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ABSTRAKT 

Bakalářská práce 

Morfologická charakteristika změn v plicích u myšího modelu aterosklerózy 

Autor: Martina Vyskočilová 

Studijní obor: Zdravotní laborant 

Univerzita Karlova  

Farmaceutická fakulta v Hradci králové  

Cíl práce: Ateroskleróza je multifaktoriální onemocnění způsobené ukládáním krevních 

lipidů do vrstvy intimy krevních cév. Díky tomu, že se při procesu aterogeneze uplatňují 

imunitní pochody, je onemocnění považováno za zánětlivý děj. Vzácně 

se aterosklerotické pláty tvoří v pulmonálních arteriích, přičemž je tento stav mnohdy 

doprovázen zvýšeným tlakem v plicích, který samotné onemocnění s velkou 

pravděpodobností vyvolává. Cílem této práce je zjistit, zda v plicích ApoE/LDLr-/- 

myšího modelu aterosklerózy dojde k  morfologickým změnám, charakteristickým 

pro plicní aterosklerózu, oproti plícím zdravých myší.  

 

Metody: Plíce ApoE/LDLr-/- myší i zdravých C57BL/6J myší z kontrolní skupiny 

byly fixovány v 4%  neutrálním formaldehydu, zality do parafínu a na mikrotomu 

nakrájeny na řezy o tloušťce 4 μm. Jeden z řezů byl obarven hematoxylinem-eosinem, 

druhý zeleným trichromem. Barvení hematoxylinem-eosinem je základní barvení 

používané k  orientačnímu znázornění histologické stavby určité tkáně, barvení zeleným 

trichromem je používáno k pozorování potencionálních změn  kolagenního vaziva. 

 

Výsledky: Po mikroskopickém pozorování obarvených řezů můžeme konstatovat, 

že v plicní tkáni ApoE/LDLr-/- myší nedochází k žádným výrazným morfologickým 

změnám v porovnání s plícemi myší z kontrolní skupiny. 

 

Klíčová slova: ateroskleróza, plicní arterie, plíce, ApoE/LDLr-/- myši, C57BL/6J myši 
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ABSTRACT 

Bachelor thesis 

Morphological characteristics of alterations in lungs in a mouse model 

of atherosclerosis 

Author: Martina Vyskočilová 

Study course: Medical laboratory technician 

Charles University  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Background: Atherosclerosis is a multifactorial disease caused by deposition of blood 

lipids into the intima layer of blood vessels. Due to the fact that process of atherogenesis 

is associated with immune reactions, disease is considered as an inflammatory process. 

Atherosclerotic plaques rarely affect pulmonary arteries, where this condition 

is accompanied by an increase of pulmonary pressure, which is very likely the trigger 

of disease. Aim of this study is to find out whether there are morphological changes 

in the lungs of ApoE/LDLr-/- mouse model of atherosclerosis, characteristic 

for pulmonary atherosclerosis, compared to lungs of healthy mice. 

 

Methods: Lungs of ApoE/LDLr-/- and healthy C57BL/6J control mice have been fixed 

in 4% neutral formaldehyde, embedded in paraffin and sliced into 4 μm thin sections. 

One of the sections has been stained with hematoxylin-eosin, the other one with green 

trichrome. Staining with hematoxylin-eosin is primary staining used for basic imaging 

of histological structure of tissues, staining with green trichrome is used for imaging 

of potencial alterations in collagenous tissue. 

 

Results: After microscopic observation of stained sections, we can conclude 

that there are no signifiant morphological alterations in lungs of ApoE/LDLr-/- mice 

when compared with  lungs of control group mice.  

 

Keywords: atherosclerosis, pulmonary arteries, lungs, ApoE/LDLr-/- mice, C57BL/6J 

mice 
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1 ÚVOD 

Ateroskleróza je závažné civilizační onemocnění, jehož incidence 

se s postupujícími lety čím dál více zvyšuje. Jde o onemocnění charakterizované 

nadměrným ukládáním lipidů a cholesterolu do stěny arterií, zejména v důsledku 

poškození endotelu. Díky faktu, že se při procesu aterogeneze uplatňují mimo jiné 

i působky imunitní reakce, je ateroskleróza považována za zánětlivý děj. Ateroskleróza 

se dělí do tří fází – tukových proužků, fibrózních a komplikovaných plátů. Pláty se 

vytváří hlavně ve větveních, ohybech a rozdvojeních tepen, z toho důvodu, že tyto části 

jsou vystavovány narušenému krevnímu toku, který vede k vyššímu napětí stěny cév 

a tím i k vyššímu riziku endotelové dysfunkce.  

Je velice neobvyklé, aby bylo aterosklerotické postižení limitováno pouze na plicní 

arterie. I přesto je však popsáno několik málo případů, kdy došlo k ukládání plátů právě 

v těchto tepnách. Takovéto postižení plicních arterií může mít za následek změny 

ve funkci a stavbě plicní tkáně. Tato práce je proto zaměřena na možný výskyt 

morfologických změn plic u skupiny myší, u nichž bylo onemocnění uměle navozeno.  
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2 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je zjistit zda se u myšího modelu aterosklerózy, 

konkrétně modelu myší ApoE/LDLr-/-, u nichž bylo onemocnění uměle navozeno, 

rozvinou nějaké morfologické změny v plicní tkáni v porovnání se zdravými jedinci 

z kontrolní skupiny. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
 

3.1 PLÍCE 

Plíce jsou životně důležitým párovým orgánem, jejichž primární funkcí 

je respirace a zajištění výměny krevních plynů. Plíce vyplňují převážnou část hrudního 

koše, ve kterém jsou uloženy. Fyziologicky mají plíce růžovou barvu s šedavým 

nádechem, zbarvení ovlivňuje složení vdechovaného vzduchu. Hmotnost plic není stálá 

– mění se s nádechem a výdechem, u mužů průměrné plíce váží kolem 780 g, u žen 

kolem 640 g. (1) 

 

3.1.1 Anatomie plic 

Jak již bylo řečeno, plíce jsou párovým orgánem, tvoří jej tedy dvě části – plíce 

levá a pravá. Pravá plíce se skládá ze tří laloků, levá jen ze dvou, což je zapříčiněno 

uložením srdce na levé straně hrudní dutiny. Laloky jsou pruhy vaziva rozdělovány 

na plicní lalůčky, které se na povrchu plic jeví jako jemné šedočerné mramorování. Celé 

plíce jsou kryty poplicnicí – vazivovou blánou, odstupující z pohrudnice, která vystýlá 

dutinu hrudní. (2) Dýchací systém, kterým vzduch proudí do plic, zahrnuje nosní dutinu, 

nosohltan, hrtan, tracheu (průdušnici), která se rozdvojuje v bronchy (průdušky), 

vstupující do plic. Bronchy se dělí na bronchioly (průdušinky), které pokračují dál 

do plic jako terminální bronchioly. Část dýchacího systému, počínaje nosní dutinou 

a terminálními bronchioly konče, nazýváme jako vývodnou část umožňující průchod 

a úpravu vdechovaného i vydechovaného vzduchu. Druhou, respirační část tvoří 

respirační bronchioly, alveolární dukty a alveoly (plicní sklípky). Funkcí respirační části 

je výměna plynů. (3) 

 

3.1.2 Histologie plic 

Dýchací cesty jsou vyztuženy chrupavkou, která zabraňuje kolapsu a zajišťuje 

tak volný průchod vzduchu. Nezbytnou pružnost dodávají dýchacím cestám elastická 

vlákna uložená ve stěně cest, kde se nachází i svazky hladkých svalových buněk, 

které svou kontrakcí regulují množství vdechovaného a vydechovaného vzduchu. 
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Dýchací cesty vystýlá sliznice (tunica mucosa), která je tvořena víceřadým 

cylindrickým epitelem s řasinkovými, pohárkovými a bazálními buňkami. Nejčastěji 

zastoupené řasinkové buňky nesou na svém povrchu okolo 250 řasinek, které 

transportují hlen vyprodukovaný pohárkovými buňkami, sloužící k zachytávání 

prachových částic. Pohárkové buňky proto hrají významnou roli v čištění vdechovaného 

vzduchu a obraně organismu. Bazální buňky ukotvují epitel k bazální lamině a v případě 

nutnosti se diferencují v buňky řasinkové či pohárkové. V dolních cestách dýchacích 

víceřadý cylindrický epitel přechází v jednovrstevný, pak v kubický a nakonec 

v epitel dlaždicový. V distálních cestách dýchacích jsou pohárkové buňky nahrazeny 

Clarovými buňkami produkujícími sekret uplatňující se taktéž při obraně organismu. (4) 

Vrstva ležící pod epitelem je vrstva slizničního vaziva (lamina propria mucosae), 

která je tvořena kolagenním vazivem s elastickými vlákny a seromucinózními žlázkami. 

Tato vrstva je často infiltrována lymfocyty, které zde sehrávají roli v imunitní reakci. 

Pod slizniční vrstvou trachey a bronchů se nalézá podslizniční vazivo (tunica 

submucosa), tvořené taktéž kolagenním vazivem. Tam kde oporu netvoří chrupavka, 

nalézáme cirkulárně uspořádanou hladkou svalovinu (tunica muscularis). Poslední 

vrstva dýchacích cest je vazivová vrstva (tunica adventitia), tvořená kolagenním 

vazivem, přecházejícím do vaziva plic a mediastina. (5) 

Základní, dá se říci „jednotkou plic“, je tzv. plicní sklípek neboli alveolus. 

Zdravé plíce jsou tvořeny asi 300 miliony alveolů, což jsou vzduchem vyplněné 

prostory, které jsou od sebe navzájem odděleny stěnami – interalveolárními septy. 

Tato septa jsou tvořena elastickými vlákny, řídkým kolagenním vazivem a vystlána 

jednovrstevným plochým epitelem, který tvoří stěnu alveolů a je tvořen dvěma typy 

pneumocytů. Pneumocyty I. typu jsou ploché buňky obklopující kapiláry, které 

se formují do husté sítě nacházející se právě ve stěně interalveolárních sept. Epitel 

je tvořen také pneumocyty II. typu, jejichž hlavní funkcí je sekrece surfaktantu. Funkcí 

interalveolárních sept je tedy utváření stěny alveolů vyplněných vzduchem a zároveň 

uchování bohaté sítě kapilár, přes které do krve plyny z alveolů přecházejí. Elastická 

vlákna sept jsou vzájemně propojována, tak aby vytvářela elastickou síť napříč celými 

plícemi, což je základem roztažitelnosti plic během dýchání. (6) (7)  

Co se týče bronchů a bronchiolů, jejich větvení odpovídá členění příslušných 

laloků a lalůčků. Trachea se dělí na dva primární bronchy, levý se dále rozděluje na dva 

sekundární bronchy, pravý na tři sekundární bronchy. Sekundární bronchy se větví 
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na velký počet terminálních bronchiolů, které vstupují do plicních lalůčků. Terminální 

bronchioly se poté dělí na respirační bronchioly, které přecházejí v alveolární chodbičky 

(ductuli alveolares), jež se větví na dva alveolární váčky (sacculi alveolares). Váčky 

se spolu s chodbičkami vyklenují v již zmíněné alveoly. Alveoly, váčky a chodbičky 

vyživované jedním respiračním bronchiolem se označují jako acinus, díky tomu, 

že tvoří útvar podobný hroznu. Stěnu respiračních bronchiolů tvoří též kolagenní vazivo 

bohaté na elastická vlákna a cirkulárně uspořádané svazky hladké svaloviny. (2) 

Na Obrázku 1 je popsána histologie tkáňového řezu plic, obarveného 

hematoxylinem- eosinem. 

 

Obrázek 1 - Preparát plic barvený hematoxylinem-eosinem 

1 - Alveoly, 2 – alveolární septa, 3 – ductus alveolaris 4 – bronchiolus, 5 – terminální 

bronchiolus, 6 - kapilára 

(Převzato z: (5)) 

 

 

3.1.3 Funkce plic 

Hlavní, nejdůležitější a pro život nepostradatelnou funkcí plic je dýchání. 

Dýchání neboli respirace se obecně rozděluje na respiraci zevní – tedy příjem kyslíku 

a výdej oxidu uhličitého, a vnitřní, která zahrnuje spotřebu kyslíku a tvorbu oxidu 

uhličitého buňkami a výměnu těchto plynů mezi krví a tkáněmi. (8)  Respirační systém 
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je ve velice úzkém spojení s kardiovaskulárním systémem, který má za úkol 

okysličenou krev roznášet k buňkám, a s centrálním nervovým systémem, který 

oba systémy řídí. Plíce kromě dýchání plní i další funkce, například funkci imunitní, 

zprostředkovanou plicními makrofágy nebo také tvorbu hlasu. Oxid uhličitý 

vydechovaný plícemi se významně podílí na udržování acidobazické rovnováhy (ABR), 

proto je dýchání považováno za jeden z mechanismů udržování ABR. (9) 

Dýchání je proces sestávající ze tří základních dějů. Prvním z nich je ventilace, 

kdy dochází k výměně plynů mezi plícemi a okolní atmosférou. K ventilaci dochází 

pouze v alveolech a terminálních bronchiolech. Dále následuje difúze plynů z alveol 

do krve, která je roznáší k buňkám a nakonec opět difúze – tentokrát přestup plynů 

z krve do tkání. (9) 

  

3.1.3.1 Ventilace 

Aby bylo proudění vzduchu z plic a do plic umožněno, je nutné, aby byl tlak 

okolního vzduchu a tlak v alveolech rozdílný. Toho je dosaženo hlavně činností 

dýchacích svalů, které při nádechu snižují interpleurální tlak (tlak v pohrudničním 

prostoru), díky čemuž se sníží i intrapulmonální tlak (tlak v alveolech) a dojde k nasátí 

vzduchu do plic. Při výdechu zmíněné svaly tyto tlaky naopak zvyšují, čímž dojde 

k vypuzení vzduchu z plic. Mezi hlavní svaly podporující nádech (tzv. inspirační svaly) 

řadíme v první řadě bránici, která se nachází na pomezí plic a dutiny břišní 

a při nádechu její kontrakce způsobí zvětšení objemu hrudníku a zároveň zmenšení 

dutiny břišní. Hlavními svaly umožňující výdech (tzv. exspirační svaly) jsou musculus 

transversus abdominis, vnitřní mezižeberní svaly a také musculus obliquus abdominis. 

(9) 

 

3.1.3.2 Difúze 

Přestup plynů přes alveolo-kapilární membránu do krve neboli difúze, 

je uskutečněna na základě tzv. koncentračního spádu látek na obou stranách membrány. 

Tyto koncentrace se u dýchacích plynů měří a označují jako parciální tlak, což je tlak 

plynů v krevní plazmě. Plyny tak přechází z místa kde je jejich parciální tlak vyšší, 
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do místa kde je nižší. Jak už bylo zmíněno – difúze se uskutečňuje na základě 

koncentračního gradientu, což znamená, že jde o děj nevyžadující dodání energie. 

Mimo koncentrační spád závisí přestup také na difúzní ploše, tloušťce membrány, 

rychlosti proudu krve a difúzní konstantě popisující především rozpustnost plynů 

v prostředí. (9) 

 

3.1.3.3 Transport plynů 

Potom co se kyslík dostane přes alveolo-kapilární membránu, je krví přenášen 

navázaný na transportní bílkovinu hemoglobin. Hemoglobin se nachází v erytrocytech 

a je složen ze čtyř podjednotek, přičemž každá z nich obsahuje jeden hem, který má 

v sobě zabudován atom dvojmocného železa. Ten má schopnost vázat molekulu kyslíku 

a tak jej přenášet krví k cílovým tkáním, do jejichž buněk kyslík difunduje.  Difúze i zde 

probíhá na základě rozdílu parciálních tlaků v krvi a v mitochondriích buněk, 

které kyslík využívají.  

Oxid uhličitý je jedním z konečných produktů metabolismu buněk a musí 

být z těla vyloučen. Z buněk volně difunduje do krve, kde setrvává buď volně - 

rozpuštěn nebo navázán na HCO3
- a karbamát. Takto krví doputuje do plicních kapilár, 

kde se z vazby uvolní a přestoupí do alveolů, ze kterých je následně vydýchán. 

Transportní molekulou může být taktéž hemoglobin. (10) 
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3.2 ATEROSKLERÓZA 

 

Ateroskleróza je dlouhodobě probíhající zánětlivý proces, charakterizovaný 

především ukládáním tukových částic v intimě cév. Onemocnění postihuje hlavně velké 

tepny, v první řadě koronární tepny, hrudní aortu, arterii carotis interna, arterii poplitea 

a tepny Willisova okruhu nacházející se v mozku. (11) Céva takto postižená 

aterosklerózou má obecně zúžený průsvit, což je způsobeno depozity tuků a dalších 

komponent krve, nacházejících se v intimě cév, která je díky nim ztluštěna. 

Mezi klinické projevy se řadí ischemická choroba srdeční (ICHS), chronická 

ischemická choroba končetin, kalcifikace cévy či aneuryzma. Díky faktu, že céva 

postižená aterosklerotickými plaky je také místem častější tvorby trombů, může být 

klinickým projevem také embolizace velkých tepen, vedoucí například k infarktu 

myokardu či cévní mozkové příhodě. (12) 

 

3.2.1 Aterogeneze 

Aterogenezí je nazýván proces vzniku aterosklerotického plátu, jenž je 

z patologického hlediska rozdělen na tři základní formy – tukové proužky, fibrózní 

a ateromové pláty a tzv. komplikované léze. (11) Při vzniku aterosklerózy je přikládán 

význam poškození endotelu, které vede k endotelové dysfunkci, což se projevuje 

zvýšením permeability cévní stěny a adhezí monocytů a trombocytů. (13) 

Prvním stádiem tohoto procesu je tvorba tukových proužků, které se v určité 

formě vyskytují běžně u všech jedinců. Tukové proužky nijak významně nepronikají 

do lumen cévy, proto ani nenarušují krevní tok. (11) Celý proces začíná nakupením 

monocytů a lipoproteinů (LDL – lipoproteinů o nízké hustotě, VLDL – lipoproteinů o 

velmi nízké hustotě) v mezibuněčné matrix intimy, kam se dostaly migrací přes stěnu 

endotelu z krevní plazmy. Lipoproteiny jsou zde vlivem kyslíkových radikálů 

modifikovány a monocyty se zároveň přeměňují v makrofágy, které pohlcují přítomné 

lipoproteiny za vzniku tzv. pěnových buněk, které jsou základními buněčnými elementy 

tukových proužků. Druhým způsobem vzniku těchto buněk je nahromadění hladkých 

svalových buněk, jež jsou v intimě velkých cév za fyziologických podmínek přítomny 

a dalších buněk hladké svaloviny, které sem migrují z tunica media. Genová exprese 
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v těchto buňkách je pozměněna následkem působení modifikovaných lipoproteinů, 

výsledkem čehož je tvorba některých cytokinů a adhezních molekul (VCAM-1, ICAM-

1 a P-selektinu). Tyto buňky hladkého svalstva ztrácejí schopnost kontrakce, zato však 

získají schopnost fagocytovat přítomné lipoproteiny. (13) 

V další fázi tukový proužek fibrotizuje vlivem narušení endotelové výstelky. 

To vede k aktivaci trombocytů, což je proces spojený s uvolňováním růstových faktorů, 

které fibrotizaci vyvolávají. (13) Tyto fibrózní pláty se nazývají také ateromy. Ateromy 

představují nebezpečí v podobě ztluštění cévní stěny a následného částečného 

či úplného uzávěru lumen cévy. (11) 

Komplikované léze jsou další fází tvorby aterosklerotického plátu a vznikají 

kalcifikací a nekrózou ateromů. Tyto komplikované léze mohou ulcerovat nebo 

prasknout a tak se stávají místem adherence a agregace trombocytů a vzniku trombu, 

který je pak příčinou zúžení lumen cévy nebo cévního uzávěru. (11) 

Změny probíhající v endotelu při ateroskleróze jsou popsány na Obrázku 2.  

 

 

Obrázek 2 - Změny v cévní stěně při ateroskleróze 

(Převzato z: (12)) 
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Na pláty je možno pohlížet také z hlediska stability, kdy je rozlišujeme 

na stabilní – tedy plát s nízkým obsahem tukových částic, krytý fibromuskulární 

čepičkou a nestabilní - plát s vysokým obsahem lipidů, nekrytý touto čepičkou. (11) 

Fibromuskulární čepička je tvořena proteiny extracelulární matrix, které jsou 

produkovány PDGF (růstový faktor z destiček) a buňkami hladkého svalstva, 

které abnormálně proliferují. Čepička chrání jádro plátu před cirkulujícími destičkami, 

které jsou zodpovědné za prasknutí tohoto plátu. Ukládání dalších částic do intimy cévy 

vede k jejich apoptóze a následné nekróze ateromu, což zapříčiňuje i prasknutí 

fibromuskulární čepičky provázené vyplavením obsahu plátu do krevního řečiště 

a vzniku trombu. Tento trombus, nejčastěji krevním tokem, doputuje do mozku 

nebo koronární tepny a zapříčiní tak vznik cévní mozkové příhody či infarktu 

myokardu. (14) 

Na Obrázku 3 je možné vidět změny probíhající v nestabilním plátu. 

 

Obrázek 3 - Nestabilní plát 

(Převzato a upraveno z: (15)) 
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3.2.2 Rizikové faktory 

Aby byl určitý znak vyskytující se u nemocného trpícího danou nemocí 

vyhodnocen jako rizikový faktor, musí mít trvalou a nepopíratelnou souvislost 

s onemocněním. (16) Vychází se také z logického předpokladu, že pokud na jedince 

působí více faktorů najednou, riziko rozvoje aterosklerózy se tím zvyšuje a faktory 

se spíše násobí, než jen sčítají. (11) 

Rizikové faktory aterosklerózy obecně rozdělujeme na dva druhy – 

neovlivnitelné a ovlivnitelné. 

Mezi neovlivnitelné rizikové faktory patří věk, pohlaví či genetická zátěž. 

Některé studie uvádí jako rizikové faktory i faktory rasové. (11) 

Věk – Díky tomu, že ateroskleróza je chronickým onemocněním, se vzrůstajícím 

věkem stoupá i pravděpodobnost jejího výskytu. U žen je za rizikový považován věk 

55 let a více, u mužů 45 let a více.  

Pohlaví – Co se týče pohlaví, je obecně známou věcí, že se onemocnění více 

vyskytuje u mužů a to z důvodu ochranného vlivu estrogenů. Vedlejší účinek tohoto 

hormonu je totiž zvýšení koncentrace lipoproteinů o vysoké hustotě (HDL) nesoucích 

cholesterol v krvi.  

Genetické faktory - V otázce genetické zátěže je pohlíženo hlavně na rodinnou 

anamnézu – zda se u rodinných příslušníků v minulosti vyskytl infarkt myokardu 

či ischemická choroba srdeční u mužů ve věku pod 55 let a u žen ve věku pod 65 let.  

(11) 

  Problémem novodobé populace jsou však hlavně ovlivnitelné faktory, 

mezi které v první řadě patří hyperlipoproteinémie, kouření cigaret a arteriální 

hypertenze, dále pak diabetes mellitus, obezita, nízká fyzická aktivita, metabolický 

syndrom, vyšší hladiny trombogenních látek, hyperhomocysteinémie a další. (1) 

 Hyperlipoproteinémie – Jak již název napovídá, hyperlipoproteinémie 

je definována vysokými hladinami lipoproteinů – konkrétně LDL. Fyziologickou funkcí 

těchto částic je přenos cholesterolu do buněk, který je umožněn LDL receptory (LDLr). 

Problém však nastává, pokud jsou tyto receptory nefunkční (vlivem vysoké hladiny 
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cholesterolu), nebo jich je málo (např. u familiární hypercholesterolémie). V tom 

případě LDL částice s cholesterolem setrvávají v krevním řečišti a mají tendence 

proniknout do intimy a zapojit se do procesu aterogeneze. Hyperlipoproteinémie je také 

charakterizována nízkými hladinami HDL částic, jejichž funkce spočívá v přenosu 

cholesterolu z krve do jaterních buněk, kde dochází k jeho katabolismu. Stav 

je doprovázen mimo jiné i vyššími hodnotami triacylglycerolů a cholesterolu. (11) (17) 

 Hypertenze – Hypertenze je stav charakterizovaný tlakem krve vyšším než 

140/90 mm Hg a jeho souvislost s výskytem aterosklerózy se zdá být téměř lineární. 

(16) Mezi rizikové faktory se hypertenze řadí hlavně z toho důvodu, že vede 

k endotelové dysfunkci, zvýšení permeability cévní stěny pro lipoproteiny a zvýšení 

adherence leukocytů. Za arteriální hypertenzi je zodpovědný v první řadě angiotensin II, 

hormon způsobující vasokonstrikci a mimo jiné jako růstový faktor buněk hladkého 

svalstva, které se, jak již víme, aterosklerózy ve velké míře účastní. Angiotensin II 

také zvyšuje lipoxygenázovou aktivitu těchto buněk, která vede k zánětu a oxidaci LDL 

částic. (15) 

Kouření – Lidé kouřící cigarety jsou aterosklerózou ohroženi hlavně proto, 

že vede k endotelové dysfunkci, napomáhá oxidaci LDL a snižuje hladinu HDL 

cholesterolu. (17) Příznivé je, že po zanechání kouření se riziko kardiovaskulárních 

příhod snižuje po relativně krátké době (řádově měsících). Také stojí za zmínku, že 

kouření cigaret s nízkým obsahem nikotinu riziko rozvoje aterosklerózy nesnižuje. (11) 

Diabetes mellitus – Diabetes mellitus, hlavně II. typu, je jedním z hlavních 

rizikových faktorů aterosklerózy, jejíž výskyt se při tomto onemocnění zvyšuje až 5x. 

Zrádností diabetu je hlavně fakt, že lidé trpící tímto onemocněním jsou zároveň 

postiženi hypertenzí a často i hyperlipidémií, o kterých jsme zde jako o rizikových 

faktorech již mluvili. (16) Sám o sobě je diabetes nebezpečný hlavně z hlediska tvorby 

glykovaných LDL, které jsou snadněji oxidovatelné na glykooxidované LDL, a tím 

se lépe přeměňují v pěnovou buňku. (17) 

Hyperhomocysteinémie – Homocystein je aminokyselina vznikající 

při metabolismu methioninu a jako rizikový faktor aterosklerózy je definován hlavně 

pro svou schopnost toxicky působit na endotel, podporovat proliferaci hladkého svalstva 

či oxidaci LDL cholesterolu. Mimo jiné má i jisté protrombogenní účinky – stimuluje 
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tvorbu tromboxanu a2 v trombocytech, zvyšuje vazbu lipoproteinu(a) na fibrin a 

aktivuje faktor V. (18) Důkazem souvislosti vysokých hladin homocysteinu 

s koronárními poruchami jsou případy lidí trpících vrozeným defektem enzymu 

pro metabolismus homocysteinu. U těch se rozvinula vážná ateroskleróza již v dětském 

věku a mnoho z nich dokonce prodělalo kardiovaskulární příhodu před dosažením 20. 

roku života. (15) Vysoké hladiny se vyskytují u jedinců s nižším příjmem vitaminu B12 

a kyseliny listové, které jsou při tomto stavu za léčebným účelem záměrně podávány. 

(17) 

Rizikových faktorů, způsobujících rozvoj aterosklerózy je přirozeně mnohem 

více, v předchozím textu byly přiblíženy jen ty nejdůležitější. V poslední době se do 

popředí zájmu dostává například C-reaktivní protein, leptin, adiponektin 

či myeloperoxidáza. Za zmínku také stojí možná souvislost infekce způsobené bakterií 

Chlamydia pneumonie či herpesviry, kdy byly oba tyto mikroorganismy identifikovány 

v aterosklerotických plátech u člověka, který již dříve infekci způsobenou těmito 

mikroby prodělal. (17) 

 

3.2.3 Komplikace aterosklerózy 

Ateroskleróza je onemocnění neprezentující se žádnými klinickými příznaky 

nebo projevy, tedy samo o sobě v podstatě “neškodné“. Problémem jsou však jeho 

důsledky či komplikace.  

Jednou z velice častých komplikací je vznik aneuryzmatu neboli vyklenutí 

arteriální stěny. Aneuryzma způsobené aterosklerózou a hypertenzí se nazývá pravé 

aneuryzma a dochází při něm k vyklenutí všech tří vrstev cévy – intimy, medie 

i adventicie. Tímto typem je nejčastěji postižena břišní aorta. Důsledkem aterosklerózy 

je ztenčení stěny arterie, díky čemuž nezřídka dochází k rupturám a následnému 

hemoragickému šoku. (12) 

 Nejrozšířenější komplikací či snad spíše důsledkem aterosklerózy je ischemická 

choroba srdeční.  Ischemická choroba srdeční nastává v případě, že nabídka kyslíku 

nepokryje potřebu myokardu, který je krví zásobován koronárními tepnami. 

Charakteristické je snížení tzv. koronární rezervy, která udává možnost zvýšení průtoku 
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krve až na pětinásobnou hodnotu oproti hodnotě klidové. Koronární rezervy se využívá 

v případě fyzické námahy, a tak i vyšších nároků tkáně na kyslík. Příčinou ICHS 

je zúžení velkých koronárních tepen aterosklerotickými pláty. Onemocnění 

se projevuje bolestmi na hrudi – konkrétně na levé straně, v paži či krku, a to nejčastěji 

při námaze či rozčílení – tento symptom se souhrnným názvem označuje jako angina 

pectoris. Jestliže po skončení zátěže bolest pomine, mluvíme o stabilní angině pectoris. 

Pokud bolest pomíjí pomalu a je obecně silnější a častější, jedná se o nestabilní anginu 

pectoris, která je první známkou akutního infarktu myokardu (AIM), tedy úplného 

uzávěru koronární arterie. (12) 

 Infarkt myokardu, jak již bylo zmíněno, je přetrvávající ischemie myokardu, 

způsobená úplným uzávěrem věnčité tepny. Z toho důvodu, že ischemie je trvalá, 

dochází zhruba po jedné hodině k nekróze tkáně -  infarktu. Příčinou nedostatečného 

prokrvení je v 85% případů vznik sraženiny v místě postiženém aterosklerózou 

v důsledku prasknutí plátu. Dalšími příčinami vzniku infarktu jsou turbulentní proudění, 

zánětlivé onemocnění cév, vznik embolie v důsledku endokarditidy, atd. (12) Infarkt 

myokardu se jeví jako jílovité světlejší ložisko s hyperemickým lemem, přičemž 

nekróza tkáně se hojí vazivovou jizvou. Důsledky AIM souvisí s rozsahem a lokalizací 

poškozeného myokardu, v zásadě je však uváděno, že při poškození více než 70% 

myokardu dochází ke kardiogennímu šoku se všemi jeho následky. Je nutno dodat, že 

pokud pacient přežije, funkce srdce je často zásadně narušena díky tomu, že vazivová 

jizva, která nahradila svalovou tkáň, nejen že vede vzruchy odlišně, ale ani se nepodílí 

na vypuzování krve. Akutní infarkt myokardu se projevuje nejčastěji silnou bolestí 

za sternem, bolestí levé paže, nízkým tlakem, slabým pulsem či úzkostí. (19) Na 

Obrázku 4 je možné vidět, jak infarkt myokardu změnil svalovinu ve vazivovou jizvu. 
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Obrázek 4 - Jizva po infarktu myokardu s aneuryzmatem 

(Převzato z: (19)) 

  

Jak již bylo popsáno v kapitole 5.2.1, pokud dojde k prasknutí  fibromuskulární čepičky, 

vytvoří se v místě ruptury trombus. Tento trombus může zapříčiňovat celou řadu potíží. 

Může například znesnadňovat průtok krve a zapříčiňovat tak ischemii dané tkáně 

nebo orgánu, či lumen arterie zcela uzavřít a tím způsobit ischemii trvalou. To 

se projeví infarktem s následnou nekrózou orgánu, který arterie vyživuje. Trombus 

se také může z povrchu cévy uvolnit a putovat krevním řečištěm na jiné místo. Tento 

trombus nadále nazýváme tromboembolem. Tromboembolus může doputovat například 

do mozkové arterie, kterou zneprůchodní a znemožní tak krvi orgán okysličovat. 

Nejcitlivější na nedostatek kyslíku je šedá kůra mozková, která odumírá v řádu minut. 

Nekrotické ložisko bývá bílé, rozměklé až kašovité, označované jako encefalomalacie. 

(19) 

 Dalším, tromboembolem potencionálně postiženým orgánem jsou plíce. Plíce 

mají dvojí krevní zásobení a to plicní tepny a pak také bronchiální tepny, 

jejichž uzavření nezpůsobuje ischemii ani nekrózu. Při embolii plicní tepny však může 

dojít i k okamžité smrti, infarktu plic či krvácení do plicní tkáně, to ovšem záleží 

na velikosti postižené arterie a také na stavu srdce.  (20) 
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 Další velmi nebezpečnou komplikací je plicní hypertenze. Zásadní u tohoto 

onemocnění je střední tlak v arteria pulmonalis, který určují 3 veličiny, a to: periferní 

odpor plicního řečiště, minutový srdeční výdej a tlak v levé síni. Pokud se jedna 

nebo více z těchto tří hodnot zvýší natolik, že střední tlak v arteria pulmonalis vystoupá 

nad 20 mm Hg (v klidovém stavu), mluvíme o plicní hypertenzi. Existují tři hlavní typy 

PH – obstrukční, pasivní a hyperkinetická. Nás však nejvíce zajímá obstrukční plicní 

hypertenze, která vzniká zvýšením periferního odporu plicního řečiště v důsledku plicní 

embolie. Obstrukční plicní hypertenze je akutní stav, ke kterému dochází zanesením 

trombů do plicnice, což způsobí vazokonstrikci, náhlý uzávěr cév a stav zvaný akutní 

cor pulmonale, neboli akutní přetížení pravého srdce. To může vést k akutnímu 

pravostrannému selhání, při kterém je žilní návrat do levého srdce i tepový objem 

snížený, v důsledku čehož dochází i k poklesu systémového tlaku krve, což může 

zapříčinit šok, eventuálně i smrt. K plicnímu infarktu vede embolie tehdy, pokud jsou 

postiženy středně velké tepny a zároveň je přerušeno krevní zásobení bronchiálních 

tepen. (12) 

 V souvislosti s dysfunkcí endotelu je popisováno také onemocnění zvané 

primární plicní hypertenze. Tato nemoc je poměrně vzácná a tvoří asi 1% ze všech 

plicních hypertenzí. Onemocnění má genetický podklad, kdy u nemocných dochází 

k mutaci genů, jejichž produkty poté zprostředkovávají zvýšenou proliferaci hladkých 

svalových buněk v medii arteriol. (21) Zvýšená tvorba vaziva pak zvyšuje odpor cév 

vůči průtoku krve. Pokud tlak v plicnici dosáhne úrovně systémového tlaku, může dojít 

k přetížení a následné ischemii pravé komory a selhání pravého srdce. (13) 

V patogenezi hraje zřejmě významnou roli i chronická vazokonstrikce plicních cév. 

V hlavních větvích plicnice jsou makroskopicky viditelné pláty intimy, což se označuje 

jako skleróza plicnice. Na rozdíl od aterosklerotických plátů nedochází k nekróze, 

tedy ani ke komplikacím jako je krvácení, trombóza či kalcifikace. U těžších případů 

této hypertenze se tvoří tzv. plexiformní léze. Charakteristické pro takovouto lézi 

je dilatace cévy, tvorba vazivových struktur v lumen, proliferace endotelu, fibroidní 

nekróza stěny a tvorba trombů. (22) 
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3.2.4 Plíce a ateroskleróza 

Ateroskleróza limitovaná pouze na plicní tepny je velice neobvyklý jev. 

Je popsáno několik málo případů výskytu aterosklerózy v pulmonálních tepnách, 

ani jeden případ však není totožný s předchozím. Všechny však byly spojeny s defektem 

septa síní (ASD), jehož důsledkem může být plicní hypertenze (PH), což rozsáhle 

popisuje článek vydaný periodikem Pathology – Research and Practice. (23) 

Existuje několik faktorů, které mohou vést k ukládání tuků do stěny arterie. 

Za normálních okolností je tlak v plicních arteriích mnohem nižší než v systémových 

arteriích, a to díky menšímu plicnímu odporu. Pokud se však průtok krve plicními 

arteriemi zvýší, zvýší se s ním i rychlost, což způsobuje větší napětí stěny arterií 

a zvýšení smykového napětí, které může způsobit poškození endotelových buněk, 

které, jak již víme, vyvolává aterogenezi. Negativní vliv na rozvoj aterosklerózy 

v plicních tepnách má tudíž logicky i plicní hypertenze, která může být jak spouštěčem 

aterogeneze v plicích, tak jejím důsledkem.  (23) 

Jeden ze zajímavých případů plicní aterosklerózy byl popsán v odborném článku 

lékařského časopisu Roman Society of Legal Medicine. Pacientem byl čtyřicetiletý muž, 

který byl nalezen mrtvý, nekuřák, s lékařskou historií zahrnující dyspnoe a bolest na 

hrudi, přičemž tyto symptomy byly připisovány intersticiální plicní nemoci (fibrotizaci 

plic). Následná pitva odhalila kardiomegalii, doprovázenou zbytněním pravé komory 

srdeční, edém plic a přítomnost aterosklerotickým plátů vyskytujících se pouze 

v plicních arteriích. Mikroskopie řezů plic barvených hematoxylinem–eosinem 

prokázala ztenčení funkční stěny plicní arterie, lumen cév zanesené tromby, ulceraci 

intimy, nahrazení medie granulomatózní tkání s cholesterolovými krystaly a deposita 

vápníku. Po vyloučení dalších možných onemocnění byla příčina smrti stanovena 

jako kardiopulmonální selhání vzniklé v důsledku závažné plicní aterosklerózy. (24) 

Další článek, zveřejněný periodikem Canadian Medical Association Journal nazvaný 

Atherosclerosis and the lung popisuje plicní aterosklerózu (aterosklerózu limitovanou 

na plicní tepny) jako histologicky srovnatelnou se systémovou aterosklerózou, 

postihující především dělící a rozdvojující se místa plicních arterií a plicnice. Studie 

také odkazuje na zvýšený výskyt tohoto onemocnění u pacientů trpících zároveň 

pulmonální hypertenzí, která je popisována jako jeden z možných spouštěčů 

aterogenetického procesu v plicích, ale také jako jeho důsledek. (23) (25) Na čem 
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se shodují i další studie, je etiologie vzniku plicní aterosklerózy. Léze v plicní arterii 

vznikají na podkladě zvýšeného průtoku krve plícemi, který může způsobit vyšší napětí 

arterií, a tím i endotelové poškození. (24) Výše zmíněný článek popsal konkrétní případ 

čtyřiašedesátileté ženy, trpící právě plicní aterosklerózou spolu s plicní hypertenzí. Pitva 

také prokázala nález ASD, který je v literatuře s chorobou často spojován. 

Na Obrázku 5 vidíme přítomnost žlutých aterosklerotických plátů adherujících na 

cévní stěnu plicní arterie. 

 

Obrázek 5 - Aterosklerotické pláty v plicní arterii 

(Převzato a upraveno z: (24)) 
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3.3  ZVÍŘECÍ MODELY 

 

Experimentální zvířata jsou cenným a, v dnešní době, již téměř nenahraditelným 

nástrojem pro rozvoj medicíny. Zvířata jsou používána pro experimenty in vivo, ale také 

pro odběr tkání či orgánů, používaných pro experimenty in vitro. Pro některé studie 

či pokusy jsou zvířata používána z toho důvodu, že se nedají provést na člověku. 

Typickým příkladem takového experimentu jsou úspěšné transplantace plic, srdce, jater, 

atd. Samozřejmostí je, že data získaná z těchto studií mohou být na člověka přenesena 

za velmi přísných podmínek. Nutností je také použití kontrolní skupiny, která se liší 

pouze v jednom ohledu (např. netrpí daným onemocněním, které je při experimentu 

studováno). (26) 

 V dnešní době se zvířata používají hlavně pro pochopení určitého onemocnění 

a procesů s ním spjatých nebo při vývoji terapeutických prostředků. Při experimentech 

nejčastěji používaná zvířata jsou myši, králíci, morčata, potkani, skot, prasata, primáti 

atd. Použití zvířat jako výzkumných objektů se ještě rozšířilo s příchodem možnosti 

genetické modifikace. (27) 

 

3.3.1 Důvody použití 

 Zvířata jako experimentální subjekty jsou v biomedicíně používána 

z následujících důvodů: 

Proveditelnost – O laboratorní zvířata je většinou snadné se postarat – 

od zajištění potravy až po prostředí, ve kterém jsou chována. Výhodou je, 

že většina z nich se dožívá výrazně nižšího věku než člověk, proto můžeme 

jednoho jedince pozorovat a studovat po celý jeho životní cyklus (někdy i celých 

generací). 

Podobnost člověku – Mnoho zvířat je svou anatomií či fyziologickými funkcemi 

podobných člověku. Například člověk má se šimpanzem z 99% identický genom 

a s myší domácí z 98%. Toho se využívá hojně při studiu onemocnění, jeho 

etiopatogeneze, symptomů, léčby, atd.  
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Testování léčiv – Zvířata jsou také často používána při preklinických zkouškách 

nových léčiv, u kterých je studována jejich toxicita, farmakokinetika 

a farmakodynamika. Léčivo se před použitím u člověka vždy musí testovat 

nejprve na zvířatech. (27) 

U spousty experimentů je u použitých zvířat vyžadována identická genetická 

výbava. Toho lze dosáhnout tzv. inbreedingem, tedy křížením příbuzných jedinců. 

Ke studiu metabolických pochodů se naopak využívají spíše zvířata s různorodější 

genetickou výbavou, čehož docílíme tzv. outbreedingem – tedy křížením nepříbuzných 

jedinců. V laboratořích je také využíváno mutantního (knock-out) kmene zvířat, 

který vznikl genetickou manipulací – buď selekcí nediferencovaných buněk s defektem, 

nebo manipulací s oocytem. Chov těchto jedinců probíhá pod velice přísnou kontrolou 

a je zaštiťován tzv. Zákonem o nakládání s geneticky modifikovanými organismy 

a genetickými produkty. (26) 

Při výběru ideálního zvířecího modelu je nutné si uvědomit, že organismus 

žádného zvířete není identický s lidským a mít na mysli, že výsledky experimentu 

provedeného na zvířeti a výsledky předpokládané u člověka se mohou lišit. (27) 

 

3.3.2 Teorie 3 R 

Při pokusech, při kterých je použito laboratorních zvířat se musí dodržovat 

platné zákony a normy na ochranu zvířat proti týrání. Je také nutné dodržovat tzv. teorii 

3 R, kterou vypracovali v šedesátých letech minulého století Russell a Burch a která je 

jakousi etickou normou při experimentech se zvířaty.  

První R – replacement – tedy náhrada, znamená, že pokud existuje jiná metoda 

(i když finančně či jinak náročnější), je doporučeno ji využít.   

Druhé R – reduction – v překladu snížení počtu použitých zvířat na nezbytné 

minimum.  

Třetí R – refinement – tedy vylepšení ve smyslu zjemnění experimentu. Toho lze 

dosáhnout použitím celkové anestezie či analgetik. Obecně – provádět 

jen nezbytné zákroky. (26) 
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3.3.3 Zvířecí modely aterosklerózy 

První náznak toho, že se ateroskleróza dá vyvolat u laboratorních zvířat, byl 

zaznamenán po prokázání přítomnosti aterosklerotické léze formující se ve stěně aorty u 

králíků živených výhradně stravou bohatou na živočišné proteiny. Od té doby se 

onemocnění pravidelně uměle indukovalo i u jiných zvířat, z nichž prasata a králíci 

poskytli, jako laboratorní objekty, nejvíce informací o patofyziologii a rozvoji 

aterosklerotických plátů. Navzdory mnoha rozdílům mezi zvířecími modely, pro rozvoj 

onemocnění hraje u všech významnou roli vysoká hladina cholesterolu v krvi, 

což napomohlo odhalení nezbytné role cholesterolu při rozvoji aterosklerózy. (14) 

 

3.3.4 Myší modely aterosklerózy 

Díky své velikosti a snadné genetické manipulaci patří myši k nejpoužívanějším 

zvířecím modelům aterosklerózy. Rozvoj aterosklerózy je u těchto hlodavců ovlivněn 

mnoha geny, které spolu vzájemně interagují a také prostředím, ve kterém zvířata žijí. 

Genová manipulace musí být provedena s jednotlivými geny a také v určité fázi vývoje 

aterosklerotického plátu. (14) 

Je nutné zmínit řadu odlišností mezi člověkem a myší. Průměrná délka života 

myši je přibližně dva roky, kdežto člověk se běžně dožívá kolem 75 let. Myši také váží 

podstatně méně než člověk, okolo 30 g a v porovnání s člověkem se liší i jejich lipidový 

metabolismus – u člověka přenáší krví 75% cholesterolu LDL, kdežto u myši tuto 

funkci zastává hlavně HDL, který má z hlediska aterogeneze protektivní účinek. 

Díky tomu jsou myši druhem vůči ateroskleróze vysoce rezistentním. Výjimku tvoří 

kmen C57BL/6J. Tento kmen byl odchován za přísunu stravy obsahující 15% tuku, 

1,25% cholesterolu a 0,5% kyseliny cholové (tzv. Paigenova dieta), tak aby se myším 

v arteriích vyvinuly aterosklerotické pláty.  (28) 

V následující tabulce č. 1 jsou uvedeny výhody a nevýhody použití myši jako 

modelu aterosklerózy. (14) 
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Tabulka 1 - Výhody  a nevýhody použití myší jako modelu aterosklerózy 

VÝHODY NEVÝHODY 

Snadná genetická manipulace K vyvolání onemocnění u wild-type myší 

je potřeba toxické potravy 

Nízké náklady na údržbu Odlišný metabolismus lipidů oproti lidem 

– zvýšená hladina HDL  

Krátký životní cyklus jedné generace 

zaručuje méně času stráveného výzkumem 

Odlišná anatomie a fyziologie 

kardiovaskulárního systému s rozdílnou 

predispozicí pro vznik aterosklerózy 

Široká dostupnost Malá velikost těla – omezení v častém 

odběru krevních vzorků a preparaci 

malých arterií 

(tabulka převzata a upravena z: (14)) 

 

3.3.5 ApoE knock-out myši 

V dnešní době se ke studiu aterosklerózy používají výhradně geneticky upravené 

myši. Prvním z modelů jsou ApoE knock-out myši. Apolipoprotein E (ApoE) je 

bílkovinná část lipoproteinové částice a zároveň ligand pro LDL receptory. U ApoE 

knock-out modelu je cíleně vypnut gen pro apolipoprotein E, což vede k výrazné 

hypercholesterolémii. Když jsou myši navíc krmeny tzv. Western type dietou, vytváří 

se jim v arteriích aterosklerotické pláty podstatně rychleji, již po 10-14 týdnech. (14) 

 

3.3.6 LDLr deficientní myši 

U LDLr deficientních (LDLr-/-) myší dochází k cílenému vypnutí genu pro LDL 

receptor, díky čemuž tento receptor v cílových buňkách chybí. LDLr deficientní myši 

mívají mnohem mírnější abnormality lipoproteinových koncentrací, kdy dochází spíše 

k mírnějšímu zvýšení LDL, VLDL i celkového cholesterolu. To obecně nezapříčiní 
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aterosklerózu, avšak přikrmování myší například již zmíněnou Paigenovou dietou, 

způsobí nárůst cholesterolu až šestinásobně, což již formování aterosklerotických lézí 

zapříčiňuje.  

V současné době se stále více využívá tzv. double knock-out modelu – tedy myši 

s vypnutými geny jak pro LDLr, tak pro ApoE. Tohoto modelu se využívá hlavně 

z důvodu znatelnějšího a rychlejšího rozvoje aterosklerózy, a také při studiu 

antiaterosklerotických látek, bez nutnosti krmit myši speciální dietou indukující 

aterosklerózu. (28) 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

4.1 LABORATORNÍ ZVÍŘATA 

Při experimentu bylo použito sedmi samců a sedmi samic modelu ApoE/LDLr-/- 

(na pozadí kmene CBAxC57BL/6J) ve věku 2 měsíců a stejně staré myši kontrolní 

skupiny C57BL/6J, ze které bylo použito taktéž sedm samců a sedm samic. Zvířata 

byla chována ve viváriu JCET (Jagiellonian Centre of Experimental Therapeutics, 

Krakow, Polsko) za standardních laboratorních podmínek, krmena standardní 

laboratorní dietou, přičemž měla volný přístup k vodě i potravě. 

Všechny experimenty byly provedeny ve shodě s EEC (86/609/EEC). 

Na konci experimentu byla zvířata usmrcena v hluboké ketamin-xylazinové 

narkóze (intraperitoneálně). Následně byly odebrány plíce pro další histologické 

zpracování. 

 

4.2 HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

Odebrané plíce byly následně přikrojeny do bločků a imerzně fixovány ve 4% 

neutrálním formaldehydu. Po fixaci byla tkáň odvodněna vzestupnou řadou alkoholů, 

projasněna xylenem a zalita do parafínu. Parafínové bločky byly následně na mikrotomu 

Leica nakrájeny duplicitně na řezy o tloušťce 4 µm, které byly lepeny na podložní 

sklíčka potažená želatinou. Po odparafínování a zavodnění se jeden z řezů určitého 

bločku nabarvil hematoxylinem-eosinem, druhý se nabarvil zeleným trichromem. 

Obarvené preparáty byly opět dehydratovány vzestupnou alkoholovou řadou, následně 

projasněny xylenem a zamontovány do montovacího média (Eukitt, Sigma-Aldrich, 

USA). 

 

4.2.1 Barvení řezů 

Barvení histologických preparátů slouží k rozeznání jednotlivých složek tkáně 

při pozorování ve světelném mikroskopu. U neobarvených preparátů nelze jednotlivé 
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složky při světelné mikroskopii rozeznat z toho důvodu, že se jejich lomivost světla 

téměř neliší. Když však preparát obarvíme vhodným barvivem, dojde k tomu, že různé 

součásti buněk navážou různá barviva a budou tak moci být rozlišeny. (2) 

 

4.2.1.1 Hematoxylin – eosin 

Barevní hematoxylinem-eosinem patří mezi základní přehledná barvení a slouží 

k orientačnímu odlišení tkáně.  

Hematoxylin se řadí mezi bazická barviva. Do laboratoře se dostává ve formě 

prášku rozpustného ve vodě nebo etanolu a sám o sobě nemá barvící schopnost. Nejprve 

se musí oxidovat na hematein, čehož se docílí přidáním oxidačních činidel (jodičnan 

sodný nebo draselný). Hematein již je barvící roztok, musíme však zajistit jeho trvalost, 

a to přidáním mořidla (kamenec), díky čemuž vytvoříme tzv. barevný lak hematinu, 

který je připravený k barvení. Hematoxylin barví v buňce zpravidla jádra a to modrou 

barvou. 

Eosin patří mezi kyselá barviva a v buňce barví cytoplazmu růžově až červeně. 

Existuje několik druhů eosinu, nejčastěji se však používá žlutý eosin. (2) 

 

Příprava roztoků: 

- Gillův hematoxylin: 

hematoxylin      4,0 g 

jodičnan sodný     0,4 g 

síran hlinitý     35,2 g 

destilovaná voda   710 ml 

etylenglykol    250 ml 

kyselina octová     40 ml 

 

- Hematoxylin, jodičnan sodný a síran hlinitý se nechají rozpustit 

v destilované vodě (každý zvlášť), poté se přidá etylenglykol a nakonec 

kyselina octová (ledová). 
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- Eosin 

eosin       10 g 

dichroman draselný        5g 

destilovaná voda    800 ml 

nasycený roztok k. pikrové  100 ml 

absolutní ethanol čistý  100 ml 

 

- Eosin s dichromanem se nejprve rozpustí v destilované vodě, následně 

se přidává nasycený roztok kyseliny pikrové a za stálého míchání i ethanol 

po kapkách. 

  

- Diferenciační roztok 

70 % alkohol     100 ml 

kyselý alkohol    100 ml 

 

Postup barvení: 

Nejprve je nutno řezy odparafínovat 3x po pěti minutách v xylenu, poté 5 minut 

v 96% alkoholu, 5 minut v 70% alkoholu a 5 minut v destilované vodě. Následuje 

vlastní barvení, kdy se sklíčka nechají 4 minuty barvit v hematoxylinu, poté 

se opláchnou v diferenciační lázni a chvíli nechají pod tekoucí vodou – tento krok 

se také nazývá modření. Nakonec se řezy na 4 sekundy ponoří do roztoku eosinu. 

Po opláchnutí destilovanou vodou se preparáty opět odvodňují vzestupnou řadou 

alkoholů, projasňují xylenem a nakonec montují. 

 

Výsledek barvení: 

Při správném postupu barvení by při pozorování pod mikroskopem měla 

být jádra buněk a chrupavka modrá, kolagenní vazivo růžové a svalovina červená. 
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4.2.1.2 Zelený trichrom 

Barvení zeleným trichromem je, stejně jako barvení hematoxylinem-eosinem, 

přehledné barvení umožňující v mikroskopu rozeznání kolagenního vaziva. Barvení 

spadá do tzv. barvení Massonovými trichromy, kam se zařazuje taktéž barvení žlutým 

a modrým trichromem, využívané ke stejnému účelu. (2) 

 

Příprava roztoků: 

Celé barvení se provádí třemi barvícími roztoky, používá se  Goldner I, Goldner 

II a Goldner III. 

- Goldner I: 

A, barvivo Ponceu de xylidin  1g 

     koncentrovaná kyselina octová 1 ml  20 ml  

     destilovaná voda   100 ml 

     +  

B, barvivo oranž G    1 g 

     koncentrovaná kyselina octová 1 ml   10 ml 

     destilovaná voda    100 ml 

   + 

  C, barvivo Fuchsin S    1 ml 

       koncentrovaná kyselina octová 1 ml   10 ml 

       destilovaná voda    100 ml    

 

- Goldner II 

1% vodný roztok kyseliny fosfowolframové 

 

- Goldner III 

barvivo světlá zeleň    1,5 g 

ledová kyselina octová  1 ml 

destilovaná voda    100 ml 
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Postup barvení: 

Odparafínování probíhá stejně jako u barvení hematoxylinem-eosinem. 

Po odparafínování se řezy barví roztokem hematoxylinu (Gill) po dobu 4 minut. Poté 

se opláchnou v 70% alkoholu a nechají diferencovat v kyselém alkoholu. V dalším 

kroku se kyveta s preparáty nechá na chvíli stát pod tekoucí vodou – probíhá modření. 

Dále se řezy nechají 10 minut barvit v roztoku Goldner I, 10 minut v roztoku Goldner II 

a 10 minut v roztoku Goldner III, přičemž se po každém barvení preparáty opláchnou 

destilovanou vodou.  Nakonec se preparáty, stejně jako u barvení hematoxylinem-

eosinem, odvodní, projasní v xylenu a montují.  

 

Výsledek barvení: 

Při správném barvení je pod mikroskopem kolagenní vazivo zelené, jádra 

jsou modrá, svalovina je obarvená cihlově červeně, erytrocyty oranžově a hyalinní 

vazivo taktéž červeně. 

 

 

4.3 FOTODOKUMENTACE PREPARÁTŮ 

Fotodokumentace byla zhotovena použitím mikroskopu Olympus AX 70 

(Olympus, Česká republika) s digitální kamerou Pixelink PL-A642 (Vitana Corporation, 

Kanada) a softwarem obrazové analýzy NIS-Elements, verze 4.0 (Laboratory Imaging, 

Česká republika). 
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5 VÝSLEDKY 

Při mikroskopickém zhodnocení preparátů plic zdravých myší a ApoE/LDLr-/- 

myší, barvených hematoxylinem-eosinem, jsme nepozorovali žádné morfologické 

změny, jak je možno vidět na obrázku 6 až 9. Mikroskopické pozorování preparátů plic 

ApoE/LDLr-/- myší barvených zeleným trichromem taktéž neodhalilo fibrotické změny 

kolagenního vaziva cév, ani zmnožení vaziva v interalveolárních septech, oproti 

jedincům kontrolní skupiny, jak je znázorněno na obrázku 10 až 13. 

¨ 

Obrázek 6 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samice myši kontrolní skupiny 

C57BL/6J, barvený hematoxylinem-eosinem 

 

Obrázek 7 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samce myši kontrolní skupiny 

C57BL/6J, barvený hematoxylinem-eosinem 
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Obrázek 8 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samice myši ApoE/LDLr-/-, barvený 

hematoxylinem-eosinem 

 

 

 

Obrázek 9 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samce myši ApoE/LDLr-/-, barvený 

hematoxylinem-eosinem 
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Obrázek 10 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samice myši kontrolní skupiny 

C57BL/6J, barvený zeleným trichromem 

 

 

Obrázek 11 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samce myši kontrolní skupiny 

C57BL/6J, barvený zeleným trichromem 
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Obrázek 12 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samice myši ApoE/LDLr-/-, barvený 

zeleným trichromem 

 

 

Obrázek 13 - Reprezentativní fotografie preparátu plic samce myši ApoE/LDLr-/-, barvený 

zeleným trichromem 
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6 DISKUZE 

Ateroskleróza a její důsledky jsou jednou z nejčastějších příčin mortality 

ve vyspělých i rozvojových zemích. Mohlo by se zdát, že ateroskleróza je problémem 

pouze posledního století, není to však pravda, s ohledem na nálezy aterosklerotických 

změn v arteriích egyptských mumií, starších více než 3 500 let. Faktem však zůstává, 

že v posledních letech se incidence aterosklerózy a kardiovaskulárních onemocnění 

(KVO), jako jejích důsledků, rapidně zvyšuje. V České republice na KVO ročně umře 

přibližně polovina všech zemřelých. (29) Dříve bylo na aterosklerózu dlouhá léta 

pohlíženo jako na děj, při němž dochází k prostému hromadění tuků v intimě cévy. 

Až později bylo zjištěno, že se při procesu aterogeneze uplatňují také imunitní působky. 

To vedlo k poznatku, že onemocnění je primárně zánětlivý proces, který je vyvolán 

poškozením endotelu. Tyto poznatky jsou v klinické praxi využívány dodnes. (30) 

Přesto, že o etiologii, patogenezi a průběhu aterosklerózy bylo dodnes zjištěno 

již mnoho, snaha o získání více poznatků z této oblasti stále přetrvává. Cenným 

nástrojem pro získání takovýchto poznatků jsou v současné době hojně využívaná 

laboratorní zvířata, u nichž bylo onemocnění genovou modifikací uměle navozeno. 

Velice často, stejně jako v této studii, jsou k tomuto účelu využívány myší modely 

aterosklerózy, v našem případě tzv. double knock-out model s vypnutými geny 

pro apolipoprotein E i pro LDL receptor. Při každé podobné studii je však nutné 

přihlížet k faktu, že metabolismus a anatomie laboratorního zvířete a člověka 

jsou odlišné, proto se výsledky studií u zvířat a u člověka mohou lišit. 

Existuje několik studií odkazujících na případy jedinců trpících aterosklerózou 

limitovanou pouze na pulmonální arterie. Tento stav je obecně považován za velice 

vzácný, což dokazuje i malé množství článků a studií, které se tímto stavem zabývají. 

(23) 

 Cílem této studie bylo popsat změny v plicní tkáni u ApoE/LDLr-/- myší, oproti 

zdravým myším s neporušeným metabolismem tuků. Doposud není dostupná studie, 

která by se histologií plic u tohoto myšího modelu aterosklerózy zabývala, protože 

hlavním předmětem zájmu studií využívajících tento model jsou změny v cévách, 

které jsou postižené aterosklerotickým procesem. Naše výsledky ukazují, že k žádným 

změnám v plicní tkáni nedochází, ať již z pohledu postižení krevních cév nebo alveolů 
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a interalveolárních sept. Je možné, že k vyvolání procesu aterogeneze v plicích jsou 

nutné i další faktory, například plicní hypertenze, která však v našem experimentu 

nebyla studována. To, že se u myší plicní ateroskleróza nerozvinula, může být 

také zapříčiněno prostým faktem, a to tím, že ateroskleróza omezená na plicní arterie je, 

jak už bylo zmíněno, vzácný jev. Dalším faktorem, který mohl ovlivnit výsledek je věk 

myší a dieta. Otázkou však zůstává, zda je tento stav opravdu neindukovatelný prostým 

zvýšením koncentrace lipidů a cholesterolu v krvi, zda je pro vývoj aterogeneze nutný 

zvýšený tlak v plicích nebo jiný spouštěč, či je toto onemocnění tak vzácné, 

že se vyskytuje jen u opravdu malého procenta zkoumaných jedinců. Nicméně naše 

výsledky přispěly k lepšímu popisu morfologie zvířecího modelu onemocnění. 
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7 ZÁVĚR 
 

Cílem této práce bylo zjistit, zda je plicní ateroskleróza u ApoE/LDLr-/- myší, 

indukovatelný stav a v plicích těchto jedinců proběhnou jisté aterosklerotické 

a fibrotické změny, oproti plícím zdravých myší z kontrolní skupiny. Zkoumané plíce 

odebrané geneticky upraveným myším nevykazovaly žádné zaznamenatelné 

morfologické změny v porovnání s plícemi zdravých jedinců. 
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8 POUŽITÉ ZKRATKY 
 

ABR   Acidobazická rovnováha 

AIM  Akutní infarkt myokardu 

ApoE  Apolipoprotein E 

ASD  Defekt septa síní 

HDL  Lipoprotein o vysoké hustotě 

ICAM 1 Intercellular adhesion molecule 1, intercelulární adhezní molekula 1 

ICHS  Ischemická choroba srdeční 

KVO  Kardiovaskulární onemocnění 

LDL   Lipoprotein o nízké hustotě 

LDLr  Receptor pro lipoprotein o nízké hustotě 

PDGF  Růstový faktor z destiček 

PH  Plicní hypertenze 

VCAM  1 Vascular cell adhesion protein 1, vaskulární adhezní molekula 1 

VLDL  Lipoprotein o velmi nízké hustotě 
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