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1. Úvod 

Úloha buněčných adhezních molekul ve fyziologických a patologických 

procesech je známa již dlouhou dobu, nicméně stále probíhá intenzivní výzkum v této 

oblasti.  

Adhezní molekuly totiž hrají důležitou roli v různých patologických stavech jako 

zánět, ateroskleróza nebo nádorové onemocnění, kde se stále zjišťuje jejich úloha pro 

patogenezi těchto onemocnění, tak možnosti ovlivnění jejich exprese či chování. 

Tato bakalářská práce měla za cíl popsat hlavní adhezní molekuly a zdůraznit 

jejich význam hlavně v souvislosti s cévním endotelem a patogenezí aterosklerózy. 
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2. Adheze a bun ěčné adhezní molekuly 

Buněčná adheze nastává, když se receptor plazmatické membrány spojí 

s ligandem na molekule v extracelularní tekutině, nebo na sousední buňce. Ligand 

receptor tak vytváří spojení s buněčným cytoskeletem. Opakování tohoto procesu 

přilnutí a odtažení umožňuje buňce pohyb buď prostřednictvím vazby k jedné buňce 

nebo v extracelularní tekutině. Proces je kontrolován tvarem a funkcí adhezních 

receptorů a setkáním s příslušnými ligandy (1).  

Buněčná adheze je tedy hlavní součástí normálních biologických procesů a 

patologických poruch zahrnujících interakci buňka-buňka a buňka-matrix. To zahrnuje 

například: fertilizaci, embryogenezi, morfogenezi tkáňové struktury a jejich opravy, 

hemostázu a odpověď imunitního a zánětlivého systému. Buněčná adheze umožňuje 

buňce umístění do příslušného místa ve tkáni nebo v těle. Mnoho signálních molekul je 

umístěno v adhezní síti a výsledkem jejich aktivace je syntéza druhých poslů. Tito 

poslové, kteří předávají signály, se podílejí na regulaci diferenciace, proliferace a 

apoptosy. Buněčná adheze má dvě funkce - morfogenetickou a signální, které vysvětlují 

její mnohočetný vliv na biologii a patologii (2). 

Během posledních 2 desetiletí naše znalosti o molekulárních  principech pro 

interakce mezi buňkami  v krevních cévách dosáhly vysokého stupně. V současnosti  je 

dobře známa role specifických glykoproteinů, které umožňují: 1) cévním hladkým 

svalovým buňkám udržovat těsný dotyk, který je nezbytný pro komunikaci mezi 

buňkami, 2) endoteliálním buňkám udržet vysoce účinnou bariéru, která zabraňuje 

nadbytku tekutiny a ztráty proteinů z intersticia, 3) cirkulaci krevních buněk k cévní 

stěně a podporuje důležité procesy, jako je trombogeneze (destičky)  a zánět 

(leukocyty). Buňěčné adhezní molekuly (CAM) zasluhují pozornost, nejen pro jejich  

účast v normálních fyziologických procesech, ale také pro jejich možnou roli jako 

modulátorů nekontrolovatelných mezibuněčných interakcí, které přispívají k cévní 

dysfunkci a tkáňovému poranění, které se spojuje s různými cévními poruchami (3). 

Tato práce se zaměřuje na CAM, které zprostředkovávají interakce mezi 

cirkulujícími leukocyty a cévní stěnou, jak při fyziologických, tak patologických 

procesech. Na příslušných leukocytech a endoteliích jsou nalezené rozdílné skupiny 
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CAM, u kterých můžeme klasifikovat různé podskupiny podle struktury a funkce – 

selektiny, integriny, kadheriny a imunoglobulinovou skupinu. 

Obrázek č.1 typy adhezivních molekul podle Advanced Molecular Genetics-Biology 566 
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3. Integriny 

Tyto molekuly zprostředkovávají širokou distribuci interakcí mezi buňkami           

a komponentami extracelulární matrix. 

Rodina integrinů CAM zahrnuje heterodimerní proteiny, které se skládají              

z  nekovalentních vazeb α - a β - podjednotek. Dále obsahují N-konec, 

transmembránovou oblast a cytoplazmatický konec (4).  

 

Obrázek č.2  struktura integrinu podle Helen Mardon's Group 

 

 

 

 

V současnosti je popsáno nejméně 16 α podjednotek a 8 β podjednotek, které 

mohou vytvořit až 20 heterodimerních kombinací (5). 

Integriny jsou exprimovány zejména na leukocytech a trombocytech. Na buňkách 

jsou exprimovány konstitučně, ale ve dvou konformačních stavech, které se významně 

liší afinitou ke svým ligandům. V klidovém stavu jsou v nízkoafinní konformaci. Po 

aktivaci různými stimuly dochází k přechodu do vysokoafinitního stavu, který 
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umožňuje vznik pevné vazby. K těmto aktivačním stimulům patří např. dvojmocné 

kationty Mn2+ a Mg2+, chemokiny nebo také vazba P- nebo L-selektinu na ligand (6). 

Integriny jsou rozdělovány do podtříd podle společných rysů β podjednotek. Tři 

podtřídy jsou velmi zajímavé ve vztahu k ateroskleróze. 

3.1. β 1 integriny 

Skládají se z obyčejných β-podjednotek CD29, které jsou spojeny do 

imunologické oblasti α podjednotky nazvané very late antigen (VLA). Jako první 

glykoproteiny byly určeny (VLA-1 a VLA-2), které jsou exprimovány pouze v pozdní 

fázi po T-buněčné aktivaci. VLA-4 je hlavním β1 integrinem exprimovaným na 

klidových T- a B- lymfocytech. Zapojuje se do adheze eosinofilů, lymfocytů, monocytů 

a NK (natural killer) buněk k  cytokinem aktivovaným endoteliálním buňkám.  Patří      

k  nejvýznamnějším integrinům, které se uplatňují u interakcí leukocytů s adhezivními 

molekulami VCAM-1 a ICAM-1 spolu s  integrinem αLβ2 (LFA-1, CD11a/CD18). Tyto 

integriny hrají zásadní roli při procesu migrace leukocytů z krve do tkání, a to zejména 

při rolování a vytváření pevné adheze k endotelu (7). 

3.2. β 2 integriny  

Skládají se z jednoduchých β podjednotek CD18, které jsou spojeny k jednomu ze 

čtyř α podjednotek, nazvané CD11a, CD11b, CD11c nebo CD11d. β2 integriny jsou 

exprimovány  pouze na leukocytech. Nicméně rozmístění β2 integrinových skupin může 

být ve spoustě leukocytech. Všechny β2 integriny (CD11a/CD18, CD11b/CD18, 

CD11c/CD18, CD11d/CD18) jsou exprimovány na neutrofilech, monocytech a NK 

buňkách, kdežto CD11a/CD18 jsou primárně na periferních lymfocytech. CD11d/CD18 

jsou mírně exprimovány na buňkách myelomonocytární linie a silněji v tkáni 

kumulovaných buňkách jako jsou pěnové buňky.  Větší část CD11b/CD18 se nachází 

v leukocytárních granulích, které mohou být rychle (během minuty) mobilizovány 

k buněčnému povrchu po stimulaci mediátory zánětu (8). 

3.3. β3 integriny 

Zahrnují cytoadhezin, který obsahuje αIIbβ3, destičkový glykoprotein IIb/IIIa 

(GPIIb/IIIa) a α v β 3 vitronektinový receptor. Glykoprotein IIb/IIIa a β 3 integrin jsou na 

megakaryocytech a trombocytech. Aktivace těchto glykoproteinů je důležitá pro vázání 

fibrinogenu a agregaci destiček, stejně jako pro vázání destiček a fibronectinu a von 
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Willebrandova faktoru (vWF), který podporuje destičkovou adhezi k extracelulární 

matrix (9).  

U členů podskupiny β 7 integrinů, αEβ7  a α4β7 a jejich opačných receptorů se věří, 

že hrají klíčovou roli v přímém lymfocytovém přesunu a zadržení v slizničních 

orgánech (10). 

Spousta integrinů má hlavní vazebné místo, kterým rozpoznávají krátké sekvence 

v aminokyselinách, jako jsou tripeptid L-arginyl-L-glycyl-L-aspartát (RGD). RGD 

ligand se nachází ve spoustě strukturních proteinů jako jsou vitronectin, fibronection, 

kolagen, laminin a fibrin(ogen). 

Je nutné si uvědomit, že vazba integrinů na ligand vede také k přenosu řady 

intracelulárních signálů, které pak mohou ovlivňovat interakce mezi buňkami. Např. 

adheze monocytů k fibronektinu prostřednictvím integrinu α4β1 vede ke stimulaci 

tvorby zánětlivých cytokinů jako TNF-α, IL-1 a tkáňového faktoru (11). 
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4. Selektiny 
Jsou to proteiny, které obsahují cytoplazmatický C-konec, transmembránovou 

část, CRP domény a EGF (epidermal growth factor) podobnou doménu. Obsahují také 

N-konec s lektinovou nebo lecitinovou doménou, která se účastní interakce                    

s příslušnými ligandy (nejčastěji sacharidovými) a určuje specifitu vazby (12). 

Fyziologickými ligandy selektinů jsou glykolipidy, jako sialyl Lewisův glykolipid 

a vysokoafinitní glykoproteiny, např. PSGL-1(13). 

 

Obr.č 3 struktura selektinů podle Advanced Molecular Genetics-Biology 566 

 

 

 

 

4.1. Funkce selektinů 

Selektiny zprostředkovávají první krok v leukocytové adhezi v místech zánětu 

nebo poranění charakterizované rolováním a přilnutím leukocytů k endoteliálnímu 

povrchu, k destičkám nebo jinému leukocytu. Charakteristická interakce selektin-ligand 

vytváří spojení důležité pro iniciální leukocytární nábor, zahrnující rychlé spojování 
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formací k podpoře adherence, rychlému rozdělování k usnadňování rolování                      

a usměrňování  volné energie, sdružení k odolnosti proti střižním  silám v  cévách.       

4.2. Typy selektinů 

Rozeznáváme tři typy selektinů. E-selektin je syntetizován endoteliálními 

buňkami jako odpověď na IL-1 a TNF-α (14). 

Povrchová exprese vyžaduje syntézu de novo k podpoře adheze leukocytů 

(neutrofilů, monocytů, eosinofilů a T-lymfocytů) k endoteliu.  Maximální exprese         

E-selektinu je přibližně 4 – 6 hodin po stimulaci. 

P-selektiny jsou syntetizovány megakaryocyty a endotelialními buňkami a jsou 

skladovány v α granulích destiček a uvnitř Weibel-Paladeho tělíscích endoteliálních 

buňek. P-selektin je rychle aktivován (do 10 minut) na povrchu těchto buněk po 

vystavení agónisty jako je trombin nebo histamin (14). 

 L-selektin je tvořen na povrchu leukocytu. Cytokinem zrostředkovaná exprese       

L-selektinem na endotelialním povrchu zprostředkovává vazbu leukocytu k endotelu 

(12). 
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5. Imunoglobulinová skupina adhezivních molekul 

Ig skupina adhezivních molekul je velká rodina povrchových buněčných molekul, 

která představuje 50% všech povrchových molekul leukocytů. Jsou  glykoproteinového 

charakteru, tvořené opakujícími se Ig doménami z beta řetězců (1). 

Zprostředkovávají jak homofilní (vazba adhezivní molekuly v jedné buňce na 

stejnou molekulu ve druhé), tak heterofilní interakce (vazba adhezivní molekuly v jedné 

buňce na neidentickou molekulu ve druhé buňce (15). 

Patří sem celá řada adhezivních molekul jako antigenně specifické receptory T 

(TCR)  a B lymfocytů (BCR),  koreceptory T lymfocytů CD4 a CD8, které jsou důležité 

pro jejich správnou funkci při imunitních reakcích.  

Někteří členové této rodiny adhezních molekul jsou významní  ve vztahu             

k  ateroskleróze. Nejvýznamnějšími zástupci jsou  intercellular cell adhesion molecule-1 

a -2 (ICAM-1 a ICAM-2), vascular cell adhesion mollecule-1 (VCAM-1), platelet-

endothelial cell adhesion molekule-1 (PECAM-1) a mucosal addressin cell adhesion 

molecule-1 (MAdCAM-1) (5). 

Obrázek č.4 struktura Ig podle Advanced Molecular Genetics-Biology 566 
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5.1. Struktura a funkce VCAM-1 a ICAM-1 

 VCAM-1 a ICAM-1 mají podobnou strukturu a funkci. Z hlediska struktury jsou 

obě adhezivní molekuly transmembránové glykoproteiny obsahující N-konec, sérii Ig 

domén, transmembránovou oblast a cytoplazmatický konec. VCAM-1 má                      

7 extracelulárních domén, ICAM-1 jich má 5. Pro spojení s ligandy  integrinů mají dvě 

důležité domény. U VCAM-1 je to doména 1 a 4  a u ICAM-1 je to doména 1 a 3.  

VCAM-1 interaguje s integriny  α 4 β 1 a někdy také α 4 β 7.  VCAM-1 účinky, 

které se projevují zanedbatelně na nestimulovaných endoteliálních buňkách, mohou být 

výrazně regulované po cytokinové aktivaci. Tato CAM podporuje adhezi lymfocytů       

a monocytů k cévnímu endotelu v místě  zánětu (16). 

ICAM-1 Ig doména 1 se váže s αLβ2 integrinem  (LFA-1) a Ig doména 3 se váže     

s αMβ2 integrinem (Mac-1). ICAM-1 může interagovat s řadou dalších molekul, jako 

jsou C3b, fibrinogen a bakteriální lipopolysacharid (17). 

Orgány, ve kterých se nachází vysoká exprese ICAM-1 (plíce) vykazují menší 

přírůstek ICAM-1 exprese po stimulaci cytokiny než ty, které jich obsahují méně (např. 

srdce). Rozpustná isoforma ICAM-1 může být detekována v normálním séru 

ve významně zvýšeném počtu při některých chorobných stavech. ICAM-2 je zkrácená 

forma ICAM-1, která je klasicky exprimována na endoteliálních buňkách, ale na rozdíl 

od ICAM-1 nedochází ke zvýšení její exprese aktivací endotelu (18). 

VCAM-1 i ICAM-1 mohou stabilizovat vazbu leukocytů k endotelu a podílejí se 

na jejich diapedezi. VCAM-1 zřejmě navíc selektivně vychytává mononukleární 

leukocyty protože ty na rozdíl od neutrofilů exprimují α4 integriny (10). 

5.2. Exprese VCAM-1 a ICAM-1 

VCAM-1 i ICAM-1 jsou exprimovány endoteliálními buňkami, makrofágy            

a hladkosvalovými buňkami (19). Při studiích na králících a myších bylo zjištěno, že 

VCAM-1 je exprimován na endoteliálních buňkách ještě před akumulací makrofágů a T 

lymfocytů v oblastech,  které jsou předurčeny ke vzniku lézí. Přičemž lokalizace těchto 

míst je často ovlivněna hemodynamickými vlastnostmi, především tzv. shear stresem. 

ICAM-1 je exprimován ve stejných oblastech jako VCAM-1, ale jeho exprese je 

pozorována i v oblastech s nízkou pravděpodobností výskytu aterosklerotických lézí 
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(16). U malých aterosklerotických lézí je VCAM-1 i ICAM-1 exprimován především na 

endoteliálních buňkách, přitom je VCAM-1 exprimován i hladkosvalovými buňkami, 

které přiléhají k aterosklerotické lézi. U pokročilejších aterosklerotických lézí je 

VCAM-1 i ICAM-1 exprimován většinou buněk v intimě cév. Přesto se ukazuje, že 

VCAM-1 je exprimován především v oblastech výskytu lézí, zatímco ICAM-1 je 

exprimován endoteliálními buňkami i mimo aterosklerotickou lézi. 

Exprese těchto adhezivních molekul je ovlivňována řadou faktorů, které se 

uplatňují i v patogenezi aterosklerózy. Hypercholesterolemie a oxidované LDL              

a diabetes zvyšují expresi jak ICAM-1, tak VCAM-1(20). Také kouření, 

hyperhomocysteinemie, hemodynamický stres (nízký shear stress) zvyšují expresi 

VCAM-1 a ICAM-1 (18). 

ICAM-1 exprese je indukována cytokiny, jako jsou tumor necrosis factor-alfa 

(TNF-α), interferon-gama a interleukin-1β (IL-1) nebo přilnutím k extracelulární 

matrix. VCAM-1 je podobně regulován IL-1 a TNF-α. (21). 

5.3. PECAM-1 (platelet endothelial cell adhesion molecule) 

Je dalším zástupcem adhezivních molekul imunoglobulinové rodiny. Je to 

glykoprotein, který má 6 extracelulárních Ig domén, transmembránovou oblast               

a cytoplazmatický konec (22). 

PECAM-1 je exprimován především na endoteliálních buňkách v místě 

intercelulárních spojů, na trombocytech a většině leukocytů. Dále se podílí na 

homofilních i heterofilních buněčných interakcích, přičemž hlavním heterofilním 

ligandem je αVβ3 integrin (23). 

PECAM-1 hraje důležitou roli ve vaskulogenezi, angiogenezi a významně se 

podílí na transmigraci leukocytů do subendoteliáních prostorů (24). 

5.4. MadCAM-1 

Slizniční MadCAM-1 je hlavně v endoteliu žilek v Peyerových placích, v žilkách 

intestina lamina propria, v okrajových částech sleziny a v endoteliu žilek v zárodečných 

lymfatických uzlinách (1). 
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6. Kadheriny 

Kadheriny jsou transmembránové glykoproteiny tvořené jedním řetězcem, učastní 

se homofilní mezibuněčné adheze, která je závislá na přítomnosti extracelulárního 

vápníku. Kadheriny jsou hlavními strukturálními glykoproteiny, které tvoří adherentní 

mezibuněčné spoje zvané zonula adhaerens (adherens junctions) (25). 

 
Obrázek č.5 struktura kadherinu podle Advanced Molecular Genetics-Biology 566 
 

 
 

6.1. Struktura kadherin ů 

Kadheriny jsou tvořeny 5 extracelulárními doménami, transmembránovou oblastí 

a cytoplazmatickou doménou. Vazby v extracelulární doméně jsou stabilizovány 

vápenatými ionty (26). Na N-konci extracelulární domény je vazebné místo pro 

homofilní adhezi s dalším kadherinem. Cytoplazmatická část na C-amino konci váže 

proteiny, které připojují kadheriny k buněčnému cytoskeletonu. Tyto proteiny se 

nazývají kateniny a patří do tzv. armadillo rodiny proteinů. Váže se zde β-katenin a γ-

katenin (plakoglobin), které jsou spojeny s α-kateninem, který přímo a nebo nepřímo 

(přes vinkulin, α-aktinin) spojuje tento komplex s F-(filamentový) aktinem buněčného 

cytoskeletonu.  Na interakci s cytoskeletonem se podílí také p120 protein, který patří 

také do skupiny proteinů armadillo rodiny. Jeho zvláštnosti je to, že spojuje kadherin      
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s cytoskeletonem bez interakce s alfa-kateninem a podílí se na zesílení adhezivních 

interakcí, které jsou zprostředkovány kadheriny (26). 

6.2. Funkce kadherinů 

Při angiogenezi, vaskulogenezi nebo reparaci poškozené tkáně se kadheriny podílí 

na diferenciaci, proliferaci a migraci buněk. Tyto funkce kadherinů jsou 

zprostředkovány jednak jejich adhezivními vlastnostmi prostřednictvím homofilních 

interakcí, kdy jednotlivé buňky k sobě „lepí“, tak také jejich schopností podílet se na 

přenosu signálů mezi buňkami. Na přenosu mezibuněčných signálů se podílejí hlavně  

β-katenin a γ-katenin (26). 

Dnes je popsáno velké množství kadherinů, které se liší strukturou svých domén   

a také místem svého výskytu. Většina jejich názvů je odvozena od místa  výskytu. Ve 

vztahu k ateroskleróze mají největší význam epiteliální (E)-kadherin a vaskulární-

endoteliální (VE)-kadherin. 

6.3. Epiteliální (E)-kadherin 

E-kadherin je hlavní kadherin exprimovaný epiteliálními buňkami. Z hlediska 

funkce je E-kadherin nepostradatelný pro normální embryogenezi a morfogenezi (38). 

Exprese E-kadherinu byla zjištěna v lidských aterosklerotických lézích u buněk, které se 

přeměnily na pěnové buňky. Zdá se, že E-kadherin by se mohl podílet na agregaci 

těchto pěnových buněk a na formování lipidového jádra (27). 

V posledních letech se intenzivně studuje exprese a funkce E-kadherinu ve vztahu 

ke kancerogenezi. Řada studií poukazuje na vztah mezi sníženou expresí, porušením 

funkce E-kadherin-kateninových komplexů a zvýšenou invazivností nádorů a rizikem 

vzniku metastáz (26). 

6.4. Vaskulární-endoteliální (VE)-kadherin  

VE-kadherin je specifický kadherin exprimován cévním endotelem skoro ve 

všech typech cév. Je hlavní adhezivní molekulou adherentních spojů mezi 

endoteliálními buňkami (28). 

 VE-kadherin je nutný pro normální vaskulogenezi, angiogenezi a je velmi 

důležitý pro udržení endoteliální integrity a normální permeability endotelu. Řada studií 
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prokázala, že dezintegrace, či porušená funkce VE-kadherin - kateninových komplexů 

má za následek zvýšení endoteliální permeability. Na zvýšení permeability endotelu       

a na destabilizaci kadherin-kateninového komplexu se podílí trombin, histamin, TNF-α, 

interferon-γ, hemodynamický stres, polymorfonukleární leukocyty, čímž přispívají ke 

vzniku endoteliální dysfunkce. 

VE-kadherin je také exprimován v lidských aterosklerotických lézích, kde se 

podílí na neovaskularizaci kapilár, které pronikají z medie do intimy a jsou důležité pro 

rozvoj lokální zánětlivé reakce (29). 
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7. Funkce cévního endotelu 

Endotel je jednovrstevný plošný epitel, který vystýlá lumen cév a odděluje tak 

krevní elementy od extravaskulární tkáně. Cévní endotel tvoří asi 1% z celkové 

hmotnosti člověka a jeho povrch je zhruba 5000 m2 (30). Lidské endoteliální buňky žijí 

přibližně 30 let (31).  

 Endotel se významně podílí na regulaci cévní permeability, cévního tonu, 

uplatňuje se v hemostáze a fibrinolýze, ovlivňuje strukturu cévní stěny a účastní  se 

interakce s buňkami krve (32). 

7.1. Regulace cévní permeability 

Endotel vytváří makromolekulární bariéru mezi krevními cévami a okolními 

tkáněmi. Integritu endotelu zajišťuje existence mezibuněčných spojů, přítomnost 

elektrostatického náboje endoteliální membrány a složení bazální membrány (33). 

Největší význam pro udržení správné permeability endotelu mají mezibuněčné spoje.    

Z hlediska funkce i struktury rozlišujeme několik typů mezibuněčných spojů.  

Mezi ně patří tzv. zonulae occludentes neboli těsná spojení (tigh junctions), které 

se nacházejí nejblíže apexu buňky. Představují nejtěsnější spojení mezi buňkami             

a strukturálně jsou tvořeny transmembránovým proteinem occludinem, který je spojen   

s intracelulárními proteiny jako ZO-1, ZO-2, cingulin a rab 13 (34). Těsné spoje jsou 

velmi frekventované mezi mozkovými endoteliálními buňkami, kde jsou součástí 

hematoencefalické bariéry (32). 

 Některé práce ukazují že množství těchto spojení v aortě stoupá v oblastech         

s vysokým „shear stresem“ a tak se těsné spoje zřejmě podílejí na ochraně endotelu před 

hemodynamickými silami a tedy před možností rozvoje aterosklerózy (35). 

 Naopak, aterosklerotická ložiska se vytvářejí zejména v oblastech s nízkým 

„shear stresem“ a tedy v oblastech, kde je množství těsných spojů menší (36). 

Druhým typem mezibuněčných spojů jsou tzv. nexy (gap junctions), které 

vytvářejí hexamery s hydrofilním pórem umístěným ve středu. Základními strukturními 

jednotkami jsou konexony. Tyto spoje se uplatňují při komunikaci endoteliálních buněk 

např., během angiogeneze (28). 
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Třetím typem mezibuněčných spojů jsou zonulae adhaerentes (adherens 

junctions). Tvoří je transmembránové  proteiny kadheriny, které jsou spojeny                 

s intracelulárními proteiny kateniny a s aktinovými mikrofilamenty. Hlavním 

kadherinem,  který se nachází v těchto adherentních spojeních mezi endoteliálními 

buňkami je ? VE (vaskulární-endoteliální)-kadherin. Tento typ endoteliálních spojů je 

ovlivňován celou řadou zánětlivých substancí jako TNF-α, interferon-γ, trombinem, 

histaminem, ale také např. polymorfonukleárními leukocyty a hemodynamickými 

silami, které je často rozrušují a zvyšují cévní permeabilitu (29). 

 Tyto adherentní spoje ovlivňují složení a funkci jak těsných spojů, tak nexů,          

a proto se zdají být zásadní pro udržení cévní permeability. 

Obrázek č.6  mezibuněčné spoje z www.steve.gb.com/science/cell_communication.html 
 

 

 

7.2. Regulace cévního tonu 

Endotel působí na cévní tonus dvěma základními způsoby. Produkuje jak 

vazokonstrikční, tak vazodilatační substance. Za fyziologického stavu zajišťuje endotel 

převahu vazodilatačních látek nad vazokonstrikčními. 

K nejvýznamnějším substancím tvořeným endotelem patří oxid dusný (NO), který 

je syntetizován z L-argininu za přítomnosti NO-syntázy (eNOS). NO má vazodilatační, 
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antiagregační, antiadhezivní účinky a inhibuje migraci a proliferaci hladkosvalových 

buněk (33).  NO působí antiagregačně společně s prostacyklinem tím, že inhibuje 

aktivaci destiček. Kromě toho má NO zřejmě ještě fibrinolytické účinky.  

Produkce NO je ovlivňována řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější stimulátory 

produkce NO patří mechanické vlivy (shear stress) (37), hormony acetylcholin, 

vazopresin, ale také řada látek, které se uplatňují při hemokoagulaci jako serotonin, 

ADP a trombin (32). Naopak některé zánětlivé cytokiny jako TNF, nebo také oxLDL 

snižují tvorbu NO endotelem. Řada klinických i experimentálních studií ukazuje na 

poruchy v metabolismu NO za různých patologických stavů jako jsou ateroskleróza, 

hypercholesterolemie, diabetes a hypertenze (38). Kromě snížené produkce NO, která se 

uplatňuje v patogenezi aterosklerózy, je nutné zdůraznit, že i vyšší produkce NO může 

vést k poškození endotelu a tedy k rozvoji aterosklerózy. Ukázalo se, že např. 

makrofágy a hladkosvalové buňky produkují isoformu NO-syntázy, tzv. induktivní NO-

syntázu (iNOS), která způsobuje nadprodukci NO (39). Zvýšená hladina NO pak vede 

ke zvýšenému oxidačnímu stresu a následnému poškození endotelu.  

 Lze tedy říct, že jak snížená, tak zvýšená syntéza NO vede ke vzniku endoteliální 

dysfunkce a následnému riziku rozvoje aterosklerózy. 

Další významnou vazodilatační a antiagregační substancí, která je produkována 

endotelem, je prostacyklin PGI2. Ukazuje se, že antiagregační účinky PGI2 jsou hlavním 

biologickým účinkem tohoto eikosanoidu, přičemž vazodilatační účinky jsou nižší než   

u NO. Z hlediska vztahu k ateroskleróze se ukázalo, že snížená hladina PGI2 je 

rizikovým faktorem při vzniku ischemické choroby srdeční (40). 

Poslední zmiňovanou vazodilatační látkou je endoteliální hyperpolarizující faktor 

(EDHF, endothelium-derived hyperpolarizing factor). Je to zřejmě metabolit kyseliny 

arachidonové, který se uplatňuje hlavně lokálně v regulaci periferní cévní rezistence 

(41). 

Mezi nejvýznamnější vazokonstrikční substanci produkovanou endotelem patří 

endotelin (ET)-1 (42). Za fyziologických podmínek se ET-1 podílí zejména na 

udržování klidového cévního tonu a to jak vlastním vazokonstrikčním účinkem, tak 

stimulací tvorby NO a PGI2. Je také chemoatraktantem, aktivátorem makrofágů, 

stimulátorem proliferace hladkosvalových buněk a kolagenu. Dále spolupracuje na 
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zánětlivé reakci tím, že zvyšuje expresi některých adhezivních molekul. Zvýšené 

plazmatické hladiny ET-1 byly pozorovány jak u pacientů s hypercholesterolemií, tak    

u pacientů s koronárním syndromem. Zvýšená exprese ET-1 byla také zjištěna                

v aterosklerotických lézích u lidí i experimentálních zvířat, a proto by mohl sloužit jako 

marker endoteliální dysfunkce, ale svými účinky se podílí i na progresi aterosklerózy 

(30; 42; 43). 

Vazokostrikční účinek endotelinu je asi 100x silnější než účinek další 

vazokonstrikční substance produkované endoteliálními buňkami, angiotensinem II. 

Angiotenzin II vzniká z angiotenzinu I účinkem angiotenzin konvertujícího enzymu, 

který je produkován endotelem. Angiotenzin se podílí na vzniku endoteliální dysfunkce 

a aterosklerózy svým vazokonstrikčním účinkem, zvyšuje expresi E-selektinu, VCAM-

1 a ICAM-1, podílí se na chemotaxi a aktivaci makrofágů a T lymfocytů, je důležitý při 

oxidaci LDL v subendoteliálním prostoru a stimuluje proliferaci a hypertrofii 

hladkosvalových buněk (31). 

7.3. Hemostatické a fibrinolytické funkce endotelu 

Za normálních podmínek endotel vytváří nontrombogenní bariéru, která brání 

interakci součástí krve se subendoteliálními strukturami.  

Nejvýznamnějším anti-trombogenním modulátorem, který je produkován 

endotelem, je trombomodulin. Trombomodulin se váže na trombin, který má v procesu 

hemostázy zásadní roli. Po této vazbě ztrácí trombin pro-koagulační aktivitu a naopak 

se stává aktivátorem proteinu C, který se pak podílí na inhibici koagulace a na aktivaci 

fibrinolýzy. Některé zánětlivé cytokiny jako TNF nebo IL-1 snižují tvorbu 

trombomodulinu a tím zvyšují riziko vzniku trombů (44). 

Dalším produktem endotelu, který ovlivňuje proces koagulace je membránový 

glykoprotein nazvaný tkáňový faktor. Tkáňový faktor není detekovatelný na normálním 

endotelu, ale jeho exprese je výrazně zvýšena v aterosklerotických lézích a to zejména   

v oblasti lipidového jádra a na povrchu plátu, tak může být zodpovědný za 

trombogenicitu aterosklerotických plátů (45). 

V procesu hemostázy jsou samozřejmě klíčové i trombocyty. 

Hypercholesterolemie může aktivovat trombocyty, ty pak uvolňují řadu substancí, které 

buď endotel poškozují přímo, jako je např. serotonin nebo stimulují proliferaci 
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hladkosvalových buněk a aktivují makrofágy, na čemž se podílí zejména destičkový 

růstový faktor (PDGF) (46).  

 V regulaci činnosti destiček se uplatňují jak aktivátory destiček, mezi které patří 

PAF (platelet-activating factor) produkovaný endotelem, neutrofily, monocyty, 

makrofágy nebo inhibitory, ke kterým patří již dříve zmiňovaní NO a PGI2 (47). 

Endotel ovlivňuje fibrinolýzu především tvorbou tkáňového aktivátoru 

plazminogenu (tPA) a inhibitorů plazminogenových aktivátorů (PAI-1,2), které jsou za 

normálních stavů v rovnováze. Zánětlivé cytokiny TNF a IL-1 snižují syntézu 

plazminogenového aktivátoru (tPA) a zvyšují syntézu a uvolňování PAI-1 čímž se 

podílí na inhibici fibrinolýzy (11).  

Pro správný průběh  hemostázy jsou důležité i další látky produkované endotelem. 

Patří mezi ně von Willebrandův faktor (vWf), který zprostředkovává adhezi trombocytů 

k extracelulární matrix v subendoteliálních prostorech (45). 
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8. Endoteliální dysfunkce 

Všechny současné poznatky naznačují, že endotel hraje významnou roli v regulaci 

řady biologických dějů. Endotel neustále odpovídá na řadu lokálních a systémových 

podnětů, což vede k různým typům odpovědi, ke změně permeability, vazospastickým 

reakcím, porušení hemostatických mechanismů, uvolnění růstových faktorů. Aktivace 

endotelu může být na rozdíl od endoteliální dysfunkce přechodnou krátkodobou 

epizodou, která provází např. virovou infekci, nebo krátkodobou expozici aktivačním 

faktorům (30). 

Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění uvedené výše, vedou ke vzniku 

endoteliální dysfunkce. Endoteliální dysfunkcí rozumíme lokalizované či 

generalizované postižení endotelu, které je charakterizované zvýšením propustnosti 

cévní stěny a vznikem nerovnováhy mezi faktory vazorelaxačními a vazokonstrikčními, 

prokoagulačními a antikoagulačními, růst stimulujícími a růst inhibujícími. Výsledkem 

je proaterogenní účinek s převahou vazokonstrikčních, protrombotických                       

a proliferačních pochodů se zvýšenou expresí zánětlivých markerů a adhezivních 

molekul (32).  

Obrázek č. 7 Schéma počáteční fáze dysfunkce endotelu 
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9. Závěr 

Tato bakalářská práce byla zaměřena na základní rozdělení a popis funkcí 

vybraných adhezních molekul. 

Hlavní důraz byl kladen na některé adhezní molekuly ze skupiny integrinů, 

selektinů, imunoglobulinové skupiny a kadherinů, které hrají důležitou roli v patogenezi 

aterosklerózy.  

Vzhledem k tomu, že ateroskleróza je dnes považována za chronické zánětlivé 

onemocnění cév, je úloha adhezních molekul v její patogenezi nesporná. Hrají úlohu jak 

v iniciaci celého procesu, tak také v pozdějších klinicky významných stádiích.  

V současnosti existuje celá řada studií, které se zabývají zjištováním a možností 

ovlivnit chování adhezních molekul. Navzdory tomu zatím neexistují klinicky 

využitelná léčiva, která by spolehlivě inhibovala proces aterogeneze právě ovlivněním 

exprese adhezních molekul. 
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10. Seznam  použitých zkratek 

 

ADP   adenosindifosfát 

BCR   antigenní receptor lymfocytů B 

CAM   buněčná adhezní molekuly 

CD   diferenciační buněčné znaky CD klasifikace 

EDHF   endoteliální hyperpolarizující faktor 

E-kadherin  epiteliální kadherin 

ET   endotelin 

EGF   epidermal growth factor(růstový faktor) 

GP   glykoprotein 

GTP   guanosintrifosfát 

ICAM   intercellular adhesion molecule 

IL-1   interleukin -1 

MAdCAM  mucosal addressin cell adhesion mollecule 

Mg2+    hořečnatý kation 

Mn2+   manganatý kation 

NK   buňky Natural Killer (přirození zabíječi) 

NO   oxid dusnatý 

oxLDL   oxidovaný lipoprotein o nízké hustotě 

PAI-1,2   inhibitor plazminogenových aktivátorů 
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PAF   aktivační faktor destiček 

PECAM-1  platelet endothelial cell adhesion molecule 

PDGF   destičkový růstový faktor  

PGI2   prostacyklin 

PSGL-1   vysokoafinitní glykoprotein 

RGD   tripeptid L-arginyl-L-glycyl-L-aspartát 

TCR   antigenní receptor lymfocytů T 

TNF-α   tumor nekrotizující faktor α 

tPA   tkáňový aktivátor plazminogenu 

VCAM   vascular cell adhesion molecule 

VE-kadherin  vaskulární –endoteliální kadherin 

VLA   very late antigen 

vWF   von Willebrandův faktor 

ZO   těsná spojení 
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11. Abstrakt 

Adhezní molekuly hrají důležitou roli v různých patologických stavech jako 

zánět, ateroskleróza nebo nádorové onemocnění, kde se stále zjišťuje jejich úloha pro 

patogenezi těchto onemocnění, tak možnosti ovlivnění jejich exprese či chování. 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na buněčné adhezní molekuly, které 

zprostředkovávají interakce mezi cirkulujícími leukocyty a cévní stěnou, jak při 

fyziologických, tak patologických procesech.  

Integriny jsou exprimovány zejména na leukocytech a trombocytech. VLA-4 je 

hlavním β1 integrinem exprimovaným na klidových T- a B- lymfocytech. Patří               

k nejvýznamnějším integrinům, které se uplatňují u interakcí leukocytů s adhezivními 

molekulami VCAM-1 a ICAM-1 spolu s  integrinem αLβ2 (LFA-1, CD11a/CD18). 

Selektiny zprostředkovávají první krok v leukocytové adhezi v místech zánětu 

nebo poranění charakterizovaný rolováním a přilnutím leukocytů k endoteliálnímu 

povrchu, k destičkám nebo jinému leukocytu. V současnosti jsou nejvýznamnějšími 

zástupci E, P, a L selektiny. 

Ig skupina adhezivních molekul je velká rodina povrchových buněčných molekul, 

která představuje 50% všech povrchových molekul leukocytů. Nejvýznamnějšími 

zástupci z hlediska aterogeneze jsou  intercellular cell adhesion molecules-1 (ICAM-1)  

vascular cell adhesion mollecule-1 (VCAM-1). VCAM-1 i ICAM-1 mohou stabilizovat 

vazbu leukocytů k endotelu a podílejí se na jejich diapedezi. VCAM-1 zřejmě navíc 

selektivně vychytává mononukleární leukocyty, protože ty na rozdíl od neutrofilů 

exprimují α4 integriny. 

Kadheriny jsou hlavními strukturálními glykoproteiny, které tvoří adherentní 

mezibuněčné spoje zvané zonula adhaerens (adherens junctions). 

Endotel se významně podílí na regulaci cévní permeability, cévního tonu, uplatňuje 

se v hemostáze a fibrinolýze, ovlivňuje strukturu cévní stěny a účastní  se interakce        

s buňkami krve. 

Endoteliální dysfunkcí rozumíme lokalizované či generalizované postižení 

endotelu, které je charakterizované zvýšením propustnosti cévní stěny a vznikem 
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nerovnováhy mezi faktory vazorelaxačními a vazokonstrikčními, prokoagulačními         

a antikoagulačními, růst stimulujícími a růst inhibujícími. Výsledkem je proaterogenní 

účinek s převahou vazokonstrikčních, protrombotických a proliferačních pochodů se 

zvýšenou expresí zánětlivých markerů a adhezivních molekul. 
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12. Abstract 

Adhesion molecules plays significant role in various pathological conditions as 

inflammation, atherosclerosis or tumor disease. There was needed of new research to 

our understanding their role in pathogenesis of this disease or influence of their 

expression and behavior. 

This Bachelor thesis was focused on cellular adhesion molecules, which arrange 

interaction between circulation leukocytes and vessel wall in health and disease. 

Integrins are expressed primarily on leukocytes and trombocytes. VLA-4 is 

essential β1 integrin expressed on T- and B- lymphocytes. It is one of the most 

important integrin, which provides interaction between leukocytes and adhesion 

molecules VCAM-1 and ICAM-1 together with integrin α2β2 (LFA-1, CD11a/CD18). 

Selectins mediate the initial step in leukocyte adhesion in lesion inflammation or 

rolling characteristic disease and leukocyte adhere to endothelial surface, to platelets or 

to another leukocyte. Most significant was members of E, P and L selectins. 

The Ig adhesion molecules group is superfamilly of surface cellular molecules, 

which represents more then 50% of all surface molecules leukocytes. Most significant 

members refering to atherogenesis are intercellular cell adhesion molecules-1 (ICAM-1) 

vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1). Both VCAM-1 and ICAM-1 can 

stabilize interactions of leukocytes to endothelium and they participate on their 

diapedesis. 

Cadherins are structural glycoproteins, which forms adherence inter-cellular 

connections known as adherents junctions. 

Endothelium has significant role in regulation of vascular  permeability, vascular 

tone and in hemostasis and fibrinolysis. It affects the structure of vascular wall and 

participate on interaction with blood cells. 

Endothelial dysfunction is a disease of endothelium, which is characterized by 

vascular leakage and unbalance between factors of vasorelaxation and vasoconstriction, 

coagulation and anticoagulation. The results of these changes in endothelium leads to 

proatherogenic state with majority of vasoconstriction, thrombogenic and proliferation 
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properties with increased expression of inflammatory markers and cell adhesion 

molecules in endothelial cells. 
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