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1. ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Western blot analýza vybraných molekul zánětu v aortě apoE/LDLR deficientního 

myšího modelu 

Autor diplomové práce: Jana Krejcarová 

Vedoucí práce: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. 

Cíl práce: Tato diplomová práce byla zaměřena na detekci a následné vyhodnocení 

exprese molekul ICAM-1, VCAM-1, COX-2 a P-selektinu v myších aortách. Kontrolní 

a sledovaná skupina myší se lišily v genetické výbavě, kdy sledovaná skupina měla 

nefunkční geny pro apolipoprotein E a zároveň LDL receptor (apoE−/−/LDLR−/−).  

Metody: Pro studii byli použiti 2 měsíce staří myší samci kmene C57BL/6J. Samci byli 

rozděleni do dvou skupin – kontrolní a sledované s nefunkčním receptorem pro 

nízkodenzitní protein a pro apolipoprotein E. Obě skupiny byly krmeny standardní dietou 

pro hlodavce. Pro detekci a následné kvantifikované vyhodnocení exprese markerů 

VCAM-1, ICAM-1, COX-2 a P-selektinu byla použita analýza Western blot. Hladiny 

solubilních molekul ICAM-1 a P-selektinu v plazmě byly hodnoceny metodou Luminex®. 

Výsledky: Western blot analýza neprokázala signifikantní rozdíly exprese VCAM-1, 

ICAM-1, COX-2 a P-selektinu mezi oběma skupinami myší. Využití metody Luminex® 

přineslo signifikantní výsledek (nárůst hladin) v případě solubilní molekuly P-selektinu 

u sledované skupiny (apoE−/−/LDLR−/−), avšak statisticky nevýznamný rozdíl u solubilní 

molekuly ICAM-1 mezi oběma skupinami myší. 

Závěr: Relativně překvapivé výsledky studie, která neodhalila prakticky žádné rozdíly 

v expresi adhezních molekul a markerů zánětu mezi kontrolní a apoE−/−/LDLR−/− skupinou 

myší bude potřeba ověřit také dalšími metodami. Případně lze také uvažovat o roli 

poměrně nízkého věku myší, který, v kombinaci s citlivostí metody Western blot, mohl 

přispět k nesignifikantním výsledkům. 

Klíčová slova: endotel, endotelová dysfunkce, zánětlivá reakce, ateroskleróza, ICAM-1, 

P-selektin, VCAM-1, COX-2 
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2. ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Title of Diploma Thesis: Western blot analysis of selected inflammatory markers in 

aorta of apoE/LDLR deficient mice 

Author: Jana Krejcarová 

Supervisor: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D. 

Background: This thesis was focused on the detection and subsequent evaluation of the 

expression of adhesion molecules ICAM-1, VCAM-1 and COX-2 and P-selectin in mouse 

aortas. Control and monitored group of mice differed in the genetic material, where 

monitored group of mice had unfunctional genes for apolipoprotein E and LDL receptor 

(apoE−/−/LDLR−/−). 

Methods: For the study, two months old male mice of the C57BL/6J strain were used. 

Males were divided into two groups - control and monitored with unfunctional receptor 

for low-density lipoprotein and for apolipoprotein E. Both groups were fed by a standard 

diet for rodents. For detection and subsequent quantification of the expression of the 

markers VCAM-1, ICAM-1, COX-2 and P-selectin, Western blot analysis was used. Levels of 

soluble ICAM-1 and P-selectin in plasma were assessed by Luminex®. 

Results: Western blot analysis showed no significant difference in the expression of 

VCAM-1, ICAM-1, COX-2 and P-selectin between both groups of mice. Using the method 

Luminex® yielded a significant result (increased levels) of soluble P-selectin molecule in 

monitored group (apoE−/−/LDLR−/−), but no significant difference in soluble ICAM-1 

between both mouse groups. 

Conclusions: Relatively surprising results of the study, which revealed practically no 

differences in the expressions of adhesion molecules and markers of inflammation 

between control and apoE−/−/LDLR−/− mice groups will be necessary  to verify by other 

methods. Eventually, there can be also considered the role of the relatively early age 
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of mice, which, combined with the sensitivity of Western blot method, may contribute to 

non-significant results. 

Keywords: endothelium, endothelial dysfunction, inflammatory reactions, atherosclerosis, 

ICAM-1, P-selectin, VCAM-1, COX-2  
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3. ÚVOD 

Nejčastější příčinou tepenných onemocnění v civilizovaných zemích je 

ateroskleróza, která tvoří téměř 90% příčin ischemických chorob dolních končetin a je 

příčinou i dalších tepenných problémů ve většině zemí (Klener et al., 2011). Toto pomalu 

postupující onemocnění arterií je příčinou více než poloviny všech úmrtí ve vyspělých, 

průmyslových zemích. Ateroskleróza je spojená s různými etiologickými faktory. Studie 

ukázaly, že genetické faktory a životní prostředí, a to buď jednotlivě nebo v kombinaci, 

mají významnou úlohu v etiologii aterosklerózy. Z četných rizikových faktorů se studie 

nejvíce zabývají hypercholesterolemií, která je navozená stravou a vrozenými vadami 

metabolismu lipidů. Míru zrychlení tvorby aterosklerotických lézí navozených stravou 

v experimentálních studiích dokazují zvířata krmená dietou s vysokým obsahem tuku 

a s genetickou predispozicí k ateroskleróze. Vývoj lézí probíhá prostřednictvím řady 

arteriálních změn, které se původně sestávají z takzvaných pěnových buněk. Pokročilé 

léze obsahují buňky hladkého svalstva, tukem naplněné buňky, nekrotické nečistoty, 

depozita extracelulárního cholesterolu a kalcifikace (Keaney, 2000; Reddick et al., 1994). 

Mnoho autorů považuje za počáteční stádium aterosklerotického onemocnění 

endotelovou dysfunkci. Je to soubor změn funkcí endotelu, které předcházejí vlastním 

strukturálním aterosklerotickým změnám. Termínem endotelová dysfunkce je definováno 

funkční postižení endotelu vedoucí ke zvýšené propustnosti cévní stěny, která vede 

k nerovnováze mezi vazoaktivními mechanismy a hemokoagulačními působky. Výsledkem 

je převaha mechanismů aterogenních, vazospastických, protrombotických (Vrablík et 

al., 2011). 

Mechanismy spojené se selháním endotelových funkcí jsou velmi komplexní, avšak 

rozvoj zánětlivé reakce, jako odpovědi endotelu na poškození cévní stěny, je hlavním 

společným rysem (Frenette et al., 1996). Předpokládá se, že v progresi aterosklerózy je 

zapojena interakce monocytů s cévním endotelem. V posledních letech byly zkoumány 

povrchové buněčné proteiny, u kterých se předpokládá souvislost s aterosklerózou (Chia, 

1998). Četné zprávy dokumentují roli cévních adhezních molekul a poukazují na důležitou 

roli zánětu v rozvoji a progresi aterosklerózy (Galkina and Ley, 2007).  
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Rozpustné (tzv. solubilní) adhezní molekuly mohou být užitečnými ukazateli rizik 

různých patofyziologických událostí kardiovaskulárních onemocnění, protože lze 

předpokládat, že změny koncentrací těchto molekul v krvi se mohou vztahovat k aktivaci 

nebo poškození různých buněk, jako jsou například trombocyty a endotelové buňky 

(Blann and Lip, 1999; Mulvihill et al., 2002). Hladiny solubilních adhezních molekul korelují 

s různými kardiovaskulárními rizikovými faktory jako je kouření (Barbaux et al., 2001; 

Blann et al., 1997c; Takeuchi et al., 2002), nízký HDL cholesterol (Calabresi et al., 2002), 

hypercholesterolemie a/nebo hypertriglyceridemie (Abe et al., 1998; Hackman et al., 

1996; Lupattelli et al., 2000) a hypertenze (DeSouza et al., 1997; Preston et al., 2002). 

Zvýšení koncentrací solubilních adhezních molekul sCAM (soluble cell adhesion 

molecules) v plazmě bylo pozorováno také u diabetických pacientů (Becker et al., 2002; 

Clausen et al., 2000; Jager et al., 2000) a pacientů s insulinovou rezistencí (Chen et 

al., 1999; Hak et al., 2001).  

Imunitní systém je důležitý při ateroskleróze, a proto stále existuje značné úsilí 

k objevení mechanismů spojených s adhezními molekulami, které by vedlo k lepšímu 

pochopení tohoto onemocnění (Galkina and Ley, 2007). Aktivované makrofágy jsou 

klíčovou součástí nejen v rozvoji aterosklerózy, ale i v ruptuře plaků, což vede k trombóze. 

Biosyntéza prostaglandinů, zprostředkovaná cyklooxygenázami, je taktéž zapojená do 

patofyziologie kardiovaskulárních procesů a různých zánětlivých onemocnění (Beloqui et 

al., 2005). 

 

Rovněž tato experimentální diplomová práce je věnována studiu exprese 

adhezních molekul (molekul zánětu) v aortách a jejich hladin v plazmě u dvou 

experimentálních myších modelů. 
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4. ZADÁNÍ – CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce bylo popsat a kvantifikovat expresi zánětlivých 

markerů - ICAM-1, VCAM-1, COX-2 a P-selektinu v aortě myší s vypnutými geny pro 

apolipoprotein E a receptor LDL. Současně byla sledována exprese těchto markerů 

u kontrolní skupiny normocholesterolemických myší (C57BL/6J), exprese u obou skupin 

myší byly vzájemně porovnány. Obě skupiny myší byly krmeny standardní dietou pro 

hlodavce. Pro vyhodnocení a porovnání exprese těchto molekul v aortách myší byla 

vybrána metoda Western blot. Pro hodnocení hladin vybraných adhezních molekul 

v plazmě byla užita metoda Luminex®. 
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5. TEORETICKÁ ČÁST 

5.1 Cévní stěna a její morfologická stavba 

Cévní stěna se sestává ze tří koncetrických vrstev – vnitřní se nazývá intima, 

střední media a vnější adventicia (viz obrázek č.1). Tyto tři vrstvy oddělují od sebe vrstvy 

elastinu. Vrstva mezi intimou a medií se nazývá lamina elastica interna a podobně vrstva 

lamina elastica externa mezi medií a adventicií (Keaney, 2000). 

Tunica intima je složena z plochých endotelových buněk v jedné vrstvě (Čihák et 

al., 2004). Úlohou endotelových buněk je antitrombotické působení a také modulace 

průtoku krve parakrinní sekrecí vazodilatačních a vazokonstričních látek (Trojan et 

al., 2003). 

Naopak tunica media je nejsilnější vrstvou stěny arterie. Je složena z hladké 

svaloviny, jejíž buňky probíhají cirkulárně či v nízkých spirálových závitech. Mezi buňkami 

jsou sítě kolagenních a elastických vláken. Dle typu převažující složky, svalu či těchto 

vláken, rozdělujeme tepny elastického typu a tepny typu svalového.  

Tunica adventicia je povrch cévy skládající se z fibrilárního vaziva s kolagenními 

i elastickými vlákny. Tyto vlákna se na povrchu cévy síťovitě překřižují a tvoří přechod do 

vaziva v okolí cévy (Čihák et al., 2004; Trojan et al., 2003). 
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Obrázek 1 - Morfologická stavba cévní stěny 

 

Levá strana obrázku zobrazuje stavbu arterie (artery). Endothelium – endotel, subendothelial layer 

– subendotelová vrstva, valve – chlopeň, vein – žíla, capilary network – kapilární systém, capilary – 

kapilára, basement membrane – bazální membrána, endothelial cells – endotelové buňky. 

Převzato:<http://antranik.org/wp-content/uploads/2011/12/blood-vessels-tunica-intima-

endothelium-subendothelial-layer-internal-or-external-elastic-membrane-tunica-media-externa-

basement-membrane-artery-vein-capillary-bed.jpg> [2017-02-02] 

5.2 Endotel a endotelová dysfunkce 

5.2.1 Endotel 

Cévní endotel je jednovrstevná souvislá výstelka krevních cév tvořená vysoce 

specializovanými buňkami (Karásek et al., 2004; Svačina et al., 2010). Tvoří 

makromolekulární bariéru mezi vlastní tkání cévy a krví, hraje důležitou roli v regulaci 

cévy samotné. Integrita a metabolismus cévní stěny jsou zajišťovány uvolňováním řady 

biologicky aktivních látek, které mohou ovlivňovat například cévní tonus, permeabilitu, 

koagulaci, fibrinolýzu a další (Bombeli et al., 1997; Cines et al., 1998; Griendling and 

Alexander, 1996).  
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Donedávna byl předpoklad, že endotel je pouze mechanická bariéra, avšak výzkum 

v posledních letech prokázal, že tyto buňky jsou odlišné, mají jedinečné fyziologické 

funkce a představují velmi aktivní metabolickou tkáň (Rajendran et al., 2013; Vrablík et 

al., 2011).  

Vnitřní povrch cévy zabezpečí nesmáčivý a netrombogenní povrch, který 

kontroluje optimální průtok krve cévou – prostřednictvím cévní kontrakce a relaxace. 

Může se účastnit reparativních procesů a angiogeneze (Karásek et al., 2004; Karetová, 

2002; Vrablík et al., 2011; Widimský, 2002). Další schopností endotelových buněk 

související s aterosklerózou je modifikace (oxidace) lipoproteinů, které jsou 

transportovány z krve do cévní stěny (Widimský, 2002). 

Endotel syntetizuje vazokonstrikční (endoteliny, tromboxan A2 (TXA2) 

a angiotenzin II) i vazodilatační látky (oxid dusnatý (NO), endotelový hyperpolarizující 

faktor (EDHF) a prostacyklin), látky ovlivňující fibrinolýzu (tkáňový aktivátor plazminogenu 

tPA a inhibitor aktivátoru plazminogenu PAI-1) a působky pro řízení hemostázy (von 

Willebrandův faktor (vWF), trombomodulin, tkáňový faktor, fibrinogen atd.) (Karetová, 

2002; Vrablík et al., 2011). 

Růstové faktory VEGF (vaskulární endotelový faktor), PDGF (růstový faktor 

destiček) a TGF-β (transformující růstový faktor β) zprostředkují proces angiogeneze. 

Zánětlivé mechanismy zprostředkované selektiny (P a E), adhezními molekulami  

(VCAM – vaskulární adhezní molekula, ICAM – intercelulární adhezní molekula) 

a nukleárním faktorem kappa B jsou také dílem endotelové výstelky (Karetová, 2002). 

Další funkcí může být i degradace některých vazoaktivních látek (např. bradykininu) 

(Vrablík et al., 2011). 

5.2.1.1 Endotel a permeabilita 

Jedna z nejvýznamnějších homeostatických činností endotelu je regulace výměny 

látek mezi krví nebo lymfatickými tekutinami na straně jedné a tkání na straně druhé. 

Vaskulární permeabilita je řízena endotelovými spojeními (Dejana et al., 1997). 

Endotelové buněčné spoje jsou složité struktury tvořené sítěmi transmembránových 

proteinových adhezních molekul. Byly popsány nejméně tři různé typy endotelových 

spojení: tzv. „tight junctions“, „gap junctions“ a „adherens junctions.“ 
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Díky dynamické organizaci těchto spojů jsou endotelové buňky schopné měnit 

architekturu těchto spojů a zajistit tak dokonalý průnik složek plazmy a krve. Je možné, 

že patologické stavy spojené s poškozením permeability endotelových cév a jejich 

organizací (např. hemangiomy, sklerodermie a další typy vaskulitid) jsou spojeny se 

strukturálními změnami v organizaci endotelových spojení. Kromě toho, změny 

propustnosti jsou spojeny s časnými stádii aterosklerózy a mnoha zánětlivými chorobami 

(Dejana et al., 1997; Telo et al., 1997). 

 

V endotelu jsou tedy prezentovány tři základní typy mezibuněčných spojů: 

1) Těsné spoje (tzv. „tight junctions“) – tvořené transmembránovým proteinem 

occludinem, který zabezpečí velmi těsné spojení buněk. Obecně se předpokládá, že tento 

typ splňuje alespoň 2 funkce. Za prvé, přispívá k udržení polarity buňky, a za druhé, 

inhibuje nekontrolované paracelulární výměny malých molekul, makromolekul a vody. 

Nicméně těsnící vlastnosti se liší mezi endotelovými buňkami na různých místech (Dejana 

et al., 1997; Schnittler, 1998). 

2) Nexy (tzv. „gap junctions“) – tvořené transmembránovými hydrofilními kanály 

(konexony), které umožňují transport iontů a malých lehkých molekul mezi buňkami. 

Otevírání a zavírání kanálů lze regulovat posttranslačně různými růstovými faktory 

a permeabilita nexů je odvozena dle isoformy konexinu. Během posledních let byly 

objeveny důkazy v oblasti rozvoje aterosklerózy o přímé komunikaci buněk zahrnující 

proteiny konexiny. „Gap junctions“ se dále podílejí na replikaci během angiogeneze, 

případně hojení ran a také na koordinaci buněk endotelu při migraci (Brisset et al., 2009; 

Dejana et al., 1997; Lampugnani and Dejana, 1997). 

3) „Adherens junctions“ – tvořené transmembránovými proteiny kadheriny, které 

podporují Ca2+dependentní buněčnou adhezi. Kadheriny jsou spojeny uvnitř buněk do sítě 

vnitrobuněčných proteinů odpovědných za připevnění k aktinovým mikrofilamentům 

nebo cytoplazmatickým proteinům. Tyto spoje jsou považovány za základní spojení 

mezibuněčného kontaktu endotelu. Hrají roli v buněčné migraci, růstu a diferenciaci 

(Dejana et al., 1997; Lampugnani and Dejana, 1997). 
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5.2.2 Endotelová dysfunkce 

Z předchozích podkapitol je zřejmé, že endotel zprostředkovává řadu reakcí tepen 

a žil u zvířat i lidí. Endotel jako hlavní regulátor cévní homeostázy vykazuje řadu 

vazoprotektivních efektů zahrnujících vazodilataci, potlačení růstu hladkého svalstva 

a inhibici zánětlivé odpovědi. Mnoho účinků je převážně zprostředkováváno oxidem 

dusnatým, nejúčinnějším endogenním vazodilatátorem. NO se staví proti účinkům 

vazokonstriktorů vyplavených z endotelu, inhibuje oxidaci lipoproteinů s nízkou hustotou. 

Špatná produkce či aktivita oxidu dusnatého vede k endotelové dysfunkci, signalizuje 

zhoršenou vazodilataci. Je zřejmé, že endotelová dysfunkce je časným markerem 

aterosklerózy a může být detekována před strukturálními změnami v cévní stěně 

(Davignon and Ganz, 2004; Vanhoutte, 1997). 

Za endotelovou dysfunkci lze považovat soubor změn funkcí endotelu, které 

předcházejí vlastním strukturálním aterosklerotickým změnám. Tento termín je definován 

jako funkční postižení endotelu vedoucí ke zvýšené propustnosti cévní stěny, 

k nerovnováze mezi vazoaktivními mechanismy a hemokoagulačními působky. Výsledkem 

je převaha mechanismů aterogenních, vazospastických, protrombotických (Vrablík et 

al., 2011). Některé základní faktory rozvoje endotelové dysfunkce jsou shrnuty na obrázku 

č. 2.  

Z počátku je endotelová výstelka propustnější pro aterogenní lipidy a makrofágy, 

poté se zvyšuje množství oxidovaného LDL cholesterolu spojené se snížením NO (Vrablík 

et al., 2011). Následuje tvorba extracelulárního vaziva a zvýšení proliferace hladkých 

svalových buněk, které migrují do subendotelových prostor (Karásek et al., 2004; Vrablík 

et al., 2011). V dalším kroku je poškozený endotel více adhezivní pro monocyty,  

T-lymfocyty i trombocyty a zvyšuje se produkce cytokinů a růstových faktorů 

(Šteiner, 2010). 

Přestože se endotelová dysfunkce označuje jako časný marker aterosklerózy, 

probíhající děje se podílejí i na pozdějších fázích aterogeneze. Zvýšenou expresí adhezních 

molekul (ICAM-1, VCAM-1) a P-, L-, E- selektinů se usnadňuje adheze a kumulace 

imunitních buněk k povrchu endotelu a dochází k přeměně v makrofágy a pěnové buňky. 

Makrofágy produkují proteolytické enzymy (metaloproteinázy), které mohou rozrušit 

fibrózní čepičku a zvýšit tak náchylnost k její ruptuře. Tento protrombogenní stav 
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je podpořen zvýšenou expresí tkáňového faktoru a von Willebrandova faktoru, a naopak 

nedostatečnou produkcí prostacyklinu, NO a dalších látek, které by případně inhibovaly 

adhezi a agregaci destiček (Karásek et al., 2004; Vojáček et al., 2004). 

Obrázek 2 - Endotelová dysfunkce – faktory rozvoje 

 
Převzato: Vrablík et al., 2011 - Endoteliální dysfunkce – první stadium aterosklerózy 

5.3 Role endotelu při zánětu 

Poškození cévní stěny vyvolává za fyziologického stavu rozvoj zánětlivé reakce jako 

odpověď endotelu na toto narušení prostředí. Hlavní a klíčovou roli zprostředkují cytokiny 

a řada adhezních molekul. Význam této reakce spočívá v opravě struktury, obnovení 

funkce a prostředí za účelem zachování homeostázy. Deficit těchto adhezních molekul 

a cytokinů vede k opakovaným infekcím (Frenette et al., 1996). 

Z opačného pohledu však dlouhodobá hyperreaktivita endotelu není žádoucí. 

Prozánětlivé působení spouští další kaskády imunitních dějů, které nevedou již k opravě 

a obnově funkce endotelu, ale k opačnému jevu. Dochází k poškození tkáně, endotelové 

dysfunkci, která podpoří rozvoj aterosklerózy (Hill and Whitten, 1997). 
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5.3.1 Cytokiny 

Cytokiny jsou různorodá skupina proteinů s nízkou molekulovou hmotností, z nichž 

bylo doposud identifikováno více než 100 molekul. Cytokiny jsou seskupeny do několika 

tříd, jako jsou například interleukiny (IL), chemokiny, kolonie stimulující faktory (CSF), 

faktory nekrotizující nádory (TNF), interferony (IFN) a transformační růstové faktory (TGF). 

Mnoho cytokinů je spojeno s tvorbou aterosklerotických plátů a všechny buňky, které jsou 

zapojené do aterosklerózy, jsou schopné produkovat cytokiny a reagovat na ně. Obecně 

mohou být klasifikovány jako pro a antiaterogenní, ačkoliv role některých nejsou tak 

jednoznačné, jsou často závislé na kontextu (Ramji and Davies, 2015). 

Kromě uvolňování řady chemokinů a jiných cytokinů, endotelové buňky podpoří 

tvorbu adhezních proteinů, jako je intercelulární adhezní molekula-1 (ICAM-1) 

a vaskulární buněčná adhezní molekula-1 (VCAM-1), které se podílejí na náboru 

imunitních buněk (McLaren et al., 2011). Role zánětlivých molekul a endotelu je 

naznačena na obrázku č. 3. 

Obrázek 3 - Role zánětlivých molekul a endotelu při zánětu 

 

Převzato: <http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/wp-content/uploads/2011/04/LeukoPermeab.jpg>  

[2017-02-22] 

5.3.2 Selektiny 

Selektiny jsou transmembránové, Ca2+dependentní lektiny, které zprostřed-

kovávají leukocytům těsné přilnutí k endotelu, které vyústí v „rolování“ (rolling) leukocytů 
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na povrchu endotelu. Jde o první důležitý adhezní krok během zánětlivé reakce, který je 

pak následován adhezí a prostupem leukocytů skrze endotel (McEver, 2015; McIntyre et 

al., 1997). 

Tato rodina tři různých glykoproteinů (viz tabulka č.1) sdílí základní strukturu, 

která obsahuje N-terminální C-typ lektinové domény, následovanou epidermální růstový 

faktor-podobnou doménou (EGF-like domain), proměnlivým počtem krátkých shodně 

opakovaných domén, krátkou transmembránovou částí a malou cytoplazmatickou 

doménou. Členové rodiny selektinů jsou pojmenovány podle hlavního místa své 

exprese: L-selektin je exprimován v leukocytech, E-selektin je specifický pro endotelové 

buňky a P-selektin se vyskytuje hlavně na krevních destičkách, ale je také exprimován 

v endotelových buňkách. Tyto molekuly mají každá svůj specifický vzor projevu. L-selektin 

je přítomen téměř ve všech leukocytech, v některých T- a B-buňkách a některých 

NK (nature killer) buňkách v závislosti na jejich stavu aktivace, a je konstitutivní. E-selektin 

je téměř nepřítomný v klidovém endotelu a je transkripčně aktivován některými 

zánětlivými cytokiny (Blankenberg et al., 2003). 

5.3.2.1 P-selektin 

P-selektin (GMP-140) je 140 kDa protein, který je uložen v klidových buňkách alfa 

granul krevních destiček a Weibel-Palade tělískách endotelových buněk. Po stimulaci 

cytokiny nebo kyslíkovými radikály se rychle mobilizuje k plazmatické membráně 

(Blankenberg et al., 2003; Chia, 1998). Je potřebný pro efektivní nábor neutrofilů 

při akutním zánětu, makrofágů v pozdějších fázích zánětlivé odpovědi a CD4+ T-buněk 

při alergické reakci. P-selektin tedy funguje v akutních a chronických procesech a může 

hrát roli ve vývoji vaskulárních lézí v ateroskleróze (Johnson et al., 1997). 

P-selektin také zprostředkovává přechodný a reverzibilní kontakt leukocytů 

s endotelem, známý jako „rolování“. Tento proces může být způsobem, kterým se exprese 

P-selektinu může podílet na tvorbě tukových proužků (Johnson et al., 1997). V některých 

studiích byly myši s deficitem LDL receptoru (citlivé na rozvoj aterosklerotických lézí) 

křížené s myšími organismy postrádajícími P-selektin. Byl tak vyvinut zvířecí model vysoce 

citlivý na rozvoj aterosklerózy, ve kterém mohla být zkoumána role P-selektinu  

při rozvoji lézí. Studie demonstrovaly zpožděnou tvorbu tukových proužků u skupiny 
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myší LDLR−/−/P-selektin−/−
 a zdůraznily úlohu P-selektinu v rozvoji aterosklerózy 

(Blankenberg et al., 2003; Johnson et al., 1997). 

Tabulka 1 - Skupina selektinů 

 

Adhezní molekuly zapojené do leukocytární endotelové adheze zahrnující skupinu selektinů – 

adhesion molecule – adhezní molekula, alternative designation – alternativní název, localization – 

lokalizace, umístění, function – funkce, all leukocytes – všechny leukocyty, endothelial cells 

+ platelets – endotelové buňky a destičky, rolling – rolování 

Převzato: Krieglstein & Granger, 2001 - Adhesion molecules and their role in vascular disease 

Bylo pozorováno, že existuje solubilní isoforma P-selektinu vznikající alternativním 

sestřihem mRNA, která je přítomna v plazmě jako cirkulující antigen. Tento produkt je 

dále detekovatelný v destičkách, což naznačuje, že po zpracování může být tato forma 

uložena i v buňkách (Ishiwata et al., 1994). Alternativně sestřižený P-selektin postrádá 

transmembránovou doménu (Johnston et al., 1990). 

Další způsob, který by mohl přispět k tvorbě tohoto fragmentu o molekulové 

hmotnosti 100 kDa, je odštěpování do cirkulace pomocí proteáz (Berger et al., 1998).  

Zvýšené hladiny solubilního P-selektinu byly popsány u onemocnění, jako je cévní 

mozková příhoda, ateroskleróza, hypertenze, trombotická trombocytopenická purpura, 

eklampsie, tromboembolická onemocnění, malárie a diabetes, jakož i v různých fázích 

menstruačního cyklu zdravých žen (Blann et al., 1997a; Blann et al., 1997b; Blann et 

al., 1996; Chong et al., 1994; Facer and Theodoridou, 1994; Frijns et al., 1997; Halim et 

al., 1996; Jilma et al., 1996a; Jilma et al., 1996b; Katayama et al., 1993). 
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5.3.3 Adhezní molekuly 

V roce 1990, Gimbrone a jeho kolegové formulovali endotelovou leukocytární 

adhezní hypotézu („endothelial-leukocyte adhesion“), že aktivované endotelové buňky 

exprimují na jejich povrchu adhezní molekuly, které zajistí interakce s různými leukocyty 

(Chia, 1998). Tyto interakce jsou zobrazeny na obrázku č. 4. 

Imunoglobulinová skupina zahrnuje širokou řadu molekul, které mají podobné 

domény. Mezi členy této skupiny zahrnujeme intercelulární adhezní molekuly ICAM-1 

a ICAM-2, vaskulární adhezní buněčnou molekulu (VCAM-1) a PECAM-1, jako destičkovou 

endotelovou adhezní molekulu (Krieglstein and Granger, 2001). 

Buněčné adhezní molekuly hrají důležitou roli v progresi aterosklerotických lézí 

a plaků. Zprostředkovávají akumulaci, adhezi a transendotelovou migraci cirkulujících 

mononukleárních buněk z krve do extravaskulárního prostoru. Tyto molekuly spolu 

s různými cytokiny rekrutují a aktivují mononukleární buňky k uvolnění metaloproteináz, 

podporujících rupturu plaku a iniciaci akutního koronárního syndromu (Lu et al., 2010). 

VCAM-1 a ICAM-1 mají strukturální a funkční podobnost, oba jsou 

transmembránovými glykoproteiny. VCAM-1 má šest či sedm extracelulárních 

Ig-podobných domén, ICAM-1 jich má pět. Obě mohou vázat ligandy integrinů, avšak 

odlišnými vazebnými doménami. VCAM-1 dokáže vázat v Ig-doménách 1 a 4 a ICAM-1 

v polohách 1 a 3. VCAM-1 i ICAM-1 mohou stabilizovat adhezi leukocytů k endotelu 

a podílet se na diapedéze. Jejich přítomnost není limitovaná pouze na endotelové buňky, 

ale i na jiné buněčné typy – včetně buněk hladkého svalstva a makrofágů (Chia, 1998; 

Cybulsky et al., 1999).  

Po náležitém stimulu se indukuje zvýšení exprese prozánětlivých adhezních 

molekul a zároveň chemokiny stimulují leukocyty a zvýší expresi integrinů vázajících se na 

VCAM-1 a ICAM-1 (Fotis et al., 2012). Zvýšení syntézy adhezních molekul způsobuje řada 

zánětlivých faktorů. Příkladem mohou být TNF, přítomnost oxidovaných LDL částic a další 

(Ahmad et al., 1998; Dustin et al., 1986; Libby and Galis, 1995). U zdravých myší a králíků 

je VCAM-1 a ICAM-1 exprimován endotelem v oblastech náchylných k ateroskleróze. 

U zvířat s hypercholesterolemií je exprese obou molekul zvýšená v průběhu tvorby 

počátečních lézí, zejména po obvodu, kde adheze monocytů je maximální (Cybulsky et 

al., 2001). 
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5.3.3.1 ICAM-1 

ICAM-1 je minimálně přítomna v nenarušeném endotelu. Nicméně po stimulaci 

interferonem γ, TNF-α, IL-1β a bakteriální endotoxinem dochází k dramatickému zvýšení 

exprese a zvýšené přítomnosti v aktivovaném endotelu. Exprese ICAM-1 je 

charakteristickým znakem aterosklerózy kvůli jeho zánětlivé imunitní odpovědi, která 

zprostředkovává kontakt mezi leukocyty a endotelovými buňkami. K tomu dochází 

prostřednictvím interakce s integriny αLβ2 (CD11a / CD18, LFA-1) a αMβ2 (CD11b /CD18, 

makrofágový antigen 1 MAC-1), které se nachází na povrchu leukocytů (Chia, 1998). 

Solubilní formy adhezních molekul jsou detekovány v plazmě a jejich koncentrace 

je zvýšená při různých zánětlivých onemocněních (Lu et al., 2010). Tyto hladiny 

cirkulujících molekul mohou posloužit jako markery endotelové dysfunkce nebo aktivace 

(Pankow et al., 2016). Solubilní forma ICAM-1 (sICAM-1) je tvořena proteolytickým 

štěpením z buněčné membrány pomocí specifických proteáz (Champagne et al., 1998; 

Leeuwenberg et al., 1992; Witkowska and Borawska, 2004). Nicméně jiné studie uvádějí 

tvorbu této molekuly pomocí mRNA transkriptů specifických pro sICAM-1. Z těchto 

důvodů tedy existují alespoň dva mechanismy, které se podílejí na produkci této solubilní 

formy (Witkowska and Borawska, 2004). 

Proteolytické štěpení extracelulární domény ICAM-1 je indukováno cytokiny 

a různými faktory (TNF-α, IL- 1, IFN-γ, alkohol a další). Výsledkem je biologicky aktivní 

fragment sICAM-1, který dokáže ovlivnit buněčnou funkci na mnoha úrovních (Kusterer et 

al., 1998; Rieckmann et al., 1995; Rothlein et al., 1991; Witkowska and Borawska, 2004). 

Molekulová hmotnost monomerní sICAM-1 může být proměnlivá podle různé glykosylace, 

avšak přibližná molekulová hmotnost je 90kDa. Tělesné tekutiny např. sliny, synoviální 

tekutina, mozkomíšní mok, moč, sputum a bronchiální sekret obsahují určitá množství 

sICAM-1 (Witkowska and Borawska, 2004). Změny plazmatických hladin ICAM-1 jsou 

spojeny s aterosklerózou a predikují incidenci koronárních onemocnění srdce (Hwang et 

al., 1997). U sICAM-1 bylo prokázáno, že významně koreluje s tloušťkou tunica intima 

a tunica media v karotidě, které jsou indexem časné aterosklerózy (Rohde et al., 1998). 

Solubilní ICAM-1 je lepším markem přítomnosti a progrese onemocnění periferních tepen 

oproti solubilní VCAM-1 (sVCAM-1) (Blann et al., 1998).  
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Pozorování vedla k předpokladu, že imunitní blokáda adhezních molekul 

protilátkami (např. enlimomab – anti-ICAM-1) může být prospěšná. Nicméně, anti-ICAM-1 

terapie byla doprovázena nepředvídatelnými imunitními reakcemi hostitele a významně 

zhoršila následky cévní mozkové příhody (Furuya et al., 2001; Sherman et al., 2001).  

5.3.3.2 VCAM-1 

Ačkoli exprese obou, VCAM-1 a ICAM-1, je zvýšena v případě aterosklerotických 

lézí, údaje ze studií naznačují, že VCAM-1 hraje dominantní roli v zahájení aterosklerózy 

(Cybulsky et al., 2001).  

Vaskulární adhezní molekula-1 je transmembránový glykoprotein (110 kDa), který 

je stimulován například TNF-α a IL-1. Je přítomný v aterosklerotických lézích a váže se 

pouze na monocyty a lymfocyty, které obsahují integriny α4β1 (velmi pozdní antigen  

VLA-4) a α4β7. Integrin α4β1 je konstitutivně přítomen na lymfocytech, monocytech 

a eosinofilech. V závislosti na stavu α4β1 může VCAM-1 zprostředkovat obojí – „rolování“ 

a pevnou adhezi lymfocytů a dalších (Chia, 1998; Ley and Huo, 2001). Velký zájem o tuto 

molekulu vyplývá ze skutečnosti, že na rozdíl od ICAM-1, která se pojí s leukocyty, jakož 

i monocyty, VCAM-1 se váže pouze na monocyty a lymfocyty a zároveň je přítomnost 

VCAM-1 do značné míry omezena na oblasti citlivé na vznik a rozvoj lézí, zatímco ICAM-1 

zasahuje i do nepostižené aorty (Chia, 1998; Cybulsky et al., 2001; Iiyama et al., 1999). 

Studie Cybulsky et al. ukazuje, že nedostatek VCAM-1 významně snižuje brzkou 

tvorbu pěnových buněk v aortě u LDLR−/− myší, a naznačuje, že VCAM-1 má hlavní roli při 

zahájení aterosklerózy. Tomuto faktu také napomáhá zjištění, že nedostatek ICAM-1 

neovlivnil tvorbu pěnových buněk, a to buď samostatně, nebo i v kombinaci 

s nedostatkem VCAM-1. Exprese VCAM-1 byla výrazně snížena, nikoli zcela zablokována. 

Je tedy možné, že úplný nedostatek VCAM-1 by mohl způsobit ještě větší tlumivý efekt 

v rozvoji aterosklerózy (Cybulsky et al., 2001).  
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5.3.3.3 PECAM-1 

 PECAM-1, destičková endotelová adhezní molekula také známá jako CD31 je 

transmembránový glykoprotein s 6 extracelulárními Ig-podobnými doménami. PECAM-1 

je exprimován ve velké míře na endotelových buňkách a v nižších koncentracích ho lze 

detekovat také na povrchu hematopoetických buněk a buněk imunitního systému, včetně 

neutrofilů, monocytů, žírných buněk, NK buněk, lymfocytů a krevních destiček. Stejně jako 

u jiných adhezních molekul, PECAM-1 má významné signalizační vlastnosti (Galkina and 

Ley, 2007). 

Obrázek 4 - Schéma prostupu imunitní buňky do subendotelového prostoru 

 

První tři kroky jsou zobrazeny tučně: „rolování“ (rolling), které je zprostředkováno selektiny; 
aktivace (activation), která je zprostředkována chemokiny a zastavení (arrest), které je 
zprostředkováno integriny a adhezními molekulami. Dále jsou definovány i dodatečné kroky: 
zachycení monocytu (capture nebo tethering), pomalé „rolování“ (slow rolling), posilování adheze 
(adhesion strengthening, spreading), intravaskulární plazení (intravascular crawling) 
a paracelulární a transcelulární transmigrace (parracellular and transcellular transmigration). 
Klíčové molekuly zapojené v každém kroku jsou uvedeny v rámečcích. Endothelial cells – 
endotelové buňky; basement membrane – bazální membrána; ESAM - endotelová buněčně-
selektivní adhezní molekula; ICAM1 - intercelulární adhezní molekula 1; JAM - junkční adhezní 
molekula; LFA1 – lymphocyte function-associated antigen-1 (antigen 1 související s funkcí 
lymfocytů, známý jako αLβ2 integrin); MAC1 - makrofágový antigen 1; MADCAM1, slizniční cévní 
adresinová adhezní molekula 1; PSGL1 P-selektin glykoproteinový ligand 1; PECAM1 – adhezní 
molekula krevních destiček (platelet endothelial-cell adhesion molecule); PI3K fosfoinositid 
3-kináza; VCAM1 vaskulární buněčná adhezní molekula 1; VLA-4, velmi pozdní antigen 4 (také 
známý jako α4 β1 integrin) 
 

Převzato: <http://www.nature.com/nri/journal/v7/n9/images/nri2156-f1.jpg> [2017-02-25] 
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5.3.4 COX-2 

Ateroskleróza, jak již bylo řečeno, je chronické zánětlivé onemocnění spojené 

s poruchou metabolismu lipidů. Aterosklerotické léze obsahují velké počty makrofágů 

a také signifikantní počet T-lymfocytů, kdy mnoho z nich je v aktivovaném stavu. 

Aktivované imunitní buňky uvolňují řadu cytokinů, které parakrinní činností regulují 

genovou expresi v ostatních buňkách léze. Makrofágy, odvozené z monocytů, hrají 

významnou roli při vzniku a progresi aterosklerotických lézí, zvláště po jejich transformaci 

do pěnových buněk.  

Při aktivaci zánětlivými podněty, makrofágy syntetizují a vylučují různé mediátory, 

včetně cytokinů, protrombotických látek a eikosanoidů, které způsobují klinické projevy 

a akutní klinické komplikace aterosklerózy. Eikosanoidy odvozené z metabolismu 

arachidonátu byly podrobně zkoumány, několik studií se zaměřilo na jejich úzkou 

souvislost s aterogenezí. Například, PGE2 (prostaglandin E2) a PGI2 (prostacyklin) jsou 

důležitými modulátory metabolismu tuků, proliferace cévních buněk a agregace destiček 

(Stemme et al., 2000; Uchida, 2008). 

 V makrofázích, stejně jako v jiných typech buněk, jsou metabolity arachidonové 

kyseliny syntetizovány enzymem cyklooxygenáza. COX neboli prostaglandin-H-syntáza je 

enzym, který katalyzuje první krok v transformaci arachidonové kyseliny v odlišné typy 

prostaglandinů (Florez et al., 2009; Uchida, 2008). Syntéza prostaglandinů a role COX je 

naznačena na obrázku č. 5. 

V současné době byly identifikovány dvě isoformy cyklooxygenázy. 

Cyklooxygenáza-1 (COX-1), která je konstitutivní formou a cyklooxygenáza-2 (COX-2), 

která je formou indukovatelnou. COX-1 je přítomna za normálních podmínek ve většině 

tkání a je zodpovědná za tzv. „housekeeping“ funkce. COX-1 katalyzuje například syntézu 

prostacyklinu v endotelu, který vede k vazodilataci a působí proti k agregaci destiček. 

Na druhé straně, COX-2 se za fyziologických podmínek nevyskytuje ve tkáních nebo pouze 

ve velmi nízkých množstvích. Exprese COX-2 je rychle stimulována různými podněty, 

včetně prozánětlivých cytokinů, jako je IL-1β, TNF-α, růstové faktory a nádorové 

promotory, vedoucí k syntéze prostaglandinů spojených se zánětem a karcinogenezí. 

Podstatné důkazy naznačují, že neregulovaná exprese COX-2 a syntéza prostaglandinů 
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má vliv na chronické zánětlivé procesy, včetně aterosklerózy a jejích komplikací (Smith 

and Langenbach, 2001; Stemme et al., 2000; Uchida, 2008). 

Tento enzym katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na 

prostaglandin G2 (PGG2), a poté prostaglandin H2, prekurzory pro syntézu eikosanoidů 

(Baker et al., 1999). Proaterogenní účinky vyvolané produkcí prostaglandinů skrze COX-2 

zahrnují zvýšení vaskulární permeability, aktivaci chemotaxe, migraci hladkosvalových 

buněk, syntézu extracelulární matrix a další (Florez et al., 2009). Avšak přesný důsledek 

COX-2 exprese závisí nejen na dostupnosti enzymu, ale také na dostupnosti substrátu - 

uvolnění arachidonové kyseliny z fosfolipidů. Aktivace fosfolipáz může proto 

reprezentovat dodatečný regulatorní krok v syntéze prostaglandinů a rozvoji 

aterosklerotické léze (Stemme et al., 2000). 

V souhrnu, COX-2 je přítomná v zánětlivých a vaskulárních buňkách 

aterosklerotické cévy. Tento fakt dokazuje, že produkce prostaglandinů závislá na COX-2 

by mohla být důležitá v zánětlivém procesu aterosklerózy a přítomnost COX-2 v lidských 

aterosklerotických lézích tento důkaz ještě více posilňuje (Baker et al., 1999; Stemme et 

al., 2000). 
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Obrázek 5 - Role COX a syntéza prostaglandinů 

 
Cell membrane phosholipids – membránové fosfolipidy, phospholipase A2 – fosfolipáza A2, 

arachidonic acid – arachidonová kyselina, cyclooxygenase pathway – zpracování cyklooxygenázou, 

lipoxygenase pathway – zpracování lipoxygenázou, physiologic – fyziologický, inducible – 

indukovatelný, leukotrienes – leukotrieny, inflammation sites – strana zánětu, inflammation – 

zánět, prostaglandins – prostaglandiny, tromboxane – tromboxan, stomach – žaludek, intestine – 

střeva, kidney – ledvina, platelets – krevní destičky, mucosal protection – hlenová ochrana, renal 

blood flow and haemostasis – renální krevní průtok a hemostáza, macrophages – makrofágy, 

synoviocytes – synoviocyty, pain – bolest, fever – horečka 

 

Převzato:<https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/ae/cf/fa/aecffa35fb429d39db93d6114464e9cc.jpg> [2017-03-01] 

5.4 Ateroskleróza 

Nejčastější příčinou tepenných onemocnění v civilizovaných zemích je 

ateroskleróza, která tvoří téměř 90% příčin ischemických chorob dolních končetin a je 

příčinou i dalších tepenných problémů ve většině zemí (Klener et al., 2011). Toto pomalu 

postupující onemocnění tepen je příčinou více než poloviny všech úmrtí v západních 

průmyslových státech. Ztluštěním tunica intima fibrózními uloženinami dochází k zužování 

lumen a tyto uloženiny jsou také místem vzniku krvácení a tvorby trombů. Nejčasnější 

patrnou známkou aterosklerózy jsou pruhy usazených tuků, subendotelové nahromadění 

velkých buněk obsahujících tuk, které se nazývají buňky pěnové. Později se tvoří fibrózní 
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plaky (ateromy), které jsou příčinou klinické manifestace aterosklerózy. Plaky se tvoří 

nahromaděním monocytů, makrofágů, pěnových buněk, T-lymfocytů, pojiva, zbytků 

rozpadlé tkáně a krystalů cholesterolu. Mezi rizikové faktory patří například dyslipidemie, 

kouření, hypertenze, diabetes mellitus, z těch neovlivnitelných pak vyšší věk, mužské 

pohlaví a genetická predispozice (Sibernagl and Lang, 2001).  

Aktivace endotelových buněk v aterosklerotických lézích v cévách vede k zvýšení 

produkce buněčných adhezních molekul a chemokinů, které zprostředkovávají 

rekrutování cirkulujících monocytů. Akumulace monocytů a fagocytů ve stěně velkých cév 

vede k chronickému zánětu a rozvoji a progresi aterosklerózy (Mestas and Ley, 2008). 

5.4.1 Rozvoj aterosklerózy 

Proces aterosklerózy se typicky rozvíjí ve třech stupních – počáteční léze, rozvíjející 

se léze a nakonec manifestovaná ateroskleróza. Počáteční léze se charakterizují lokálním 

ukládáním malých depozitů tuků, označovaných jako lipidové proužky. Tyto proužky jsou 

reprezentovány makrofágy naplněnými lipidy a hladkosvalovými buňkami v oblastech 

tunica intima cévy (Keaney, 2000). Fibro-lipidové léze se u člověka objevují primárně 

v oblastech koronárních arterií, břišních aort a některých částí karotid (Goubergrits et 

al., 2002).  

Buňky hladkého svalstva cévní stěny proliferují, migrují do sudendotelového 

prostoru, vytvářejí mezibuněčnou hmotu (kolagen, proteoglykany, elastin), ale taktéž 

enzymy, které tuto hmotu rozkládají, aby byla umožněna migrace buněk. Fibrózní pláty 

vznikají zmnožením vaziva. Odumíráním pěnových buněk a uvolněním akumulovaného 

tuku do mezibuněčného prostoru se zakládají ateromové pláty, které mají tukové jádro 

a různě silnou vazivovou čepičku. Pokud je čepička silná, málo buněčná, pláty jsou stabilní 

a pouze zužují průsvit cévy, opačné pláty nestabilní (tenká čepička, prostoupená 

makrofágy) jsou náchylné k erozi a prasknutí vedoucí k trombóze, embolizaci a ischemii 

(Vlček et al., 2010). Zdravá céva a céva postižená aterosklerózou je znázorněna na 

obrázku č. 6 viz níže. 
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Obrázek 6 - Rozdíl mezi zdravou a aterosklerotickou cévou 

 

Převzato: <http://www.nutriweb.cz/sites/default/files/pictures/atero_cz.png> [2017-03-15] 

5.4.2 Ateroskleróza a rizikové faktory 

Rizikové faktory podporují vlastní aterogenezi, ale mají odpovědnost i za rozvoj 

komplikací a trombogenezi. Mezi komplikace aterosklerózy patří ischemická choroba 

srdeční (ICHS), cévní mozková příhoda, ischemické onemocnění dolních končetin (Racek 

et al., 2006). Je dokázáno, že zde platí pravidlo, čím více je přítomno rizikových faktorů, 

tím je vyšší pravděpodobnost rozvoje aterosklerózy (Šteiner, 1994). Některé děje vedoucí 

k ateroskleróze jsou zobrazeny na obrázku č. 7. 

Rizikové faktory se dělí na ovlivnitelné a neovlivnitelné, tedy na ty, které lze 

a nelze ovlivnit nefarmakologickými a farmakologickými vlivy. 

5.4.2.1 Neovlivnitelné rizikové faktory 

 Věk – se stárnutím se pravděpodobnost manifestace aterosklerózy zvyšuje. 

U mužů se za rizikový věk považuje 45 a více a u opačného pohlaví 55 a více. 
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 Pohlaví – ženské pohlaví je chráněné estrogeny, přesněji jejich efektem na vyšší 

koncentraci HDL cholesterolu, avšak po menopauze se riziko aterosklerózy 

zvyšuje. Oproti ženám jsou muži ve výrazně vyšším riziku (Svačina et al., 2010). 

 Genetické faktory – výskyt onemocnění v rodinné anamnéze, genetická porucha 

metabolismu lipoproteinů – například mutace genu pro receptor LDL. Všeobecně 

existuje mnoho genů, které mohou ovlivnit proces rozvoje aterosklerózy (Svačina 

et al., 2010; Šteiner, 1994). 

5.4.2.2 Ovlivnitelné rizikové faktory 

Mezi ovlivnitelné faktory lze zařadit 5 nejdůležitějších – dyslipidemie, hypertenze, 

kouření, diabetes mellitus a obezita.  

 Dyslipidemie – znamená v současné době zvýšení hladiny LDL a celkového 

cholesterolu, hladiny triacylglycerolů, ale též snížení hladiny HDL. Dyslipidemie 

bývá hlavně způsobena špatnými stravovacími návyky (Svačina et al., 2010; 

Šteiner, 1994). 

 Hypertenze – opakovaně naměřené hodnoty krevního tlaku nad 140/90 mmHg, 

které jsou jednou z nejzávažnějších příčin a faktorů kardiovaskulárních 

onemocnění. Vysoký krevní tlak vede k endotelové dysfunkci, zvýšení 

propustnosti cévní stěny pro lipoproteiny, ke zvýšené tvorbě endotelinu a zvýšené 

přilnavosti leukocytů k cévní stěně (Svačina et al., 2010; Widimský, 2002). 

Například u mužů středního věku s hodnotami nad 160/95 mmHg je riziko 

aterosklerotických komplikací 5× vyšší než u osob s normálními hodnotami 

krevního tlaku (Špinar and Vítovec, 2003). 

 Kouření – má významný vliv na rozvoj aterosklerózy díky poškozování cévního 

endotelu, snížení hladin HDL cholesterolu a prooxidačnímu působení na LDL 

částice. Dalším mechanismem je hemodynamický stres (přechodný vzestup 

krevního tlaku, tachykardie), zvýšení koagulační pohotovosti a relativní hypoxie 

(oxid uhelnatý redukuje kapacitu hemoglobinu pro kyslík) (Svačina et al., 2010; 

Špinar and Vítovec, 2003; Šteiner, 1994). 
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 Diabetes mellitus – je spojován s předčasnou manifestací aterosklerózy díky tvorbě 

modifikovaných makromolekul (např. AGE advanced glycation end-product), které 

způsobí zvýšenou produkci cytokinů podporujících endotelovou dysfunkci. 

Postprandiální hyperglykemie a hyperglykemie nalačno zhoršují funkci endotelu 

a mohou se takto spolupodílet na tvorbě aterosklerotických lézí (Češka, 2005; 

Hromadová, 2004; Svačina et al., 2010). 

 Obezita – neboli distribuce tuku hlavně v abdominální oblasti je rizikový faktor 

spojený s rozvojem aterosklerózy. Obezita má významný podíl na vzestupu 

morbidity a mortality, zvyšování počtu komorbidit a komplikací (Svačina et 

al., 2010). 

Obrázek 7 - Děje vedoucí k ateroskleróze 

 

dyslipidemia – dyslipidemie, RAAS activation – aktivace systému renin-angiotenzin-aldosteron, 

hypertension – hypertenze, oxidative stress – oxidační stres, lipid peroxidation – oxidace tuků, 

decreased NO bioavailibility – snížená dostupnost oxidu dusnatého, endothelial dysfunction – 

endotelová dysfunkce, proinflammatory activity – prozánětivá aktivita, impaired vascular 

contractility – narušená vaskulární stažitelnost, atherosclerosis - ateroskleróza 

Převzato: Hurtubise et al., 2016 - The Different Facets of Dyslipidemia and Hypertension in 

Atherosclerosis 
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5.4.3 Teorie vzniku aterosklerózy 

Vznik a vývoj aterosklerózy vysvětlovaly různé teorie a hypotézy. Jednou z nich 

byla i Rokitanského trombogenní (inkrustační) teorie, která navrhovala ztluštění tunica 

intima u cévy jako výsledek fibrinových depozit v cévní stěně. Další teorií byla Virchowova 

lipidová (insudační) teorie, podle které lipidy pronikají do stěny cévy a tvoří komplexy 

s mukopolysacharidy. Tento děj byl považován za časnou fázi aterosklerózy (Keaney, 

2000; Šteiner, 1994). 

Ross a Glomset vytvořili o více než století později hypotézu “response-to-injury“, 

která považovala za počáteční krok rozvoje aterosklerózy obnažení, odkrytí endotelu 

vedoucí ke kompenzačním odpovědím, které naruší homeostatické vlastnosti. Například 

zraněním se zvýšila přilnavost leukocytů a krevních destiček k endotelu a tím se změnilo 

prostředí v prokoagulační. Tyto aktivní leukocyty a destičky umožnily uvolnění řady 

cytokinů, vazoaktivních látek a růstových faktorů. Společně tyto faktory umocňovaly 

zánětlivou odpověď, která byla charakterizována migrací a proliferací buněk hladkých 

svalů ze střední vrstvy cévní stěny, kde v prozánětlivém prostředí zprostředkovaly tvorbu 

aterosklerotických lézí (Ross and Glomset, 1973). 

Hypotéza “response-to-injury“ byla původně založena na obnažení endotelu jako 

hlavní počáteční události aterosklerózy. Poté však vyšlo najevo, že rozvoj 

aterosklerotických lézí nemá vliv na intaktnost endotelu a deskvamace je spíše výjimkou. 

Ross tedy upravil jeho počáteční hypotézu tvrzením, že endotelová dysfunkce je 

dostatečná pro zahájení aterosklerózy skrze zvýšení endotelové propustnosti pro 

aterogenní lipoproteiny (Keaney, 2000; Ross, 1999). 

Poté, co bylo objeveno, že makrofágy, jako převládající typ buněk, napomáhají 

tvorbě buněk pěnových, rostlo úsilí objevit mechanismus této tvorby. Brown a Goldstein 

vypozorovali, že k tvorbě pěnových buněk je třeba modifikovat LDL částice (acetylací), aby 

byly schopné aktivovat makrofágy (Goldstein et al., 1979; Keaney, 2000). Tak vznikla 

teorie oxidativní modifikace, která předpokládala změnu LDL částice přímo ve stěně cévy 

a následné kumulování částic a tvorbu pěnových buněk.  

Jako jednou z posledních hypotéz je tzv. “response-to-retention“, která 

předpokládá asociaci proteoglykanů s lipoproteiny bez iniciální oxidativní modifikace. 

Závažnost a fáze aterogeneze se odráží v délce trvání vazby lipoproteinů (Williams and 

Tabas, 1995). 
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5.5 Myší modely endotelové dysfunkce a aterosklerózy 

5.5.1 Význam, výhody a nevýhody 

Proces aterosklerózy je silně ovlivněn plazmatickými lipoproteiny, genetikou 

a hemodynamikou průtoku krve v tepně. Různé modely, malých i velkých zvířat, jsou 

používány ke studiu aterogenního procesu, avšak žádný z nich není ideální. Každý model 

má své výhody a omezení, které je potřeba znát a respektovat. Myší modely jsou v tomto 

ohledu nejrozšířenější z důvodu snadné genetické manipulace a rozvoje aterosklerózy 

v relativně krátkém časovém úseku. Dalšími výhodami jsou nízké náklady na pořízení myší 

a snadnost chovu. Myši poskytují snadné studium biologických dějů a interakcí, přestože 

ne všechny aspekty myší aterosklerózy jsou shodné i pro člověka (Getz and 

Reardon, 2012). 

5.5.2 Rozdíly myšího a lidského organismu 

Pro práci a studium s myšími modely je třeba pamatovat na základní odlišnosti 

myší a lidí a jejich rozdílů v aterogenezi.  

 Průměrná délka života člověka je 75 let oproti myšímu životu, který trvá přibližně 

2 roky. Myši v dospělosti váží pouhých 30g na rozdíl od člověka (Jawien et 

al., 2004). 

 Rozložení aterosklerotických lézí u myší se nejvíce zaměřuje na oblast kořene aorty 

a aortální oblouk. V lidské populaci bývají nejvíce postiženy koronární a karotické 

tepny. Přesto mnoho znaků aterogeneze, které jsou klíčové, zůstává společných 

(VanderLaan et al., 2004). 

 Myší organismus je velmi odolný vůči ateroskleróze v důsledku malých koncentrací 

proaterogenních lipidů LDL a VLDL (lipoprotein s velmi nízkou hustotou) a zároveň 

vysokých koncentrací antiaterogenního HDL (Zadelaar et al., 2007). Z toho důvodu 

je třeba vytvořit modely hypercholesterolemie nezávislé na HDL, a proto jsou 

všechny myší modely aterosklerózy založeny na odchylkách v metabolismu lipidů, 

kterých se dosahuje genetickou modifikací a stravou. Genetická manipulace 

zahrnuje vypnutí apolipoproteinu E (apoE) a nebo LDL receptoru (LDLR), což ústí 
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v simulaci lidské familiární hypercholesterolemie, která má lokalizaci lézí v oblasti 

aorty, jako je tomu u myší (Daugherty, 2002; Hobbs et al., 1990). 

 Rozdíly ve stavbě lidských a myších cév ovlivňují morfologii aterosklerotických 

plaků. Normální tunica intima cévy u člověka obsahuje hladkosvalové buňky 

a pojivová tkáňová vlákna, a to hlavně v místech náchylných na rozvoj lézí, kde 

intima může být silná, jako přiléhající vrstva tunica media (tzv. adaptivní zesílení 

tunica intima). Z tohoto důvodu hrají hladkosvalové buňky a pojivová tkáň 

důležitou roli již od začátku rozvoje onemocnění a vazivová tkáň je mnohem 

výraznější u lidských plaků, než je pozorováno u myší. Pro porovnání, myší intima 

je velmi tenká, složená z endotelu a rozptýlených dendritických buněk. Myší 

modely tedy všeobecně nevyvíjejí pláty do fáze nestability umocněné trombózou 

a taktéž netvoří fibrózní čepičku, jako je tomu u chronické lidské aterosklerózy 

(Bentzon and Falk, 2010). 

 “Wild type“, tedy geneticky neupravený model myší, obsahuje frakci HDL, která je 

frakcí hlavní, což je důvodem, proč tento model je všeobecně rezistentní vůči 

ateroskleróze (i přes odlišnou citlivost jednotlivých kmenů). Samotné spektrum 

HDL částic je odlišné oproti lidskému. Tato varianta myší postrádá molekulu CETP 

(cholesteryl ester transfer protein), jehož farmakologické ovlivnění ve smyslu 

inhibice má potenciálně protektivní účinek při ateroskleróze (Davidson, 2010; 

Davidson et al., 2009). 

5.5.3 Myší model normocholesterolemický 

Poměrně velký počet inbredních myších kmenů s různou citlivostí k rozvoji 

aterosklerózy má velký potenciál pro identifikaci genů podílejících se na citlivosti 

a odolnosti k ateroskleróze (Getz and Reardon, 2012). Mezi nejčastěji používané kmeny 

patří C57BL/6J (B6) a C3H/HeJ (C3H). Rozdíl mezi nimi spočívá v různé citlivosti 

k ateroskleróze. Při podání aterogenní diety u B6 kmenu se vyvíjejí v oblasti aorty tukové 

proužky, oproti kmenu C3H, který zůstává resistentní k vývoji tukových depozit (Shi et 

al., 2000). Oba kmeny měly podobně zvýšené hodnoty LDL a VLDL cholesterolu. Naopak 

hodnoty cholesterolu HDL u kmene B6 klesly po podání diety na poloviční hodnotu, 

zatímco u resistentního kmene C3H se pouze nepatrně snížily. Proto se dlouho 
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předpokládalo, že za různou predispozici jsou zodpovědné hladiny HDL (Paigen et 

al., 1987). 

Avšak postupem času se prokázalo, že existují i další faktory. Aterogenní dieta u B6 

myší vede ke zvýšení jaterních hladin konjugovaných dienů a indukci exprese zánětlivých 

a za oxidační stres zodpovědných genů. Je známo, že transkripční faktor NF-κB 

je aktivován oxidačním stresem a podílí se na regulaci několika z těchto genů. Náchylný 

kmen B6 vykazoval signifikantní aktivací této regulace, zatímco kmen C3H ji měl 

neaktivovanou, případně vykazoval jen velmi malou aktivitu (Liao et al., 1993). Aterogenní 

dieta u B6 myší tedy způsobuje indukci exprese prozánětlivých genů v játrech, rozdílnou 

expresi proteinů oxidačního stresu a lipidového metabolismu (Park et al., 2004). Další 

studie prokázaly, že hlavní roli v predispozici mezi oběma kmeny hrají nikoliv hladiny 

cholesterolu, ale endotelové buňky, makrofágy a buňky hladkého svalstva (Miyoshi et 

al., 2006; Shi et al., 2000; Shi et al., 2004). 

5.5.4 Myší model apoE deficientní 

V současnosti patří tento model mezi nejčastěji používané. U apoE−/− myši je 

vypnut gen pro apolipoprotein E, což vede k závažné hypercholesterolemii a spontánnímu 

rozvoji aterosklerózy i při standardní dietě s nízkým obsahem tuku a bez cholesterolu 

(Reddick et al., 1994; Zadelaar et al., 2007). Syntéza apoliproteinu E probíhá v játrech 

a makrofázích a jeho funkcí je vychytávání aterogenních částic z cirkulace, díky vazbě na 

buněčné povrchové receptory (LDLR, LRP) (Knowles and Maeda, 2000). Deficit apoE genu 

vede k výraznému zvýšení plazmatických koncentrací LDL a VLDL s následkem rozvoje lézí 

typických pro lidskou aterogenezi (Nakashima et al., 1994; Zadelaar et al., 2007). 

Nevýhodou tohoto modelu jsou dramaticky vysoké hladiny cholesterolu (při aterogenní 

dietě i hodnoty 70mmol/l), který je navíc uložen oproti lidskému modelu více ve VLDL 

částicích (Scalia et al., 2001). Při jeho užití je třeba myslet i na fakt, že apolipoprotein E má 

v organismu více funkcí, které by mohly ovlivnit proces aterogeneze. Mezi tyto funkce 

patří antioxidační, antiproliferativní, protizánětlivá a antiagregační vlastnost (Ali et 

al., 2005; Davignon, 2005; Grainger et al., 2004; Raffai et al., 2005). 
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5.5.5 Myší model apoE/LDLR deficientní 

Tento model, který jsme použili pro náš experiment, představuje model 

s vypnutými geny jak pro apolipoprotein E, tak pro LDL receptor (apoE−/−/LDLR−/−). Touto 

genetickou modifikací se docílí vývoje silné hyperlipidemie a zároveň aterosklerózy 

(Jawien et al., 2004). Při krmení tohoto apoE−/−/LDLR−/−
 myšího modelu běžnou dietou pro 

hlodavce je progrese aterosklerózy u těchto myší výraznější než u modelu apoE−/− a není 

třeba aterogenní potravy (Jawien et al., 2004; Witting et al., 1999). Přestože dochází 

k výraznějšímu rozvoji aterosklerózy, hodnoty hypercholesterolemie nejsou vyšší než 

u modelu apoE−/− při zachování stejných dietních podmínek (Ishibashi et al., 1994). Díky 

vysoké hladině cholesterolu dochází k prokazatelně zvýšené remodelaci cévní stěny 

spojené s oslabením schopnosti endotelu regulovat cévní tonus. Avšak je zřejmé, že 

hladina cholesterolu nebude jediným faktorem, který se podílí na rozsahu aterosklerózy 

u tohoto modelu (Bonthu et al., 1997). 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 Použitá zvířata 

K experimentu byly použity dvě skupiny myší – sledovaná a kontrolní skupina, 

které obsahovaly pouze samce myší. K analýzám byly využity aorty (Western blot analýza) 

a krevní plazma (metoda Luminex®). Sledovaná skupina byla geneticky modifikovaná 

s „knockoutovanými“ geny pro apolipoprotein E a receptor nízkodenzitního lipoproteinu. 

Sledovanou skupinu ♂ apoE/LDLR deficientní myši (vzorky značeny AM) laskavě poskytl 

prof. Stefan Chlopicki (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Krakow, 

Polsko). Tito dvouměsíční samci byli krmeni standardní dietou pro hlodavce. Kontrolní 

skupinu (vzorky značeny CM) představovali stejně staří samci myšího kmene C57BL/6J, 

kteří rovněž dostávali standardní dietu pro hlodavce. Tyto hlodavce nám poskytla firma 

Charles River Laboratories (Německo).  

Myši byly chovány za konstantní teploty a vlhkosti a byl dodržován cyklus 12 hodin 

světlo/12 hodin tma. Po celou dobu experimentu měly volný přístup k vodě. Veškerá 

manipulace s těmito zvířaty byla provedena v souladu se směrnicí Evropské unie 

(86/609/EEC) o ochraně zvířat využívaných pro vědecké účely, rovněž všechny protokoly 

byly schváleny etickou komisí na ochranu zvířat proti týrání Farmaceutické fakulty, 

Univerzity Karlovy v Praze, a výborem pro bioetiku na výše zmíněných pracovištích. 

Rozdělení zvířat do 2 skupin: 

 skupina 1: n=7 - kontrolní skupina myší (CM) 

 skupina 2: n=6 - sledovaná skupina myší apoE−/−/LDLR−/− (AM) 

6.2 Pracovní postup pro metodu Luminex® 

Krevní vzorky byly odebírány do zkumavek potažených vrstvou heparinu 

a centrifugovány při 1500 otáčkách za minutu po dobu 10 minut. Vyhodnocení 

koncentrací solubilních molekul P-selektinu a ICAM-1 v plazmě bylo provedeno pomocí 

screeningového magnetického zařízení Luminex®(R&D Systems, MN, USA). Vše bylo 

provedeno podle instrukcí výrobce analyzátoru Luminex® 200 Bio-Rad Bio-Plex 
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ve spolupráci s pracovníky Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice 

v Hradci Králové. Výstupní hodnoty byly statisticky zpracovány v programu 

GraphPad Prism 7.0 (GraphPad Software, Inc., USA). Pro stanovení hodnoty p jsme použili 

neparametrický Mann-Whitney t-test s hraniční hladinou statistické významnosti p ≤ 0,05. 

6.3 Pracovní postup pro Western blot analýzu 

Western blot analýza patří k metodám kvalitativní či semikvantitativní detekce 

určitého proteinu. Pracovní postup lze rozdělit na tři navazující kroky, kterými jsou 

elektroforetická separace proteinu, přenos a následná detekce. Separace probíhá jako 

gelová elektroforéza – SDS PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis), kdy se denaturované proteiny rozdělují na základě jejich hmotnosti. 

Následuje přenos z gelu na pevný nosič - membránu, ze které detekujeme proteiny 

pomocí protilátek fluorescenčně či chemiluminiscenčně. Velikost signálu je poté 

srovnávána s proteinovým markerem (Bass et al., 2017; Mahmood and Yang, 2012). 

6.3.1 Roztoky potřebné pro Western Blot analýzu 

 Akrylamid; Acrylamide-Bis Solution  

 10% Dodecylsíran sodný (SDS) 

 10% Peroxodisíran amonný (APS) 

 Izobutanol; sekundární butanol saturovaný H2O 

 Pufr pro nanášecí gel (separating gel buffer) 

- skladovat při 4°C 

 Pufr pro zaostřovací gel (stacking gel buffer) 

- skladovat při 4°C 

 TEMED (N, N, N´, N´ – tetramethylethylendiamin) 

 Vzorkový pufr (Sample buffer) 

- skladovat při -20°C 

 Elektroforetický pufr 

- 100 ml komerčního elektroforetického pufru + 900 ml Milli-Q vody 
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 Transferový pufr (blotovací) 

- 100 ml komerčního transfer. pufru + 200 ml methanolu + 700 ml Milli-Q vody 

 Blokovací mléko (Blocking solution/buffer) 

- roztok 5% mléka v TBS s 0,1% TWEEN 20 (TBS-T 5% mléko) 

-5,0 g netučné mléko + 100 g roztoku TBS-T 

 TBS-T (roztok TBS s 0,1% TWEEN 20) 

- 200 ml 10% TBS pufr + 1800 ml Milli-Q voda + 2 ml TWEEN 20  

- skladovat při 4°C 

 Roztok TBS (pufrovaný solný roztok) 

-200 ml 10% TBS pufr + 1800 ml Milli-Q voda 

- skladovat při 4°C 

6.3.2 Homogenizace, stanovení celkového množství proteinů 

6.3.2.1 Homogenizace 

 Pro Western blot analýzu je typické užití buněčných lyzátů. Po zvážení vzorků 

myších tkání se následně tato tkáň přidala do mikrozkumavek s lyzačním RIPA pufrem 

(Radio Immuno Precipitation Assay buffer; Sigma-Aldrich, USA), který umožnil efektivní 

uvolnění a rozpuštění proteinů. Těsně před použitím lyzačního pufru byly přidány 

inhibitory proteáz (SERVA electrophoresis, Německo) a fosfatáz (Thermo Fisher Scientific, 

USA), které zabraňují nežádoucím rozkladným procesům, aktivitě proteáz a fosfatáz. Při 

přípravě lyzátu se pracuje při nízkých teplotách, aby se zabránilo denaturaci a degradaci 

bílkovin. Na 1g tkáně se použilo 20 ml RIPA pufru (na 1ml RIPA - 10 μl inhibitorů proteáz). 

K extrakci proteinů bylo potřeba vzorky dobře zhomogenizovat. Tkáň se nejprve 

nastříhala nůžkami, dále rozmixovala pomocí rotor-statoru do vzniku homogenní tekutiny. 

Hrubý homogenát lze rozdělit centrifugací - oddělení částic ze suspenze a urychlení 

sedimentace. Před použitím se centrifuga zapnula 30 min a nastavila se na 10 000 RPM 

(revolution per minute) otáček při 4°C na 10 minut. Odsátím svrchní tukové vrstvy 
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vzniklého supernatantu (izolované proteiny v RIPA pufru) vznikly vzorky, které se následně 

rozpipetovaly do předem vychlazených 1,5 ml mikrozkumavek. 

6.3.2.2 Stanovení celkového množství proteinů 

Při zpracování lyzátu je důležité mít představu o koncentraci proteinu. Pro toto 

stanovení se užívají různé metody, my jsme využili BCA, bicinchoninovou metodu. Metoda 

patří mezi kolorimetrické metody, je založena na spektrofotometrickém stanovení 

(měření absorbance). Nejprve se stanovovala kalibrační křivka albuminu se standardními 

roztoky o známé koncentraci. Redestilovanou vodou se naředil roztok albuminu dle 

stoupající koncentrace standardního roztoku. Pro ředění vzorků se z každé skupiny myší 

vybral vzorek referenční. Vzorek se aplikoval do první jamky mikrotitrační destičky spolu 

s naředěným roztokem albuminu, vše v duplikátu. Přidáním roztoku reagentu (roztok 

standardů A a B) došlo k zahájení barevné enzymatické reakce. Vzorky byly řádně 

promíchány a v termostatu se při 37°C nechaly 30 minut inkubovat. Následně se pomocí 

spektrofotometru proměřila kalibrační řada jamek. Dle intenzity zbarvení středu 

kalibrační křivky byla nalezena barevná reakce vzorku - purpurové zbarvení, které je 

přímo úměrné množství bílkoviny a detekovatelné při 562 nm. Z daných výsledků bylo 

vybráno ředění, které se pro aorty ve většině případů, jako i u našich vzorků, ukázalo jako 

nejlepší (ředění 10x). 

Stejným způsobem se postupovalo a proměřovalo i u absorbance vzorků 

napipetovaných na druhé mikrotitrační destičce. Vzniklá kalibrační křivka se zpracovala 

v aplikaci Microsoft Office Excel, kde přístroj přepočítal ředění a hodnotu koncentrace 

proteinů ve vzorku v mg/ml (viz tabulka č.2). 
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Tabulka 2 - Ředící tabulka vzorků 

 Koncentrace 
proteinu 

Aplikovaný 
protein 

Aplikovaný 
objem 

Připravený 
objem 

Ředění 
vzorku 

Ředění 
vzorku 

mg/ml μg μl μl vzorek - μl voda - μl 

A M1 4,28 20 12 25 19,45 5,55 

A M2 4,22 20 12 25 19,75 5,25 

A M3 4,73 20 12 25 17,61 7,39 

A M4 3,63 20 12 25 22,95 2,05 

A M5 4,83 20 12 25 17,26 7,74 

A M6 4,24 20 12 25 19,67 5,33 

C M1 5,15 20 12 25 16,17 8,83 

C M3 4,82 20 12 25 17,30 7,70 

C M4 6,43 20 12 25 12,96 12,04 

C M5 6,85 20 12 25 12,17 12,83 

C M6 5,94 20 12 25 14,03 10,97 

C M7 5,59 20 12 25 14,90 10,10 

C M8 6,77 20 12 25 12,30 12,70 

AM – sledovaná skupina; CM – kontrolní skupina 

6.3.3 Elektroforéza 

Prvním krokem elektroforézy je příprava gelů. K této přípravě je zapotřebí směs 

polymeru polyakrylamidu, peroxodisíranu amonného (dodá volné radikály potřebné 

k průběhu polymerace), tetramethylendiaminu (katalyzátor tvorby radikálů), 

dodecylsíranu sodného (denaturační činidlo poskytující záporný náboj) a kombinace pufrů 

pro zaostřovací a separační gel (viz. tabulka č. 3) 

Dle molekulové hmotnosti sledovaného proteinu jsme zvolili koncentraci 

separačního gelu. Protein s menší velikostí projde gelem rychleji, proto je potřeba 

koncentrovanějšího gelu.  
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protein 55 – 130 kDa → 7,5 % gel  

protein 25 – 200 kDa → 8 % gel → P-selektin 

protein 15 – 100 kDa → 10 % gel → VCAM-1, ICAM-1, COX-2 

protein 10 – 70 kDa → 12 % gel 

protein 12 – 45 kDa → 15 % gel 

protein 4 – 40 kDa → 20 % gel 

Při přípravě bylo důležité dodržet přesný postup přidávání roztoků a neporušit 

polymeraci nadměrným mícháním. Do aparatury (viz obrázek č. 8) tvořené dvěma skly 

a stojanem jsme po očištění a vysušení nanesli pomocí pipety připravený separační gel. 

Ten se dále převrstvil izobutanolem saturovaným destilovanou vodou, který zajistil 

odstranění vzduchových bublin a zarovnání hladiny separačního gelu. Gel jsme nechali 

polymerizovat přibližně 30 minut a kontrolou nám mohlo být naklonění soustavy, při 

kterém by hladina hotového gelu neměla téci. Vylili jsme izobutanol, promyli soustavu 

destilovanou vodou, vysušili a očistili gázou.  

Tabulka 3 - Složení gelů 

 Separační gel Krycí gel 

8% 10% 5% 

Milli Q 10,800 9,800 6,150 

Pufr pro 
nanášecí gel 

5,000 5,000 / 

Pufr pro 
zaostřovací gel 

/ / 2,500 

Akrylamid 4,000 5,000 1,250 

10% SDS 0,200 0,200 0,100 

10% APS 0,060 0,060 0,030 

TEMED 0,030 0,030 0,015 

Milli-Q= redestilovaná voda; SDS= sodiumdodecylsulfate, dodecylsíran sodný; APS= ammonium 
persulfate, peroxodisíran sodný; TEMED= N, N, N´, N´ – tetramethylethylendiamin 
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Obrázek 8 - Elektroforetický systém 

 
Převzato: 
<http://www.bio-
rad.com/webroot/web/images/lsr/products/electrophoresis/product_detail/global/lsr_mini_prote
an_tetra_cell_system.jpg>  [2016-09-07] 

 

V dalším kroku jsme si v kádince připravili krycí gel, který se opět napipetoval mezi 

skla navrch gelu separačního a převrstvil se až přes okraj. Před zasunutím hřebínku jsme 

odstranili všechny vzduchové bubliny a poté opatrně zasunuli hřebínek, který nám při 

tuhnutí zajistil jamky, do kterých se později pipetovaly vzorky. Koncentrace krycího gelu 

(stacking gel) je pro všechny proteiny stejná – 5%. 

 Během tuhnutí jsme doplňovali krycí gel, abychom zamezili přístupu vzduchu 

a jamky po stranách byly co nejvyšší. Doba tuhnutí se pohybovala mezi hodinou až 

hodinou a půl. Tentokrát jsme k posouzení dostatečné polymerace gelu používali zbytek 

gelu v kádince, případně špičku pipety.  

Naředěné vzorky v mikrozkumavkách jsme promísili v poměru 1:1 s nanášecím 

pufrem (Sample buffer). Šestkrát koncentrovaný Laemmli nanášecí pufr (Laemmli 

SDS-Sample buffer 6x) obsahuje 3 důležité složky, kterými jsou merkaptoetanol redukující 

disulfidické můstky v proteinech, SDS, který obaluje proteiny záporným nábojem a taktéž 

denaturuje proteiny, a bromfenolová modř k obarvení vzorků. Zvortexované zkumavky 

jsme následně povařili při 95°C na 5 minut v termobloku a zajistili kompletní denaturaci 
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proteinů. Vychladlé vzorky jsme zcentrifugovali při 1000 RPM a připravili si 

elektroforetický pufr.  

Ze ztuhnutého gelu jsme opatrně vyndali hřebínek a jamky propláchli 

elektroforetickým pufrem, abychom odstranili zbytky gelu, které by bránily 

rovnoměrnému plnění jamek. Očištěná skla jsme vložili do elektroforetické vany a naplnili 

elektroforetickým pufrem tak, aby jamky byly ponořené a gel nevyschl.  

První jamku obsadil hmotnostní marker o objemu 5μl, další jamky byly vyplněny 

vzorky o objemu 12μl. Po nanesení vzorků jsme doplnili pufr ve vaně a odstranili všechny 

vzduchové bubliny. Vanu jsme uzavřeli víkem s elektrodami a připojili ji ke zdroji. 

Nastavily se podmínky pro elektroforetickou separaci proteinů: 

 konstantní napětí - 200 V 

 maximální proud – 30 mA (15 mA/gel) 

 doba elektroforézy - 1h 15 min 

Spustila se elektroforéza a elektroforetickou aparaturu jsme obložili ledem k zajištění 

nízké teploty. Záporně nabité molekuly proteinů se pohybují elektrickým polem rychlostí, 

která závisí na velikosti molekuly.  

6.3.4 Blotování 

Při blotování dochází k přenosu proteinů z gelu na membránu. Tato membrána 

může být nitrocelulosová nebo polyvinyliden difluoridová (PVDF). Pro naši analýzu jsme 

použili PVDF membránu. Blotování lze provést dvěma metodami – polosuchou a mokrou. 

My jsme si zvolili mokrou variantu, která vyžaduje neustálé namáčení a zvlhčování všech 

komponent transferovým pufrem a je vhodnější pro proteiny s větší molekulovou 

hmotností. Dalším podstatným rozdílem mezi těmito dvěma metodami je při tvorbě 

tzv. „sendviče“, kdy u mokré cesty se membrána pokládá na gel, u polosuché cesty je 

tomu naopak (viz obrázek č. 9).  
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Obrázek 9 - Mokrá a polosuchá metoda blotování 

 

Skla se vyndala z aparatury a oddělovala se od sebe, aby gel zůstal ideálně na 

delším skle. Gel se ořízl, očistil od zbytků a v misce s pufrem se odlepil od skla. Proteiny se 

z gelu na membránu přenesly pomocí přístroje Mini Trans-Blot® Electrophoretic Transfer 

Cell (Bio-Rad). Pro přenesení na membránu bylo potřeba si připravit tzv. „sendvič“. Ten se 

skládal ze dvou vrstev pěnových podložek, dvou vrstev silných filtračních papírů, gelu, 

PVDF membrány a kazety blotovacího přístroje.  

Dle šablony jsme nastříhali membránu a nechali jsme ji zaktivovat 15ti 

sekundovým ponořením v metanolu a dvouminutovým máčením v destilované vodě. 

Pěnové podložky i silné filtrační papíry se smočily v blotovacím pufru a položily do kazety 

blotovacího přístroje. Na silný filtrační papír se přenesl opatrně gel a po něm i membrána. 

Další filtrační papír, který se lehce přejel válečkem, aby došlo k vytlačení bublin a přenos 

nebyl v daném místě přerušen. Nakonec se přidala vrstva pěnové podložky a uzavřela se 

kazeta. Takto hotový „sendvič“ se umístil do vany blotovacího zařízení, vložila se chladící 

jednotka a nastavily se podmínky přenosu: 

 konstantní napětí - 130 V 

 maximální proud – 300 mA (150 mA/gel) 

 doba elektroforézy - 1h 30 min 
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6.3.5 Imunodetekce 

6.3.5.1 Příprava membrán a primárních protilátek 

Po ukončení přenosu jsme kazetu otevřeli, gel odstranili a membrány s proteiny 

přendali do misky s destilovanou vodou. Díky hmotnostnímu markeru (viz obrázek č. 10) 

v první jamce jsme mohli membránu nastříhat na proužky dle příslušných hmotnostních 

spekter stanovovaných zánětlivých proteinů, zajistit tak nižší spotřebu primárních 

a sekundárních protilátek v dalších krocích.  

 VCAM-1 (100-110 kDa), ICAM-1 (85-110 kDa), P-selektin (84 kDa), COX-2 (70/72 kDa) 

 

Obrázek 10 - Hmotnostní marker 

 
 
Pro naši analýzu jsme použili hmotnostní marker Dual Color, který je zobrazen v levém sloupci. 
Převzato: 
<http://www.bio-
rad.com/webroot/web/images/lsr/products/electrophoresis/product_detail/global/lsr_prec_plus_
prot_prestained_stndrds_v05.jpg> [2016-09-15] 

V procesu imunodetekce dochází k nejprve zablokování nespecifických vazebných 

míst. Membrány mají vysokou afinitu k proteinům, tedy i protilátkám, a je proto nutné 

zajistit pouze specifické navazování protilátek ke svým antigenům, nikoli k celkovému 

povrchu membrány. K tomuto účelu jsme použili blokovací mléko (blocking buffer) 

a nastříhané membrány nechali hodinu v tomto roztoku inkubovat na třepačce.  
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Příslušné proteiny navázané na membráně jsou poté detekovány pomocí primární 

protilátky. Její výběr závisí na konkrétním antigenu (specifické navázání na daný protein 

v myší tkáni) a komerční dostupnosti protilátek. Příslušné primární protilátky jsme naředili 

na potřebnou koncentraci 5% roztokem netučného mléka s obsahem TBS s 0,05% 

TWEEN-20 (viz tabulka č. 4). Obsah zkumavek bylo třeba vždy dostatečně protřepat. 

Membrány jsme vyjmuli z třepačky a opatrně přenesli do nových vaniček s primárními 

protilátkami a nechali inkubovat přes noc při 4oC v lednici za stálého kývání. 

Tabulka 4 - Nastavení primárních protilátek 

molekula firma katalog. číslo typ ředění PA 

COX-2 Santa Cruz Sc-1746 Goat polyclonal IgG 1/500 
VCAM-1 RD-systems AF643 Goat polyclonal IgG 1/500 
ICAM-1 Santa Cruz Sc-1511 Rabbit polyclonal IgG 1/500 

P-selektin Abcam Ab59738 Rabbit polyclonal IgG 1/200 

GAPDH 
Sigma G8795 Mouse monoclonal 

anti-GAPDH 
1/10000 

PA – primární protilátka 
Santa Cruz Biotechnology, Inc.; USA 
R&D Systems, Inc., USA 
Abcam, UK 
Sigma – Aldrich, USA 

6.3.5.2 Příprava sekundárních protilátek 

Další den se membrány vložily do plastových misek s TBS-T roztokem a membrány 

jsme promývali hodinu na třepačce, kdy jsme každých deset minut obměňovali TBS-T 

roztok (6x10 minut). Promývání membrány je důležité pro zajištění čistoty signálu, tedy 

k odstranění či snížení pozadí, které je způsobené nespecifickým navázáním protilátek. 

Nedostatečné promývání může vést ke zvýšení nechtěného pozadí, naopak přílišné ke 

ztrátě citlivosti detekce. Při poslední fázi promývání se naředily sekundární protilátky dle 

následujícího schématu v tabulce č. 5.  



49 

 

 

Tabulka 5 - Nastavení sekundárních protilátek 

molekula firma 
katalog. 

číslo 
typ ředění SA 

chemiluminis. 
barvení 

COX-2 
Santa Cruz Sc-1746 HRP-conj. 

antigoat IgG 
1/2000 Piko 5 min/ 

Femto 5 s 

VCAM-1 
RD-systems AF643 HRP-conj. 

antigoat IgG 
1/5000 Piko 5 min/ 

Femto 5 s 

ICAM-1 
Santa Cruz 1511 HRP-conj. 

antirabbit IgG 
1/2000 Piko 5 min/ 

Femto 5 s 

P-selektin 
Abcam Ab59738 HRP-conj. 

antirabbit IgG 
1/2000 Piko 8 min 

GAPDH 
Sigma G8795 HRP-conj. 

antimouse IgG 
1/20000 Piko 1 min 

SA – sekundární protilátka; HRP (horseradish peroxidase) conjugated – sekundární protilátka 
konjugovaná s křenovou peroxidázou 
Santa Cruz Biotechnology, Inc., USA 
R&D Systems, Inc., USA 
Abcam, UK 
Sigma – Aldrich, USA 

Nevýhodou primárních protilátek je obvykle nemožná přímá vizualizace. Proto je 

využíváno sekundárních protilátek, které rozpoznají primární protilátku a naváží se na ni. 

Sekundární protilátka bývá označena značkou (biotinem) případně konjugována 

s enzymem, který umožní vizualizaci. V našem případě byla využita křenová peroxidáza 

HRP (horseradish peroxidase). Membrány jsme přenesli do nových vaniček se 

sekundárními protilátkami a nechaly inkubovat hodinu při pokojové teplotě za stálého 

kývání. Opět následovalo promývání ve stejném sledu jako po inkubaci s primárními 

protilátkami.  

6.3.5.3 Chemiluminiscence 

Detekce je založena nejčastěji na enzymatických reakcích a také fluorescenci. Pro 

naši enzymatickou detekci jsme využili zmíněnou křenovou peroxidázu, která zajistila 

potřebnou chemiluminiscenci. Dalším možným využitelným systémem je alkalická 

fosfatáza. Složky detekčního kitu (Thermo Fisher Scientific, USA) se smíchaly v poměru 1:1 

v množství dle velikosti membrány. Na tvrdé podložce jsme si připravili proužky 

z neprůhledné folie pro lepší manipulaci s membránami. Dále jsme nachystali kazetu 
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a průhlednou folii pro zabalení membrán. Na membránu jsme nanesli množství 

detekčního roztoku, které na ni působilo přesně daný čas. Zbylé činidlo se odsálo gázou 

a membrána se zabalila do průhledných folií a vložila do kazety. 

Křenová peroxidáza reaguje s detekčním činidlem za vzniku světla, které se 

detekuje přiložením fotografického filmu (Forma, Czech Republic) v temné komoře. První 

expozice byla zkušební a probíhala okolo 10-15 vteřin. Dle intenzity bandů jsme 

přizpůsobili dobu další expozice a postupně získávali RTG filmy připravené k vyhodnocení.  

Pruhy bandů byly semikvantitativně vyhodnoceny denzitometrickou metodou. Pro 

prezentaci výsledků jsme je statisticky zpracovali v programu GraphPad Prism 7.0 

(GraphPad Software, Inc., USA). Pro stanovení hodnoty p jsme použili neparametrický 

Mann-Whitney t-test s hraniční hladinou statistické významnosti p ≤ 0,05. 

Obrázek 11 - Detekce Western blot 

 
Na příslušný protein, který chceme na membráně (membrane containing transferred protein) 
detekovat (target protein), je navázána primární protilátka (primary antibody). Na ni je připojena 
sekundární protilátka s konjugovaným enzymem (enzyme-conjugated secondary antibody), který 
zajistí při dostupnosti substrátu (enzyme substrate), v našem případě detekčního kitu, příslušný 
signál, který může být barevný nebo chemiluminiscenční (detection signal – colorimetric or 
chemiluminescent). 
 
 Převzato: 
<http://www.leinco.com/includes/templates/LeincoCustom/images/WesternBlotFinal.gif> 
[2016-10-01] 
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6.3.5.4 Stripping membrány 

V případě, kdy je potřeba po ukončení detekce znovu použít membránu pro další 

imunodetekci, provádí se tzv. stripování membrány. Dochází k vymytí reakčních složek, 

usušení membrány a jejímu skladování při teplotě 2-8oC. V našem případě byl tento 

stripping použit například pro ověření stejné nanášky proteinů (myší monoklonální 

protilátka GAPDH). 
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7. VÝSLEDKY 

7.1 Luminex® 

Pomocí metody Luminex® byly vyhodnoceny koncentrace solubilních molekul 

P-selektinu a ICAM-1 v plazmě u obou skupin myší. Hodnoty P-selektinu u sledované 

skupiny (apoE−/−/LDLR−/−) byly signifikantně vyšší  než u kontrolní (C57BL/6J) skupiny 

(51870 ± 1905 vs. 33540 ± 2046; p ≤ 0,0001). V hladinách solubilní molekuly ICAM-1 nebyl 

zaznamenán signifikantní rozdíl mezi sledovanou (apoE−/−/LDLR−/−) a kontrolní (C57BL/6J) 

skupinou (45400 ± 3202 vs. 40650 ± 5651; p = 0,62). Výsledky jsou zobrazeny na grafech 

č. 1 a 2 v pg/ml. 

Graf 1 - Hladiny solubilní adhezní molekuly ICAM-1 
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Graf 2 - Hladiny solubilního P-selektinu 

 

 

7.2 Western blot analýza 

Výsledky Western blot analýzy ukazují expresi vybraných sledovaných zánětlivých 

proteinů ze vzorků homogenátů aorty daných myších organismů. K potvrzení jednotné 

nanášky proteinů jsme využili GAPDH detekci, níže na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 - Foto RTG snímku – detekce GAPDH (30-40 kDa) 

 

  1     2     3    4    5     6     7      8    9    10   11   12  13 

Zleva nanášena nejdříve kontrolní skupina n=1-7, dále sledovaná skupina n=8-13. 
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7.2.1 Exprese COX-2 

Analýza exprese molekuly COX-2 neprokázala signifikantní rozdíl mezi kontrolní 

skupinou a skupinou sledovanou (100 ± 12,17 vs. 96,25 ± 5,504; p = 0,9452). Exprese 

proteinu uvedená v procentech je znázorněna v grafu 3. Snímek RTG filmu s bandy 

proteinu je pod grafem (obrázek č. 13). 

 

Graf 3 - Western blot analýza exprese COX-2 (%) 
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Sloupec 1 znázorňuje expresi COX-2 u skupiny myší kontrolních (C57BL/6J) a sloupec 2 expresi 

COX-2 u myší sledovaných (apoE−/−/LDLR−/−). 

 

Obrázek 13 - Foto RTG snímku – detekce COX-2 (70-75 kDa) 

 

  1      2     3     4      5    6     7     8     9   10  11   12   13 

Zleva nanášena nejdříve kontrolní skupina n=1-7, dále sledovaná skupina n=8-13. 
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7.2.2 Exprese ICAM-1 

Výsledky analýzy exprese molekuly ICAM-1 také neprokázaly signifikantní rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a skupinou sledovanou (100 ± 17,75 vs. 67,76 ± 16,11; 

p = 0,3829). Exprese proteinu uvedená v procentech je znázorněna v grafu 4. Snímek RTG 

filmu s bandy proteinu je pod grafem (obrázek č. 14). 

 

Graf 4 - Western blot analýza exprese ICAM-1 (%) 
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Sloupec 1 znázorňuje expresi ICAM-1 u skupiny myší kontrolních (C57BL/6J) a sloupec 2 expresi 

ICAM-1 u myší sledovaných (apoE−/−/LDLR−/−). 

 

Obrázek 14 - Foto RTG snímku – detekce ICAM-1 (85-110 kDa) 

 

 1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12 13 

Zleva nanášena nejdříve kontrolní skupina n=1-7, dále sledovaná skupina n=8-13. 
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7.2.3 Exprese P-selektinu 

Další analýza molekuly P-selektinu nezaznamenala signifikantní rozdíl mezi kontrolní 

skupinou a skupinou sledovanou (100 ± 7,024 vs. 104,4 ± 15,99; p = 1,000). Exprese 

proteinu uvedená v procentech je znázorněna v grafu 5. Snímek RTG filmu s bandy 

proteinu je pod grafem (obrázek č. 15). 

 

Graf 5 - Western blot analýza exprese P-selektinu (%) 
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Sloupec 1 znázorňuje expresi P-selektinu u skupiny myší kontrolních (C57BL/6J) a sloupec 2 expresi 

P-selektinu u myší sledovaných (apoE−/−/LDLR−/−). 

 

Obrázek 15 - Foto RTG snímku – detekce P-selektinu (80-90 kDa) 

 

  1   2    3    4   5   6    7   8   9   10  11 12 13 

Zleva nanášena nejdříve kontrolní skupina n=1-7, dále sledovaná skupina n=8-13. 
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7.2.4 Exprese VCAM-1 

Ani výsledky měření proteinové molekuly VCAM-1 neprokázala signifikantní rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a skupinou sledovanou (100 ± 18,55 vs. 63,23 ± 7,291; 

p = 0,1375). Exprese proteinu uvedená v procentech je znázorněna v grafu 6. Snímek RTG 

filmu s bandy proteinu je pod grafem (obrázek č. 16). 

 

Graf 6 - Western blot analýza exprese VCAM-1 (%) 
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Sloupec 1 znázorňuje expresi VCAM-1 u skupiny myší kontrolních (C57BL/6J) a sloupec 2 expresi 

VCAM-1 u myší sledovaných (apoE−/−/LDLR−/−). 

 

Obrázek 16 - Foto RTG snímku – detekce VCAM-1 (100-110 kDa) 

 

  1   2   3   4    5   6   7   8   9   10 11 12 13 

Zleva nanášena nejdříve kontrolní skupina n=1-7, dále sledovaná skupina n=8-13. 
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8. DISKUSE 

I přes skutečnost, že spojení mezi LDL cholesterolem a aterosklerózou je evidentní 

po dobu nejméně tří dekád, naše chápání přesných mechanismů ovlivňujících 

aterosklerózu je stále předmětem výzkumu. Kombinací základního vědeckého vyšetřování 

a myších modelů aterosklerózy jsme schopni se posunout kupředu v našem chápání 

tohoto onemocnění. Vyvíjené úsilí by se mělo stále více zaměřovat na molekulární 

mechanismy aktivace onemocnění, které vyúsťují v klinické projevy aterosklerózy, jako je 

srdeční infarkt a mozkové mrtvice. Další šetření v oblastech endotelové dysfunkce 

a iniciace tvorby lézí by měla poskytnout potřebný pohled na vývoj nové generace 

intervencí, které sníží klinické projevy této choroby (Keaney, 2000). Cílem této diplomové 

práce bylo sledování exprese zánětlivých markerů v aortě a hladin těchto markerů 

v plazmě a jejich spojitost s rozvojem dysfunkce endotelu a aterosklerotického 

onemocnění.  

Na podkladě dřívějších studií byla zaznamenána zvýšená citlivost myšího kmene 

C57BL/J (B6) oproti méně citlivému C3H/HeJ (C3H) z důvodu odlišné reaktivity 

endotelových buněk (Shi et al., 2000). Zvířecí model apoE−/−/LDLR−/− myši rozvíjí spontánní 

hypercholesterolemii a aterosklerózu, jejíž studium se zaměřuje na definovanou 

referenční oblast, za kterou je považován kořen aorty (aortální sinus) (Zadelaar et 

al., 2007). 

Dle dostupných dat bylo prokázáno, že adhezní molekuly hrají klíčovou roli 

v procesu rozvoje zánětlivé odpovědi. Tato reakce je odpovědí na poškození cévní stěny 

(Frenette et al., 1996). V naší studii jsme se zaměřili na hodnocení exprese vybraných 

adhezních molekul, konkrétně VCAM-1, ICAM-1 a P-selektinu. 

Zvýšená exprese molekuly ICAM-1, na které se podílejí endotelové buňky, 

makrofágy a buňky hladké svaloviny (Cybulsky et al., 1999; Dejana et al., 1997), má 

spojitost se zánětlivými ději. V případě poškození cévy a rozvoje endotelové dysfunkce je 

role této intercelulární adhezní molekuly nezpochybnitelná (Ahmad et al., 1998; Dustin et 

al., 1986; Poston et al., 1992). Zánětlivé stavy, lokalizované i generalizované, jsou 

spojovány se zvýšenou hladinou této molekuly (Fotis et al., 2012).  
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Ačkoli ICAM-1 byla pokládána za nejvýznamnější adhezní molekulu, její exprese se 

projevila jako nezávislá na hladinách cholesterolu v plazmě a byla zvýšená u sledovaných 

apoE−/− i kontrolních C57BL/6J myší. Tato studie vnesla poznatky, že hladiny, lokalizace 

a charakteristiky exprese VCAM-1, ICAM-1 mohou být odlišné (Nakashima et al., 1998). 

Společný však zůstal fakt, že zvýšená exprese VCAM-1 a ICAM-1 je spojená s místy 

formace lézí (Nakashima et al., 1998; Poston et al., 1992). Bylo dokázáno, že ICAM-1 je 

citlivá na proteolytické štěpení serinovou proteázou HLE (human leukocyte elastase), 

která je přítomna na leukocytech (Champagne et al., 1998). I když role a funkce solubilní 

ICAM-1 není dosud zcela objasněna, některé studie naznačují její vliv na progresi různých 

onemocnění. Zvýšená hladina v plazmě tak může informovat lékaře o patologických 

procesech spojených se zánětem v cévní stěně (Witkowska and Borawska, 2004). 

Vaskulární adhezní molekula-1 je transmembránový glykoprotein, který je 

stimulován například TNF-α a IL-1. Je přítomný v aterosklerotických lézích a váže se pouze 

na monocyty a lymfocyty, které obsahují integriny α4β1 (velmi pozdní antigen  

VLA-4) a α4β7 (Chia, 1998; Ley and Huo, 2001). Blokádou α4-integrinu, mononukleárního 

ligandu pro VCAM-1, došlo k signifikantnímu snížení adheze a „rolování“ 

mononukleárních buněk po endotelu, což potvrzuje roli této molekuly při tvorbě časných 

lézí (Ramos et al., 1999).  

Dalším námi hodnoceným markerem byla molekula P-selektinu, která 

zprostředkovává přechodný a reverzibilní kontakt leukocytů s endotelem (Blankenberg et 

al., 2003; Johnson et al., 1997). P-selektin je velmi rychle mobilizován na povrch 

endotelových buněk a krevních destiček. Tato reakce je odpovědí na stimul, kterým může 

být například působení molekul trombinu a histaminu (Ramos et al., 1999). Redukce 

aterosklerotických lézí byla demonstrována v několika studiích s P-selektin deficientními 

myšmi (Johnson et al., 1997; Nageh et al., 1997) a „rolování“ molekul bylo velmi zřetelně 

inhibováno při blokádě P-selektinu, případně PSGL-1 (P-selektin glykoprotein ligand-1) 

(Ramos et al., 1999).  

V posledních letech byla věnována zvláštní pozornost potenciálnímu významu 

solubilních adhezních molekul jako biomarkerů ischemické choroby srdeční (Gearing and 

Newman, 1993). Původ solubilních forem není zcela jasný, ani molekulární a buněčné 

faktory, které určují jejich hladiny v krvi. Zvýšená produkce solubilních forem by mohla být 
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připisována zvýšené transkripci genů, změnám mRNA stability, změnám v translaci, 

výrobě alternativně sestřižených forem. Nejpříznivější hypotézou je zvýšené proteolytické 

štěpení z buněčného povrchu (Blankenberg et al., 2003), což je, spolu s alternativním 

sestřihem, také považováno za hlavní zdroj solubilního P-selektinu v cirkulaci (Ishiwata et 

al., 1994; Johnston et al., 1990).  

Poslední sledovanou molekulou byla cyklooxygenáza-2. Její funkcí je transformace 

arachidonové kyseliny v odlišné typy různých prostaglandinů. Tato syntéza probíhá hlavně 

v makrofázích, které hrají významnou roli při vzniku a progresi aterosklerotických lézí 

(Florez et al., 2009; Uchida, 2008). Pozorování, že oxidované LDL částice snižují expresi 

COX-2 v lidských makrofázích by mohla vysvětlovat fakt, že transformace makrofágů do 

pěnových buněk má za následek oslabení zánětlivé odpovědi, a proto dochází k progresi 

aterogeneze. Makrofágy vystavené aterogenním lipoproteinům a stimulované různými 

zánětlivými stimuly snižují produkci eikosanoidů (prostaglandinu E2 a prostacyklinu), což 

taktéž negativně ovlivňuje aspekty jejich prozánětlivého působení (Eligini et al., 1999). 

Oxidované LDL částice také potlačují některé inducibilní geny, které jsou potřebné 

k prozánětlivé odpovědi makrofágů, a tak dochází k selhání opravných mechanismů 

a poškození tkáně (Hamilton et al., 1990; Hamilton et al., 1995).  

Na druhou stranu, nadměrná exprese aktivní COX-2 přispívá jak k zánětlivé 

odpovědi, tak k útlumu antioxidační obrany buňky, což může vést k progresi aterosklerózy 

(Barbieri et al., 2003). COX-2 zprostředkovaná nadprodukce PGE2 by mohla poskytnout 

nový marker subklinické aterosklerózy u asymptomatických jedinců vystavených 

kardiovaskulárním rizikovým faktorům (Beloqui et al., 2005). 

Na základě výše uvedených skutečností se předpokládalo, že exprese zánětlivých 

markerů, kterým jsme se v této práci věnovali, bude u sledované (geneticky 

modifikované) skupiny zvýšená oproti kontrolní skupině myší. V návaznosti na hypotézu, 

kdy v rozvoji aterosklerotických lézí hraje důležitou roli zánět (Mestas and Ley, 2008), 

jsme pomocí Western blot analýzy proteinů kvantifikovali zánětlivé markery VCAM-1, 

ICAM-1, P-selektin a COX-2. Zkoumány byly dvě skupiny myší na téže dietě, sledovaná 

skupina (apoE−/−/LDLR−/−) a skupina kontrolní (C57BL/6J). Při studii jsme tedy použili 

citlivější kmen geneticky nemodifikované myši bez aterosklerózy a modifikované 

apoE−/−/LDLR−/− myši, které by měly spontánně rozvíjet hypercholesterolemii 
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a aterosklerózu (Shi et al., 2000; Zadelaar et al., 2007). Využití metody Luminex® 

hodnotící hladiny zánětlivých molekul v plazmě přineslo signifikantní výsledek (zvýšení 

hladin) u solubilní molekuly P-selektinu ve skupině apoE−/−/LDLR−/− myší a statisticky 

nevýznamný rozdíl u solubilní molekuly ICAM-1 mezi oběma skupinami zvířat. Výsledky 

naměřené Western blot analýzou rovněž nepřinesly statisticky významné rozdíly exprese 

VCAM-1, ICAM-1, P-selektinu a COX-2 mezi oběma skupinami myší. 

Z předchozích studií je zřejmé, že adhezní molekuly hrají klíčovou roli v celém 

procesu aterogeneze. Exprese P-selektinu, VCAM-1 a ICAM-1 jsou charakteristickým 

znakem endotelového zánětu a/nebo endotelové dysfunkce. Cirkulující adhezní molekuly 

mohou být užitečnými nástroji pro zjišťování závažnosti choroby nebo prognóz a mohou 

poskytnout nové pohledy do patofyziologie aterosklerózy a nestability plátů (Blankenberg 

et al., 2003; Rathouska et al., 2015). 

Za účelem objasnění našich výsledků, získání komplexních dat a uvedení hypotéz 

bude potřeba využít ještě dalších metod (například biochemické analýzy hladin celkového 

cholesterolu), které by mohly odhalit, proč nedošlo k rozvoji zánětu v cévě, a tedy 

předpokládanému zvýšení exprese zánětlivých markerů.  
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9. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnocení a kvantifikování exprese zánětlivých 

markerů COX-2, VCAM-1, ICAM-1, P-selektinu v aortě geneticky modifikovaných, 

tzv. „knockoutovaných“ (apoE−/−/LDLR−/−) myší v porovnání se skupinou kontrolních 

(C57BL/6J) myší pomocí Western blot analýzy a hodnocení hladin ICAM-1 a P-selektinu 

v plazmě těchto myší pomocí metody Luminex®. Obě skupiny myší byly krmeny 

standardní dietou pro hlodavce, tudíž dieta sama o sobě nemohla ovlivnit expresi genů 

a vést k rozdílným hladinám cholesterolu, případně pak zánětlivých molekul. 

Měření metodou Western blot neprokázalo statisticky významný nárůst exprese 

zánětlivých proteinů u apoE−/−/LDLR−/− myší oproti skupině kontrolní. Metodou Luminex ® 

byl zjištěn pouze signifikantní nárůst hladin solubilního P-selektinu v plazmě 

apoE−/−/LDLR−/− myší, nikoli však rozdíly v hladinách molekuly ICAM-1 mezi oběma 

skupinami myší. Relativně překvapivé výsledky studie, která neodhalila prakticky žádné 

rozdíly v expresi adhezních molekul a markerů zánětu mezi kontrolní a apoE−/−/LDLR−/− 

skupinou myší bude potřeba ověřit také dalšími metodami, např. imunohistochemickými 

či biochemickými. Případně lze také uvažovat o roli poměrně nízkého věku myší, který, 

v kombinaci s citlivostí metody Western blot, mohl přispět k nesignifikantním výsledkům.  
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10. POUŽITÉ ZKRATKY 

Zkratka Význam Zkratka Význam 

AGE 
pozdní produkty glykace 
“advanced glycation end-

product“ 
HRP 

křenová peroxidáza 

 “horseradish peroxidase“ 

apoE apolipoprotein E ICAM-1; ICAM-2 
intercelulární adhezní molekula 

“intercellular adhesion molecule“ 

APS peroxodisíran amonný IFN, IFN γ interferon 

BCA bicinchinonová kyselina Ig (G) imunoglobulin (G) 

B6 myší kmen C57BL/6J ICHS ischemická choroba srdeční 

C3 myší kmen C3H/HeJ IL-1 interleukin-1 

CD, např. CD11 
diferenciační skupina “cluster of 

differentiation“ 
JAM 

junkční adhezní molekula 
“junctional adhesion molecule“ 

CETP cholesteryl ester transfer protein kDA kilodalton 

COX, COX-1,  
COX-2 

cyklooxygenáza LDL 
lipoproteiny o nízké hustotě  
“low density lipoproteins“ 

CSF kolonie stimulujicí faktor LDLR LDL receptor 

EDHF 
endoteliální hyperpolarizující 
faktor “endothelium-derived 

hyperpolarizing factor“ 
LFA-1 

antigen 1 související s funkcí 
lymfocytů “lymphocyte function-

associated antigen 1“ 

EGF 
epidermální růstový faktor 
“epidermal growth factor“ 

LRP 
LDL receptoru podobný 

lipoprotein 

ESAM 
endotelová selektivní adhezní 

molekula “endothelial cell-
selective adhesion molecule“ 

MAC-1 makrofágový antigen 1 

GAPDH 
glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza 
MADCAM-1 

slizniční cévní adresinová adhezní 
molekula 1 “mucosal vascular 

addressin cell adhesion molecule 
1“ 

HDL 
lipoproteiny o vysoké hustotě 

“high-density lipoproteins“ 
Milli-Q redestilovaná voda 

HLE 
lidská leukocytární elastáza 
“human leukocyte elastase“ 

mRNA 
informační RNA “messenger 

ribonucleic acid“ 
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Zkratka Význam Zkratka Význam 

NF-κB 
nukleární transkripční faktor 

kappa B 
sCAM 

solubilní adhezní molekuly 
“soluble cell adhesion molecules“ 

NK buňky přirozený zabíječ “nature killer“ sICAM-1 
solubilní ICAM-1 “soluble 

intercellular adhesion molecule 
1“ 

NO oxid dusnatý SDS dodecylsíran sodný 

PAI 
inhibitor aktivátoru 

plazminogenu 
TBS 

pufrovaný solný roztok “tris-
buffered saline“ 

PDGF 
růstový faktor destiček “platelet-

derived growth factor“ 
TEMED 

N, N, N´, N´ – 
tetramethylethylendiamin 

PECAM-1 
destičková endoteliální adhezní 
molekula “platelet endothelial 

cell adhesion molecule“ 
TGF-β 

transformující růstový faktor 
“transforming growth factor“ 

PGE2 prostaglandin E2 TNF-α tumor nekrotizující faktor α 

PGG2 prostaglandin G2 tPA 
tkáňový aktivátor plasminogenu 

“tissue plasminogen factor“ 

PGH2 prostaglandin H2 TWEEN 
polyoxyethylen-

sorbitanmonolaurate 

PGI2 prostacyklin TXA2 tromboxan A2 

PI3K fosfoinositid 3-kináza sVCAM-1 
solubilní vaskulární adhezní 

molekula “soluble vascular cell 
adhesion molecule“ 

PSGL-1 P-selektin glykoprotein ligand -1 VCAM-1 
vaskulární buněčná adhezní 

molekula “vascular cell adhesion 
molecule“ 

PVDF membrána 
polyvinyliden 

difluoridové membrána 
VEGF 

cévní endoteliální růstový faktor 
“vascular endothelial growth 

factor“ 

RIPA pufr 
“radio immuno precipitation 

assay buffer“ 
VLA-4 

velmi pozdní antigen 4 “very late 
antigen 4“ 

RPM 
otáčky za minutu “revolution per 

minute“ 
VLDL 

lipoproteiny o velmi nízké 
hustotě “very low density 

lipoproteins“ 

RTG rentgenové vWF von Wilenbrandův faktor 



65 

 

11. SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Skupina selektinů .............................................................................................. 21 

Tabulka 2 - Ředící tabulka vzorků ........................................................................................ 42 

Tabulka 3 - Složení gelů ........................................................................................................ 43 

Tabulka 4 - Nastavení primárních protilátek ....................................................................... 48 

Tabulka 5 - Nastavení sekundárních protilátek ................................................................... 49 

12. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Morfologická stavba cévní stěny ...................................................................... 14 

Obrázek 2 - Endotelová dysfunkce – faktory rozvoje .......................................................... 18 

Obrázek 3 - Role zánětlivých molekul a endotelu při zánětu .............................................. 19 

Obrázek 4 - Schéma prostupu imunitní buňky do subendotelového prostoru ................... 25 

Obrázek 5 - Role COX a syntéza prostaglandinů .................................................................. 28 

Obrázek 6 - Rozdíl mezi zdravou a aterosklerotickou cévou ............................................... 30 

Obrázek 7 - Děje vedoucí k ateroskleróze ........................................................................... 32 

Obrázek 8 - Elektroforetický systém .................................................................................... 44 

Obrázek 9 - Mokrá a polosuchá metoda blotování ............................................................. 46 

Obrázek 10 - Hmotnostní marker ........................................................................................ 47 

Obrázek 11 - Detekce Western blot ..................................................................................... 50 

Obrázek 12 - Foto RTG snímku – detekce GAPDH (30-40 kDa) ........................................... 53 

Obrázek 13 - Foto RTG snímku – detekce COX-2 (70-75 kDa) ............................................. 54 

Obrázek 14 - Foto RTG snímku – detekce ICAM-1 (85-110 kDa) ......................................... 55 

Obrázek 15 - Foto RTG snímku – detekce P-selektinu (80-90 kDa) ..................................... 56 

Obrázek 16 - Foto RTG snímku – detekce VCAM-1 (100-110 kDa) ...................................... 57 

13. SEZNAM GRAFŮ 

Graf 1 - Hladiny solubilní adhezní molekuly ICAM-1 ........................................................... 52 

Graf 2 - Hladiny solubilního P-selektinu............................................................................... 53 

Graf 3 - Western blot analýza exprese COX-2 (%) ............................................................... 54 

Graf 4 - Western blot analýza exprese ICAM-1 (%) ............................................................. 55 

Graf 5 - Western blot analýza exprese P-selektinu (%) ....................................................... 56 

Graf 6 - Western blot analýza exprese VCAM-1 (%) ............................................................ 57 

  



66 

 

14. POUŽITÁ LITERATURA 

Abe, Y., El-Masri, B., Kimball, K.T., Pownall, H., Reilly, C.F., Osmundsen, K., Smith, C.W., and 
Ballantyne, C.M. (1998). Soluble cell adhesion molecules in hypertriglyceridemia and 
potential significance on monocyte adhesion. Arterioscler Thromb Vasc Biol 18:723-731. 

Ahmad, M., Theofanidis, P., and Medford, R.M. (1998). Role of activating protein-1 in the 
regulation of the vascular cell adhesion molecule-1 gene expression by tumor necrosis 
factor-alpha. Journal of Biological Chemistry 273:4616-4621. 

Ali, K., Middleton, M., Pure, E., and Rader, D.J. (2005). Apolipoprotein E suppresses the type I 
inflammatory response in vivo. Circulation Research 97:922-927. 

Baker, C.S.R., Hall, R.J.C., Evans, T.J., Pomerance, A., Maclouf, J., Creminon, C., Yacoub, M.H., and 
Polak, J.M. (1999). Cyclooxygenase-2 is widely expressed in atherosclerotic lesions 
affecting native and transplanted human coronary arteries and colocalizes with inducible 
nitric oxide synthase and nitrotyrosine particularly in macrophages. Arteriosclerosis 
Thrombosis and Vascular Biology 19:646-655. 

Barbaux, S.C., Blankenberg, S., Rupprecht, H.J., Francomme, C., Bickel, C., Hafner, G., Nicaud, V., 
Meyer, J., Cambien, F., Tiret, L., et al. (2001). Association between P-selectin gene 
polymorphisms and soluble P-selectin levels and their relation to coronary artery disease. 
Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 21:1668-1673. 

Barbieri, S.S., Eligini, S., Brambilla, M., Tremoli, E., and Colli, S. (2003). Reactive oxygen species 
mediate cyclooxygenase-2 induction during monocyte to macrophage differentiation: 
critical role of NADPH oxidase. Cardiovascular Research 60:187-197. 

Bass, J.J., Wilkinson, D.J., Rankin, D., Phillips, B.E., Szewczyk, N.J., Smith, K., and Atherton, P.J. 
(2017). An overview of technical considerations for Western blotting applications to 
physiological research. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 27:4-25. 

Becker, A., van Hinsbergh, V.W.M., Jager, A., Kostense, P.J., Dekker, J.M., Nijpels, G., Heine, R.J., 
Bouter, L.M., and Stehouwer, C.D.A. (2002). Why is soluble intercellular adhesion 
molecule-1 related to cardiovascular mortality? European Journal of Clinical Investigation 
32:1-8. 

Beloqui, O., Páramo, J.A., Orbe, J., Benito, A., Colina, I., Monasterio, A., and Díez, J. (2005). 
Monocyte cyclooxygenase-2 overactivity: a new marker of subclinical atherosclerosis in 
asymptomatic subjects with cardiovascular risk factors? Eur Heart J 26:153-158. 

Bentzon, J.F., and Falk, E. (2010). Atherosclerotic lesions in mouse and man: is it the same 
disease? Curr Opin Lipidol 21:434-440. 

Berger, G., Hartwell, D.W., and Wagner, D.D. (1998). P-selectin and platelet clearance. Blood 
92:4446-4452. 

Blankenberg, S., Barbaux, S., and Tiret, L. (2003). Adhesion molecules and atherosclerosis. 
Atherosclerosis 170:191-203. 

Blann, A.D., and Lip, G.Y.H. (1999). Cell adhesion molecules in cardiovascular disease: what can 
soluble levels tell us? Heart 81:101-101. 

Blann, A.D., Lip, G.Y.H., Beevers, D.G., and McCollum, C.N. (1997a). Soluble P-selectin in 
atherosclerosis: A comparison with endothelial cell and platelet markers. Thrombosis and 
Haemostasis 77:1077-1080. 

Blann, A.D., Lip, G.Y.H., Islim, I.F., and Beevers, D.G. (1997b). Evidence of platelet activation in 
hypertension. Journal of Human Hypertension 11:607-609. 

Blann, A.D., Seigneur, M., Boisseau, M.R., Taberner, D.A., and McCollum, C.N. (1996). Soluble P 
selectin in peripheral vascular disease: Relationship to the location and extent of 
atherosclerotic disease and its risk factors. Blood Coagulation & Fibrinolysis 7:789-793. 

Blann, A.D., Seigneur, M., Steiner, M., Miller, J.P., and McCollum, C.N. (1998). Circulating ICAM-1 
and VCAM-1 in peripheral artery disease and hypercholesterolaemia: Relationship to the 



67 

 

location of atherosclerotic disease, smoking, and in the prediction of adverse events. 
Thrombosis and Haemostasis 79:1080-1085. 

Blann, A.D., Steele, C., and McCollum, C.N. (1997c). The influence of smoking on soluble adhesion 
molecules and endothelial cell markers. Thrombosis Research 85:433-438. 

Bombeli, T., Mueller, M., and Haeberli, A. (1997). Anticoagulant properties of the vascular 
endothelium. Thromb Haemost 77:408-423. 

Bonthu, S., Heistad, D.D., Chappell, D.A., Lamping, K.G., and Faraci, F.M. (1997). Atherosclerosis, 
vascular remodeling, and impairment of endothelium-dependent relaxation in genetically 
altered hyperlipidemic mice. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 17:2333-
2340. 

Brisset, A.C., Isakson, B.E., and Kwak, B.R. (2009). Connexins in Vascular Physiology and Pathology. 
Antioxidants &amp; Redox Signaling 11:267-282. 

Calabresi, L., Gomaraschi, M., Villa, B., Omoboni, L., Dmitrieff, C., and Franceschini, G. (2002). 
Elevated soluble cellular adhesion molecules in subjects with low HDL-cholesterol. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 22:656-661. 

Champagne, B., Tremblay, P., Cantin, A., and St Pierre, Y. (1998). Proteolytic cleavage of ICAM-1 
by human neutrophil elastase. Journal of Immunology 161:6398-6405. 

Chen, N.G., Holmes, M., and Reaven, G.M. (1999). Relationship between insulin resistance, 
soluble adhesion molecules, and mononuclear cell binding in healthy volunteers. Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism 84:3485-3489. 

Chia, M.C. (1998). The role of adhesion molecules in atherosclerosis. Critical Reviews in Clinical 
Laboratory Sciences 35:573-602. 

Chong, B.H., Murray, B., Berndt, M.C., Dunlop, L.C., Brighton, T., and Chesterman, C.N. (1994). 
Plasma P-selectin is increased in thrombotic consumptive platelet disorders. Blood 
83:1535-1541. 

Cines, D.B., Pollak, E.S., Buck, C.A., Loscalzo, J., Zimmerman, G.A., McEver, R.P., Pober, J.S., Wick, 
T.M., Konkle, B.A., Schwartz, B.S., et al. (1998). Endothelial cells in physiology and in the 
pathophysiology of vascular disorders. Blood 91:3527-3561. 

Clausen, P., Jacobsen, P., Rossing, K., Jensen, J.S., Parving, H.H., and Feldt-Rasmussen, B. (2000). 
Plasma concentrations of VCAM-1 and ICAM-1 are elevated in patients with Type 1 
diabetes mellitus with microalbuminuria and overt nephropathy. Diabetic Medicine 
17:644-649. 

Cybulsky, M.I., Iiyama, K., Li, H., Zhu, S., Chen, M., Iiyama, M., Davis, V., Gutierrez-Ramos, J.C., 
Connelly, P.W., and Milstone, D.S. (2001). A major role for VCAM-1, but not ICAM-1, in 
early atherosclerosis. J Clin Invest 107:1255-1262. 

Cybulsky, M.I., Lichtman, A.H., Hajra, L., and Iiyama, K. (1999). Leukocyte adhesion molecules in 
atherogenesis. Clin Chim Acta 286:207-218. 

Češka R. (2005). Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. 1. vydání. Praha: TRITON. 343 s. 
ISBN 978-80-7254-738-8. 

Čihák R., Druga R., Grim M. (2004). Anatomie 3. 2. uprav. a dopl. vydání, Praha: Grada Publishing. 
69-70 s. ISBN 978-80-247-1132-4. 

Daugherty, A. (2002). Mouse models of atherosclerosis. American Journal of the Medical Sciences 
323:3-10. 

Davidson, M.H. (2010). Update on CETP inhibition. Journal of Clinical Lipidology 4:394-398. 
Davidson, W.S., Silva, R., Chantepie, S., Lagor, W.R., Chapman, M.J., and Kontush, A. (2009). 

Proteomic Analysis of Defined HDL Subpopulations Reveals Particle-Specific Protein 
Clusters Relevance to Antioxidative Function. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular 
Biology 29:870-U234. 

Davignon, J. (2005). Apolipoprotein E and atherosclerosis: beyond lipid effect. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 25:267-269. 

Davignon, J., and Ganz, P. (2004). Role of endothelial dysfunction in atherosclerosis. Circulation 
109:III27-32. 



68 

 

Dejana, E., Valiron, O., Navarro, P., and Lampugnani, M.G. (1997).  Intercellular junctions in the 
endothelium and the control of vascular permeability. In: Atherosclerosis Iv: Recent 
Advances in Atherosclerosis Research: the Fourth Saratoga International Conference on 
Atherosclerosis--Numano, F., and Ross, R., eds. New York: New York Acad Sciences. 36-44. 

DeSouza, C.A., Dengel, D.R., Macko, R.F., Cox, K., and Seals, D.R. (1997). Elevated levels of 
circulating cell adhesion molecules in uncomplicated essential hypertension. American 
Journal of Hypertension 10:1335-1341. 

Dustin, M.L., Rothlein, R., Bhan, A.K., Dinarello, C.A., and Springer, T.A. (1986). Induction by IL-1 
and interferon-gamma - tissue distribution, biochemistry, and function of a natural 
adherence molecule (ICAM-1). Journal of Immunology 137:245-254. 

Eligini, S., Colli, S., Basso, F., Sironi, L., and Tremoli, E. (1999). Oxidized low density lipoprotein 
suppresses expression of inducible cyclooxygenase in human macrophages. 
Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 19:1719-1725. 

Facer, C.A., and Theodoridou, A. (1994). Elevated plasma levels of P-selectin (GMP-140/CD62P) in 
patients with Plasmodium falciparum malaria. Microbiology and Immunology 38:727-731. 

Florez, A., de Haro, J., Martinez, E., Varela, C., Bleda, S., and Acin, F. (2009). Selective 
Cyclooxygenase-2 Inhibition Reduces Endothelial Dysfunction and Improves Inflammatory 
Status in Patients With Intermittent Claudication. Revista Espanola De Cardiologia 62:851-
857. 

Fotis, L., Agrogiannis, G., Vlachos, I.S., Pantopoulou, A., Margoni, A., Kostaki, M., Verikokos, C., 
Tzivras, D., Mikhailidis, D.P., and Perrea, D. (2012). Intercellular Adhesion Molecule 
(ICAM)-1 and Vascular Cell Adhesion Molecule (VCAM)-1 at the Early Stages of 
Atherosclerosis in a Rat Model. In Vivo 26:243-250. 

Frenette, P.S., Mayadas, T.N., Rayburn, H., Hynes, R.O., and Wagner, D.D. (1996). Susceptibility to 
infection and altered hematopoiesis in mice deficient in both P- and E-selectins. Cell 
84:563-574. 

Frijns, C.J.M., Kappelle, L.J., vanGijn, J., Nieuwenhuis, H.K., Sixma, J.J., and Fijnheer, R. (1997). 
Soluble adhesion molecules reflect endothelial cell activation in ischemic stroke and in 
carotid atherosclerosis. Stroke 28:2214-2218. 

Furuya, K., Takeda, H., Azhar, S., McCarron, R.M., Chen, Y., Ruetzler, C.A., Wolcott, K.M., DeGraba, 
T.J., Rothlein, R., Hugli, T.E., et al. (2001). Examination of several potential mechanisms for 
the negative outcome in a clinical stroke trial of enlimomab, a murine anti-human 
intercellular adhesion molecule-1 antibody - A bedside-to-bench study. Stroke 32:2665-
2674. 

Galkina, E., and Ley, K. (2007). Vascular adhesion molecules in atherosclerosis. Arteriosclerosis 
Thrombosis and Vascular Biology 27:2292-2301. 

Gearing, A.J.H., and Newman, W. (1993). Circulating adhesion molecules in disease. Immunology 
Today 14:506-512. 

Getz, G.S., and Reardon, C.A. (2012). Animal Models of Atherosclerosis. Arteriosclerosis 
Thrombosis and Vascular Biology 32:1104-+. 

Goldstein, J.L., Ho, Y.K., Basu, S.K., and Brown, M.S. (1979). Binding site on macrophages that 
mediates uptake and degradation of acetylated low density lipoprotein, producing 
massive cholesterol deposition. Proc Natl Acad Sci U S A 76:333-337. 

Goubergrits, L., Affeld, K., Fernandez-Britto, J., and Falcon, L. (2002). Atherosclerosis and flow in 
carotid arteries with authentic geometries. Biorheology 39:519-524. 

Grainger, D.J., Reckless, J., and McKilligin, E. (2004). Apolipoprotein E modulates clearance of 
apoptotic bodies in vitro and in vivo, resulting in a systemic proinflammatory state in 
apolipoprotein E-deficient mice. Journal of Immunology 173:6366-6375. 

Griendling, K.K., and Alexander, R.W. (1996). Endothelial control of the cardiovascular system: 
Recent advances. Faseb Journal 10:283-292. 



69 

 

Hackman, A., Abe, Y., Insull, W., Pownall, H., Smith, L., Dunn, K., Gotto, A.M., and Ballantyne, C.M. 
(1996). Levels of soluble cell adhesion molecules in patients with dyslipidemia. Circulation 
93:1334-1338. 

Hak, A.E., Pols, H.A.P., Stehouwer, C.D.A., Meijer, J., Kiliaan, A.J., Hofman, A., Breteler, M.M.B., 
and Witteman, J.C.M. (2001). Markers of inflammation and cellular adhesion molecules in 
relation to insulin resistance in nondiabetic elderly: The Rotterdam study. Journal of 
Clinical Endocrinology & Metabolism 86:4398-4405. 

Halim, A., Kanayama, N., ElMaradny, E., Nakashima, A., Bhuiyan, A.B., Khatun, S., and Terao, T. 
(1996). Plasma P selectin (GMP-140) and glycocalicin are elevated in preeclampsia and 
eclampsia: Their significances. American Journal of Obstetrics and Gynecology 174:272-
277. 

Hamilton, T.A., Ma, G.P., and Chisolm, G.M. (1990). Oxidized low density lipoprotein suppresses 
the expression of tumor necrosis factor-alpha mRNA in stimulated murine peritoneal 
macrophages. J Immunol 144:2343-2350. 

Hamilton, T.A., Major, J.A., and Chisolm, G.M. (1995). The effects of oxidized low density 
lipoproteins on inducible mouse macrophage gene expression are gene and stimulus 
dependent. J Clin Invest 95:2020-2027. 

Hill, G.E., and Whitten, C.W. (1997). The role of the vascular endothelium in inflammatory 
syndromes, atherogenesis, and the propagation of disease. J Cardiothorac Vasc Anesth 
11:316-321. 

Hobbs, H.H., Russell, D.W., Brown, M.S., and Goldstein, J.L. (1990). The LDL receptor locus in 
familial hypercholesterolemia: mutational analysis of a membrane protein. Annu Rev 
Genet 24:133-170. 

Hromadová D. (2004). Kardiovaskulární onemocnění (primární a sekundární prevence). 1. vydání 
Brno: Neptun. 190 s. ISBN 80-902896-8-1. 

Hurtubise, J., McLellan, K., Durr, K., Onasanya, O., Nwabuko, D., and Ndisang, J.F. (2016). The 
Different Facets of Dyslipidemia and Hypertension in Atherosclerosis. Current 
Atherosclerosis Reports 18:12. 

Hwang, S.J., Ballantyne, C.M., Sharrett, A.R., Smith, L.C., Davis, C.E., Gotto, A.M., and Boerwinkle, 
E. (1997). Circulating adhesion molecules VCAM-1, ICAM-1, and E-selectin in carotid 
atherosclerosis and incident coronary heart disease cases - The atherosclerosis risk in 
communities (ARIC) study. Circulation 96:4219-4225. 

Iiyama, K., Hajra, L., Iiyama, M., Li, H.M., DiChiara, M., Medoff, B.D., and Cybulsky, M.I. (1999). 
Patterns of vascular cell adhesion molecule-1 and intercellular adhesion molecule-1 
expression in rabbit and mouse atherosclerotic lesions and at sites predisposed to lesion 
formation. Circulation Research 85:199-207. 

Ishibashi, S., Herz, J., Maeda, N., Goldstein, J.L., and Brown, M.S. (1994). The two-receptor model 
of lipoprotein clearance: tests of the hypothesis in "knockout" mice lacking the low 
density lipoprotein receptor, apolipoprotein E, or both proteins. Proc Natl Acad Sci U S A 
91:4431-4435. 

Ishiwata, N., Takio, K., Katayama, M., Watanabe, K., Titani, K., Ikeda, Y., and Handa, M. (1994). 
Alternatively spliced isoform of P-selectin is present in vivo as a soluble molecule. Journal 
of Biological Chemistry 269:23708-23715. 

Jager, A., van Hinsbergh, V.W.M., Kostense, P.J., Emeis, J.J., Nijpels, G., Dekker, J.M., Heine, R.J., 
Bouter, L.M., and Stehouwer, C.D.A. (2000). Increased levels of soluble vascular cell 
adhesion molecule 1 are associated with risk of cardiovascular mortality in type 2 
diabetes - The Hoorn study. Diabetes 49:485-491. 

Jawien, J., Nastalek, P., and Korbut, R. (2004). Mouse models of experimental atherosclerosis. 
Journal of Physiology and Pharmacology 55:503-517. 

Jilma, B., Fasching, P., Ruthner, C., Rumplmayr, A., Ruzicka, S., Kapiotis, S., Wagner, O.F., and 
Eichler, H.G. (1996a). Elevated circulating P-selectin in insulin dependent diabetes 
mellitus. Thrombosis and Haemostasis 76:328-332. 



70 

 

Jilma, B., Hildebrandt, J., Kapiotis, S., Wagner, O.F., Kitzweger, E., Mullner, C., Monitzer, B., Krejcy, 
K., and Eichler, H.G. (1996b). Effects of estradiol on circulating P-selectin. Journal of 
Clinical Endocrinology & Metabolism 81:2350-2355. 

Johnson, R.C., Chapman, S.M., Dong, Z.M., Ordovas, J.M., Mayadas, T.N., Herz, J., Hynes, R.O., 
Schaefer, E.J., and Wagner, D.D. (1997). Absence of P-selectin delays fatty streak 
formation in mice. J Clin Invest 99:1037-1043. 

Johnston, G.I., Bliss, G.A., Newman, P.J., and McEver, R.P. (1990). Structure of human gene 
encoding granule membrane protein-140, a member of the selectin family of adhesion 
receptors for leukocytes. Journal of Biological Chemistry 265:21381-21385. 

Karásek, D., Vaverková, H., Halenka, M., Hutyra, M., et al. (2004). Endoteliální dysfunkce, 
možnosti její detekce  a využití v klinické praxi. Interní medicína pro praxi 6:450-453. 

Karetová, D. (2002). Význam endotelu pro rozvoj kardiovaskulárních chorob. Interní medicína pro 
praxi 4:119-122. 

Katayama, M., Handa, M., Araki, Y., Ambo, H., Kawai, Y., Watanabe, K., and Ikeda, Y. (1993). 
Soluble P-selectin is present in normal circulation and its plasma level is elevated in 
patients with thrombotic thrombocytopenic purpura and hemolytic-uremic syndrome. 
British Journal of Haematology 84:702-710. 

Keaney, J.F. (2000). Atherosclerosis: from lesion formation to plaque activation and endothelial 
dysfunction. Mol Aspects Med 21:99-166. 

Klener P., et al. (2011). Vnitřní lékařství. 4. přepr. a dopl. vydání. Praha: Galén. 225 s.  
ISBN-13 978-80-246-1986-6. 

Knowles, J.W., and Maeda, N. (2000). Genetic modifiers of atherosclerosis in mice. Arterioscler 
Thromb Vasc Biol 20:2336-2345. 

Krieglstein, C.F., and Granger, D.N. (2001). Adhesion molecules and their role in vascular disease. 
Am J Hypertens 14:44S-54S. 

Kusterer, K., Bojunga, J., Enghofer, M., Heidenthal, E., Usadel, K.H., Kolb, H., and Martin, S. (1998). 
Soluble ICAM-1 reduces leukocyte adhesion to vascular endothelium in ischemia-
reperfusion injury in mice. American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver 
Physiology 275:G377-G380. 

Lampugnani, M.G., and Dejana, E. (1997). Interendothelial junctions: structure, signalling and 
functional roles. Curr Opin Cell Biol 9:674-682. 

Leeuwenberg, J.F.M., Smeets, E.F., Neefjes, J.J., Shaffer, M.A., Cinek, T., Jeunhomme, T., Ahern, 
T.J., and Buurman, W.A. (1992). E-selectin and intercellular adhesion molecule-1 are 
released by activated human endothelial cells in vitro. Immunology 77:543-549. 

Ley, K., and Huo, Y.Q. (2001). VCAM-1 is critical in atherosclerosis. Journal of Clinical Investigation 
107:1209-1210. 

Liao, F., Andalibi, A., Debeer, F.C., Fogelman, A.M., and Lusis, A.J. (1993). Genetic control of 
inflammatory gene induction and NF-kappa-B-like transcription factor activation in 
response to an atherogenic diet in mice. Journal of Clinical Investigation 91:2572-2579. 

Libby, P., and Galis, Z.S. (1995). Cytokines regulate genes involved in atherogenesis. 
Atherosclerosis Iii: Recent Advances in Atherosclerosis Research: the Third Saratoga 
International Conference on Atherosclerosis in Nekoma 748:158-170. 

Lu, H.H., Sheng, Z.Q., Wang, Y., and Zhang, L. (2010). Levels of soluble adhesion molecules in 
patients with various clinical presentations of coronary atherosclerosis. Chinese Medical 
Journal 123:3123-3126. 

Lupattelli, G., Lombardini, R., Schillaci, G., Ciuffetti, G., Marchesi, S., Siepi, D., and Mannarino, E. 
(2000). Flow-mediated vasoactivity and circulating adhesion molecules in 
hypertreglyceridemia: Association with small, dense LDL cholesterol particles. American 
Heart Journal 140:521-526. 

Mahmood, T., and Yang, P.C. (2012). Western blot: technique, theory, and trouble shooting. N Am 
J Med Sci 4:429-434. 



71 

 

McEver, R.P. (2015). Selectins: initiators of leucocyte adhesion and signalling at the vascular wall. 
Cardiovascular Research 107:331-339. 

McIntyre, T.M., Modur, V., Prescott, S.M., and Zimmerman, G.A. (1997). Molecular mechanisms of 
early inflammation. Thrombosis and Haemostasis 78:302-305. 

McLaren, J.E., Michael, D.R., Ashlin, T.G., and Ramji, D.P. (2011). Cytokines, macrophage lipid 
metabolism and foam cells: implications for cardiovascular disease therapy. Prog Lipid Res 
50:331-347. 

Mestas, J., and Ley, K. (2008). Monocyte-endothelial cell interactions in the development of 
atherosclerosis. Trends Cardiovasc Med 18:228-232. 

Miyoshi, T., Jing, T., Matsumoto, A.H., and Shi, W.B. (2006). Differential response of vascular 
smooth muscle cells to oxidized LDL in mouse strains with different atherosclerosis 
susceptibility. Atherosclerosis 189:99-105. 

Mulvihill, N.T., Foley, J.B., Crean, R., and Walsh, M. (2002). Prediction of cardiovascular risk using 
soluble cell adhesion molecules. European Heart Journal 23:1569-1574. 

Nageh, M.F., Sandberg, E.T., Marotti, K.R., Lin, A.H., Melchior, E.P., Bullard, D.C., and Beaudet, A.L. 
(1997). Deficiency of inflammatory cell adhesion molecules protects against 
atherosclerosis in mice. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 17:1517-1520. 

Nakashima, Y., Plump, A.S., Raines, E.W., Breslow, J.L., and Ross, R. (1994). ApoE-deficient mice 
develop lesions of all phases of atherosclerosis throughout the arterial tree. 
Arteriosclerosis and Thrombosis 14:133-140. 

Nakashima, Y., Raines, E.W., Plump, A.S., Breslow, J.L., and Ross, R. (1998). Upregulation of VCAM-
1 and ICAM-1 at atherosclerosis-prone sites on the endothelium in the ApoE-deficient 
mouse. Arterioscler Thromb Vasc Biol 18:842-851. 

Paigen, B., Mitchell, D., Reue, K., Morrow, A., Lusis, A.J., and Leboeuf, R.C. (1987). Ath-1, a gene 
determining atherosclerosis susceptibility and high-density-lipoprotein levels in mice. 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 
84:3763-3767. 

Pankow, J.S., Decker, P.A., Berardi, C., Hanson, N.Q., Sale, M., Tang, W., Kanaya, A.M., Larson, 
N.B., Tsai, M.Y., Wassel, C.L., et al. (2016). Circulating cellular adhesion molecules and risk 
of diabetes: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Diabetic Medicine 33:985-
991. 

Park, J.Y., Seong, J.K., and Paik, Y.K. (2004). Proteomic analysis of diet-induced 
hypercholesterolemic mice. Proteomics 4:514-523. 

Poston, R.N., Haskard, D.O., Coucher, J.R., Gall, N.P., and Johnsontidey, R.R. (1992). Expression of 
intercellular adhesion molecule-1 in atherosclerotic plaques. American Journal of 
Pathology 140:665-673. 

Preston, R.A., Ledford, M., Materson, B.J., Baltodano, N.M., Memon, A., and Alonso, A. (2002). 
Effects of severe, uncontrolled hypertension on endothelial activation: soluble vascular 
cell adhesion molecule-1, soluble intercellular adhesion molecule-1 and von Willebrand 
factor. Journal of Hypertension 20:871-877. 

Racek J., et al. (2006). Klinická biochemie. 2. přepracované vydání. Praha: Galén. 173-183 s. 
ISBN 80-7262-324-9. 

Raffai, R.L., Loeb, S.M., and Weisgraber, K.H. (2005). Apolipoprotein E promotes the regression of 
atherosclerosis independently of lowering plasma cholesterol levels. Arterioscler Thromb 
Vasc Biol 25:436-441. 

Rajendran, P., Rengarajan, T., Thangavel, J., Nishigaki, Y., Sakthisekaran, D., Sethi, G., and 
Nishigaki, I. (2013). The vascular endothelium and human diseases. Int J Biol Sci 9:1057-
1069. 

Ramji, D.P., and Davies, T.S. (2015). Cytokines in atherosclerosis: Key players in all stages of 
disease and promising therapeutic targets. Cytokine Growth Factor Rev 26:673-685. 

Ramos, C.L., Huo, Y.Q., Jung, U.S., Ghosh, S., Manka, D.R., Sarembock, I.J., and Ley, K. (1999). 
Direct demonstration of P-selectin- and VCAM-1-dependent mononuclear cell rolling in 



72 

 

early atherosclerotic lesions of apolipoprotein E-deficient mice. Circulation Research 
84:1237-1244. 

Rathouska, J., Nemeckova, I., Zemankova, L., Strasky, Z., Jezkova, K., Varejckova, M., and 
Nachtigal, P. (2015). Cell adhesion molecules and eNOS expression in aorta of 
normocholesterolemic mice with different predispositions to atherosclerosis. Heart and 
Vessels 30:241-248. 

Reddick, R.L., Zhang, S.H., and Maeda, N. (1994). Atherosclerosis in mice lacking apo E. Evaluation 
of lesional development and progression. Arterioscler Thromb 14:141-147. 

Rieckmann, P., Michel, U., Albrecht, M., Bruck, W., Wockel, L., and Felgenhauer, K. (1995). Soluble 
forms of intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) block lymphocyte attachment to 
cerebral endothelial cells. Journal of Neuroimmunology 60:9-15. 

Rohde, L.E., Lee, R.T., Rivero, J., Jamacochian, M., Arroyo, L.H., Briggs, W., Rifai, N., Libby, P., 
Creager, M.A., and Ridker, P.M. (1998). Circulating cell adhesion molecules are correlated 
with ultrasound-based assessment of carotid atherosclerosis. Arteriosclerosis Thrombosis 
and Vascular Biology 18:1765-1770. 

Ross, R. (1999). Atherosclerosis--an inflammatory disease. N Engl J Med 340:115-126. 
Ross, R., and Glomset, J.A. (1973). Atherosclerosis and the arterial smooth muscle cell: 

Proliferation of smooth muscle is a key event in the genesis of the lesions of 
atherosclerosis. Science 180:1332-1339. 

Rothlein, R., Mainolfi, E.A., Czajkowski, M., and Marlin, S.D. (1991). A form of circulating ICAM-1 in 
human serum. Journal of Immunology 147:3788-3793. 

Scalia, R., Gooszen, M.E., Jones, S.P., Hoffmeyer, M., Rimmer, D.M., Trocha, S.D., Huang, P.L., 
Smith, M.B., Lefer, A.M., and Lefer, D.J. (2001). Simvastatin exerts both anti-inflammatory 
and cardioprotective effects in apolipoprotein E-deficient mice. Circulation 103:2598-
2603. 

Schnittler, H.J. (1998). Structural and functional aspects of intercellular junctions in vascular 
endothelium. Basic Research in Cardiology 93:30-39. 

Sherman, D.G., Bes, A., Easton, J.D., Hacke, W., Kaste, M., Polmar, S.H., Zivin, J.A., Fieschi, C., 
Miller, P., Schoenfeld, D., et al. (2001). Use of anti-ICAM-1 therapy in ischemic stroke - 
Results of the Enlimomab Acute Stroke Trial. Neurology 57:1428-1434. 

Shi, W., Wang, N.J., Shih, D.M., Sun, V.Z., Wang, X., and Lusis, A.J. (2000). Determinants of 
atherosclerosis susceptibility in the C3H and C57BL/6 mouse model: evidence for 
involvement of endothelial cells but not blood cells or cholesterol metabolism. Circ Res 
86:1078-1084. 

Shi, W.B., Pei, H., Fischer, J.J., James, J.C., Angle, J.F., Matsumoto, A.H., Helm, G.A., and 
Sarembock, I.J. (2004). Neointimal formation in two apolipoprotein E-deficient mouse 
strains with different atherosclerosis susceptibility. Journal of Lipid Research 45:2008-
2014. 

Sibernagl S., Lang F. (2001). Atlas patofyziologie člověka. 1. české vydání. Praha: Grada Publishing. 
236-239 s. ISBN 80-7169-968-3. 

Smith, W.L., and Langenbach, R. (2001). Why there are two cyclooxygenase isozymes. Journal of 
Clinical Investigation 107:1491-1495. 

Stemme, V., Swedenborg, J., Claesson, H., and Hansson, G.K. (2000). Expression of cyclo-
oxygenase-2 in human atherosclerotic carotid arteries. Eur J Vasc Endovasc Surg 20:146-
152. 

Svačina Š., et al. (2010). Poruchy metabolismu a výživy. 1. vydání. Praha: Galén. 505 s. 
ISBN 978-80-7262-676-2. Kapitola 14: Ateroskleróza, 289-306. 

Špinar J., Vítovec J. (2003). Ischemická choroba srdeční. 1 vydání. Praha: Grada Publishing. 361 s. 
ISBN 80-247-0500-1. 

Šteiner I. (1994). Kardiovaskulární patologie; Učební text pro posluchače lékařské fakulty. 
1. vydání. Praha: Karolinum. 29-35 s. ISBN 80-7066-874-1. 

 



73 

 

Šteiner I. (2010). Kardiopatologie pro patology i kardiology. 1. vydání. Praha: Galén. 23-25s. 
ISBN 978-80-7262-672-4. 

Takeuchi, N., Kawamura, T., Kanai, A., Nakamura, N., Uno, T., Hara, T., Sano, T., Sakamoto, N., 
Hamada, Y., Nakamura, J., et al. (2002). The effect of cigarette smoking on soluble 
adhesion molecules in middle-aged patients with Type 2 diabetes mellitus. Diabet Med 
19:57-64. 

Telo, P., Lostaglio, S., and Dejana, E. (1997). Structure of intercellular junctions in the 
endothelium. Therapie 52:395-398. 

Trojan S., Langmeier M., Hrachovina V., Kittnar, O. (2003). Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha: 
Grada Publishing. 184-186 s. ISBN 80-247-0512-5. 

Uchida, K. (2008). A lipid-derived endogenous inducer of COX-2: a bridge between inflammation 
and oxidative stress. Mol Cells 25:347-351. 

VanderLaan, P.A., Reardon, C.A., and Getz, G.S. (2004). Site specificity of atherosclerosis - Site-
selective responses to atherosclerotic modulators. Arteriosclerosis Thrombosis and 
Vascular Biology 24:12-22. 

Vanhoutte, P.M. (1997). Endothelial dysfunction and atherosclerosis. Eur Heart J 18 Suppl E:E19-
29. 

Vlček J., Fialová D., Kulič F., Macek K., et al. (2010). Klinická farmacie I. 1. vydání. Praha: Grada 
Publishing.  368 s. ISBN 978-80-247-3169-8. Kapitola 5.3: Ateroskleróza, 108-110. 

Vojáček J., Malý M., Fiedler J. (2004). Arteriální a žilní trombóza v klinické praxi. 1. vydání. Praha: 
Grada Publishing. 276 s. ISBN-10 80-247-0501-X. Kapitola 2: Úloha endotelu, 21-30. 

Vrablík, J., Janotová, M., Motyková, E., et al. (2011). Endoteliální dysfunkce - první stádium 
aterosklerózy. Medicína pro praxi 8:119-122. 

Widimský J. (2002). Léčba dyslipidémií u pacientů s ICHS nebo jiným onemocněním 
aterosklerotické etiologie a u nemocných s diabetes mellitus. 1. vydání. Praha: TRITON. 
11-31 s. ISBN 80-7254-252-4. 

Williams, K.J., and Tabas, I. (1995). The response-to-retention hypothesis of early atherogenesis. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 15:551-561. 

Witkowska, A.M., and Borawska, M.H. (2004). Soluble intercellular adhesion molecule-1 (sICAM-
1): an overview. European Cytokine Network 15:91-98. 

Witting, P.K., Pettersson, K., Ostlund-Lindqvist, A.M., Westerlund, C., Eriksson, A.W., and Stocker, 
R. (1999). Inhibition by a coantioxidant of aortic lipoprotein lipid peroxidation and 
atherosclerosis in apolipoprotein E and low density lipoprotein receptor gene double 
knockout mice. Faseb Journal 13:667-675. 

Zadelaar, S., Kleemann, R., Verschuren, L., de Vries-Van der Weij, J., van der Hoorn, J., Princen, 
H.M., and Kooistra, T. (2007). Mouse models for atherosclerosis and pharmaceutical 
modifiers. Arteriosclerosis Thrombosis and Vascular Biology 27:1706-1721. 

 


