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Seznam zkratek
APO

apolipoprotein

CETP

cholesterolestertransferprotein

EDHF

endoteliální hyperpolarizační faktor

EDRF

endoteliální relaxační faktor

FFA

volné mastné kyseliny

FGF

fibroblastový růstový faktor

HDL

hight density lipoprotein

ICAM

intracelulární adhezivní molekula

IDL

intermediate density lipoprotein

IFN

interferon

IGF

inzulínový růstový faktor

LCAT

lecitin cholesteroltransferáza

LDL

low density lipoprotein

LP

lipoprotein

LPL

endotelová lipoproteinová lipáza

LRP

receptor related protein

MMP

metalloproteináza

NO

oxid dusnatý

PAI

inhibitor aktivátoru plazminogenu

PDGF

destičkový růstový faktor

RTC

reverzní transport cholesterolu

SR

scavenger receptory

t-Pa

plazminogen aktivátor

TG

triacylglyceridy

TGF

transformační růstový faktor

TIMP

endogenní tkáňový inhibitor mettaloproteináz

VCAM vaskulární buněčná adhezivní molekula
VLDL

very low density lipoprotein
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1. Úvod
Pojem aterosteroskleróza pochází z řeckých slov athero (kaše) a sclerosis (tvrdost).
Tento termín označuje zužování a tuhnutí arterií. To je způsobeno ukládáním látek tukové
povahy, vápníku a fibrinu ve stěnách arterií. Takto vzniká aterosklerotický plát.
První stádia aterosklerózy můžeme pozorovat již v dětství. Klíčovými rizikovými
faktory pro rozvoj onemocnění jsou hyperlipidemie, vysoký krevní tlak, věk, pohlaví, cigarety
a jiné.
Vzhledem k závažnosti a frekventovanému výskytu aterosklerózy bylo nutné nalézt
takový model, který by byl dostatečně vhodný pro výzkum a přitom se co nejméně svými
fyziologickými vlastnostmi lišil od lidského organismu.
Hledáním vhodného modelu se zabývalo mnoho vědců již od roku 1908, kdy byly
zaznamenány první pokusy na králících ve snaze objasnit proces aterogeneze.
Nejpoužívanějším modelem se stali potkani a myši. Ovšem tyto modely nebyly příliš vhodné
pro studium aterogeneze. Až v roce 1992 byly vytvořeny Apo E knockout myši, které jsou
výborným modelem pro výzkum. Dochází u nich k tvorbě rozsáhlých aterosklerotických plátů
při normální dietě a jejich lipidový profil je téměř totožný s lidským.
Myši Apo E knockout jsou významným mezníkem ve výzkumu aterosklerózy. Pomocí
tohoto modelu došlo k objasnění mnoha procesů a faktorů podílejících se na aterogenezi, jako
jsou například scavenger receptory, reakce imunitního systému, zánětlivé procesy či reverzní
transport cholesterolu a další.
Cílem této bakalářské práce je shrnutí dosavadních poznatků o ateroskleróze s bližším
zaměřením na scavenger receptory, reverzní transport cholesterolu a model aterosklerózy –
myš Apo E knockout.
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2. Metabolismus lipidů
Lipidy jsou ve vodném prostředí nerozpustné. V krevní plazmě jsou transportovány
pomocí lipoproteinů (LP). LP jsou micelární částice s nepolárním lipidovým jádrem tvořeným
hydrofóbními komponenty (triacylglyceridy, estery cholesterolu, apolipoproteiny). Zevní
vrstva je tvořena amfifilními komponenty (fosfolipidy, neesterifikovaný cholesterol). LP
transportují lipidy z místa syntézy do míst jejich odbourání.
Bílkovinnou část LP tvoří apolipoproteiny. Apolipoproteiny jsou strukturní elementy LP,
ligandy pro lipoproteinové receptory v membránách cílových buněk a aktivátory některých
enzymů. Dělíme je na osm tříd označovaných písmeny A–J a jejich podtřídy značené
čísly, viz tabulka 2.1.

Apolipoprotein
A-I
A-II
A-IV
A-V
B-48
B-100
C-I
C-II
C-III
D
E
F
H
J

Hlavní funkce
strukturální pro HDL, ligand pro vazbu HDL, koenzym LCAT,
antiatherogenní
strukturální pro HDL, ligand pro vazbu HDL
ligand pro vazbu HDL, aktivátor LCAT
strukturální pro HDL, aktivátor LPL a LCAT
strukturální pro chylomikrony
strukturální pro VLDL, LDL a IDL, ligand pro LDL-receptor, atherogenní
aktivátor LPL a LCAT
aktivátor LPL a LCAT
inhibitor LPL, modulátor vazby na "protein podobný LDL-rec."
u lipoproteinů bohatých na TG, LRP
neznámá
ligand pro LDL-receptor a pro LRP, atherogenní
neznámá
neznámá
ochrana membrán?

Tab. 2.1 Přehled apolipoproteinů
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LP se liší hustotou, velikostí, zastoupením lipidů, místem vzniku a apolipoproteiny. LP
můžeme rozdělit do pěti tříd, viz tabulka 2.2.

Třída
Hustota [9gml-1]
Velikost [nm]
CH [%]
TG [%]
FL [%]
P [%]

CHM
0,98
75-1200
3
88
9
1-2

VLDL
1,006
28-75
17
56
19
10

IDL
LDL
HDL
1,006-1,01 1,019-1,063 1,063-1,21
31
22
7-10
41
59
38-43
32
7
6-7
27
28
41-42
18
25
40-55

Tab. 2.2 Přehled lipoproteinů
Chylomikrony jsou nejlehčí a největší lipoproteiny. K jejich syntéze dochází
v enterocytech během resorbce volného cholesterolu a volných mastných kyselin.
Chylomikrony transportují exogenní lipidy. Chylomikrony obsahují apolipoproteiny apo A-I,
A-II, A-IV a B-48, které spolu s fosfolipidy a s menším podílem volného cholesterolu
pokrývají povrch chylomikronu. Po vstupu do lymfatického řečiště dochází k jejich obohacení
o apolipoproteiny C-II, C-III a apo E z HDL. Apo C-II aktivuje endotelovou lipoproteinovou
lipázu (LPL). LPL odštěpuje volné mastné kyseliny (FFA) od triacylglycerolu (TG). FFA jsou
vstřebány tukovými a svalovými buňkami. Povrchové součásti chylomikronu, apo C-II, C-III,
fosfolipidy a volný cholesterol, se předávají zpět částici HDL a z chylomikronu zbývá
remnant, který je bohatý na apo E a estery cholesterolu. Apolipoprotein E se váže
na receptory hepatocytu a chylomikronový remnant je pohlcen.
VLDL (Very Low Density Lipoproteins) jsou syntetizovány v játrech z TG a
cholesterolu. VLDL transportují lipidy endogenní cestou. VLDL obsahují fosfolipidy,
apolipoprotein B-100, malá množství apo C-I, C-II, C-III a apo E. VLDL je také obohacován
o apolipoproteiny z HDL a lipolýzou se formují VLDL remnanty, bohaté na apo E a na estery
cholesterolu (Škottová, 1998). Tyto remnanty označujeme jako IDL (Intermediate Density
Lipoproteins).

IDL

může

být

zachycen

jak

LDL receptorem,

tak

receptorem

pro chylomikronové remnanty. V hepatocytu je pak část IDL hydrolyzována a z druhé části
vznikají LDL (Low Density Lipoproteins).
LDL obsahují 60-80% cholesterolu a jednu molekulu apo B-100. LDL zásobují buňky
cholesterolem. Pomocí apo B-100 se váží na hepatocyty a buňky periferních tkání.
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Po proniknutí endocytózou do buňky se LDL částice štěpí na aminokyseliny, FFA a
cholesterol.
Místem syntézy HDL (High Density Lipoproteins) je tenké střevo a játra. Také vznikají
odštěpením od LP bohatých na TG. Nascentní HDL mají tvar disku a obsahují hlavně
fosfolipidy a apolipoproteiny A-I a A-II. Z nich vznikají HDL3. Jejich jádro je dále
obohacováno o estery cholesterolu a tvar se mění na kulovitý. Přenosem z jiných lipoproteinů
se

povrch

HDL

obohacuje

o

volný

cholesterol,

fosfolipidy

a

apolipoproteiny

C-II, C-III a E, čímž vzniká podtřída HDL2. Teprve ta je schopna být donorem esterů
cholesterolu a apolipoproteinů C a E pro chylomikrony a VLDL .
2.1 Apolipoprotein E
Apolipoprotein E je glykoprotein s molekulovou hmotností 34 kD. Je syntetizovaný
v játrech, mozku a v jiných buňkách. Tvorba apolipoproteinu E v monocytech je podstatou
reversního transportu cholesterolu. Apolipoprotein E je součástí všech lipoproteinů mimo
LDL . Jeho základní funkcí je vázat chylomikronové a VLDL remnanty. Pracuje jako ligand
s vysokou afinitou pro Apo B a Apo E receptory (Jawien 2004).
Gen pro apolipoprotein E se běžně vyskytuje ve třech alelách označovaných ε2, ε3, ε4,
které kódují odpovídající izoformy proteinu označované E2, E3, E4. Izoformy se navzájem
odlišují aminokyselinovým složením v pozicích 112 a 158.
Nejběžnější izoformou apolipoproteinu E je Apo E3, která

je charakterizována

přítomností aminokyseliny cysteinu v pozici 112 a Arg v pozici 158. Izoforma Apo E2 je
charakterizována cysteinem v pozicích 112 i 158, izoforma Apo E4 argininem v pozicích 112
i 158.
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3. Struktura aorty
Aorta a její hlavní větve jsou velké tepny elastického typu. Makroskopicky vidíme na
čerstvém řezu žlutavé zbarvení, podmíněné přítomností elastických vláken. Stěna elastických
arterií je v poměru k luminu daleko tenčí než u tepen svalového typu, je ale pružná a
rezistentní. Aotra je složena ze tří vrstev intimy, medie a adventicie. Z hlediska vzniku
aterosklerózy je nejdůležitější intima.
Intima aorty je u člověka silná 80-140 mikrometrů a skládá se z endotelu a
subendotelové vrstvy. Endotelové buňky jsou polygonální formy. Pod endotelem je vrstva
plochých rozvětvených mesenchymálních buněk. Zevněji se nacházejí fibroblasty.
Subendotelová vrstva dále obsahuje hladké svalové buňky, kolagenní fibrily, podélně
probíhající jemná elastická vlákna a intersticiální amorfní hmotu.
Tunica media je

silná až 500 mikrometrů. Je tvořena z koncetricky probíhajících

spirálovitých elastických blanek s fenestracemi. Jsou vyplněné pojivem, které obsahuje
fibroblasty a kolagenní vlákna (převážně typu III), a hladkými svalovými buňkami. Hladké
svalové buňky jsou krátké, široké nebo nepravidelně rozvětvené.
Tunica adventicia je u aorty tenká, jen 200-300 mikrometrů. Vnitřní část plynule
navazuje na medii a část zevní spojuje s okolím. Adventicie se skládá z kolagenního vaziva
(převážně typu I), obsahuje i longitudinální elastická vlákna a myocyty. Zevní vrstva
adventicie obsahuje kromě kolagenu i cirkulární elastická vlákna, dále cévní a nervové
zásobení a lymfatické cévy.
Cévní endotel je složený z jedné vrstvy endotelových buněk, které vytvářejí bariéru
mezi cirkulující tekutinou a tkáněmi. Za fyziologických podmínek je selektivně propustný pro
molekuly, má netrombogenní a neadhezivní povrch. Zároveň je to metabolicky významný
orgán. Produkuje řadu látek, nezbytných pro regulaci hemostázy a homeostázy,
viz tabulka 3 (Špinar, 2003).
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FAKTORY

Vazoaktivní

Růstové

Vazokonstrikční

Vazodilatační

Endotelin

EDRF

Angiotenzin II

Prostacyklin

Tromboxan A2

Bradykinin

Prostaglandin H2

EDHF

Proliferační

Antiproliferační

PDGF

Heparansulfát

FGF

TGF-b

IGF-1

EDRF

Endotelin 1

Prostacyklin

Angiotenzin II

Hemokoagulační

Protrombické

Antitrombotické

Fibrinogen

EDRF

PAI

Prostacyklin

Tromboxan A2

t-PA

Endotelin 1

Trombomodulin

Adhezivní molekuly
ICAM-1
VCAM-1
Zánětlivé

E-selektin
P-selektin
Cytokiny

Tab. 3.1 Významné faktory tvořené endotelem (Špinar, 2003)
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4. Vznik a vývoj aterosklerózy
4.1 Teorie vzniku aterosklerózy
Ateroskleróza je degenerativní onemocnění cévní stěny. Dochází ke změnám intimy,
ve které se akumulují lipidy, krevní elementy a fibrózní tkáň. Tento proces je provázen
i změnami v medii.
V minulosti byl vznik aterosklerózy vysvětlován pomocí teorie lipidové a teorie
endoteliálního poškození.
Lipidová teorie- předpokládá, že hlavní a prvotní příčinou aterosklerózy je infiltrace
cévní stěny lipidy. Nejvýznamnější roli mají lipoproteiny LDL, které pronikají přímo
do endotelu artérií. Monocyty jsou schopny lipoproteiny LDL fagocytovat a odstranit.
Při zvýšeném množství LDL však dochází k intracelulárnímu hromadění lipidů, zejména
ve formě esterů cholesterolu. Makrofágy a hladké svalové buňky se mění na pěnové buňky.
Teorie endotelového poškození- narušení endotelu je prvotní příčina vzniku
aterosklerózy. Na poškozeném endotelu adherují trombocyty a uvolňují růstové faktory, které
vedou k proliferaci hladkých svalových buněk. Dochází i ke zvýšení tvorby kolagenu
a elastických vláken v extracelulární matrix. Dojde k aktivaci monocytů a rozvoji
aterosklerózy. Hromadění lipidů je až sekundární (Klener, 2001).
V současnosti vysvětlujeme vznik aterosklerózy spojením těchto dvou teorií, kterých se
účastní i procesy zánětlivé a imunitní.
4.2 Aterogeneze
Iniciací aterogeneze je vznik endoteliální dysfunkce. Zdravá endotelová výstelka je
relativně neprostupná. Dojde-li však k jejímu poškození, zvýší se její permeabilita jak pro
lipoproteinové částice, tak i pro buňky imunitního systému. Iniciaci aterosklerotického
procesu představuje akumulace LDL v intimální vrstvě arterií. K transportu LDL částic do
cévní stěny dochází pomocí transcelulárního transportu. LDL částice se váží na proteoglykany
mezibuněčné hmoty pomocí apolipoproteinu B. Během tohoto procesu dochází k oxidaci
LDL .V menší míře dochází k oxidaci v plazmě, ale podstatná část oxidace probíhá v intimě
arterie. V intimě je zvýšené riziko oxidačního poškození, protože je nižší aktivita
antioxidačních procesů. Na oxidativních modifikacích LDL se podílí řada oxidativních
systémů. LDL jsou modifikovány kyslíkovými radikály produkovanými endotelovými
12

buňkami a makrofágy. Mohou být modifikovány i myeloperoxidázou či lipooxigenázou.
Pozměněné LDL částice snadněji pronikají pod endotel.
Oxidované LDL částice jsou vychytávány a odstraňovány monocyty. Oxidované LDL
částice ovlivňují genovou expresi v hladkých svalových buňkách v intimě cévní stěny i
v přilehlých endotelových buňkách. Výsledkem je tvorba některých cytokinů a adhezivních
molekul na endotelových buňkách (VCAM-1, ICAM-1, P-selektin, E-selektin). V tomto místě
cévní stěny se zachytí monocyty a začnou pronikat endotelem a bazální membránou
do intimy. Monocyty se v intimě mění na makrofágy, které fagocytují přítomné lipoproteiny
(Nečas, 2004). Za fyziologických podmínek jsou makrofágy schopné po splnění úkolu
vycestovat zpět do cirkulace. Pokud jsou však makrofágy přeplněné modifikovaným LDL,
jejich pohyb se zpomalí a nejsou již schopny vycestovat. Dochází ke koncentraci naplněných
makrofágů. Makrofágy obsahují v buněčné membráně receptory, pomocí kterých zachycují a
přijímají modifikované LDL. Tyto receptory nazýváme „scavenger“ receptory.
Makrofágy a endotel produkují některé růstové faktory (PDGF, TGF-β), které vedou
k migraci hladkých svalových buněk z medie do intimi. Hladké svalové buňky zde tvoří
kolagen, elastická vlákna a proteoglykany. Také fagocytují LP. Spolu s přeplněnými
makrofágy dávají vznik pěnovým buňkám. Pěnové buňky jsou základními elementy tukových
proužků.

Obr. 4.2.1 Tukový proužek
Tukové proužky jsou první makroskopicky pozorovatelné změny v intimě velkých cév
(obrázek 4.2.1). Jsou žluté barvy a neprominují do lumenu cév. Jsou v úrovni intimi nebo jen
nepatrně vyvýšené. Nemohou tak významně ovlivnit průtok krve. V některých tukových
13

proužcích dochází k reverzibilním změnám, které mohou mít za následek i úplné vymizení
proužku (Šteiner, 2006).Tukové proužky se dále vyvýjejí v aterosklerotické pláty. Dle složení
je můžeme rozdělit na fibrózní a ateromový plát. Fibrózní plát je tvořen převážně kolagenním
vazivem a obsahuje méně lipidů. Má tuhou konzistenci a světlešedou barvu. Ateromový plát
má vyšší obsah lipidů a v centru ložisko bohaté na cholesterol a jeho estery. Má měkčí
konzistenci a žlutavou barvu.
Mikroskopicky má rozvinutý plát poměrně složitou strukturu. Na straně do lumenu cévy
je fibrózní čepička. Nejvrchnější vrstvu čepičky tvoří endotel. Pod ní jsou proliferované
hladké svalové buňky, makrofágy, pěnové buňky a extracelulární matrix. Nakumulované
buňky ve středu ložiska podléhají nekrotickým změnám a vytvářejí jádro plátu. To obsahuje
nekrotický materiál, který se skládá z buněčné drti bohaté na lipidy, často s krystaly
cholesterolu, a menším množstvím pěnových buněk. V okolí nekrotického jádra se mohou
nacházet pevné sloučeniny vápníku (Hulín, 2005).
Makrofágy produkují metalloproteinázy (kolagenázy, elastázy a stromelisiny), které
oslabují fibrózní kryt a rozpouštějí kolagenní matrix plátu. Prozánětlivé cytokiny (IFN-γ),
produkovaný T lymfocyty, inhibují syntézu kolagenu hladkými svalovými buňkami a jejich
proliferaci. Plát je tak snáze náchylný k prasknutí a odhalení vysoce trombogenního obsahu
plátu (Dvořáková, 2004). U těchto degenerativních změn (ruptura, ulcerace) následně dochází
k adherenci trombocytů, agregaci, trombóze a současné organizace trombu (Klener, 2001).
Ateroskleróza nepostihuje pouze intimu, ale i medii. Pod aterosklerotickým plátem
medie atrofuje a vazivově se mění. Vasa vasorum z adventicie proniká celou šíří medie a
zásobuje aterosklerotické pláty.
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5. Scavenger Receptory
Scavenger receptory (SR) jsou glykoproteiny na povrchu buněk, které vážou široké
spektrum látek např. modifikované proteiny, polysacharidy, polyribonukleotidy, fosfolipidy
a mnoho dalších molekul.
Tyto receptory byly nalezeny na makrofágách, kde vážou oxidované LDL částice
(obrázek 5.1). Oxidované LDL částice mají důležitou úlohu při tvorbě pěnových buněk během
aterogeneze (Steinberg, 1997).
Pomocí biochemických a molekulárních metod byly identifikovány a charakterizovány
tři strukturálně odlišné třídy SR: SR-A, SR-B a SR-C. Třídu SR-A dále dělíme na tři podtřídy,
které se vyskytují zejména u savců. Třídu SR-C na podtřídy, které byly objeveny u makrofágů
Drosophily melanogaster. Všechny podtřídy SR-A a třída SR-CI váží mnoho rozmanitých
látek např. modifikované proteiny, polysacharidy, mikrobiální toxiny či polynukleotidy
(Krieger, 2001). Široká vazebná specifita SR na makrofázích má zřejmě vliv na patologické
procesy, kterých se makrofágy účastní.
Velmi zásadní úlohu v metabolismu lipidů mají SR třídy BI (SR-BI). Jsou lokalizované
na povrchu hepatocytů a makrofágů. SR-BI vážou modifikované lipoproteiny, serum albumin,
fosfolipidy a apoptické buňky (Krieger, 2001). SR-BI také váže HDL, LDL a VLDL částice
s vysokou afinitou (Acton, 1996). SR-BI je molekula, která je schopna zprostředkovat
selektivní přesun cholesterolu na HDL. Tento přesun je velmi důležitý při metabolismu
lipoproteinů, zahrnující transport cholesterolu z plazmatického HDL do hepatocytů či jiných
tkání bez narušení a degradace HDL (Glass, 1983).
SR-BI usnadňuje buněčný přenos cholesterolu. Ten je přenášen z hydrofóbního jádra
lipoproteinů na povrch buňky. Po tomto transportu se lipoproteinová částice vrací zpět
do extracelulárního prostoru. SR-BI může přenášet i neesterifikovaný cholesterol a
fosfolipidy mezi HDL a buňkami. Selektivní přenos zahrnuje účinný transport esterů
cholesterolu z hydrofóbního jádra bez apolipoproteinů na povrchu (Krieger, 2001).
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Obr. 5.1 Scavenger receptory

Mnoho studii nahlíží na SR-BI z různých pohledů a poskytují řadu důkazů o významu těchto
receptotů v metabolismu HDL. Výzkum vazby HDL na SR-BI, afinity a selektivního přenosu
cholesterolu, exprese SR-BI v játrech, placentě či žloutkovém vaku a také vliv SR-BI v jiných
tkáních (Acton, 1996; Landschulz, 1996; Hatzapoulos, 1998; Rigotti, 1999).
V procesu aterogeneze mají SR-BI jednoznačnou úlohu. Receptory SR-BI umožňují
obousměrný tok cholesterolu, který závisí na gradientu cholesterolu uvnitř a vně buněk
(Van Eck, 2005). SR-BI jsou zřejmě zodpovědné za přeměnu monocytů na makrofágy a
následnou přeměnu makrofágů na pěnové buňky (Lesná, 2006). SR-BI mají proaterogenní
účinek, neboť vážou oxidované LDL částice. Zároveň

jsou zapojeny v reverzním

transportu cholesterolu

účinek.

a mají

tedy

i

protiaterogenní

Bylo

prokázané

na knockout myších, že zvýšená exprese SR-BI vede k redukci aterosklerózy. Exprese je
závislá na výlevu cholesterolu z arteriální stěny, jeho transportu pomocí HDL a následné
navázání HDL na SR-BI.
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6. Reverzní transport cholesterolu
Reverzní transport cholesterolu (RTC) je proces, při kterém dochází k odstraňování
nadbytečného cholesterolu z buněk. Specifickými mechanismy je cholesterol odváděn do
jater, kde je odbouráván. RTC je důležitý pro udržení rovnováhy cholesterolu v buňkách,
neboť tvoří protiváhu transportu cholesterolu do buněk. Významnou roli v RTC má HDL
částice. Jelikož byl tento proces pozorován i na makrofázích v aterosklerotických plátech, kde
dochází k hromadění lipidů, může mít studium RTC velký význam při hledání nových
léčebných postupů u aterosklerózy.

6.1 HDL
HDL částice je velmi důležitá v RTC, neboť je to jediná částice schopná vázat
cholesterol z periferních buněk (Funke 1997). Částice HDL jsou velmi heterogenní. Obsahují
lipidovou složku, apolipoproteiny, proteiny a enzymy zprostředkující výměnu lipidů mezi
lipoproteiny,

lecitin cholesteroltransferázu (LCAT), která katalyzuje esterifikaci volného

cholesterolu a cholesterolestertransferprotein (CETP), umožňující vzájemnou výměnu
nepolárních lipidů mezi jednotlivými lipoproteiny.
Apolipoprotein A1

je

hlavním

apolipoproteinem

HDL

a

hlavní

příjemce

neesterifikovaného cholesterolu z periferních buněk (von Eckardstein, 1993, Forte, 1993).
Další důležitou součástí jsou fosfolipidy. Dle množství fosfolipidů je můžeme rozdělit na
tzv. lipid poor Apo A1 (apolipoprotein A1 s malým množstvím fosfolipidů) a na tzv. lipid free
Apo A1. Lipid free Apo A1 je méně stabilní, neboť v plazmě snadno a rychle asociuje se
zralými HDL.
HDL částice mají protiaterogenní účinek. Nízká hladina HDL může být jednou z příčin
vzniku aterosklerózy, protože nedochází k dostatečnému odvádění cholesterolu ze stěn arterie
(Rader, 2006).

6.2 ABCA1
ABCA1 receptor patří do rodiny ATP-binding cassette receptorů, které transportují
molekuly skrz buněčnou membránu. ABCA1 je produkován mnoha tkáněmi, hlavně játry
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a makrofágy. Tento receptor zajišťuje přenos cholesterolu a fosfolipidů membránou z buňky.
Molekula cholesterolu se pak váže na apolipoprotein A1. Exprese genu kódujícího ABCA1
receptor je řízena jaterními receptory X. Regulace je závislá na celkovém množství
cholesterolu v buňkách. Při zvýšené koncentraci dochází k zvýšení exprese ABCA1
receptorů.
6.3 Mechanismus
První fází RTC je hydrolýza esterů cholesterolu pomocí cholesterylesterhydrolázy.
Estery cholesterolu se nacházejí v cytoplazmě buňky a po hydrolýze je volný cholesterol
transportován k membráně buňky. Transport přes membránu je zajištěn ABCA1 receptory,
SR-BI, volnou difuzí cholesterolu či jinými trasportéry. Transport pomocí ABCA1 je aktivní a
vyžaduje dodání energie ve formě ATP. Transport pomocí SR-BI je pasivní a nevyžaduje
dodání energie. Po navázání lipid free Apo A1 částic na receptory nejprve dojde k jejich
obohacení o fosfolipidy a tím vytvoření stabilnějších lipid poor Apo A1. Poté dojde k přenosu
cholesterolu a navázání na Apo A1. Vznikají tak preβ-HDL částice. Určité množství
preβ-HDL částic vniká přímo odtržením od LP bohatých na TG.
V následném kroku RCT je cholesterol esterifikován pomocí LCAT. Původně polární
molekuly volného cholesterolu pokrývající povrch HDL částice se mění na hydrofóbní estery,
které se přesouvají do jádra částice. Tím vzniká sférická částice HDL3 obsahující nepolární
jádro (Lesná, 2006).
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Obr. 6.1 Reverzní transport cholesrerolu

Částice HDL3

jsou dále obohacovány o cholesterol a fosfolipidy z VLDL

a chylomikronů. Ty jsou přenášeny pomocí fosfolipid transfer proteinu. Vznikají tak částice
HDL2. V plazmě se na HDL2 váže CETP. CETP zajišťuje výměnu esterů cholesterolu z HDL
s triacylglyceridy z LP obsahujících Apo B. HDL2 jsou pak hydrolyzovány jaterní lipázou.
V závěrečné fázy RTC se HDL2 vychytávají v játrech, kde se vážou na SR-BI. Po odebrání
cholesterolu se částice uvolní a je opět schopná vázat lipidy. HDL2 se také mohou vázat na
LDL receptor related protein (LRP), který vychytává lipoproteiny, které na sobě nesou
apolipoprotein E. Ten je obsažen i v HDL. LRP také odstraňují cholesterol obsažený
v lipoproteinech, které se účastnily výměny esterů cholesterolu a TG pomocí CETP.
Kombinací CETP a jaterní lipázy je HDL2 částice regenerovaná na částice HDL3, preβ-HDL,
lipid poor Apo A1 a lipid free Apo A1 (Berti, 2005). Obr.6.1.
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7. Myš Apo E knockout

7.1 Objev Apo E knockout myši
Do roku 1992 byly používány jako model kmeny myší, které jsou rezistentní vůči
ateroskleróze. Pro výzkum nebyly příliš vhodné, neboť jejich lipidový profil byl zcela odlišný
od lidského. Po podání diety s vysokým obsahem cholesterolu se u nich rozvinula
hyperlipidémie a došlo k tvorbě aterosklerotického plátu. Léze se tvořily pouze v oblasti
kořene aorty, byly malé a obsahovaly pěnové buňky a lipidy. Tato morfologie plátu byla
velmi odlišná od lidského. Lidský plát obsahuje navíc pozměněné endoteliální buňky, buňky
hladkého svalstva a vznikající fibrózní tkáň. Z fibrózní tkáně dále vzniká fibrózní čepička,
která kryje nekrotické jádro (Wouters, 2005).
V roce 1992 došlo k vytvoření Apo E knockout myší ve dvou laboratořích nezávisle
na sobě pomocí cílené genové inaktivace (Karen, 2004).
Apo E knockout myši mají pětkrát vyšší hladinu plasmatického cholesterolu oproti
normálním hodnotám. Hodnoty HDL jsou nižší. Tvoří pouze 45% normální hladiny. Hladina
TG je zvýšená o 68%. Tyto hodnoty jsou nezávislé na věku a pohlaví zvířete (Jawien, 2004).
Při podání diety s vysokým obsahem cholesterolu se hladina plasmatického cholesterolu zvýší
až osmkrát oproti normálním hodnotám (Plump, 1992).
Podání diety s vysokým obsahem cholesterolu vede k následnému rychlejšímu procesu
tvorby aterosklerotického plátu.
Rozdíl mezi lidským a myším lipidovým profilem spočívá v množství cholesterolu
vázaného na lipoproteiny. U lidí je většina cholesterolu vázaná na LDL, u myší na HDL.
U Apo E knockout myší je převaha LDL, proto je tento model vhodný pro výzkum
aterosklerózy.
Dlouhodobé studie aterosklerózy u Apo E knockout myší ukázaly podobný slet událostí
při tvorbě plátů jako u lidí. Ve stáří 5-6 týdnů u myší dochází k adhezi monocytů
na nesmáčivý endoteliální povrch aorty. Ve stejném věku zvířete dochází k transendoteliální
migraci krevních monocytů. Ve věku 6-10 týdnů se začíná rozvíjet lipidový proužek složený
z pěnových buněk a buněk hladkého svalstva. Poté dochází k rychlému rozvoji plátu. Vytváří
se nekrotické jádro obklopené buňkami hladkého svalstva. Extracellulární matrix obsahuje
kolagen a elastin.V pokročilém stádiu dochází na povrchu plátu k tvorbě fibrózní čepice. Ta je
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složena převážně z buněk hladkého svalstva. Extracelulární matrix obsahuje v blízkosti
čepice pěnové buňky (Jawien, 2004). Ke kalcifikaci a atrofii medie dochází ve věku 32 týdnů.
Hlavní rozdíl mezi lidským a myším modelem je v ruptuře plátu. U lidí je tento proces
častý a vede k závažným komplikacím. U myší nebyl pozorován. Příčina může být v průměru
aorty. Tak jak klesá průměr cév, tím exponenciálně roste povrchové napětí. U myší je vysoké
povrchové napětí, proto zřejmě nedochází k ruptuře plátu.
7. Dieta
Iniciaci a rozvoj aterosklerózy u normálních myší bylo možné urychlit podáváním diety
s vysokým obsahem lipidů a cholesterolu. Tato dieta ale obsahovala cholin, který je pro myši
toxický. Myši ztrácely hmotnost a často umíraly na respirační infekce.
Typ diety, tzv.Western type, obsahuje 21% tuku, 0.15% cholesterolu a žádný cholin. Po
podání dojde k nárůstu plasmového cholesterolu dvakrát u neupravených myší a více jak
třikrát u Apo E knockout myší. Při podávání této diety dochází k tvorbě plátu v mnohem
nižším věku zvířete, proces aterogeneze je rychlejší (obrázek 7.1). Bylo pozorováno až
trojnásobné zvětšení plátu (Nakashima, 1994).

Obr. 7.1 Tvorba plátu u myší s normální a Western type dietou (Jawien, 2004)
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Apo E knockout myši jsou využívané pro identifikaci genů podílejících se na vzniku
aterosklerózy, pro vysvětlení různých buněk účastnících se aterogeneze, pro identifikaci
faktorů ovlivňujících aterosklerózu a pro vývoj léčebných prostředků, které by zabránily
v rozvoji aterosklerózy.
7.3 Využití Apo E knockout myší
Imunitní systém:
Úloha endoteliálních buněk, hladkých svalových buněk a makrofágů je celkem dobře
dokumentovaná v mnoha pracích. V aterosklerotických plátech Apo E knockout myší byla
prokázána přítomnost T-lymfocytů a cytokinu IFN-γ, který je produkován T-lymfocyty.
Při zkřížení Apo E knockout myší s IFN-γ receptor deficientními došlo k poklesu lipidů
o 60 %, zvýšil se obsah kolagenu a celkově došlo k významné redukci plátu. Tato studie
ukazuje, že IFN-γ má stimulující vliv na aterogenezy. Při terapeutickém podání inhibitorů
IFN-γ by mohlo docházet k potlačení aterogeneze či tvorbě „pouze“ stabilnějších plátů
chudých na lipidy. Tyto studie se shodují s nálezy na lidských plátech a ukazují, že model
Apo E knockout myší je vhodný pro studium role T-lymfocytů a IFN-γ v aterogenezy
(Gupta, 1997).
Infekce:
Infekce Chlamydií pneumoniae může být významným činitelem v rozvoji aterosklerózy.
Na Apo E knockout myších

byl prokázán její negativní vliv

na funkci endotelu.

Chlamydie pneumoniae vyvolává lokální infekci a zánět v arteriální stěně. Dojde tak
k narušení funkce endotelu a následné migraci monocytů, hladkých svalových buněk a vzniku
pěnových buněk (Liuba , 2000).
Infikování Apo E knockout myší Toxoplasmou gondii vede k redukci plasmatického
cholesterolu a lipoproteinů (LDL, VLDL). Dochází však ke zvětšení aterosklerotického plátu,
zvýšení počtu zánětlivých buněk a zvýšení koncentrace IFN-γ. Toxoplasma gondii urychluje
rozvoj plátu, stimuluje zánětlivé procesy a zvyšuje oxidativní stres (Portugal, 2004).
K iniciaci aterosklerózy u myší Apo E knockout infikovaných cytomegalovirem dochází
na podkladě zvýšené exprese látek účastnících se aterogeneze. Dochází ke zvýšené expresi
specifických proatherogenních chemokinů, které vedou ke zvýšení hladiny monocytů a
T-lymfocytů ve stěně arterie (Burnett, 2004).
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Mnoho studii zabývajících se různými infekčními agents potvrzují zvýšené riziko
vzniku aterosklerózy.
Alzheimerova choroba:
Apolipoprotein E má zřejme důležitou roli v patologii Alzheimerova choroby. Zejména
jeho izoforma E4. Použitím Apo E knockout myší bylo ukázáno, že apolipoprotein E je
důležitým kofaktorem při tvorbě neurodegenerativních ložisek v mozku (Brendza, 2002).
Diabetes mellitus:
Myši

Apo E knockout

jsou

používány

pro objasnění

vlivu

hyperglykémie

na aterogenezy. Po vyvolání hyperglykémie u myší Apo E knockout došlo ke zvýšení hladiny
plazmatického cholesterolu a tvorbě plátu v mnohem mladším věku zvířete (Naka, 2004).
NO syntáza:
Oxid dusnatý (NO) je produkovaný NO syntázou v endotelu. NO inhibuje adhezi
monocytů, snižuje propustnost endotelu, inhibuje migraci a proliferaci hladkých svalových
buněk. Aktivita NO je protiaterogenní. Při působení patologických faktorů (hyperlipidemie,
hypertenze, diabetes atd.) dojde k dysfunkci NO syntázy a převáží produkce superoxidu
nad produkcí NO. Superoxid se účastní modifikace lipidů, zvýšení buněčné proliferace a
aktivace metalloproteináz, které vedou k destabilizaci plátu. Superoxid je považován za velmi
proaterogenní molekulu. Pro studium NO syntáz jsou používány Apo E knockout myši,
u nichž dochází k dysfunkci NO syntázy a zvýšené tvorbě superoxidu vlivem hyperlipidémie
(Kawashima, 2004; Huang, 2000).
Metalloproteináza:
Aktivita

mettaloproteináz

(MMP)

spočívá

v degradaci

molekul

obsažených

v extracellulární matrix. MMP mohou být inhibovány endogenními tkáňovými inhibitory
mettaloproteináz (TIMP). Proteolytické aktivity v extracellulární matrix jsou výsledkem
rovnováhy mezi MMP a TIMP. Apo E knockout myši jsou používané pro výzkum inhibice
MMP aktivity. Došlo ke snížení migrace hladkých svalových buněk a makrofágů, celkově
ke snížení objemu plátu a snížení rizika komplikací jako ruptuta plátu či vznik aneurismat.
Stále však není plně objasněna aktivita MMP a TIMP v procesu aterogeneze (Bendeck, 2002).
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Farmakologické studie:
Model Apo E knockout myši je využíván pro vývoj a testování léků, které mohou
ovlivnit proces aterogeneze. Farmakologické studie se zabývají působením léků ovlivňující
hladinu lipidů v plazmě, krevní tlak, diabetes, zánět arteriální stěny, reverzní transport
cholesterolu, absorpci cholesterolu v játrech či adhezi leukocytů.
Apo E knockout myši mají velmi důležitou roli pro výzkum aterosklerózy. Jsou
výborným modelem pro zkoumání procesů, které mají zásadní vliv na vývoj tohoto
onemocnění u lidí.
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8. Závěr
Tato práce poskytuje základní přehled metabolismu lipidů, přehled dosavadních
poznatků o vzniku a vývoji aterosklerózy s bližším zaměřením na scavenger receptory a
reverzní transport cholesterolu a seznámení s modelem aterosklerózy – myš Apo E knockout.
Objevem

Apo E knockout

myší

nastal

zlom

ve výzkumu

aterosklerózy.

U Apo E knockout myší dochází k samovolnému vytvoření aterosklerotického plátu.
Lipidový profil a proces aterogeneze je témeř identický s lidským. Tento model se tak stal
velmi rychle využívaný v mnoha směrech výzkumu.
Z mnoha studií prováděných na Apo E knockout myších vyplívá, že existuje mnoho
cest, kterými by bylo možno zabránit vzniku a rozvoji aterosklerózy.
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