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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Vliv Spiruliny platensis na experimentální aterogenezi 

Rigorózní práce  

Mgr. Adriana Dudová 

Konzultant rigorózní práce: PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

 

Spirulina  platensis je modrozelená řasa patřící do cyano bakterií. Řasa je velkým 
zdrojem lehce zpracovatelných bílkovin, nenasycených mastných kyselin a dalších 
elementů, např. z makroelementů vápník, železo, z mikroelementů chrom, lithium, selen. 
Dále obsahuje přírodní barviva chlorofyl, phycocyanin. Byly popsány její antioxidační a 
protizánětlivé účinky. 

Cíl práce: Záměrem této rigorózní práce bylo ověřit potenciální protizánětlivé účinky 
Spiruliny platensis na experimentálním zvířecím modelu, kterým byly ApoE-deficientní 
myši. 

Metody: Pro tuto studii byly použity myši apo-E deficientního kmene. Myši apoE-
deficientního kmene byly krmeny standardní dietou až do věku zvířat 10 týdnů. Poté byly 
rozděleny náhodně do dvou skupin. Jedna skupina (n=8) byla krmena 1% cholesterolovou 
dietou (kontrolní skupina) a spirulinová skupina (n=8), ve které byly myši krmeny stejnou 
aterogenní dietou s přídavkem 40 mg spiruliny na myšku na den, po dobu 8 týdnů. Byla 
provedena biochemická analýza celkového cholesterolu z krevního vzorku, sledovala se 
také přítomnost makrofágů v aterosklerotických plátech imunohistochemickou a 
stereologickou analýzou. 

Výsledky: Podávání Spiruliny platensis neovlivnilo hladiny celkového cholesterolu 
v porovnání s kontrolní skupinou. Stereologická analýza imunohistochemického  barvení 
prokázala, že exprese makrofágů nebyla po podávání Spiruliny ovlivněna. 

Závěr: Získané výsledky nepoukazují, že Spirulina platensis má potenciální antiaterogenní 

účinky související s ovlivněním exprese makrofágů. 

 

 

 



 

Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Spirulina platensis effects in experimental atherogenesis 

Rigous thesis 

Mgr. Adriana Dudová 

Consultant of rigous thesis: PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D. 

 

Spirulina platensis is a blue-green microalga belonging to the cyanobacteria family. 
Microalga is a large source of proteins and good fatty acid and other nutritional elements, 
for example calcium, iron, chromium, lithium, selenium. It also contains natural dyes 
chlorophyll and phycocyanin. Its antioxidant and anti-inflammatory were described. 

Background: In this rigous thesis, was to determine potencial anti-inflammatory effects of 
Spirulina platensis in apoE-deficient mice. 

Methods: In this study were used ApoE knockout mice. ApoE-deficient mice were fed a 
standard diet for ten weeks. Mice were randomly divided in to two groups. One group 
(n=8) wasfed a diet containing 1% cholesterol (control group). The other group (Spirulina 
group) received the same atherogenic diet only enriched with Spirulina platensis at the 
dosage of 40 mg per day on the mouse. The biochemical analysis of total cholesterol of 
blood sample was performed and expression of macrophages in atherosklerotic lesion was 
determined by imunohistochemical and stereological analysis. 

Results: Spirulina platensis did not affect cholesterol levels when compared with control 
mice. The stereological analysis of imunohistochemical staining revealed that expression 
of macrophages was not affected by Spirulina treatment too. 

Conclusions: The obtained results didn't show the potencial antiaterogenic effects of 
Spirulina platensis on macrophages expresion. 
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1 ÚVOD 

 Kardiovaskulární onemocnění (KVO) se řadí k takzvaným civilizačním chorobám. 

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) zapříčiňuje KVO 30% celkové mortality 

na celém světě. Z těchto 17 miliónů úmrtí bylo způsobeno ischemickou chorobou srdeční 

(ICHS) a dalších 5,5 miliónů onemocněním mozkových cév. 

 V průmyslově vyspělých zemích jsou kardiovaskulární onemocnění hlavní příčinou 

mortality. Úmrtnost na tato onemocnění je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě, 

i když v posledních několika letech začala konečně klesat. Nejčastější příčinou 

kardiovaskulární mortality u nás i v dalších průmyslově vyspělých zemích je právě ICHS, 

která bývá v mnoha případech navozena koronární aterosklerózou. 

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

lipidy, což vyvolává zánětlivou reakci s účastí řady zánětlivých buněk. Výsledkem této 

kaskády je vznik aterosklerotických plátů, které zužují postižené tepny a může dojít až 

k jejich úplnému uzavření. 

 K rozvoji aterosklerózy napomáhají tzv. rizikové faktory aterosklerózy. Tyto 

faktory dělíme na neovlivnitelné (věk, pohlaví, rodinná anamnéza) a ovlivnitelné 

(hypercholesterolémie, kouření, arteriální hypertenze, nedostatečná fyzická aktivita, 

obezita-především abdominální, diabetes mellitus a porušená glukózová tolerance). 

 Již vzniklá ateroskleróza je dějem nevratným. V rámci terapie je tedy nutné se 

zaměřovat na vlastní prevenci vzniku plátů režimovým opatřením. Bohužel ne vždy stačí 

primární prevence a musí se přistoupit k medikamentózní léčbě zaměřené na snížení 

rizikovosti ovlivnitelných faktorů a tudíž ovlivnění progrese onemocnění. (1) 

 Tato rigorózní práce se zabývá možným antiaterogenním působením Spiruliny 

platensis na experimentálním myším modelu aterosklerózy (ApoE-deficientním myším 

modelu). 
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2TEORETICKÁ ČÁST 

2. 1 Mikroskopická anatomie cév 

 Krevní cévy můžeme rozdělit podle typu a velikosti. Srovnání je založeno na 

struktuře a funkci a často se soustřeďuje na tloušťku tunik a na jejich stavbu. Cévy, které 

vedou krev od srdce ke tkáním, nazýváme artérie. Cévy, které odvádějí krev z tkání do 

srdce, nazýváme vény. Výměnu živin, kyslíku a odpadních látek mezi krví a tkání zajišťují 

kapiláry (vlásečnice), které jsou uložené mezi artériemi a vénami. (2) 

 

2.1.1 Základní stavba cév 

 Stavba cévní stěny vychází ze tří základních vrstev (obr.1) : 

  1. Tunica intima 

  2. Tunica media 

  3. Tunica adventicia 

Tunica intima 

 Tunica intima je vnitřní vrstva tvořená hladkou vrstvou endotelových buněk. Pod 

endotelem je subendotelová vrstva řídkého vaziva, která může příležitostně obsahovat 

elementy hladkého svalstva. Takto vypadá intima artérií a vén. Kapiláry se skládají pouze 

z endotelu. 

Tunica media 

 Tunica media se skládá ze šroubovitě uspořádaných hladkých svalových buněk. 

Mezi buňkami hladké svaloviny se nacházejí elastické, kolagenní vlákna a proteoglykany. 

Artérie mají obecně tlustší médii (více svaloviny i elastických vláken) než vény. 

Tunica adventicia 

 Tunica advanticia je nejperifernější vrstva, skládá se z podélně orientovaných 

kolagenních a elastických vláken, která zakotvují cévu v okolní tkáni. Ve vénách 

představuje adventicie nejmohutnější vrstvu složenou hlavně z kolagenních vláken. Ve 

všech velkých cévách obsahuje adventicie také malé krevní cévy (vasa vasorum), které 

dodávají kyslík a živiny buňkám cévní stěny, které jsou vzdálené od lumina natolik, že už 

nemohou být vyživovány difúzí. (2,3) 



Obr. 1: Nákres svalové artérie st

 

2.1.2 Artérie 

 Artérie dělíme na základ

svalové a elastické složky.

 Artérie mají tlustší tunica media než véna. Nejlepší p

středně velkých (svalových) artériích. Velké (elastické) artérie obsahují ve své médii i 

adventicii více elastinu než všechny ostatní cévy

příčných průřezech takovými dvojicemi cév jsou artérie okrouhlejší, mají tlustší st

menší lumen. (2) 

Typ, funkce a příklady 

Elastické, velké neboli 

vývodné artérie jsou 

artérie s největším 

průměrem v těle (např. 

aota). Odvádějí krev od 

srdce, jsou důležité pro 

udržení stálého tlaku v 

arteriálním system. Při 

stahu levé komory 

(systola) je krev je krev 

vypuzována do aorty pod 

vysokým hydrostatitckým 

tlakem a vyvolává 

protažení elastických 
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Obr. 1: Nákres svalové artérie středního kalibru, který znázorň

líme na základě rozdílů v architektuře, průměru a pom

svalové a elastické složky. 

Artérie mají tlustší tunica media než véna. Nejlepší příklad médie najdeme ve 

 velkých (svalových) artériích. Velké (elastické) artérie obsahují ve své médii i 

adventicii více elastinu než všechny ostatní cévy. Artérie většinou doprovázejí vény, na 

ezech takovými dvojicemi cév jsou artérie okrouhlejší, mají tlustší st

Tunica intima Tunica media 

Je tlustší než u svalových 

arterií. Endotelové buňky 

ve všech cévách větších 

než kapiláry obsahují  

tyčinkovitá Weibelova-

Paladeho granula, ve 

kterých střádají složky 

faktoru VIII. Endotel 

spočívá na tenké bazální 

lamině, která leží na silné 

subendotelové vazivové 

tkáni. Mezi intimou a 

médií může být přítomna 

pórovitá membrana 

Obsahuje velké množství 

elastinu v podobě 

koncentrických 

fenestrovaných blanek, 

jejich počet narůstá s 

věkem. Mezi elastickými 

membránami leží několik

cirkulárně uspořádaných 

vrstev vláken hladké 

svaloviny. Svalové buňky 

jsou propleteny 

retikulárními vlákny 

(kolagen typu III) a zality 

dořidké základní hmoty 

 

terý znázorňuje její vrstvy. (3) 

ěru a poměru zastoupení 

říklad médie najdeme ve 

 velkých (svalových) artériích. Velké (elastické) artérie obsahují ve své médii i 

tšinou doprovázejí vény, na 

ezech takovými dvojicemi cév jsou artérie okrouhlejší, mají tlustší stěnu a 

Tunica adventitia 

Obsahuje velké množství 

kem. Mezi elastickými 

kolik 

ádaných 

ňky 

(kolagen typu III) a zality 

Je tenká vzhledem 

k průměru cévy. 

Obsahuje vlákna 

elastická i 

kolagenní (kolagen 

typu I) a 

membrana elastica 

externa, kterou lze 

těžko odlišit. 
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artérií. Při ochabnutí 

komory (diastola) 

komorový tlak poklesne a 

elastické stěny velkých 

arterií se kontrahují. 

Přivádějí tím sílu, která ji 

dilatovala, na 

hydrostatický tlak. 

elastica interna. Je ale 

těžké ji rozpoznat 

vzhledem k velkému 

množství elastinu v médii. 

obsahující chondroitin 

sulfát. 

Svalové, střední neboli 

distribu ční artérie mají 

různý průměr. Vyskytují 

se v mnoha tkáních a 

orgánech jako hlavní 

distribuční větve 

elastických artérií. 

Příkladem jsou artérie 

končetin (např.arteria 

brachialis) a artérie břišní 

dutiny (např. arteria 

mesenterica superior). 

Skádá se z typického 

endotelu a subendotelové 

vazivové tkáně. Nápadná 

membrana elastica interna 

se jeví jako zvlněná 

světlolomná linie mezi 

intimou a médií. 

Je silná, skládá se až ze 

40 vrstev hladké 

svaloviny. Podíl 

kolagenních  a 

elastických a 

proteoglykanů je různý 

(čím větší artérie, tím vice 

aelastinu v médii). 

Je relativně tenká a 

obsahuje většinou 

kolagenní vlákna. 

Arterioly . Malé cévy 

arterionálního typu s 

průměrem 0,5 mm a 

menší. 

Skládá se z typického 

endotelu. Často není  

vytvořena subendotelová 

vazivová tkáň ani 

membrana elastica 

interna. 

Skládá se z jedné až pěti 

vrstev hladké svaloviny, 

které obkružují lumen. 

Je velmi tenká, je 

složena z 

kolagenních 

vláken. 

Metarterioly  jsou malé 

větve arteriol. Jejich stah 

může řidit průtok krve 

kapilárami. Prekapilární 

sfinktery , prstence 

hladké svaloviny kolem 

metarteriol v místě 

odstupu kapilár, mohou 

průtok krve kapilárami 

zcela zastavit. 

Skládá se z typického 

endotelu, není vytvořena 

subendotelová vazivová 

tkáň ani 

membranaelastica interna.  

Skládá se z jedné neúplné 

vrstvy hladké svaloviny. 

Nelze ji odlišit. 

  

Tab. 1: Srovnání a klasifikace artérií. (2)  
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2.1.3 Vény 

 Z morfologického hlediska jsou vény blízké tepnám. Vény mají tenčí stěnu než 

artérie a na řezu tkání mohou obsahovat více erytrocytů. Mají silnější adventicii, kde 

mohou tlustší vény obsahovat longitudinálně uspořádanou hladkou svalovinu. Ve vénách 

jsou vyvinuty chlopně, které napomáhají udržet jednosměrný tok krve. (2) 

 

Typ, funkce a příklady Tunica intima Tunica media Tunica adventitia 

Velké vény s největším 

průměrem v těle (např. 

venacava superior a 

vena cava inferior) 

vedou krev směrem k 

srdci. 

Je dobře vyvinutá a 

obsahuje tlustou vrstvu 

subendotelové vazivové 

tkáně. Výběžky intimi 

vyčnívají do lumia 

velkých vén jako 

chlopně. 

Obsahuje několik vrstev 

hladkých svalových 

buněk a četná retikulární 

a kolagenní vlákna, 

elastinu je málo. 

Je nejlépe vyvinutou 

vrstvou velkých vén. 

Obsahuje velké 

množství kolagenu a 

logitudinální svazky 

hladké svaloviny, které 

zesilují cévní stěnu a 

chrání ji proti 

nadměrnému roztažení. 

Malé a střední vény jsou 

užší než velké vény, mají 

tenčí stěnu. Příklady jsou 

vena saphera (na noze) a 

vena portae (v břišní 

dutině). 

Obsahuje typický 

endotel, méně 

subendotelové tkáně a 

méně chlopní než velké 

vény. Membrana elastica 

interna není vyvinuta. 

Je tenká vzhledem k 

průměru cévy, obsahuje 

jen málo elastických 

vláken. 

Je relativně tlustá, na 

rozdíl od velkých vén 

obsahuje hlavně 

kolagen, ale málo nebo 

žádnou svalovinu. 

Venuly představují menší 

verze obecné struktury 

vén. 

Postkapilárnívenuly 

sbírají krev, která opouští 

kapiláry. 

Obsahuje typický 

endotel, ale chlopně 

nejsou vyvinuty. 

Je velmi tenká. Je velmi tenká, obsahuje 

hlavně kolagen. 

 

Tab. 2: Srovnání a klasifikace vén. (2) 

 

2.1.4 Kapiláry 

 Kapiláry jsou nejmenší cévní kanály, jejichž střední průměr je 7 až 9 µm. Stěny 

kapilár se skládají z vrstvy buněk jednovrstevného epitelu (endotelu), které se svinují do 

trubičky a jsou obklopené tenkou bazální laminou. Struktura je dále doplněna nepravidelně 

rozmístěnými pericyty (adventiciálními buňkami). Pericyty jsou mezenchymové buňky 
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s dlouhými výběžky tvořící vlastní bazální laminu. Přítomnost myosinu, aktinu a 

tropomyosinu (kontrakčních proteinů) v pericytech ukazuje na kontrakční schopnosti. 

Pericyty tedy suplují v těchto nejmenších cévách tunica media.  

 Dle struktury stěny dělíme kapiláry na tři základní typy: 

 1. Kapiláry se souvislou výstelkou – mají hladkou endotelovou výstelku bez pórů, 

buňky se navzájem těsně spojují spojovacími komplexy. Tento typ kapilár najdeme ve 

svalech, mozku, periferních nervech. 

 2. Fenestrované kapiláry – mají endotelové perforované póry (fenestracemi). Tento 

typ kapilár najdeme tam, kde je nutná rychlá výměna látek mezi krví a tkáněmi. Vyskytují 

se v ledvinách, střevech, endokrinních žlázách.  

 3. Sinusoidní kapiláry-mají široké lumen, mezi endotelovými buňkami jsou mezery, 

aby tudy prošly celé buňky. Tyto kapiláry mají četné fenestrace. Mezi endotelovými 

buňkami se často vyskytují fagocytující buňky. Tento druh kapilár najdeme ve slezině, 

játrech. (2) 

 

2.2 Endotel 

2.2.1 Stavba a funkce endotelu 

 Endotel je největším orgánem v lidském těle, je tvořený jednou vrstvou 

dlaždicových buněk. Tento epitel je také nazýván plochý. (4) (viz obr.2) 

 

Obr. 2: Endotel na povrchu cévní stěny. (5) 
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Hlavní funkcí endotelu je udržení cévního tonu, tím že produkuje látky 

s vasodilatačními a vasokonstrikčními vlastnostmi. Oxid dusnatý (NO) je hlavním 

vasodilatačním působkem. Dalšími významnými látkami s tímto účinkem na cévní tonus 

jsou např. prostacyklin (PGI2) a bradykinin. Mezi hlavní vasokonstrikční látky patří 

endotelin, angiotensin II. (6) 

 Endotel zajišťuje rovnováhu koagulačních procesů, permeabilitu, ovlivňuje 

strukturu cévní stěny a interakci buněk krevního oběhu a buněk endotelu. Při poruše těchto 

funkcí je zvýšené riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. (6) 

 

2.2.2 Endoteliální dysfunkce 

 Nejčastějším projevem poruchy endotelu je endoteliální dysfunkce způsobená 

rizikovými faktory, jako jsou hypertenze, kouření, diabetes mellitus, hyperlipoproteinémie. 

(6) 

Endoteliální dysfunkce vede k funkčním změnám ve stěně cévní. Dochází ke 

zvýšené permeabilitě cévní stěny a vzniku nerovnováhy mezi vasoaktivními mechanismy, 

dochází ke snížené tvorbě oxidu dusnatého (NO) a zvýšené tvorbě vasokonstrikčních 

faktorů, což vede k poruše vasorelaxačních schopností endotelu. (4) Nerovnováha 

prokoagulačních  a antikoagulačních faktorů je posunuta na stranu protrombotických 

pochodů, dochází k podpoře agregace krevních destiček. (4) 

 Nedojde-li k farmakologické léčbě a odstranění rizikových faktorů, dochází později 

k strukturálním změnám, rozvoji aterosklerózy. (4) 

 

2.3 Ateroskleróza 

Pojem ateroskleróza vznikl spojením řeckých slov atheré = kaše a skléros = tvrdý. 

(7) Ateroskleróza je pomalu postupující zánětlivé onemocnění tepen, při němž je ztluštěna 

intima fibrózními uloženinami, které postupně zužují lumen a současně jsou místem 

vzniku krvácení a trombů (8). Nejčastější patrnou známkou aterosklerózy (také již 

v dětském věku) jsou pruhy usazených tuků. Jedná se o subendotelové nakupení pěnových 

buněk (obsahujících uložený tuk) v intimě.V další fázi vznikají fibrózní plaky neboli 

ateromy. Tyto plaky vznikají nahromaděním monocytů, makrofágů, cholesterolu, 
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mediátorů zánětů, buněk hladké svaloviny, odpadních látek a vápníku v cévní stěně, 

dochází ke zmnožení fibrózní tkáně a vzniku nekrotického jádra. (Obr.4) (7,8) 

 

Obr. 3: Komponenty uplatňující se v procesu aterosklerózy. (9) 

 Nadřazeným pojmem v problematice aterosklerózy je arterioskleróza. Tento termín 

zahrnuje aterosklerózu, arteriolosklerózu a Mönckebergovu mediokalcinózu. Ateroskleróza 

je onemocnění velkých a středních tepen (svalového a elastického typu), např. věnčitých 

tepen, aorty a artérií dolních končetin. Arterioloskleróza postihuje malé artérie a arterioly. 

To se projevuje ztuštěním jejich stěny a zúžením lumina, což vede k ischemii. K těmto 

změnám nejčastěji dochází u pacientů s hypertenzí a diabetem, u kterých je zvýšené riziko 

výskytu mikroangiopatií. (7) Mönckebergova mediokalcinóza je stav, při kterém dochází 

ke kalcifikaci a hyalinizaci tunica media tepen horních a dolních končetin. Dochází tedy ke 

zvýšení tuhosti cévy, v extrémních případech se mohou stát cévy až hmatné, nedochází 

však k zúžení řečiště. (7) 

 Aterosklerózou jsou postižení většinou starší pacienti. Můžeme ji však pozorovat 

také u jedinců kolem dvacátého roku života. Na stěně cévní jsou viditelné žluté proužky 

různého tvaru a velikosti, které se později mohou měnit ve fibrózní pláty s možností 

kalcifikace a vzniku ateromu. Lze tedy říci, že ateroskleróza patří mezi onemocnění 

postupně progredující. (7) 

 Aterosklerózu lze rozdělit na typ centrální a periferní. Centrální typ aterosklerózy 

doprovází změny na aortě. Nejvíce bývá postižena břišní oblast a obě velké tepny směřující 

do končetin. Pokud je stěna aorty postižená aterosklerotickými změnami příliš, ztrácí 
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pevnost a zvyšuje se riziko vzniku aneurysmatu neboli výdutě. Aneurysma může 

prasknout, dojde k vnitřnímu krvácení a tedy vážnému ohrožení pacienta. Druhým typem 

aterosklerózy je typ periferní doprovázející změny především na tepnách mozkových, 

věnčitých a ledvinových. Tyto změny vedou k zúžení průsvitu tepen, trombóze a možností 

krvácení do aterosklerotického plátu. Dochází k lokální ischemii dané oblasti. Rozsah 

poškození orgánu závisí na délce trvání bezkyslíkového stavu tkáně a velikosti postižené 

tkáně. Vzniklé změny jsou většinou ireverzibilní. (7) 

 

2.3.1 Epidemiologie aterosklerózy 

 Kardiovaskulární onemocnění (z nichž naprostá většina je zapříčiněná 

aterosklerózou) jsou hlavní příčinou úmrtnosti obyvatel v průmyslově rozvinutých zemích. 

Přesné statistiky, jaké procento pacientů aterosklerózou trpí, nebývají prezentovány 

s ohledem na skutečnost, že nemocní bývají zpravidla zachyceni až v době, kdy se 

ateroskleróza projeví klinicky a to ischemickou chorobou srdeční, ischemickou chorobou 

dolních končetin, cévní mozkovou příhodou apod. Z tabulky níže vyplývá, že zhruba 50 % 

(závisí na pohlaví) úmrtí v České republice je způsobeno KVO. (1) 

úmrtnost v ČR v r. 2000 (%) 

 muži ženy 

kardiovaskulární onemocnění 49,6 54,9 

nádory 28,1 25,9 

ostatní 22,3 29,2 

 

Tab. 3: Příčiny úmrtnosti v ČR v roce 2000, vyjádřeno v %. (1) 

 

2.3.2 Rizikové faktory aterosklerózy 

 Soubor faktorů, které napomáhají rozvoji aterosklerózy, označujeme jako rizikové 

faktory aterosklerózy. Z epidemiologických studií je známo, že nositelé těchto znaků mají 

větší pravděpodobnost vzniku a rozvoje aterosklerózy. Jednotlivé rizikové faktory se 

navzájem ovlivňují, takže nositel několika rizikových faktorů má podstatně vyšší riziko 

rozvoje onemocnění než nositel pouze jednoho uvedeného faktoru. Existují rizikové 

faktory aterosklerózy ovlivnitelné a neovlivnitelné. (1) 
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Neovlivnitelní rizikové faktory 

 Pohlaví – muži mají výrazně vyšší riziko aterosklerózy než ženy do menopauzy. 

Riziko žen se po menopauze bez substituční léčby estrogeny zvyšuje. Příčinou 

tohoto jevu je protektivní efekt estrogenů, související s vyššími koncentracemi HDL 

– cholesterolu u žen. 

 Věk – manifestace aterosklerózy vzrůstá s věkem. Za rizikový lze považovat 

z hlediska k ICHS věk 45 let a vyšší u muže a 55 let a vyšší u ženy. U ženy se 

věková hranice pro riziko aterosklerózy snižuje, je-li žena po arteficiální menopauze 

(např. oophorectomie) a neužívá substituční dávku estrogenů. 

 Genetické faktory, rodinná anamnéza – za pozitivní rodinnou anamnézu z hlediska 

předčasné aterosklerózy je považován výskyt infarktu myokardu nebo náhlé smrti u 

otce nebo prvostupňového mužského příbuzného ve věku nižším než 55 let. U 

matky a prvostupňových příbuzných ženského pohlaví je věkovou hranicí 65 let. 

 Příslušnost k etnické skupině  

 

Ovlivnitelné rizikové faktory 

 Hyperlipoproteinémie– za rizikové je považováno jak zvýšení celkového a LDL-

cholesterolu, tak snížení HDL-cholesterolu, hypertriacylglycerolémií i změnu 

velikosti LDL-částic. Velké částice, označované LDL-I, mají velikost 26 až 27,5 

nm. Intermediární LDL-částice, označované jako LDL-II, mají velikost 25-26 nm. 

Malé denzní částice, tzv. LDL-III, jsou menší než 25 nm. Právě tyto částice mají 

velký aterogenní potenciál, neboť snadněji pronikají arteriální intimou a vzhledem 

ke změně konfigurace apolipoproteinu B v malé částice jsou špatně rozpoznávány a 

vychytávány cestou LDL-receptorů. Snadno podléhají oxidaci a oxidované LDL 

mají zvýšenou aterogenitu. 

 Kouření cigaret – zvyšuje výskyt ICHS i úmrtnost na kardiovaskulární 

onemocnění. Po zanechání kouření se riziko další koronární příhody snižuje po 

relativně krátké době několika měsíců prakticky na úroveň nekuřáka. 

 Arteriální hypertenze – nad 140/90 mm Hg. 

 Diabetes mellitus – inzulinová rezistence a hyperinzulinismus i porušená glukózová 

tolerance jsou spojeny s předčasnou manifestací aterosklerózy. 
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 Obezita – délka života je vyšší při BMI v rozmezí 20-25. Obezita je samostatným 

nezávislým rizikovým faktorem ICHS. V tomto směru je důležitá distribuce tuku- 

typ obezity s velkým množstvím abdominálního tuku. 

 Reavenův metabolický syndrom – u některých nemocných se často vyskytuje 

kombinace hyperlipoprotenémie, inzulínové rezistence (DM 2. typu), hypertenze a 

obezity centrálního typu nazývaná plurimetabolickým  syndromem. Typickou 

odchylkou lipidového metabolismu jsou vysoké triacylglyceroly, nízký HDL-

cholesterol, velké procento malých denzních LDL-partikulí. 

 Trombogenní rizikové faktory – vysoká koncentrace fibrinogenu 

 Nízká fyzická aktivita – nedostatek cvičení a sedavý životní styl. 

 Hyperhomocysteinémie – zvýšená koncentrace homocysteinu, neesenciální 

aminokyseliny, v plazmě se považuje za významný rizikový faktor předčasné 

aterosklerózy. (10) 

Pokud je u pacienta diagnostikováno několik rizikových faktorů současně, hovoří 

se o tzv. metabolickém syndromu inzulínové rezistence. Jedná se o stav s vysokým 

rizikem vzniku aterosklerózy, jejím rozvojem a z toho vyplývajících pozdějších 

komplikací pro pacienta. (1) 

 

veličina hodnota 

obvod pasu (cm) muži ≥ 102, ženy ≥ 88 

+ 2 z následujících charakteristik  

krevní tlak (mm Hg) ≥ 130/85 

triglyceridémie (mmol/l) ≥ 1,7 

HDL cholesterol (mmol/l) muži ≤ 1,04, ženy ≤ 1,29 

glykémie nalačno (mmol/l) ≥ 5,6 

nebo diagnostikovaný diabetes 

mellitus 

 

Tab. 4: Definice metabolického syndromu (IDF, 2005). (1)  
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2.3.3 Tabulka kardiovaskulárního rizika 

 Tato tabulka je výsledkem projektu Score vycházející z evropských dat. Pro odhad 

rizika jsou v tabulce zahrnuty tyto údaje: 

 Pohlaví pacienta 

 Věk pacienta 

 Hladinu cholesterolu 

 Krevní tlak 

 Kuřák x nekuřák 

Průnikem uvedených údajů daného pacienta v daném pásmu tabulky se nám 

zobrazí jeho procentuální riziko úmrtí kardiovaskulárního onemocnění v příštích 

deseti letech. (1) 

 

Tab. 5: Tabulka kardiovaskulárního rizika (11) 
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2.3.4 Patogeneze aterosklerózy 

 V patogenezi aterosklerózy hraje klíčovou úlohu zánět. Spouštěcí mechanismy jsou 

různorodé (oxidované lipoproteiny, hypertenze, diabetes mellitus, obezita, poškození 

endotelu, infekce). Toto onemocnění postupně progreduje a dá se rozdělit do několika fází. 

(12) 

 

 

Obr. 4: Postup aterosklerózy. (13) 

 

2.3.4.1 Patogenní působení lipoproteinů 

 Lipidy jsou v krvi transportovány v podobě komplexů, tvz. lipoproteinů. 

Lipoproteinová částice se skládá z nepolárního jádra a polárního pláště. Plášť je tvořen 

amfifilními lipidy - neesterifikovaným cholesterolem a fosfolipidy. Jádro obsahuje 

triacylglyceroly (TG) a estery cholesterolu patřící do skupiny hydrofóbních lipidů, tvořící 

transportní a skladovací formu cholesterolu. (8) Lipoproteiny (LP) lze klasifikovat podle 

řady hledisek, např. podle velikosti, zastoupení tuků nebo apolipoproteinů, což jsou 

bílkovinné složky LP (10) sloužící jako ligandy pro LP-receptory v membráně LP-cílových 

buněk (8). Nejběžnější rozdělení LP je však podle fyzikálních a chemických vlastností, kdy 

dochází k odlišné pohyblivosti při elektroforéze. (10)  
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Hlavní úlohu v patogenezi aterosklerózy hrají LDL (low-density lipoproteins, 

lipoproteiny o nízké hustotě). Tyto oxidativně modifikované lipidy, uložené v intimě a 

vázané na proteoglykany, indukují expresi adhezivních molekul, chemokinů a dalších 

mediátorů zánětu jak v makrofázích, tak v buňkách cévní stěny. (10) Cholesterol se do 

stěny artérie dostává převážně díky LDL partikulím, neboť jsou hlavními transportními 

jednotkami cholesterolu. (8) 

 Prekurzorem LDL částic jsou VLDL (very low-density lipoproteins, lipoproteiny o 

velmi nízké hustotě) (8), kdy účinkem lipoproteinové lipázy v několika krocích hydrolýzy 

dochází k uvolnění volných mastných kyselin a IDL (intermediate density lipoproteins, 

lipoproteiny o intermediární hustotě) částic (10) a ty jsou dále štěpeny jaterní a 

lipoproteinovou lipázou na LDL částice. (8) 

 K odbourávání pohlcených LDL částic ve stěně arterie dochází dvojím způsobem. 

Jednak přes LDL-receptory prostřednictvím apolipoproteinů B (ApoB) a apolipoproteinů E 

(ApoE). Touto cestou je odbouráno asi 80% LDL částic. Druhou cestou jak odbourat LDL 

je přes scavengerové receptory. Ty lze prokázat především na makrofázích. Zvýšení 

clearence LDL cestou scavengerových receptorů je dáno do souvislosti s akcelerovanou 

aterosklerózou. (14) Na rozdíl od LDL receptorů není počet scavengerových receptorů 

zpětně regulován. Dochází tedy k tomu, že se zvyšující se koncentrací LDL částic se 

linearně zvyšuje i koncentrace těchto částic v makrofázích. (15)  

 

2.3.4.2 Monocyty a makrofágy v patogenezi aterosklerózy 

 Monocyty, makrofágy a dendritické buňky jsou hlavními buňkami v iniciaci a 

progresi aterosklerózy. (16) 

 Dnes je obraz aterosklerózy mnohem komplexnější. Ateroskleróza je brána jako 

chronické zánětlivé onemocnění, zapojující vrozený i adaptivní imunitní systém, které 

modulují iniciaci a progresi lézí a potenciálních trombotických komplikací. Makrofágy 

jsou prvními zánětlivými buňkami, které infiltrují aterosklerotické léze a jsou hlavní 

komponentou aterosklerotických plátů. (17)  

Makrofágy obsahují v buněčné membráně receptory, pomocí kterých zachycují a 

přijímají modifikované (LDL) a cholesterol. Tyto specifické LDL-receptory jsou 

zpětnovazebně regulovány dle hladiny cholesterolu. Druhým typem receptorů na povrchu 

makrofágů jsou scavengerové receptory. Na rozdíl od LDL-receptorů není počet těchto 



receptorů zpětně regulován hladinou cholesterolu.
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Obr. 5: Mediátory zánětu
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 Cytokiny pro-zánětlivé 

 TNF-α (Tumor Necrosis Faktor) – reguluje několik zásadních funkcí buněk 

(buněčnou proliferaci, diferenciaci, apoptózu). Makrofágy produkují TLRs, 

které jsou indukovány prostřednictvím TNF-α. Klíčovou funkcí TNF-α je 

produkce pro-zánětlivé cytokinové kaskády. Je to „hlavní regulátor“ pro-

zánětlivých cytokinů. Má schopnost diferencovat makrofágy. Ovlivňuje 

vývoj aterosklerózy ve fázi tukových proužků. 

Apoe-/- myši s nedostatkem TNF-α vytvářejí menší léze, a s tím souvisí 

úbytek VCAM-1 a ICAM-1 exprese, které jsou důležité pro přichytávání 

monocytů na endotelové buňky. Naopak myši s nedostatkem TNF-α 

receptorů měly větší léze než kontrolní myši. 

 IL-1 (Interleukin 1) – Stimulace IL-1 iniciuje adhezi leukocytů k ECs pro 

transmigraci makrofágů a přispívá k pomalu progredujícím zánětlivým 

procesům, které u aterosklerózy nastávají. 

 IL-12 (Interlekin 12) – je klíčový Th1 cytokin, který je produkován 

převážně makrofágy a stimuluje proliferaci a diferenciaci NK-buněk, T-

buněk. Tento interleukin je detekovám v aortě Apoe-/- myší a podávání IL-

12 způsobuje zvětšení aterosklerotických lézí u těchto myší. 

 IL-18 (Interleukin 18) – je produkován makrofágy a podávání IL-18 

protilátek urychluje vývoj aterosklerotických lézí u Apoe-/- myší. 

CD40L (Rozpustný CD40 ligand) – např. makrofágy a T-lymfocyty exprimují 

CD40L, kde CD40 je k nalezení na makrofázích. Interakce CD40 s CD40L hraje 

významnou roli v trombóze, ale také přispívá k modulaci imunitní odpovědi u 

aterosklerotických plátů. (17) 

Proti-zánětlivé faktory 

 IL-10 (Interleukin 10) – je odvozený z monocytů a makrofágů, je důležitý 

protizánětlivý regulátor v rozvoji pokročilé aterosklerózy. Ve studiích 

s Apoe-/- myšmi bylo potvrzeno, že IL-10 má ateroprotektivní vlastnosti 

v časné fázi aterosklerózy a v pozdní fázi IL-10 podporuje stabilitu plátů.  

 TGF-β – tento faktor produkují např. makrofágy.  

 CCR5 (Chemokin receptor) – původně byl znám jako koreceptor na 

makrofázích pro HIV infekci. Nyní se ukázalo, že hraje důležitou roli 

v iniciaci a progresi aterosklerózy. 
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 MIF (MacrophageMigration Inhibitory Factor) – je produkován makrofágy 

v časné a pokročilé fázi aterosklerotických lézí. 

 MMPs (Matrix Mettaloproteinases) – enzym, regulující zánětlivost. MMPs 

odvozené z makrofágů jsou zapojeny do ztenčování fibrózní čepičky. 

MMPs jsou rodinnou enzymů aktivovanou proteázou, které degradují 

extracelulární matrix proteiny (ECM). Regulace MMPs je složitá, když jsou 

jednou MMPs aktivovány, tak jeden MMP může aktivovat jiné MMPs. 

Pro-zánětlivé mediátory 

 CRP- (C-Reactive Protein) – CRP je detekovatelný při kardiovaskulárních 

příhodách (infarkt myokardu, ischemické mrtvice, kardiální smrti 

v důsledku aterosklerózy. CRP je vždy identifikovatelný v blízkosti LDL a 

makrofágů v aterosklerotických plátech. CRP indukuje produkci IL-1α, IL-

1β, IL-6. Kromě prozánětlivých účinků má CRP také proti-zánětlivé 

vlastnosti. Váže se k minimálně modifikovanému LDL, aby se předcházelo 

tvorbě pěnových buněk z makrofágů. CRP jakožto nezávislý marker 

kardiovaskulárního rizika má v klinické praxi tyto hodnoty (pro nízké riziko 

KVS příhody 1 mg/l a pro vysoké riziko KVS příhody 3mg/l). 

 ROS (Reactive Oxygen Species) – u aterosklerózy podporují chronickou 

aktivaci vaskulárního endotelu a komponenty imunitního systému. Produkce 

ROS z makrofágů a vaskulárních buněk hraje důležitou roli v aterogenezi. 

Když produkce ROS přesáhne kapacitu scavengerů celulárních 

antioxidačních systémů, výsledný oxidativní stres poškozuje lipidy, 

membrány, proteiny a DNAs. (17) 

 

2.3.4.4 Fáze aterosklerózy 

 Z patologicko-anatomického hlediska jsou rozlišovány tři základní formy 

aterosklerózy: 

 1. Časné léze, tukové proužky 

Tukové proužky (fatty streaks) jsou nejčastější přítomnou formou 

aterosklerózy. Vyskytují se běžně již v dětském věku a lze je někdy prokázat 

také u novorozenců. Tukové proužky nacházíme především v intimě velkých 

cév. Makroskopicky jsou žluté barvy a neprominují do lumen artérie, nemohou 
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tedy ovlivnit průtok krve. Základními buněčnými elementy v tukových 

proužcích jsou pěnové buňky, které vznikají dvojím způsobem. Z makrofágů, 

které jsou chemicky atrahovány do cévní stěny, kde akumulují lipidy a mění se 

v pěnové buňky, nebo z buněk hladkých svalů, které migrují z medie do intimy. 

Tam opět dochází k hromadění esterů cholesterolu. Dalšími buněčnými 

elementy přítomnými v tukových proužcích, jsou T-lymfocyty (CD4, CD8). 

Tukové proužky nejsou zcela stabilním a definitivním poškozením cévní stěny, 

během života se mohou dále vyvíjet v další aterosklerotické léze, může však 

dojít i k jejich regresi. (14) 

 

 2.  Fibrózní pláty (ateromy) 

Fibrózní pláty jsou větší, často ohraničená ložiska ve stěně cév, tužší, někdy až 

chrupavčité konzistence. Prominují do lumen artérie a jejich barva je bledě 

šedá, někdy žlutá podle obsahu tuku. Způsobují ztluštění cévní stěny a 

vyklenují se do lumen, jsou tedy příčinou částečné nebo úplné obstrukce lumen 

cévy. Tyto pláty obsahují velké množství proliferujících buněk hladkých svalů a 

makrofágů v různém stupni přeměny v pěnovou buňku. Kromě těchto 

buněčných elementů, vesměs přeplněných tukovými vakuolami, najdeme 

v ateromu i lymfocyty. Tato buněčná směs je uložena ve hmotě tvořené jednak 

kolagenní matrix, jednak volnými depozity tuků. Hlubší vrstvy fibrózního plátu 

mohou podléhat nekróze. Nekrotická ložiska mohou kalcifikovat a obsahují 

rovněž cholesterolové krystaly. (14) 
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Obr. 6: Nestabilní aterosklerotický plát. (18) 

 

 3. Stádium komplikací, tzv. komplikované léze 

Komplikované léze vznikají z fibrózních plátů masivní kalcifikací a 

degenerativními změnami (ulcerace, ruptura), které se stávají místem adherence 

trombocytů, agregace, trombózy a současné organizace trombu. Trombóza je 

pak příčinou náhlého cévního uzávěru. Makroskopický vzhled komplikované 

léze odpovídá fibróznímu plátu s následnými změnami v důsledku trombózy a 

přítomnosti erytrocytů. (14) Vytvoření trombu a totální ischemie dané oblasti je 

jednou z nejčastějších komplikací aterosklerózy. (19) 

 

 

Obr.7: Schematický průřez tepnou postiženou progredující aterosklerózou; 

zcela vpravo pak ucpání tepny destičkovým trombem nasedajícím na 

aterosklerotický plát. (12) 
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2.3.4.5 Buňky hladké svaloviny v patogenezi aterosklerózy 

 Buňky hladkého svalstva cévní stěny se také účastní aterogeneze. Tyto buňky 

proliferují, migrují do subendotelového prostoru, vytvářejí mezibuněčnou hmotu (kolagen, 

proteoglykany, elastin) a zároveň i proteolytické enzymy, které tuto hmotu rozpouštějí a 

umožňují buňkám migraci. Zmožováním vaziva pak vznikají fibrózní pláty. Pěnové buňky, 

které vznikly z buněk hladkého svalstva, postupně odumírají, akumulovaný tuk se uvolňuje 

do mezibuněčného prostoru a vznikají tvz. ateromové pláty – s tukovým jádrem a různě 

silnou vazivovou čepičkou. (1) 

2.3.4.6 Typy aterosklerotického plátu 

 Aterosklerotické pláty můžeme rozdělit na stabilní a nestabilní. (10) (Obr. 6,8). Zda 

se jedná o plát stabilní či nestabilní nám určí charakter vazivové čepičky. Stabilní plát se 

vyznačuje silnou, málo buněčnou čepičkou (1) s nízkým obsahem tuků. Tento plát nemá 

tendenci k ruptuře s vytvořením následné trombózy. (10) Dochází zde pouze k zúžení 

průsvitu artérie. (1) Naproti tomu plát nestabilní je charakterizován tenkou čepičkou, 

prostoupenou četnými makrofágy (1). Plát je bohatý na lipidy. Dává tak vznik trombóze. 

(10) Tenké tepny (jako jsou např. koronární tepny) může trombus zcela uzavřít, dojde 

k ischemii dané oblasti, a nedojde-li k obnovení průtoku krve, postižená tkáň podléhá 

ischemické nekróze. V případě velkých tepen (jako je aorta) tromby průtok neomezují, ale 

mohou se trhat a embolizovat do periferie. (1) 
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Obr. 8:Typy aterosklerotických plátů. Vlevo – stabilní plát s tlustou, pevnou 

fibrózní čepičkou s dostatkem kolagenu, menším lipidovým jádrem, s menší buněčnou 

infiltrací. Plát není náchylný k ruptuře. Vpravo – nestabilní plát, s tenkým fibrózním 

krytím, s nízkým obsahem kolagenu, větším lipidovým jádrem, s bohatou buněčnou 

infiltrací. Plát je náchylný k ruptuře, ohrožuje pacienta i přesto, že v cévě může vést 

k minimální stenóze. (20)  

 

2. 4 Myší modely aterosklerózy 

 Myší modely jsou hlavními zvířecími modely používanými v současné době pro 

aterosklerotický výzkum. (21) 

 Myši obecně jsou rezistentní vůči ateroskleróze. Poukazuje na to i jejich lipidový 

profil. Myši mají vysoké hladiny antiaterogenní HDL a nízké hladiny aterogenní LDL a 

VLDL. Tato skutečnost vede v kombinaci s nízkotučnou dietou právě k aterogenní 

rezistenci. (21) 

Existují i další důvody, proč se používají právě myši. A to jejich váha (20 až 40 g) a 

tedy snadná manipulovatelnost. Pohlavní dospělosti dosáhnou za pouhých 10 týdnů, 

vrhnou 5 až 10 mláďat v jednom vrhu. Můžeme tak zajistit dostatečné množství myší pro 

genetické studie a experimenty. (21) 
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Koncem 90. let byla genová technologie na takové úrovni, že bylo možné vytvořit 

myší modely s rychlejším nástupem aterosklerózy. (22) 

 

2.4.1 Model C57BL/6 

Prvním modelem aterosklerózy se stal myší kmen C57BL/6. Tento kmen není 

rezistentní vůči ateroskleróze a nastavením speciální diety se zvýšeným obsahem tuků 

došlo k rozvoji aterosklerotických platů. Nevýhodou tohoto kmene byl vznik velmi malých 

lézí a nedocházelo k další progresi aterosklerózy jako u člověka. Nastavená dieta se navíc 

ukázala jako vysoce toxická a objevovaly se častěji chronické záněty u myšího modelu. 

(23) 

 

2.4.2 Model s deficitem apolipoproteinu E 

Nejběžněji používaný model jsou apoE-deficientní myši Apolipoprotein E 

lokalizován na povrchu plasmatických lipoproteinů a funguje jako ligand pro LDL 

receptory, které hrají hlavní roli ve vychytávání aterogenních částic z oběhu.ApoE-/- myši 

mají vysoké hladiny VLDL a LDL jakožto výsledek neschopnosti vychytávat lipoproteiny 

z plasmy. (21) 

Apolipoprotein E se primárně tvoří v játrech. Model apoE myši se vyznačuje 

prodlouženou clearence cholesterolu. Hladina cholesterolu těchto myší je v rozmezí 11-16 

mmol/l i při dodržování diety s nízkým obsahem tuků a současné akumulaci VLDL, LDL a 

chylomikronů. Dochází k tvorbě lézí, které jsou podobné aterosklerotickým platům 

lidského jedince. (24)  

Ještě vyššího výskytu aterosklerotických změn lze dosáhnout pomocí speciálních 

diet. Nejběžněji používanými dietami jsou standardní a západní typ diety. Standardní dieta 

obsahuje 4-6 % tuku a méně než 0.02% cholesterolu. Západní typ diety obsahuje 21 % 

tuku (obvykle ve formě sušeného mléčného tuku) a 0.15-0.2% cholesterolu. Obě diety 

navíc mohou být upraveny s ohledem na zdroj tuku, cholesterolu nebo suplementaci jinými 

komponentami jako je třeba fruktóza. (21) 

Takto geneticky modifikované myši slouží jako modely pro výzkum aterosklerózy 

in vivo. Umožňují studium aterogeneze a všech jejich stádií včetně následné terapie. (25) 
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2.5 Spirulina platensis 

2.5.1 Botanický popis řasy, výskyt 

Spirulina platensis je modrozelená řasa patřící do cyanobakterií, která obsahuje 

kromě chlorofylu i modré barvivo fykocyanin. (26) Tato jednobuněčná řasa žije v teplých 

alkalických sladkých vodách a je viditelná pouhým okem. Je dlouhá asi půl milimetru, což 

z ní dělá jakéhosi obra mezi řasami. Velice rychle se množí a vytváří velké kolonie 

spirálovitého tvaru (odtud také její název). Vyhledává vyšší teplotu vody, obvykle 32 až 

45°C,ale dokáže přežít i teplotu kolem 60°C. Díky tomu se dobře zpracovává, protože 

nedochází k rozkladu živin.  

V současnosti rostou čtyři známé druhy spiruliny divoce jen na několika místech na 

světě: v alkalických jezerech Čadském v Africe (které ovšem v současnosti vysychá), 

mexickém Texcoco, keňských Turkana a Nakuru. Pro komerční účely se však pěstuje i 

uměle, např. velmi hojně v Číně. (28) 

 

Obr. 9: Mikroskopický snímek vláknité sinice Spirulina platensis. (28) 

 

Obr. 10: Spirulina platensis. (28) 
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Obr. 11: Uměle pěstovaná Spirulina platensis. (28) 

 

2.5.2 Obsahové látky 

 Spirulina je bohatým zdrojem živin. Asi 65% až 71% její hmotnosti tvoří bílkoviny 

s velmi vyváženým složením aminokyselin. Dále v ní najdeme vysokou koncentraci 

vitamínů, minerálů, enzymů, sacharidů a dalších nutrientů. 

 

2.5.2.1 Aminokyseliny 

 Buňky spiruliny v sobě mají velké množství ribozomů, což jsou buněčné struktury, 

v nichž dochází k syntéze bílkovin. To je důvod, proč jich tato řasa obsahuje tak vysoké 

množství. Díky své jednoduchosti a tenčím stěnám jsou pro člověka pětkrát stravitelnější 

než živočišné bílkoviny. 

 Uvádím stručný přehled aminokyselin obsažených ve Spirulině, včetně jejich 

průměrného procentuálního zastoupení: 

 

Esensiální AMK 

Fenylalanin (3, 95%) – nezbytný pro produkci thyroxinu, hormonu štítné žlázy, 

čímž se podílí na regulaci metabolismu. 

Isoleucin (4,1%) – nezbytný pro optimální růst, rozvoj inteligence a rovnováhu 

dusíku v těle. Používá se pro syntézu dalších neesenciálních aminokyselin. 

Leucin (5,8%) – stimuluje mozkové funkce, je nezbytný pro práci svalů. 
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Methionin (2,2%) – je nazýván antistresovým faktorem, neboť působí sedativně na 

nervový systém. Dále je nezbytný pro metabolismus tuků a zdraví jater. 

Lysin (4%) – podporuje výstavbu krevních protilátek, posiluje oběhový systém a je 

nezbytný pro normální růst buněk. 

Tryptofan (1,1%) – zlepšuje využití vitamínů skupiny B, podporuje a zklidňuje 

emoční stabilitu. 

Valin (6%) – stimuluje mentální činnost a svalovou koordinaci. 

Neesenciální AMK 

Alanin (5,8%) – důležitá stavební součást buněčných stěn. 

Arginin (6%) –  nezbytný pro sexuální a reprodukční zdraví, podílí s ena detoxikaci 

krve. 

Cystein ( 0,7%) – pomáhá udržovat zdraví slinivky, která stabilizuje krevní cukr a 

metabolismus sacharidů. 

 Glycin ( 3,5%) – podporuje využití kyslíku v buňkách. 

Histidin ( 1,08%) – podporuje přenos nervových vzruchů, zvláště ve sluchových 

orgánech. 

Kyselina aspartamová (6,3%) – pomáhá transformovat sacharidy na buněčnou 

energii. 

Kyselina glutamová ( 8,9%) – vedle glukózy je důležitým palivem pro mozkové 

buňky. 

Prolin (3%) – prekurzor kyseliny glutamové. 

Selin (4%) – pomáhá chránit tukové vrstvy obalující nervová vlákna. 

Tyrosin ( 4,6%) – zpomaluje stárnutí buněk. Podílí se na správném zbarvení 

pokožky a vlasů, čímž je chrání před spálením sluncem. (27) 
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2.5.2.2 Minerály 

Spirulina je schopna minerály nejen vstřebávat do svého těla, ale zároveň z nich 

vytváří tzv. cheláty, organické sloučeniny aminokyselin a kovů, které je tělo schopné 

vstřebávat a využívat mnohem lépe než minerály v anorganické formě. 

100 g spiruliny obsahuje přibližně následující množství minerálů: 

Draslík (1,5 mg) – ovlivňuje rovnováhu elektrolytů. Deficit může vést k srdečním 

chorobám, hypertenzi, vyčerpání adrenalinu, svalovému kolapsu. 

Fosfor (0,9 mg) – po vápníku druhý nejvíce zastoupený minerál v lidském těle 

nacházející se téměř v každé buňce. Je důležitý pro hustotu kostí, účastní se trávení 

některých živin. 

Hořčík (0,2mg) – zodpovědný za zdraví kosti a zubů, reguluje kontrakce svalů a 

srdce a účastní se přeměny glukózy na energii. Jeho nedostatek vede ke svalovým křečím a 

poruchám srdeční činnosti. Je nutný pro vstřebávání vitamínů C, skupiny B a bílkovin. 

Mangan (2,5 mg) – hraje důležitou roli v enzymatickém systému, podporuje funkci 

přenašeče nervových vzruchů acetylcholinu a pomáhá stabilizovat hladinu cukru v krvi. 

Vápník (0,13 mg) – nejhojnější minerál v organismu, důležitý pro zdraví kostí a 

zubů, ale i přenos nervových vzruchů. Spirulina obsahuje přibližně stejné množství 

vápníku jako mléko. 

Zinek (3,9 mg) – důležitá složka téměř třiceti enzymů. Podporuje mentální zdraví, 

imunitu, funkci prostaty, tonus pokožky, reprodukční zdraví a regenerační schopnosti. 

Železo (58 mg) – je složkou krevního barviva hemoglobinu, a proto je nezbytné pro 

přenos kyslíku. Jeho nedostatkem trpí nejčastěji ženy v plodném věku. (27) 

Selen (0, 04 mg) – i když jde o toxický kov, ve stopovém množství je pro zdraví 

nezbytný. Přispívá ke zpomalení stárnutí, chrání tělo před působením volných radikálů. 

(27) Při nedostatku tohoto stopového prvku v potravě je negativně ovlivněn 

kardiovaskulární systém, nedostatek způsobuje šedý zákal, rakovinu a revmatoidní 

artritidu. (26) 

Pěstování Spiruliny platensis v selenem obohaceném mediu, došlo k zvýšení 

hladiny selenu v této řase, proto se z ní stává slibný zdroj v porovnání s ostatními 

rostlinami. (26) 
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2.5.2.3 Vitamíny 

 Spirulina dodává i některé vitamíny nutné pro správný průběh metabolických 

procesů. 

 Inositol (35mg) – mezi vitamíny se řadí i tato živina rozpustná v tucích. Podporuje 

zdraví jater, pomáhá normalizovat krevní cholesterol. 

Vitamin B1 (thiamin, 5,5mg) – je součástí enzymů, které se účastní trávení 

sacharidů, a podílí se na regulaci hladiny glukózy v krvi. Jeho deficit může způsobit 

slabost, srdeční poruchy, problémy s okysličováním a může být i smrtelný. 

Vitamin B2 (riboflavin, 4mg) – jeho nedostatek může způsobovat ekzémy, šedý 

zákal a další poruchy vidění. 

Vitamin B3 (niacin, 12 mg) – vitamin nezbytný pro mentální zdraví, používám i 

jako doplněk léčby schizofrenních pacientů. V USA ho lékaři doporučují jako efektivní 

přípravek k regulaci hladiny cholesterolu. 

Vitamin B5 (kyselina pantotenová, 1,1 mg) – spolu s vitamínem C a 

cholesterolem ho tělo využívá k tvorbě stresových hormonů, zvláště pak kortizolu. 

Nedostatek může podpořit rozvoj alergií, infekcí a degenerativních chorob jako jsou 

artróza a revmatismus, a může se podílet i na vředových chorobách a hypoglykemii. 

Vitamin B6 (pyridoxin, 0,3 mg) – nutný pro vstřebávání a trávení bílkovin a 

zdraví srdce. Pomáhá redukovat otoky a stabilizovat hladinu ženských hormonů. 

Vitamin B8 (kyselina listová, 0,05 mg) – nutná pro tvorbu hemoglobinu 

v červených krvinkách. Její nedostatek způsobuje anémii, poruchy růstu, poruchy kožní 

pigmentace, urychluje šedivění vlasů a v těhotenství může způsobit vývojové poruchy 

plodu. 

Vitamin B12 (kobalamin, 0,2 mg) – nedostatek vede k anémii, degeneraci nervů, 

předčasné senilitě, nadměrné únavě či mentálním poruchám podobným schizofrenii. Ze 

všech vitamínů se dá nejobtížněji získat z rostlinných zdrojů, ale spirulina jej obsahuje 

dvaapůlkrát více než hovězí maso. 

Vitamín E (tokoferol, 19 mg) – silný antioxidant, nutný pro reprodukční zdraví. 

Spirulina jej obsahuje více než např. čerstvé pšeničné klíčky. 
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Vitamin H (biotin, 0,04 mg) – podporuje vstřebávání vitamínů skupiny B, 

nezbytný pro fungování některých enzymů. (27) 

 

2.5.2.4 Karotenoidy 

 Ve Spirulině jsou obsaženy dva prekurzory vitaminu A, žlutý pigment kryptoxantin 

a oranžový beta karoten.  

 100 g spiruliny obsahuje: 

 Alfa karoten (stopové množství) – má antioxidační účinky 

 Beta karoten (170 mg) -  má výrazné antioxidační účinky a je prekurzorem 

vitamínu A, který zasahuje do řady procesů v těle: je nezbytný pro tvorbu očního pigmentu 

rodopsinu, zrání pohlavních buněk, tvorbu buněk pokožky a sliznic. Spirulina obsahuje 

11x více karoteinoidů než mrkev. V indické studii z roku 1993 byla Spirulina podávána 

pěti tisícům školáků, kteří trpěli vážným nedostatkem vitaminu A. Pouhý 1g denně po 

dobu pěti měsíců způsobil ústup příznaků deficitu o 70%. 

 Echinenon (44 mg) 

 Kryptoxantin (56 mg) – prekurzor vitaminu A, má antioxidační účinky, může 

působit preventivně u některých typů rakoviny (např. nádoru děložního hrdla). 

 Lutein (29 mg) – vysoký antioxidační potenciál. Díky tomu je vhodnou součástí 

prevence degenerativních očních onemocnění (šedý zákal, makulární degenerace). Jeho 

příjem je důležitý hlavně u kuřáků, kteří mají jeho hladinu v těle výrazně nižší. 

 Zeaxantin (32 mg) – jde o izomer luteinu. (27) 

 

2.5.2.5 Enzymatické pigmenty 

 Fykocyanin – je modrý ve vodě rozpustný fotosyntetický pigment. Má podobnou 

strukturu jako bilirubin. (31) Ve spirulině zastoupen ve značném množství, přibližně 7% 

její hmotnosti. Výzkumy naznačují, že by mohl hrát roli při léčbě zánětlivých onemocnění. 

Laboratorní testy prokázaly, že potlačuje funkci enzymu COX-2, který se účastní 

zánětlivých procesů. (27)  
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 Proteinový extrakt ze Spiruliny má silné antioxidační účinky. Antioxidanty jsou 

protivníkem volných radikálů, které v dnešní době přibývají a porušují rovnováhu 

v lidském těle. Antioxidanty z extraktu Spiruliny bojují proti hydroxylovým a 

peroxidovým radikálům a inhibují mikrosomální lipidové peroxidázy. Působí jako silný 

antioxidant metabolických produktů volných radikálů (ROS – reactive oxygen species). 

(26) 

 Několik studií nezávisle na sobě prokázaly, že fykocyanin má 

hypocholesterolemické účinky. Redukuje hladinu krevních lipidů. (29) Spirulina platensis 

snižuje celkový cholesterol a zvyšuje hladinu HDL – cholesterolu. (30) 

 Jiné studie ukazují, že by mohl být přínosem při léčení rakoviny, pomáhá potlačit 

tvorbu cév, které zajišťují zásobování zhoubných nádorů kyslíkem a živinami. 

 A v neposlední řadě bylo prokázáno, že fykocyanin podporuje tvorbu červených a 

bílých krvinek u osob, jejichž kostní dřeň byla poničena radiací. Stimuluje totiž 

v ledvinách tvorbu hormonu erytropoetinu, který se na krvetvorbě podílí.  

 Chlorofyl – zlepšuje hojení ran a regenerační procesy, působí příznivě při 

chudokrevnosti, má dezinfekční účinky, podporuje trávení. (27) 

 Obě barviva se používají v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém 

průmyslu. (26) 

 

2.5.2.6 Další důležité živiny 

 Patří sem trojice látek, které se souhrnně označují názvem vitamin F (esenciální 

mastné kyseliny linolová, linoleová a arachidonová). Pomáhají normalizovat hladinu 

cholesterolu v krvi a podílejí sena tvorbě hormonů prostaglandinů a tím i na regulaci 

krevního tlaku a pružnosti cév. Kyselina γ-linoleová a ω-6 mastné kyseliny mají 

prokazatelný protizánětlivý efekt. 

 Spirulina obsahuje též poměrně nízké procento sacharidů, kolem 10-15%. Převážně 

polysacharidy, které se snadno vstřebávají do krevního řečiště a k jejichž metabolismu není 

zapotřebí insulin. Díky tomu dodají tělu rychle energii, aniž by zatěžovaly slinivku. (27) 
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2.5.3 Použití Spiruliny platensis 

 Ve světě proběhla celá řada studií zabývající se příznivým vlivem Spiruliny při 

jednotlivých zdravotních problémech. Řasu je vhodné užívat např. při: 

1. Alergie – řasa snižuje produkci histaminu. 

2. Cukrovka – hlavně diabetici 2. typu. Jednoduše vstřebatelné cukry pomáhají udržovat 

stálou hladinu krevní glukózy. 

3. Chudokrevnost – řasa obsahuje hojnost všech živin, které jsou potřebné pro krvetvorbu 

(Fe, chlorofyl, bílkoviny, vitamin E, B12, kyselinu listovou). (27) 

4. Imunita – vzrůstá aktivita všech buněk, které spolu pracují na obraně organismu: tedy 

makrofágy, monocyty, leukocyty, včetně B-buněk a T-buněk. Studie byla provedena na 

lidských dobrovolnících. 

5. Obezita – významným faktem je, že Spirulina obsahuje koncentrovaný zdroj 

aminokyselin a sacharidů, které se rychle vstřebají do krevního řečiště. V krvi je tedy stálá 

koncentrace těchto látek a hypotalamus nezačne vysílat signály hladu, ani když je žaludek 

téměř prázdný. Navíc řasa je bohatá na živiny, takže organismus nemusí najíždět na 

„úsporný režim“ (tedy zpomalovat metabolismus), což snižuje pravděpodobnost jo-jo 

efektu. 

6. Rakovina – podstatou je nastartování, resp. vzrůst aktivity všech imunitních buněk. 

7. Srdce – přínosem je snížení hladiny LDL cholesterolu, triglyceridů a glukózy v krvi. 

Snížení krevního tlaku. 

8. Zrak – přínos je ve vysoké koncentraci pigmentů luteinu a zeaxantinu.  

9. Virová onemocnění – potlačení množení celé řady virů (např. cytomegalovirus, herpes 

simplex virus). (27) 

 

2.5.4 Potravinové doplňky obsahující Spirulinu platensis 

 Uvádím příklady potravních doplňku obsahujících Spirulinu platensis, které jsou 

dostupné na farmaceutickém trhu. Pro zajímavost zde také uvádím výrobce, počet tablet 

v jednom balení a v neposlední řadě obsah řasy v jedné tabletě. 

 Spirulina + zinek 500 mg 100 tbl., Health Link 
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 Spirulina Bio 100 mg 400 tbl., nebo 300 mg 1200 tbl., Blue Step 

 Spirulina Plus Chlorella 100 tbl., Virde Spol. s.r.o 

 Spirulina + chrom 500 mg 100 tbl., Health Link 

 Spirulina + Chlorella + Prebiotikum 90 tbl., Naturvitaa.s 

 Spirulina 400 mg 67 tbl., Med Pharma 

 Chlorella + Spirulina 60 tbl., Faveatrades.r.o 

 Biospirulina 500 mg 100 tbl., nebo 300 tbl., Health Link 

 Spirulina Barley Sladkovodní řasa a ječmen 200 cps., EnergyFunds 

 

Obr. 12: Spirulina platensis zpracovaná v tabletách, kapslích. (28) 
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3 Cíl práce, Zadání práce 

 Cílem této rigorózní práce bylo ověřit potenciální protizánětlivé účinky Spiruliny 

platensis na experimentálním zvířecím modelu, kterým byly ApoE-deficientní myši. 

Hlavním úkolem práce bylo detekovat přítomnost makrofágů v aterosklerotických plátech 

pomocí imunohistochemie a dále kvantifikovat jejich expresi pomocí stereologických 

metod.  
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

4. 1 Zvířata a předepsaná dieta 

  V této práci byly použity samice myšího kmene C57BL/6Js deficitem 

apolipoproteinu E (apoE-/-), vážící 15-20 g. Zakoupeny byly v Jackson Laboratories (USA) 

a ustájeny ve viváriu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. 

 Myši apoE-deficientního kmene byly krmeny standardní dietou až do věku zvířat 

10 týdnů. Poté byly rozděleny náhodně do dvou skupin. Jedna skupina (n=8) byla krmena 

1% cholesterolovou dietou a druhá skupina (n=8) byla krmena 1% cholesterolovou dietou 

s obsahem Spiruliny platensis 40 mg na myšku na den, po dobu 8 týdnů. Spirulina 

platensis byla přidávána do diety ve formě lyofilizovaného prášku. A následně byla dieta 

zpracovaná do pelet o váze 5g. Všechna zvířata měla neomezený přístup k vodě během 

celé doby studie. Během pokusu nebyly zaznamenány žádné rozdíly ve spotřebě potravy 

mezi jednotlivými zvířaty. 

Na konci experimentu byla zvířata přes noc vylačněna a byla provedena euthanasie 

předávkováním v parách éteru. Zvířatům byly 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. Tyto segmenty se ponořily do OCT media (Leica, Praha, Česká 

republika) a následně byly zmraženy v tekutém dusíku a uskladněny při -80°C. 

 

4. 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). 

 

4. 3 Imunohistochemie 

 Imunohistochemická detekce makrofágů byla realizována pomocí Avidin-biotin 

metody (ABC) s detekčním činidlem diaminobenzidinem (DAB), který v případě 

pozitivity dává barevnou reakci. 
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4.3.1 Pracovní postup 

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

aortálního oblouku. Pro hodnocení byly nakrájeny série příčných řezů o tloušťce 7 µm na 

zmrazovacím mikrotomu. Řezy byly přeneseny na sklíčka, která byla předem upravena 

v roztoku želatiny.  

Řezy se nechaly uschnout (60 minut) a pak se na 15 minut vložily do roztoku 

acetonu uchovávaného v - 20°C. Poté se řezy nechaly usušit (15 minut) a znovu se vložily 

na 15 minut do acetonu. Tímto procesem došlo k fixaci řezů a jejich lepší adhezi na 

podložní sklíčko. Dále došlo k jejich promytí v roztoku PBS (5 minut). Před inkubací řezů 

s primární protilátkou bylo nutné ještě zablokovat nespecifická vazebná místa, proto se 

sklíčka na 30 minut ponořila do mléka ředěného v PBS. V další fázi byly na sklíčka 

napipetovány roztoky anti-avidinu a anti-biotinu, které byly použity k zablokování 

reaktivity těchto látek v myší tkáni. Po oplachu v PBS se sklíčka 1 hodinu inkubovala 

s primární protilátkou Rat Anti – Mouse CD 150 (anti-macrophage) – zředění 1/50 

(Pharmingen USA) při pokojové teplotě. Poté se řezy vložily do roztoku PBS (2x5 minut). 

Dále se řezy opět ponořily do roztoku mléka v PBS (30 minut), následoval oplach v PBS a 

následně se řezy inkubovaly se sekundární protilátkou (30 minut) Goat Anti – Rat IgG – 

ředění 1/400 (Vector Laboratories), které byly značené biotinem. Po inkubaci se sklíčka 

vložila do PBS (2x5 minut). Následovalo promytí v roztoku 3 % H₂O₂ (15 minut), tímto 

krokem byla odstraněna peroxidáza vlastní tkáni, tudíž nebude reagovat s DABEM 

v pozdějším kroku. Po promytí v PBS (2x5 minut) byl na sklíčka nanesen avidin-biotinový 

komplex obsahující peroxidázový substrát (Vector Laboratories) -30 minut. Po oplachu 

v PBS (5 minut) se k vizualizaci navázaných protilátek použil diaminobenzidin – 15 

sekund -(DAB substrát- chromogen roztok, DAKO, Carpinteria, USA). V dalším kroku 

byly preparáty opláchnuty v PBS a v destilované vodě. V následujícím kroku byl použit 

hematoxylin (5 sekund) a následovalo modrání preparátů pod tekoucí vodou z kohoutku (1 

minuta). Na závěr byly řezy odvodněny v acetonu (oplach), aceton – xylen (10:1) – 3 

minuty, aceton – xylen (1:10) také 3 minuty, 3x ponoření do xylenu (vždy 2 minuty). 

V posledním kroku byla sklíčka zamontována do eukittu. 
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Postup: 

Aceton 20 minut, usušit 10 minut, označit řezy fixem 

1. PBS                                                                                                                5 minut 

2. dry milk in PBS (0,5 g dry milk do 10 ml PBS ředěného)                           30 minut 

3. oplach                                                                                                            oplach 

4. inkubace s anti-avidinem                                                                              15 minut 

5. PBS                                                                                                                2x5 minut 

6. inkubace s anti-biotinem                                                                              15 minut 

7. PBS                                                                                                                oplach 

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

9. PBS                                                                                                               2x5 minut 

10. dry milk                                                                                                      30 minut 

11. PBS                                                                                                             oplach 

12. sekundární protilátka (ředí se v PBS + 2% mouse serum)                  30 minut 

13. PBS                                                                                                            5 minut 

14. 3% H₂O₂ (8 ml H₂O₂ + 70 ml PBS)                                                         15 minut 

15. PBS                                                                                                            2x5 minut 

16. ABC komplex elite                                                                                   30 minut 

      (10 µl A + 10 µl B do 500 µl PBS, nechat stát 30 minut) 

17. PBS                                                                                                            2x5 minut 

18. DAB (10 µl DAB v 500 µl pufru)                                                            15 sekund 

19. PBS                                                                                                             oplach 

20. destilovaná voda                                                                                         oplach 

21. Hematoxylin                                                                                               5 sekund 
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22. modrání pod tekoucí vodou z kohoutku                                                     1 minuta 

23. aceton                                                                                                          oplach 

24. aceton – xylen (10:1)                                                                                  3 minuty 

25. aceton – xylen (1:10)                                                                                  3 minuty 

26. 3x xylen                                                                                                       2 minuty 

27. eukitt- montování krycího sklíčka 

 

4.3.2Použité protilátky 

Primární monoklonální protilátka - Rat Anti- Mouse CD 150 (anti – macrophage), 

(Pharmingen, USA), ředění v BSA (bovine serum albumin, Vector Laboratories, USA) 

1/50.  

Sekundární monoklonální protilátka -  Goat Anti- RatIgG ( Vector Laboratories, 

USA), ředění v BSA 1/400 + 8 µl mouse serum. 

 

4. 4 Kvantitativní analýza imunohistochemie a velikost lézí 

 Plocha barvení makrofágů byla kvantifikována pomocí stereologických metod. 

(31). Nejprve se nakrájela série řezů o tloušťce 7µm (0,385 mm dlouhé úseky cévy tvořící 

tzv. referenční objem). Byl proveden systematický náhodný výběr řezů z referenčního 

objemu. První řez pro každé barvení byl vybrán náhodně a pak se vybral každý 5. řez, 

takže se hodnotilo pět řezů barvení makrofágů. Byla použita metoda bodové testovací 

mřížky, která se zvolila tak, abychom napočítali více než 100 průsečíků mezi body sítě a 

barvením makrofágů na jednu cévu. (32) Odhadovaná plocha barvení makrofágů se 

vypočetla podle vzorce:  

estA=a·P 

kde parametr a charakterizuje plochu příslušející jednomu testovacímu bodu,  

P je počet průsečíků mezi body testovací sítě a pozitivitou barvení. 

 Fotodokumentace a digitalizace snímků z fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX byla provedena digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corp., USA) za pomoci 
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softwaru NIS elements verze 3.22 (Laboratory Imaging Prague, Česká republika). 

Stereologická analýza byla hodnocena softwarem Point Grid ELLIPSE (ViDiTo, 

Slovensko). 

 

4. 5 Statistická analýza 

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

průměru) pro 8 zvířat v každé skupině. Ke vzájemnému porovnání parametrů u Spirulinové 

a kontrolní skupiny byl použit nepárový T-test. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky 

významné v případě, že p≤α, kde α=0,05. K výpočtu byl použit Graph Pad Prism software 

(verze 5.0). 
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5 VÝSLEDKY  

5.1Biochemická analýza 

Biochemická analýza neprokázala statisticky významný vliv podávání Spiruliny ve stravě 

na hladinu celkového cholesterolu (18.89 ± 1.75 mmol/l vs 16,56 ± 4.1 mnol/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 = 0,0698). 

5.2 Imunohistochemická analýza – detekce makrofágů v aortálním sinu 

Exprese makrofágů byla pozorována ve všech řezech. Makrofágy byly rozmístěny 

v celé oblasti plátů a u některých zejména u povrchu plátů. Makrofágová infiltrace nebyla 

rozdílná z hlediska lokalizace makrofágů mezi oběma skupinami. Pozorováním všech řezů 

jsme nezjistili zásadní rozdíly v expresi makrofágů mezi kontrolní a spirulinovou skupinou 

(obr. 13,14).   
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Obr.13: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení makrofágů 

u kontrolní skupiny zvířat. 

Přítomnost makrofágů je vizualizována hnědým zbarvením zejména v aterosklerotickém 

plátu. Řezy jsou dobarveny hematoxylinem. Zvětšení 40x. 
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Obr.14: Reprezentativní obrázky imunohistochemického barvení makrofágů u  

skupiny zvířat, kterým byla podávána Spirulina. 

Přítomnost makrofágů je vizualizována hnědým zbarvením zejména v aterosklerotickém 

plátu. Řezy jsou dobarveny hematoxylinem. Zvětšení 40x. 
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5.3 Stereologická analýza plochy makrofágů v plátech 

Stereologická analýza plochy makrofágů byla provedena za účelem kvantifikace 

případných rozdílů mezi oběma skupinami. Stereologická analýza neprokázala 

signifikantní rozdíly v expresi makrofágů mezi kontrolní a spirulinovou skupinou. Viz graf 

2. 

 

 

 

Graf 2:Plocha akumulace makrofágů v plátech. 

Spirulina statisticky neovlivňuje akumulaci makrofágů v plátech ve srovnání 

s kontrolní skupinou. 
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6 DISKUSE 

Spirulina platensis je modrozelená řasa patřící do skupiny skupiny cyanobakterií. 

(33) Spirulina je řasa bohatá na bioaktivní látky, které jsou prospěšné při snižování hladiny 

cholesterolu v krvi, oxidativnímu stresu a zánětu. (33,34, 35) Spirulina obsahuje sulfátové 

polysacharidy, chlorofyl, stejně tak vitamíny a stopové prvky, např. selen. (36) V této řase 

je obsažen také C-phycocyanin, proteinový komplex s linearním tetrapyrolem, který se 

nazývá phycocyanobilin (PBC). (33) Několik klinických a experimentálních studií 

poukazuje na hypolipidemické (36, 37), antioxidační (35) a protizánětlivé vlastnosti 

Spiruliny (38). Předpokládá se, že se C-phycocyaninse podstatnou částí podílí na těchto 

příznivých vlastnostech. (35, 36, 39) 

V této rigorózní práci jsme chtěli zjistit, zda podávání Spiruliny platensis ovlivňuje 

akumulaci makrofágů v aortě u apoE-deficientních myší. Biochemická analýza 

neprokázala, že podávání Spiruliny ovlivnilo hladiny cholesterolu. Detailní analýza 

lipoproteinového profilu prokázala pouze signifikantní snížení LDL cholesterolu u myší, 

kterým byla podávána Spirulina. (40) Otázkou zůstává, proč se hladiny celkového 

cholesterolu neměnily. Některé další práce totiž prokázaly významné hypolipidemické 

účinky Spiruliny. (34) Nicméně je potřeba konstatovat, že doposud nebyly studovány 

efekty Spiruliny a zvířat s takto vysokými hladinami cholesterolu jaké jsou detekovány u 

apoE-deficientních myší. Otázkou zůstává, zda námi zvolená dávka je tedy dostačující pro 

ovlivnění takto vysokých hladin cholesterolu. Navzdory tomuto ovšem poslední práce 

Mgr. Stráského a autorů ukázala, že navzdory takto nevýznamnému ovlivnění cholesterolu 

má podávání spiruliny pozitivní účinky zejména na významný ateroprotektivní enzym 

hemooxygenázu-1 (HO-1).(40)  

Hemoxygenáza-1 (HO-1, HMOX1)je enzym účastnící se katabolismu hemu s 

předpokládaným silným antiaterogenní potenciálem. HMOX1 má antioxidační, 

protizánětlivé, antiapoptické a nejspíš také imunomodulační vlastnosti, (41) díky své 

výrazné aktivitě právě při různých patologických podmínkách jako je zánět, ischemie a 

hypoxie. (42) Bylo také demonstrováno, že HMOX1 a bilirubin jsou silnými inhibitory 

tumor necrosis faktoru (TNF-α) – induktoru upregulace E-selektinu, vaskulární adhezivní 

molekuly (VCAM-1) a intracelulární adhezivní molekuly (ICAM-1) (43,44,45) jež jsou 

důležitými markery endoteliální dysfunkce. 

Vzhledem k tomu, že HO-1 je exprimována makrofágy, pěnovými buňkami v 

aterosklerotických lézích jak u lidí, tak u pokusných zvířat (46, 47), chtěli jsme prokázat, 

že i makrofágová infiltrace může být Spirulinou ovlivněna. Makrofágy byly detekovány ve 
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všech studovaných cévách v aterosklerotických plátech. Jejich lokalizace byla podobná jak 

u kontrolní skupiny, tak u zvířat, kterým byla podávána spirulina. Stereologická 

kvantifikace množství makrofágů avšak neprokázala signifikantní vliv na jejich množství v 

plátu v aortě po podávání Spiruliny. Zdá se tedy, že celkové množství makrofágů se po 

podávání Spiruliny nemění nicméně produkce HO-1 je zvýšena, jak bylo prokázáno v práci 

Mgr. Stráského. Lze také konstatovat, že ke snížení množství makrofágů by tedy bylo asi 

zapotřebí použít vyšší dávku Spiruliny, která by také mohla ovlivnit hladiny celkového 

cholesterolu.   
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7 ZÁVĚR 

Cílem této rigorózní práce bylo ověřit potenciální protizánětlivé účinky Spiruliny 

platensis na experimentálním zvířecím modelu apoE-deficientních myších, kterým byla 

podávána cholesterolová dieta a dieta s obsahem Spiruliny platensis. 

Podávání Spiruliny platensis signifikantně neovlivnilo hladiny celkového 

cholesterolu. 

Stereologická analýza plochy makrofágů byla provedena za účelem kvantifikace 

případných rozdílů mezi oběma skupinami. Neukázal se však zásadní rozdíl v expresi 

makrofágů mezi kontrolní a Spirulinovou skupinou. 

Podávání Spiruliny tedy nevedlo k zásadnímu ovlivnění aterogeneze a makrofágové 

infiltrace nicméně data z poslední publikace poukazují na jisté pozitivní účinky Spiruliny 

v procesu aterogeneze. 
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