylné ke tvorbě nestabilních 

aterosklerotických plátů a tudíž i k následným rupturám. Tento fakt je připisován 

rozdílům ve velikosti cév, lokalizaci plátů, tvorbě trombů a jejich velikosti a rozdílům 

ve fibrinolytickém systému mezi člověkem a myší [82]. 
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8. Imunohistochemie 

Princip imunohistochemie (IHC) je velmi jednoduchý a vychází ze tří vědeckých 

disciplín: imunologie, histologie a chemie. Základní myšlenkou IHC je zobrazení 

různých antigenů (Ag) v tkáňových řezech prostřednictvím specifických protilátek (Ab). 

Jakmile se vytvoří vazba antigen-protilátka (Ag-Ab), je zviditelněna barevnou 

histochemickou reakcí pozorovatelnou světelným mikroskopem nebo fluorescenčním 

mikroskopem [83]. 

Pomocí této metody je možné detekovat i velmi malé množství proteinů 

ve vzorku, dokonce i jen několik molekul, přičemž se může jednat i o neaktivní proteiny 

a jejich prekurzory [84]. 

8.1 Struktura protilátky a antigenu 

Protilátky jsou bílkoviny svým tvarem připomínající písmeno Y a skládají se 

z dvou identických dvojic lehkých a těžkých řetězců [83]. Existuje více typů těžkých 

řetězců a typ těžkého řetězce určuje druh protilátky. Lehké řetězce jsou dvojího 

typu - kappa a lambda. Molekulu protilátky je možné rozštěpit na dva fragmenty. 

Jedním z nich je fragment Fab, který specificky váže antigen, a druhým je fragment Fc, 

který je druhově specifický a je úsekem, na kterém je založena nepřímá dvojstupňová 

metoda imunohistochemie [84]. 

Antigen může být proteinem, glykoproteinem nebo proteoglykanem složeným 

z několika aminokyselin. Vyskytuje se na něm vazebné místo pro protilátku, které se 

nazývá epitop nebo také antigenní determinanta, jejíž struktura je stěžejní pro vazbu 

protilátky [84]. 

8.2 Typy imunohistochemických metod 

Rozlišujeme několik typů imunohistochemických metod, kterými jsou přímá 

metoda, nepřímá dvojstupňová metoda a nepřímá trojstupňová metoda. 

8.2.1 Přímá metoda 

Přímá metoda je tou nejjednodušší z imunohistochemických metod a je založena 

na jednokrokové reakci primární protilátky konjugované s markerem, díky které je 
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následně lokalizován antigen ve tkáni. Jako markery se požívají fluorochromy, enzymy, 

koloidní zlato nebo biotin. Aplikace přímé metody je možná jen u tkáně obsahující vyšší 

množství antigenu [83]. 

8.2.2 Nepřímá dvojstupňová metoda 

Tato metoda, která je citlivější než metoda přímá, se provádí ve dvou krocích. 

Nejdříve je třeba na daný antigen ve tkáni navázat specifickou primární protilátku. 

Sekundární protilátka proti Fc fragmentu protilátky primární se naváže ve druhém 

kroku, přičemž je tato sekundární protilátka značena enzymem nebo fluorochromem 

[84]. 

8.2.3 Nepřímá trojstupňová metoda 

Po navázání primární neznačené protilátky na antigen dochází k reakci sekundární 

neznačené protilátky s protilátkou primární. Sekundární protilátka tak vytvoří můstek 

mezi primární protilátkou a přidaným označeným komplexem. Tímto komplexem může 

být např. peroxidáza-anti-peroxidázový komplex (PAP). Důležité však je přidat 

sekundární protilátku v nadbytku, aby navázala primární protilátku na jedno své 

vazebné místo a PAP komplex na další [83]. 

U hojně používané ABC metody je sekundární protilátka označená vitamínem 

biotinem, který se váže na avidin-biotinový komplex označeným křenovou peroxidázou 

(HRP) a sleduje se enzymatická aktivita této peroxidázy na místech výskytu hledaného 

antigenu. Vazba mezi biotinem a avidinem není imunologické povahy a je asi 

1000x silnější [83, 84]. 

Peroxidázová aktivita je dokazována přidáním 3,3’-diaminobenzidinu (DAB), 

který se v přítomnosti peroxidu vodíku barví hnědě [84]. (viz obr. 10) 

Imunohistochemie využívá také značení pomocí polymerů, na které se váže více 

molekul enzymu a sekundární protilátka. (viz obr. 10) Výhodou tohoto postupu je 

jednoduchost, stejná nebo větší senzitivita než u ABC metody a menší riziko 

nespecifické reakce, která bývá způsobena endogenním biotinem nebo avidinem. 

Nevýhodou je finanční náročnost této metody. Mnoho firem se dnes zaměřuje právě 

na prodej těchto na polymerech založených detekčních systémů [83]. 
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Obrázek č. 10:Nepřímá trojstupňová imunohistochemická metoda 

Znázornění nepřímé trojstupňové metody (vazba sekundární protilátky s navázaným 

komplexem označeným křenovou peroxidázou-HRP na primární protilátku, znázornění 

této vazby pomocí zbarvení DAB hnědě, znázornění využití značení pomocí polymeru). 

http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/life-science/cell-

biology/antibodies/prestige-antibodies/immunohistochemical-staining-

reaction.Par.0001.Image.gif (cit. 2013- 12-22)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/life-science/cell-biology/antibodies/prestige-antibodies/immunohistochemical-staining-reaction.Par.0001.Image.gif
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/life-science/cell-biology/antibodies/prestige-antibodies/immunohistochemical-staining-reaction.Par.0001.Image.gif
http://www.sigmaaldrich.com/content/dam/sigma-aldrich/life-science/cell-biology/antibodies/prestige-antibodies/immunohistochemical-staining-reaction.Par.0001.Image.gif
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9. Cíl práce, zadání práce 

Cílem této diplomové práce bylo popsat expresi adhezní molekuly VCAM-1 

u myšího modelu aterosklerózy ve stěně arteria brachiocephalica pomocí 

imunohistochemických metod. Dále jsme se zaměřili na porovnání výskytu exprese 

VCAM-1 a endoglinu s cílem naznačit jejich rozdílnou úlohu v aterogenezi. 
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10. Experimentální část 

10.1 Charakteristika pokusných zvířat, design experimentu 

Pro účely této práce byly použity apoE/ LDLR
-/- 

 myší samice, které byly staré 

16-18 týdnů. Jelikož mají tyto myši deficitní apoE i LDL-receptor, tak mají 

predispozice k vývoji aterosklerózy. Myši byly umístěny v klecích, kde byla řízena 

teplota (22-25 °C), měly volný přístup k potravě a vodě a v klecích se 

po dvanáctihodinových cyklech střídalo světlo a tma. Veškeré zacházení se zvířaty bylo 

v souladu se směrnicemi Evropské unie pro chov a léčbu zvířat a byly schváleny místní 

Etickou komisí pro zvířata. 

Všechny myši byly krmeny stejnou komerční granulovanou stravou bez obsahu 

cholesterolu (Sniff M-Z Spezialdiäten GmbH; Soest, Germany) a to do věku 16-18 

týdnů. Po uplynutí 16-18 týdnů byly myši podle hmotnosti rozděleny do dvou skupin, 

přičemž každá skupina zahrnovala 6 zvířat. Jedna skupina (kontrolní) byla krmena 

standardní stravou (AIN-93G), druhá skupina byla následujících 8 týdnů krmena 

stravou s nízkým obsahem cukrů a vysokým obsahem proteinů (LCHP).  

Vzorky krve, ze kterých bylo získáno sérum, byly z levé srdeční komory 

odebrány myším 4 hodiny před jejich usmrcením. Vzorky séra byly po odebrání 

hluboce zmraženy (- 80°C). Později byly využity pro další analýzy prováděné 

s využitím komerčně dostupných souprav. Stanovovaly se hladiny celkového 

cholesterolu, LDL a HDL frakcí a triacylglycerolů (Horiba). Výsledky byly vyjádřeny 

v mmol/l. 

10.2 Imunohistochemie 

Řezy byly po krátkém rozmrazení na vzduchu ponořeny na 5 minut do roztoku 

PBS („phosphate-buffered saline“), což je směs solí sloužící jako pufr. Tento roztok byl 

připraven ředěním koncentrátu PBS vodou v poměru 1:10. Dále bylo na řezy naneseno 

mléko Blotto for Western (Alpha Diagnostic Intl. Inc., USA) rozpuštěné v PBS, díky 

kterému dojde k vysycení tkáně bílkovinami a předchází se tak nespecifickému 

vychytávání specifické protilátky. Po 30 minutách byly řezy krátce opláchnuty 

v roztoku PBS. Následně byly vzorky vloženy do roztoku primární protilátky 

na 60 minut. Byla použita primární protilátka anti VCAM-1 rat anti-mouse (Purified Rat 
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Anti-Mouse CD 106, BD Pharmingen
TM

, USA) ředěná v BSA (bovinní sérový albumin) 

v poměru 1/100. 

Po dokončení inkubace s primární protilátkou byly řezy přemístěny do roztoku 

PBS na 2x5minut a poté byly vloženy na 15 minut do 3% roztoku H2O2. Tento roztok 

H2O2 měl za úkol zablokovat přirozené peroxidázy obsažené ve vzorcích a potlačit tak 

nespecifické barvení. Po opětovném ponoření tkáňových řezů do roztoku PBS 

na 2x5 minut byly vzorky vystaveny působení sekundární protilátky Mouse Serum 

(Normal), (Dako, Dánsko) a enzymu peroxidáze ImmPRESS
TM 

 Reagent Anti-Rat Ig 

(mouse adsorbed) Peroxidase (Vector Laboratories, USA), který se na sekundární 

protilátku navázal. Po inkubaci trvající 30 minut byly řezy oplachovány v roztoku PBS 

2x5 minut.  

Dále byl na řezy postupně nanášen chromogen diaminobenzidin v pufru (DAB, Dako, 

Dánsko) a to v poměru 1:5, který po reakci s peroxidázou poskytuje hnědé zbarvení, 

čímž dochází k vizualizaci místa specifické reakce. Vzorky byly vždy po 25 sekundách 

reakce s DAB opláchnuty v roztoku PBS.  

Jedním z posledních kroků bylo barvení jader pomocí hematoxylinu trvající 

5 sekund a následné modrání pod tekoucí vodou trvající 1 minutu. Sklíčka s řezy tkání 

byla následně odvodněna tak, že byla na okamžik ponořena do acetonu, na 3 minuty 

do aceton-xylenu (10:1) a na další 3 minuty do aceton-xylenu (1:10). V posledním 

kroku byly řezy vloženy do xylenu na 2 minuty, což bylo opakováno třikrát. Nakonec 

byla sklíčka zamontována do eukitu. Pro hodnocení exprese endoglinu byly použity 

sklíčka z minulé diplomové práce (Skýpalová 2013). 
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Pracovní protokol 

 

1. PBS 5 min 

2. Mléko + opláchnutí 30 min 

3. Primární protilátka 60 min 

4. PBS  2x5 min 

5. 3% H2O2 (8ml H2O2 + 70ml PBS) 15 min 

6. PBS 2x5 min 

7. Sekundární protilátka s peroxidázou 30 min 

8. PBS 2x5 min 

9. DAB (10µl v 500µl pufru) 25 s 

10. PBS opláchnutí 

11. Hematoxylin 5 s + 1 min modrání 

12. aceton opláchnutí 

13. aceton – xylen (10:1) → aceton-xylen (1:10) po 3 min 

14. 3x xylen po 2 min 

15. eukit 

 

 

10.3 Statistická analýza 

Hodnoty v grafech jsou vyjádřeny jako průměr ± SEM (střední chyba průměru) 

pro osm myší v každé skupině. Statistická významnost rozdílů ve skupinách se 

hodnotila t-testem za použití softwaru GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, Inc., 

Kalifornie). P hodnoty 0, 05 nebo menší byly považovány za statisticky významné. 
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11. Výsledky 

11.1 Biochemická analýza 

Biochemická analýza provedená na základě hodnot hladin cholesterolu u myší 

ukázala významné zvýšení hladin cholesterolu ve skupině myší krmených LCHP dietou 

oproti kontrolní skupině myší (35,23 ± 1,371 mmol/l vs. 46,61 ± 2,792 mmol/l, 

P=0,0044). (viz Graf č. 1) 

Graf č. 1: Hladiny celkového cholesterolu u obou skupin myší 

Myši, které byly krmeny LCHP dietou měly signifikantně zvýšené hladiny cholesterolu 

než myši, které byly součástí kontrolní skupiny (P=0,0044). 
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11.2 Imunohistochemické barvení 

Detekce VCAM-1 pomocí imunohistochemické metody byla provedena v arteria 

brachiocephalica u myší krmených standardní dietou a LCHP dietou. Celkově jsme 

hodnotili 5 řezů arteria brachiocephalica pocházející z každé myši, dohromady tedy 

30 řezů.  

Exprese VCAM-1 byla pozorována zejména na endotelu mimo pláty (viz obr. 11 

a 12) a uvnitř plátu. Silná exprese byla detekována také v oblasti tunica media 

pod formujícím se plátem (viz obr. 11 a 12). Tyto výsledky jsme pozorovali u obou 

skupin myší. U myší krmených standardní dietou jsme u některých řezů nedetekovali 

žádné významné pláty, exprese zde byla pozorována zejména na cévním endotelu a dále 

v některých úsecích tunica mucosa (viz obr. 11). Naproti tomu u myší krmených 

cholesterolovou dietou jsme pozorovali celkově větší pláty ve srovnání s kontrolní 

skupinou myší krmených standardní dietou. Nicméně jsme nepozorovali významné 

rozdíly v expresi VCAM-1 ve srovnání s kontrolní skupinou. Exprese byla detekována 

na obdobných místech a zahrnovala oblast cévního endotelu, plátu a tunica media (viz 

obr. 12). 

Dále jsme se chtěli zaměřit na porovnání lokalizace exprese endoglinu 

v porovnání s expresí VCAM-1. Exprese endoglinu a jeho detailní detekce byla součástí 

diplomové práce z minulého roku (Skýpalová 2013). Exprese endoglinu byla 

detekována pouze na cévním endotelu a to zejména na povrchu plátu. Exprese se téměř 

nevyskytovala na endotelu mimo plát. Porovnáním expresí obou markerů jsme zjistili, 

že se endoglin a VCAM-1 nejsou významně kolokalizovány jak u kontrolní skupiny 

(viz obr. 13) tak u LCHP skupiny (viz obr. 14). 
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Obrázek č. 11: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení VCAM-1 u 

kontrolní skupiny zvířat. 

Exprese VCAM-1 je znázorněna hnědou barvou. Expresi můžeme sledovat na povrchu 

endotelu bez plátů, v tunica media a v plátech. Řezy jsou dobarveny hematoxylinem. 

Zvětšení 100x. 
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Obrázek č. 12: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení VCAM-1 

u LCHP skupiny zvířat. 

Barevní VCAM-1 je podobné jako u kontrolní skupiny. Exprese byla detekována na 

endotelu, v plátu a v tunica media. Řezy jsou dobarveny hematoxylinem. Zvětšení 100x. 
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Obrázek č. 13: Reprezentativní obrázky kolokalizace imunohistochemického barvení 

VCAM-1a endoglinu u kontrolní skupiny zvířat. 

Exprese VCAM-1 a endoglinu se liší svou lokalizací. Endoglin je lokalizován pouze na 

endotelu plátu naopak VCAM-1 na endotelu mimo plát, v plátu a cévní medii. Řezy jsou 

dobarveny hematoxylinem. Zvětšení 100x. 
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Obrázek č. 14: Reprezentativní obrázky kolokalizace imunohistochemického barvení 

VCAM-1a endoglinu u LCHP skupiny zvířat. 

Exprese VCAM-1 a endoglinu se liší svou lokalizací. Endoglin je lokalizován pouze na 

endotelu plátu naopak VCAM-1 na endotelu mimo plát, v plátu a cévní medii. Řezy jsou 

dobarveny hematoxylinem. Zvětšení 100x. 

 

 

 

VCAM-1 

Endoglin 



53 

 

 

 

 

VCAM-1 

Endoglin 



54 

 

12. Diskuze 

Ateroskleróza je chronickým cévním onemocněním, jehož komplikací je např. 

ischemická choroba srdeční, která je v České republice nejčastější příčinou 

kardiovaskulární mortality. V aterogenezi hraje velkou roli zánětlivý proces, kdy 

do aterosklerotického plátu vstupují monocyty měnící se na makrofágy a kdy dochází 

k infiltraci plátu leukocyty [1]. 

Migrace leukocytů do místa zánětu je proces skládající se z několika kroků, 

na kterých se podílejí různé adhezní molekuly [85]. Po primární přechodné adhezi 

leukocytů zprostředkovanou P- a E-selektiny dochází k interakci VCAM-1 

s leukocytárním intergrinem VLA-4, která způsobí pevnou adhezi leukocytu k endotelu. 

Tuto pevnou adhezi leukocytu zprostředkovávají i jiní členové imunoglobulinové 

nadrodiny endoteliálních adhezních molekul, např. ICAM-1 [85]. V některých pracích 

byla popsána exprese VCAM-1 před aterogenezí i během ní. Jak se zdá, VCAM-1 je 

exprimován endotelem již před tvorbou aterosklerotického plátu [86]. Poté je během 

exprese exprimován makrofágy a hladkými svalovými buňkami uvnitř 

aterosklerotického plátu a silně také hladkými svalovými buňkami v medii 

pod aterosklerotickými pláty [87]. V této diplomové práci jsme se zaměřili na expresi 

VCAM-1 v brachiocephalické arterii. Exprese VCAM-1 byla detekována jak uvnitř 

aterosklerotických plátů, tak i mimo ně zejména na endotelu a také v hladkých 

svalových buňkách v medii. Lokalizace exprese VCAM-1 v brachiocephalické arterii je 

tedy stejná jako lokalizace v aortě či karotidě. 

Dále jsme se v této diplomové práci soustředili na expresi VCAM-1 při LCHP 

dietě. LCHP je dieta s nízkým obsahem cukrů bohatá na bílkoviny, která je velice 

oblíbenou dietou používanou při hubnutí [88]. Jelikož tato dieta obsahuje jen malé 

množství cukrů, tělo je nuceno začít kvůli uspokojení energetických potřeb využívat 

ketolátky. Ketony se poté vylučují močí, což způsobuje diuretický efekt a nejspíš s ním 

spojenou počáteční ztrátu váhy, která má psychologický efekt [89]. Nové studie 

naznačují možný pozitivní vliv podobných diet nejen na redukci váhy, ale také na jiné 

rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Byl sledován také vliv LCHP diety 

na aterogenezi u zvířecích modelů. Bylo zjištěno, že LCHP dieta může podporovat 

aterogenezi zvýšením hladin homocysteinu, který je rizikovým faktorem aterosklerózy. 
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U apoE/LDLr dvojitě knockoutovaných myší bylo objeveno zhoršení pokročilé 

aterosklerózy v aortálním kořeni a v brachiocephalické arterii [88]. V této diplomové 

práci nebyla exprese VCAM-1 v brachiocephalické arterii LCHP dietou ovlivněna, 

jelikož jsme neobjevili žádný rozdíl v lokalizaci a intenzitě VCAM-1 mezi kontrolní 

skupinou myší a skupinou myší krmenou LCHP dietou. 

Dále jsme se zaměřili na porovnání exprese VCAM-1 a endoglinu 

v brachiocephalické arterii. Endoglin je vedlejším receptorem v TGF-β signalizační 

kaskádě. Již dříve bylo zjištěno, že tento transmembránový glykoprotein hraje roli 

ve fyziologii a patologii cév [63]. Byla sledována exprese endoglinu při ateroskleróze 

a to jak u lidí, tak u experimentálních zvířat. Jeho exprese byla detekována 

v endoteliálních buňkách, hladkých svalových buňkách a v monocytech/makrofágách, 

tedy v buňkách účastnících se aterogeneze [67]. My jsme expresi endoglinu detekovali 

pouze na povrchu endotelu, který pokrýval aterosklerotický plát. Mimo plát jsme 

expresi endoglinu nedetekovali. Toto zjištění ukazuje rozdílnou lokalizaci exprese 

endoglinu a VCAM-1. Stejné výsledky byly zjištěné i u myší krmených LCHP dietou. 

Jelikož endoglin není lokalizovaný společně s VCAM-1, je možné, že společně 

neparticipují na akumulaci leukocytů v brachiocephalické arterii u apoE/ LDLr-/- myší. 
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13. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo popsat expresi VCAM-1 v arteria 

brachiocephalica u apoE/ LDL-r deficitních myší po standardní a LCHP dietě. Kromě 

popisu lokalizace exprese VCAM-1 jsme se zaměřili také na jeho potenciální společnou 

lokalizaci s endoglinem ve stejné cévě. 

Biochemická analýza ukázala signifikantně zvýšené hladiny cholesterolu u myší 

krmených LCHP dietou v porovnání s hladinami cholesterolu u myší krmených 

standardní dietou v kontrolní skupině. 

Exprese VCAM-1 v brachiocephalické arterii byla detekována na cévním endotelu 

mimo plát, v oblasti tunica media pod formujícím se plátem a také uvnitř 

aterosklerotického plátu. Tato lokalizace exprese byla pozorována jak u myší krmených 

standardní dietou, kde většinou nebyly aterosklerotické pláty příliš významné, tak 

u myší krmených LCHP dietou s daleko většími pláty. Při porovnání exprese VCAM-1 

u kontrolní skupiny a u skupiny myší na LCHP jsme tak nepozorovali významné rozdíly 

v lokalizaci exprese.  

Dále jsme se zaměřili na porovnání lokalizace exprese VCAM-1 v porovnání 

s expresí endoglinu v brachiocephalické arterii. Exprese endoglinu byla pozorována 

zejména na povrchu aterosklerotického plátu a téměř se nevyskytovala na cévním 

endotelu mimo plát. Při porovnání lokalizací exprese s VCAM-1 jsme zjistili, že 

VCAM-1 a endoglin nejsou významně lokalizovány ve stejných místech. Toto zjištění 

se týkalo jak kontrolní skupiny myší, tak myší krmených LCHP dietou. 

Toto porovnání exprese VCAM-1 a endoglinu může naznačovat, že společně 

neparticipují na akumulaci leukocytů v brachiocephalické arterii u apoE/ LDL-r 

deficitních myší. 
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14. Seznam zkratek 

Ab - protilátka 

ABC - avidin-biotinový komplex 

Ag - antigen 

ALK - activin receptor-like kináza 

ApoA I (II) - apolypoprotein A I (II) 

ApoB100 - apolypoprotein B100 

ApoE - apolipoprotein E 

ApoE-/- myši - apolipoprotein E deficitní myši 

CETP - cholesterol ester transfer protein 

DAB - 3,3´ diaminobenzidin 

ENG - endoglin 

eNOS - endoteliální syntáza oxidu dusnatého 

HDL - high density lipoproteins (lipoproteiny o vysoké hustotě) 

HRP - horseradish peroxidase (křenová peroxidáza) 

ICAM-1 - intercellular adhesion molecule 1 

IHC- imunohistochemie 

ICHS -  ischemická choroba srdeční 

IL-1 b -  interleukin-1 b 

LCHP - dieta strava s nízkým obsahem cukrů a vysokým obsahem proteinů 

LDL - low density lipoproteins (lipoproteiny o nízké hustotě) 

LDLr - LDL receptor 
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LDLr-/- myši - LDL receptor deficitní myši 

LFA-1 -  leukocyte function-associated antigen 1 (leukocytární funkční antigen 1) 

Mac 1 - macrophage-1 antigen 

MMP - matrix metaloproteináza 

NO - oxid dusnatý 

NADPH oxidáza - nikotinamid adenin dinukleotid fosfát (redukovaná forma) oxidáza 

PAP - peroxidáza-anti-peroxidázový komplex  

PBS - phosphate buffered saline 

PSGL-1 - P-selektin glykoproteinový ligand 1 

ROS - reactive oxygen species (reaktivní formy kyslíku) 

Smad - intracelulární signální protein 

TAG - triacylglycerol 

TEM - transendoteliální migrace 

TGF-β - transformující růstový faktor β 

TNF-α - tumor nekrotizující faktor α 

VCAM-1 - vascular cell adhesion molecule 1  

Vcam1
D4D/D4D

LDLr-/- myši - LDL receptor deficitní myši s porušenou čtvrtou 

imunoglobulinovou doménou VCAM-1 

VLA-4 -  very late antigen 4 

VLDL - very low density lipoproteins (lipoproteiny o velmi nízké hustotě) 

VMK - volné mastné kyseliny 
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