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1. TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Ischemická choroba srdeční a patofyziologie aterosklerózy 

Podkladem ischemické choroby srdeční jsou zejména změny na koronárních arteriích, které 

způsobují akutní nebo chronickou restrikci až úplnou eliminaci průtoku krve. Nejčastější 

příčinou takového postižení koronárních arterií je ateroskleróza - chronické multifaktoriální 

onemocnění cévní stěny, které je charakterizováno tvorbou aterosklerotických plaků (Mendis, 

2011). Následkem tohoto procesu je zúžení průsvitu cévní stěny. Kauzální etiologický faktor 

v rozvoji aterosklerózy představuje z patofyziologického hlediska endoteliální dysfunkce. 

Endoteliální dysfunkce je definována jako funkční poškození endotelu, charakterizované 

především ztrátou nesmáčivosti, propustností cévní stěny, nerovnováhou mezi vazoaktivními, 

hemokoagulačními a proliferaci ovlivňujícími působky. (Špinar a Vítovec 2003) Projevuje se 

sklonem k vazokonstrikci, vazospazmu nebo tendencí k trombóze. Endoteliální vrstva cévy 

může být chronicky poškozena mechanickými (např. hypertenze, střižní stres), chemickými 

(např. hypercholesterolemie, kyslíkové radikály, homocystein atd.) nebo biologickými činiteli 

(některé mikroorganismy). Na rozvoji procesu se podílí také střižní stres, který se 

prostřednictvím mechanotransdukce podílí na regulaci exprese některých genů včetně genů 

pro endotelin-1, NO syntetázu, chemotaktické proteiny a adhezivní proteiny (např. ICAM) 

(Opgenorth, 1995). Aktivace endoteliálních buněk, dysfunkce a strukturální změny endotelu 

vedou k subendoteliální retenci lipidových komponent z plazmy. Lipidy jsou modifikovány 

kyslíkovými radikály a enzymy, například myeloperoxidázou (MPO) a lipoxygenázou 

(Steinberg 2009). Počáteční funkční poškození a přítomnost modifikovaného LDL vede k 

infiltraci buněk do cévní stěny, zánětlivé reakci a následné vaskulární remodelaci (Lusis 

2000). Aktivované endoteliální buňky sekretují chemokiny (např. CCL2/MCP-1) a adhezivní 

molekuly (např. E- selectin a VCAM-1, ICAM-1), které umožňují kontakt leukocytů, 

monocytů s endotelem a aktivaci destiček. Aktivované destičky sekretují další chemokiny 
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(např. CCL5 a CXCL4) a dále zvyšují infiltraci tkáně zánětlivými buňkami (Gear 2003; 

Lievens 2011). Monocyty, T-lymfocyty a dendritické buňky (DC) jsou prvními zánětlivými 

buňkami, které obsahuje léze (Koltsova 2011). Modifikované LDL jsou v cévní stěně 

vychytávány makrofágy za tvorby pěnových buněk, které tvoří lipidové jádro ateromatozního 

plaku. Toto na lipidy bohaté jádro (nekrotické jádro) plaku překrývá fibrózní čepička. Je to 

vrstva, která dělí kompartment krve s koagulačními faktory od lipidového jádra s velkým 

trombogenním potenciálem. Tloušťka fibrózní čepičky determinuje náchylnost léze k ruptuře. 

Společnými charakteristikami takto vulnerabilního plaku je tenká fibrózní čepička (50 – 65 

um), rozsáhlé lipidové jádro, rozsáhlá infiltrace zánětlivými buňkami, nízká proliferace buněk 

hladké svaloviny, případně kalcifikace. (Lusis 2000) Množství syntetizovaného kolagenu 

buňkami hladké svaloviny také determinuje tloušťku fibrózní čepičky. Z toho vyplývá, že 

rovnováha mezi syntézou a štěpením proteinů extracelulární matrix hraje významnou roli ve 

stabilizaci fibrózní čepičky. Ruptura fibrózní čepičky a kontakt trombogenního materiálu 

(např. tkáňového faktoru produkovaného makrofágy) s cirkulací vede ke vzniku trombu 

(Lusis 2000). Podle hloubky primární aterosklerotické leze je ruptura podkladem murální 

nebo okluzivní koronární trombózy a dynamické vazokonstrikce intimy (van der Wal 1994; 

Arbustini 1999). Aterosklerotická léze je zodpovědná za většinu akutních a také chronických 

koronárních příhod. U koronární nemoci jsou signifikantně zvýšené i další lokální i cirkulující 

působky včetně angiotenzinu II, endotelinu-1, matrix metaloproteináz, TNF alfa a dalších 

cytokinů jako IL-6 a IL-2 (Lerman 1991; Basaran 1993; Vaddi 1995; Noji 2001; Hojo 2002).  

 

Duální role buněk, která spojuje imunitní reakci a protrombogenní potenciál je daná jejich 

schopností regulace zánětlivého procesu, syntézy a degradace kolagenu a produkcí 

protrombogenních působků. Na rozvoji plaku a jeho progresi se velkou měrou účastní jak 

vrozená (nespecifická), tak adaptivní (specifická) imunitní odpověď.  



7 
 

1.1.1 Vrozená imunita v aterosklerotickém procesu  

Vrozená neboli nespecifická imunita je první obrannou linií a zahrnuje humorální bariéru 

(např. komplement) a buněčnou komponentu.  

 

1.1.1.1 Monocyty/makrofágy 

Monocyty jsou krátce žijícími mononukleárními fagocyty, které pocházejí z myeloidní linie a 

představují zhruba 3 – 8% celkového počtu leukocytů v cirkulaci (Woollard 2010). Existují tři 

hlavní skupiny monocytů: „klasické“ CD14
++

CD16
-
 - zánětlivé; „non-klasické“ 

CD14
+
CD16

++
 s expresí CX3CR a CCR5, a bez exprese CCR2; intermediální typ 

CD14
++

CD16
+
 CCR2

+
 (Weber 2008). Monocyty jsou naváděny do místa zánětu chemokiny a 

jejich receptory a díky interakci se selektiny (P- a E-selektin) adherují a „rolují“ po 

endoteliálních buňkách (Moore 2011). V průběhu rolování monocyty zvyšují expresi 

integrinů. Endoteliální buňky jsou také aktivovány k produkci chemokinů (např. CCL2) a 

proteáz. Interakci monocyt endoteliální buňka podporují destičky prostřednictvím exprese P-

selektinů. P-selektin z destiček je rovněž důležitý pro tvorbu komplexu, jenž podporuje 

vyplavení chemokinů (CCL2, CCL5), cytokinů (IL-1beta), aktivaci endoteliálních buněk, 

nábor leukocytů, rolování a transmigraci (Dole 2005; Dong 2000). Alternativní cestou vstupu 

zánětlivých buněk do stěny cévy je adventicie přes vasa vasorum. V průběhu 

aterosklerotického procesu narůstá počet monocytů, zejména pak zánětlivých, a infiltrace do 

plaku se zvyšuje s velikostí léze. Po prostupu do intimy jsou monocyty diferencovány do 

makrofágů prostřednictvím faktorů jako M-CSF („macrophage colony-stimulating factor“) a 

dendritických buněk (Moore 2011).  

Makrofágy mají fagocytární funkci, řídí jiné zánětlivé buňky prostřednictvím sekrece působků 

a jsou antigen prezentujícími buňkami (APC). Exprimují velké množství receptorů, které 
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umožňují aktivaci a polarizaci signálů. Jsou hlavními likvidátory modifikovaného LDL 

(zejména oxidovaného, případně glykovaného), který se ve stěně cévy za fyziologických 

okolností nenachází (Xu 2001). Procesy akumulace, příjmu a zpracování modifikovaného 

LDL jsou řízeny prostřednictvím sekrece proteoglykanů vážících lipoprotein. Mimo to je 

příjem LDL regulován makropinocytózou a scavengerovými receptory (SR), jako například 

SRA a CD36 (Suzuki 1997). Ve chvíli, kdy příjem modifikovaného LDL překročí výdej 

zpracovaných produktů, nebo je efluxní tok pozastaven, dochází k akumulaci lipidů a 

z makrofágů se stávají „pěnové buňky“. Po aktivaci produkují makrofágy/pěnové buňky 

cytokiny a chemokiny, které zvyšují zánětlivou reakci a dále regulují infiltraci monocyty a T-

lymfocyty. Mezi prozánětlivé cytokiny produkované makrofágy v aterosklerotických lezích 

patří IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, TNF a MIF, naopak protizánětlivými jsou IL-10, TGF-

beta1, BMP, GDF (Galkina 2009; de Jager 2011). Důležitými stimulátory této produkce jsou 

TLR2 a TLR4 (Bae 2009). Dalším modulátorem zánětlivé odpovědi makrofágů jsou nukleární 

receptory, mezi nimiž má významné postavení skupina receptorů RXR. Aktivace RXR alfa 

pomocí endogenních ligandů vede ke zvýšené produkci chemokinů CCL6 a CCL9 (Nunes 

2010), které zvyšují infiltraci leukocytů a zánětlivou odpověď. Tyto chemokiny dále ovlivňují 

hladiny IL-6 a MCP-1. Mezi geny, které jsou regulovány prostřednictvím RXR dále patří 

mimo jiné Apo A-I a Apo A-II (Desvergne 2007). Předpokládá se, že aktivace RXR receptorů 

má tedy proaterogenní funkci. 

Faktory jako protahovaný zánět v postižené cévě, sekrece růstových faktorů a oxidativní stres 

vedou k apoptóze nebo nekróze makrofágů (Duewell 2010). Tyto procesy včetně neefektivní 

fagocytózy apoptotických zbytků buněk makrofágů vyúsťují v tvorbu nekrotického jádra 

plaku souvisejícího se stabilitou/nestabilitou plaku. Mimo to k vulnerabilitě plaku přispívá 

produkce proteáz, jako MMP, elastáz a katepsinů, dále tPA, uPA, které jsou schopny 

degradovat extracelulární matrix (Skjot-Arkil 2010). V aterosklerotické lézi se nachází čtyři 
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typy makrofágů, jejichž funkce jsou shrnuty na obrázku (obr.). Makrofágy tedy ovlivňují 

tvorbu a rozvoj plaku prostřednictvím vlivu na homeostázu cholesterolu v plaku, zánět, tvorbu 

nekrotického jádra a degradaci extracelulární matrix. 

 

 

1.1.1.2 Neutrofily 

Neutrofily indukují rychlou neutralizaci a likvidaci patogenů pomocí endocytózy, produkce 

ROS, myeloperoxidázy (MPO) a proteolytických enzymů (obr. 1, 2). Jsou prvními buňkami, 

které infiltrují zánětlivou tkáň a za chronického stavu vyplavují proteázy a produkují velké 

množství volných kyslíkových radikálů (Liao 2012). Uvolňují mediátory zánětu, které 

aktivují samotné neutrofily a ostatní imunitní buňky. Ve vztahu k procesu a progrese 

aterogeneze je známo, že je počet neutrofilů v plaku asociován s jeho nestabilitou. Kromě 

MPO byly v souvislosti s aterosklerózou v cirkulaci detekovány také NGAL a alfa-defensiny 

(Hemdahl 2006), které mohou být využity v klinické praxi jako prognostické markery. 

Neutrofily dále ovlivňují progresi plaku prostřednictvím sekrece MMP a katepsinů, které 

degradují extracelulární matrix a přispívají tak k nestabilitě léze (Ionita 2010; Soehnlein 

2012). 
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1.1.2 Adaptivní imunita v aterosklerotickém procesu 

Adaptivní imunita zahrnuje vysoce specializované buňky. Odpověď tohoto systému je 

pomalá, je iniciována vrozeným imunitním systémem a vyžaduje prezentaci antigenu APC 

buňkami. Adaptivní imunita zahrnuje jak humorální, tak buněčné mechanismy.  

 

1.1.2.1 Dendritické buňky  

Dendritické buňky jsou profesionálními antigen-prezentujícími buňkami, které hrají roli 

v regulaci jak vrozené, tak adaptivní imunitní odpovědi (Koltsova 2011). Dendritické buňky 

pocházejí ze svých prekurzorů, ale mohou být diferencovány také z monocytů. Populace 

dendritických buněk je heterogenní a zahrnuje čtyři kategorie: konvenční (cDC), 

plazmacytoidní (pDC), z monocytů vzniklé DC a Langerhansovy buňky (Belz 2012). 

Z monocytů vzniklé DC jsou diferencovány prostřednictvím ligandů GM-CSF nebo TLR4. 

DC se v aterosklerotické lézi účastní jak procesu zpracování cholesterolu, tak i imunitní 

odpovědi. Za fyziologických okolností je v cévách přítomno malé množství DC, a to zejména 

v adventicii, i když malé množství se nachází i v intimě (Millonig 2001). V průběhu 

aterosklerotického procesu počty DC dramaticky narůstají, a to jak v intimě, tak v adventicii 

(Galkina 2006; Weber 2011). Akumulace DC v plaku se děje následujícími cestami: přímý 

nábor, lokální proliferace a/nebo porušený odsun. PreDC jsou přitahovány do cévní stěny 

poškozené endoteliální dysfunkcí stejně jako monocyty prostřednictvím exprese a sekrece 

receptorů, cytokinů a chemokinů (Koltsova 2011). V aterosklerotickém procesu mají DC řadu 

funkcí. Spolu s makrofágy akumulují lipidy a přispívají tak k iniciaci a progresi onemocnění. 

Vychytávání lipidů indukuje markery maturace DC, které umocňují prezentaci antigenu NK 

buňkám a T buňkám (Alderman 2002). V aterosklerotickém plátu se DC buňky nacházejí 

v bezprostřední blízkosti T buněk, což umožňuje buněčné interakce DC-T (Yilmaz 2006). 
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Lokálně aktivované DC migrují z plaku do lokálních lymfoidních orgánů (např. v adventicii - 

ATLO: arterial tertiary lymphoid organ) nebo distálních lymfatických uzlin, kde indukují 

aktivaci a proliferaci T buněk. T buňky pocházející ze sekundárních lymfoidních orgánů 

mohou však migrovat do plaku, kde jsou lokálně restimulovány DC buňkami (Llorda 2004). 

Dle současných poznatků mohou DC buňky profilovat imunitní reakci proaterogenním i 

ateroprotektivním směrem. Indukce TLR může vést jak k produkci prozánětlivých 

proaterogenních cytokinů jako IL-6, IL-12 a TNF (Hermansson 2010; Schieffer 2004; Zhang 

2006), ale také k produkci ateroprotektivního IL-10 (Samarasinghe 2006). DC dále produkují 

chemokiny, které ovlivňují infiltraci buněk do léze. Většina chemokinů slouží k přilákání T 

buněk, dále monocytů, paměťových T buněk, NK buněk a dalších DC buněk do místa zánětu. 

DC tedy ovlivňují aterogenezi produkcí cytokinů a chemokinů, prezentací antigenu a 

vychytáváním lipidů. Tyto procesy souvisí s perpetum lokálního zánětu a růstem plaku.  

 

1.1.2.2 T buňky 

Diferenciace CD4+ T buněk závisí na faktorech mikroprostředí, včetně signálů pocházejících 

od B buněk a cytokinů, které ovlivňují expresi transkripčních faktorů a determinují typ 

subpopulace T buněk (Th1, Th2, Th17, Treg, Tfh). Každá skupina produkuje specifické 

cytokiny a uplatňuje své jedinečné funkce v obraně. Th1, Th2, Th17 jsou kontrolovány 

prostřednictvím T-bet, GATA3 a RORγt, kdežto Tfh buňky jsou závislé na transkripčním 

faktoru Bcl-6. T buňky jsou transportovány do léze postižené cévní stěny paralelně 

s monocyty, kde mohou být aktivovány/reaktivovány (Hansson 1989). Klasicky je odpověď T 

buněk iniciována antigen prezentujícími buňkami (DC, makrofágy, B buňky), avšak v menší 

míře může být odpověď i antigenně nezávislá. Aterosklerotický plát kromě klasických APC 

obsahuje i další antigen prezentující buňky (např. buňky hladké svaloviny a endoteliální 
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buňky) (Jonasson 1985; Hansson 2006; Bobryshev 1998). Jednotlivé linie T buněk ovlivňují 

aterosklerotický proces různě (obr. 3). V plaku byly detekovány zejména CD4+ T lymfocyty, 

CD8+ a γδ T buňky. 

 

Th1 

Většina T buněk přítomných v aterosklerotických lézích je profilu Th1, které jsou 

charakterizovány produkcí vysokých hladin IFN-gama. IFN-gama zvyšuje infiltraci tkáně T 

buňkami a monocyty, zvyšuje vychytávání lipidů makrofágy vedoucí k tvorbě pěnových 

buněk, zvyšuje aktivaci APC včetně jejich MHC II exprese a zvyšuje sekreci cytokinů Th1 

(Harvey 2005, Hansson 1989). Tyto procesy vedou k expanzi aterosklerotického plaku, 

přispívají k jeho vulnerabilitě a ruptuře prostřednictvím inhibice proliferace a infiltrace buněk 

hladké svaloviny, snížení produkce kolagenu a zvýšené produkce proteolytických MMP. 

Sekrece IL-12 aktivuje Th1 transkripční faktory (STAT4 a T-bet) a up-reguluje expresi IFN-

gama za současné down-regulace IL-4 a IL-5 v T buňkách. Th1 zvyšují zánětlivou reakci a 

také progresi aterosklerotické léze prostřednictvím aktivace zánětlivých buněk a produkce 

prozánětlivých cytokinů, zejména pak INF-gama (Methe 2005). 

 

Th2 

Th2 buňky jsou málo zastoupeny v aterosklerotických lézích, jejich počty však stoupají u 

hyperlipidemie. Tyto buňky sekretují IL-4, IL-5, IL-10, IL-13. IL-4 řídí diferenciaci Th2 

prostřednictvím aktivace transkripčního faktoru GATA3 přes STAT6, což vede k následnému 

zvýšení produkce IL-4 a IL-5 a snížení produkce INF-gama (Mallat 2009). Pro Th2 

diferenciaci jsou klíčové i nukleární receptory RXR. RXR inhibují Th2 diferenciaci vedoucí 
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ke snížené produkci IL-4, IL-10 a IL-13, a naopak ke zvýšené produkci INF-gama. Mimo to 

je RXR heterodimerizačním partnerem pro velké množství nukleárních receptorů včetně RAR 

a VDR. Ligandy pro tyto receptory inhibují produkci IL-12 a podporují diferenciaci Th2. 

Předpokládá se, že role Th2 v ateroskleróze je ateroprotektivní, avšak výsledky výzkumu jsou 

stále nejednoznačné. Některé studie například přinášejí poznatky o proaterogenním efektu IL-

4. Naopak IL-13 a IL-5 mají ateroprotektivní charakter (King 2002; Cardilo-Ries 2012). 

Dosud zůstává tedy funkce Th2 v procesu aterosklerózy nejasná. 

 

Treg 

Přirozené T regulační buňky předcházejí autoimunitní reakci potlačením imunitní odpovědi 

Th1 a Th2. Treg se vyvíjejí v tymu nebo se mohou tvořit přímo ve tkáni jako tzv. indukované 

Treg (iTreg) za přítomnosti TGF-beta nebo IL-10. Treg jsou přítomny v plaku, kde je 

prokázána jejich protektivní role v rozvoji aterosklerózy. Tyto buňky sekretují velké množství 

TGF-beta a IL-10, avšak není jasné, zda ateroprotektivní funkce je dána přímo sekreci TGF-

beta nebo jinými imunosupresivnímu mechanismy (Ait-Oufella 2006; Fahlen 2005; 

Andersson 2010). K ateroprotektivnímu efektu přispívá i vlastní produkce IL-10 (Mallat 

2009; Caligiuri 2003). Regulační T buňky tedy hrají důležitou roli v rozvoji a progresi 

aterosklerotické léze prostřednictvím potlačení imunitní odpovědi. 

 

γδ T buňky 

Z celkového počtu T lymfocytů normální periferní cirkulace zahrnují γδ T buňky 1-5 % 

(Gober 2003). V časných stádiích imunitní odpovědi indukují tyto buňky maturaci DC a hrají 

významnou roli v protizánětlivém, protinádorovém a autoimunitním procesu (Ismaili 2002). 
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γδ T buňky exprimují v místech zánětu FasL, a indukují tak apoptózu cílových buněk. 

Rozpoznávají antigen přímo, avšak nevyžadují prezentaci prostřednictvím MHC proteinu 

nebo jiných molekul a nejsou závislé na zpracování antigenu (Roessner 2003). γδ T buňky 

jsou důležitými imunoregulačními buňkami prostřednictvím procesů vázaných na IL-17A a 

IL-23. IL-17A se podílí na homeostatické regulaci počtu neutrofilů, adheze buněk k endotelu 

a infiltraci neutrofilů do tkáně (Hu 2009; Cua 2010). Jejich role v procesu aterosklerózy není 

dosud plně objasněna. 

 

Th17 

 Buňky Th17 jsou přítomny v aterosklerotických lézích, ovšem názor na jejich funkci 

v procesu aterogeneze se různí. Jejich diferenciace je spuštěna především transkripčním 

faktorem STAT3, produkují IL-17, zejména pak IL-17a a IL-17F. Dosud byl publikován 

vztah zvýšené exprese IL-17 s nižším počtem makrofágů v lézi, vyšší proliferací buněk 

hladké svaloviny a fibrotickým fenotypem plaku, tedy fenotypem stabilního plaku (Lahoute 

2011). Zvýšená exprese IL-17 byla však asociována s komplikovanou, nestabilní a na lipidy 

bohatou lézí (Erbel 2011). Protektivní úloha Th17 byla naznačena v experimentu na 

modelových zvířatech, kterým byla aplikována protilátka anti-IL-17A, což vedlo k akceleraci 

aterosklerotického procesu (Gewaltig 2008). Dále byl publikován vztah plazmatické 

koncentrace IL-17A se zvýšenou agregací destiček u pacientů s akutním koronárním 

syndromem. Rozdíl ve funkci Th17 u aterosklerotických lézí je tedy vázán na míru buněčné 

infiltrace, destabilizace plaku a následné tvorby trombu. U stabilního plaku se zdá role IL-

17A protektivní. 
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CD8+ 

CD8+ T buňky jsou důležitou součástí buněčné imunity se schopností indukovat smrt 

infikovaných nebo nefunkčních buněk. Tyto buňky vyplavují cytotoxiny jako perforin, 

granzymy a granulysin, avšak také cytokiny jako INF-gama a TNF-alfa. CD8+ T buňky jsou 

přítomny v aterosklerotických lézích (Roselaar 1996; Gewaltig 2008). V časných lézích bylo 

detekováno nízké množství, avšak u komplikovaných lézí byly CD8+ buňky dominantním 

typem T lymfocytů. V současnosti byl zvýšený počet CD8+ v plaku asociován s větším 

rozsahem léze (Gewaltig 2008). Buňky CD8+ tedy hrají důležitou roli v rozvoji a progresi 

aterosklerotické léze. 

 

1.1.2.3 NK buňky 

NK buňky jsou schopny rozpoznání a likvidace široké škály cílových buněk, kterými jsou 

například transplantované, virem infikované, protilátkou značené, poškozené a 

transformované buňky (Kiessling 1975). Hlavními funkcemi těchto buněk je cytotoxicita a 

produkce cytokinů, zejména IFN-gama. NK buňky vykazují zvýšenou cytotoxicitu v případě 

aktivace cytokiny IL-2 a IL-15 (Wu 2003). V současnosti byl prokázán proaterogenní efekt 

NK buněk a jejich úloha ve vztahu k progresi onemocnění (Rogers 2008). 

 

 

1.1.2.4 B buňky 

B buňky hrají důležitou roli v humorální imunitní odpovědi. V aterosklerotickém plátu se B 

buňky nacházejí v menší míře, byly detekovány zejména v intimě. B buňky sekretují řadu 
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cytokinů (např. INF-gama, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 a IL-12), regulují produkci chemokinů 

(např. CXCL-12, CXCL-13, CXCL-19, CCL-21), disponují i antigen-prezentujícími 

vlastnostmi (Kyaw 2011; Harris 2000). Podle povrchového antigenu dělíme zralé B buňky do 

3 tříd: B1 s produkcí IgM, B2 s produkcí IgG a regulační B buňky (Kyaw 2011). Všechny 

zralé B buňky se mohou diferencovat do plazmatických buněk, avšak pouze z B2 buněk se 

stávají paměťové B buňky. Aterosklerotický plak obsahuje IgM a IgG ve všech stádiích 

rozvoje aterosklerotické léze (Yla-Herttuala 1994). OxLDL je vysoce imunogenní a anti-

oxLDL protilátky byly detekovány jak v aterosklerotickém plaku, tak v cirkulaci (Palinski 

1995; Tsimikas 2006). OxLDL specifické IgG titry korelují s aterosklerózou (Salonen 1992; 

Palinski 1995), kdežto oxLDL specifické IgM titry jsou asociovány s protektivní rolí (Shaw 

2000; Nilsson 2005) (obr. 3). IgM protilátky mají dle recentních studií antiaterogenní 

charakter, kdežto IgG odpověď je hodnocena jako proaterogenní. 

Stejně jako v případě T buněk i na úrovni B buněk existuje mechanismus regulace tlumící 

imunitní odpověď. Regulační B buňky modulují imunitní odpověď prostřednictvím sekrece 

IL-10 a TGF-beta, prostřednictvím prezentace antigenu nebo interakcí s ostatními buňkami 

(Mizoguchi 2006). Touto cestou mohou potlačit polarizaci Th1 a Th2, snížit prezentaci 

antigenu a sekreci prozánětlivých cytokinů DC nebo makrofágy.  

B buňky mohou na aterosklerotický plát působit jak na dálku (lymfatické uzliny a ATLO) tak 

přímo v lézi. Diferenciace B2 buněk může být mimo jiné zprostředkována aktivací 

patogenních T buněk, z čehož vyplývá, že různé podskupiny B-buněk mají odlišné dopady na 

rozvoj aterosklerózy. Dle publikovaných výsledků je proaterogenní role spojována 

s přítomností B2 buněk, kdežto B1 buňky mají spíše protektivní charakter. 
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1.1.3 Žírné buňky 

V aterosklerotickém plaku byly identifikovány i žírné buňky, a to zejména v místech ruptury 

plaku, eroze nebo hemoragie (Manthey 2011; Shah 2009; van der Wal 1994). Prozánětlivé 

cytokiny (TNF), histamin, tryptázy, leukotrieny, tromboxan a chimázy, které jsou sekretovány 

žírnými buňkami, indukují MMP a štěpení extracelulární matrix, vedoucí k destabilizaci plaku 

a/nebo hemoragii uvnitř léze (Seneviratne 2012; Kounis 2006). Mimo to aktivují žírné buňky 

celou řadu cílových buněk, jako buňky endoteliální, rezidentní monocyty/makrofágy, a 

infiltrující neutrofily. Dále přispívají také k procesům apoptózy makrofágů. 

Zvýšená akumulace zánětlivých buněk způsobuje extenzivní neovaskularizaci adventicie a 

intimy (Shah 2009).  

 

1.1.4 Srdeční buňky 

 Srdce se skládá ze syncytia kardiomyocytů a okolních buněk, z nichž většina jsou srdeční 

fibroblasty. Kardiomyocyty zahrnují pouze 30-40% celkové buněčné populace srdeční tkáně 

(Porter a Tuner 2009), za podmínek, kdy je jeden kardiomyocyt obklopen jedním nebo více 

fibroblasty, a jejich vzájemná souhra hraje důležitou roli při určování srdeční mechanické a 

elektrické funkce za fyziologických i patologických podmínek. Vzájemná spolupráce těchto 

buněk ovlivňuje parakrinní signály (cytokiny a růstové faktory), přímé interakce (konexiny a 

kadheriny) a nepřímé interakce (signální dráha integrinu prostřednictvím extracelulární 

matrix). 

Fibroblasty modulují mnoho mechanických, chemických a elektrických impulzů k dosažení 

homeostázy, přispívají ke koordinaci kontrakce, buněčných spojení a angiogeneze (Sabri 

2002). Dle současného pohledu jsou fibroblasty jedny z klíčových regulátorů struktury 

extracelulární matrix. Nejsou však pouhými producenty komponent extracelulární matrix, 
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jsou také hlavním zdrojem proteinů MMP a TIMP, které tuto strukturu modelují (D´Armiento 

2002). Za zánětlivých stavů je funkce fibroblastů modulována prostřednictvím stimulů, 

jakými jsou zejména cytokiny (např. IL-1) a růstové faktory. Tato stimulace vede k aktivaci 

migrace a proliferace fibroblastů s výslednou změnou produkce komponent ECM, hladin 

proteolytických MMP a inhibičních TIMP (Porter a Tuner 2009). Fibroblasty srdeční tkáně 

migrují do zánětlivé oblasti také jako odpověď na tkáňovou ischemii. Tento fakt podporuje i 

studie na zvířecích modelech infarktu myokardu, které potvrzují, že na remodelaci 

poškozeného myokardu se nepodílí pouze fibroblasty srdeční, avšak i fibroblasty pocházející 

z kostní dřeně (24 - 57% fibroblastů) (van Amerongen 2008). Proliferace fibroblastů, syntéza 

MMP a TIMP a remodelace ECM je dále přímo stimulována prostřednictvím angiotensinu II, 

který také stimuluje produkci prozánětlivých cytokinů (IL-1, IL-6, TNF-α, osteopontinu, 

endotelinu-1), a podílí se tak na remodelaci tkáně. Právě zvýšené lokální i cirkulující 

plazmatické hladiny angiotenzinu II, endotelinu-1, MMP, TIMP, TNF alfa a některých dalších 

cytokinů jako IL-6 a IL-2 jsou detekovány u infarktu myokardu i u koronární nemoci (Lerman 

1991; Noji 2001; Hojo 2002).  

 

1.1.5 Srdeční tkáň za patologických stavů  

Srdce je orgán s limitovanou kapacitou pro regeneraci a reparaci, přesto je nuceno adaptovat 

se na četné stresové impulzy. Závažným stresem pro buňky myokardu je ischemie a s ní 

spojená porucha buněčného energetického metabolismu. Více než 95 % energie, která je 

vyžadována pro optimální funkci kardiomyocytu, je získávána oxidativní fosforylací. 

Přerušení krevního toku vedoucí k ischemii, znamená přerušení dodávky kyslíku, výrazné 

snížení ATP a nastartování buněčných procesů vedoucích k přežití buňky nebo k její smrti 

(akutní nebo progresivní). U srdečních onemocnění byly popsány všechny typy buněčné 

smrti: autofagie, apoptóza a nekróza. 
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1.1.5.1 Hypoxie/ischemie 

Za normoxie je HIF-alfa syntetizován ve velkém množství, avšak je řízeně degradován, to 

znamená nestabilní a bez transkripční aktivity (Semenza 2012). HIF zahrnuje několik 

podjednotech, z nichž je HIF-1alfa exprimován konstitutivně, kdežto ostatní izformy jsou 

exprimovány tkáňově specificky (Semenza 2012). Řízení vysokého obratu HIF-alfa je závislé na 

hydroxylaci propylových reziduí prostřednictvím dioxygenáz (PHD1, PHD2, PHD3) a 

hydroxylaci reziduí asparaginu prostřednictvím FIH (Faktoru Inhibujícího HIF). Hydroxylovaný 

HIF alfa je ubikvitinizován prostřednictvím vazby ubikvitin-E3-ligázy (Kaelin 2008). 

Současně s hydroxylací reziduí asparaginu inhibuje transkripční aktivitu HIF díky blokádě vazby 

na transkripční ko-aktivátory p300/CBP (Zhang 2010; McNeill 2002; Kirshenbaum 1995). Za 

podmínek hypoxie je majorita dostupného kyslíku prostřednictvím oxidázy cytochromu C 

směřována k utilizaci do mitochondrií (Taylor 2010; Chua 2010; Hagen 2003). Aktivita 

hydroxyláz je tedy výrazně snížena a HIF je za těchto podmínek stabilizován a transkripčně 

aktivní. Cílovými geny pro HIF jsou stovky genů účastnících se adaptace na hypoxii podporou 

angiogeneze, glykolýzy, erytropoézy a dalších adaptivních mechanizmů.  

 

1.1.5.2 Autofagie 

Autofagie je jednou z klíčových stresem indukovaných buněčných drah, jež je 

charakterizována přesunem intracelulárních komponent, včetně mitochondrií a některých 

makromolekul, přes fosfolipidovou membránu (autofagozom) k degradaci do lysozomů 

(Luzio 2007; Levine 2008). Autofagie je vyvolávána podněty jako deprivace nutrientů, 

hypoxie, volné kyslíkové radikály, poškození organel a akumulace proteinových agregátů. V 

případě kardiovaskulárních onemocnění se tento typ buněčné smrti pravděpodobně vyskytuje 

u subletálních poškozených buněk nebo buněk v per-infarktových oblastech (Matsui 2007).  
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1.1.5.3 Apoptóza 

Apoptóza je ve zdravém srdci dospělého člověka velmi zřídkavým jevem. Studie uvádí 

přítomnost asi jednoho na 10 000 až 100 000 (0,01 až 0,001 %) kardiomyocytů, naopak v 

případě srdečního selhání bylo detekováno vyšší procento apoptotických buněk: 0,12 – 0,7 % 

u pacientů NYHA III a IV (van Empel 2005). U kardiomyocytů byly popsány obě cesty, 

vnější (řízená přes receptory smrti) i vnitřní dráha (mitochondriálně řízená), vedoucí 

k apoptóze buňky. Vnější apoptotická dráha je aktivována prostřednictvím FAS ligandu, TNF 

alfa nebo TRAIL, receptoru pro TNF (TNFR1), které jsou exprimovány v kardiomyocytech a 

podílí se na kardiovaskulární patofyziologii (Whelan 2010). TNF-alfa a Fas-ligand jsou 

vázány na své membránové receptory a tvoří cytosolický signální komplex. Tento komplex 

aktivuje iniciační kaspázy, které dále aktivují výkonné kaspázy. Vnitřní cesta je aktivována 

zejména prostřednictvím narušené oxidativní fosforylace, oxidativního stresu daného 

zvýšenými ROS a mechanismem, který vede ke změnám permeability vnější mitochondriální 

membrány kardiomyocytu (Whelan 2010; Lee 2009). Tyto změny vedou k uvolnění 

apoptogenních faktorů včetně chytochromu c, Smac, Htr2A a pro-kaspáz (Lee 2009). Funkce 

apoptózy u kardiovaskulárních onemocnění je stále předmětem zkoumání.  

 

1.1.5.4 Nekróza 

Nekróza je charakterizována morfologickými změnami buněk, poškozením plazmatické 

membrány, ztráty ATP a poškození organel. Narušení buněčné integrity a uvolnění buněčného 

obsahu vyvolává sekundární zánětlivou reakci s charakteristickými patologickými následky 

(Chan 2003). Nekróza je způsobena fyzikálním nebo chemickým traumatem buňky včetně 

mechanismů zahrnujících receptory smrti, ROS, Ca
2+

 stres a tranzitní porty mitochondrií 

(MPTP), a výrazně se podílí na patofyziologii kardiovaskulárních onemocnění 
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(Vanlangenakker 2008; Kroemer 2007). Výzkumy také naznačují, že část procesu nekrózy je 

regulována řízeným způsobem. Tato forma buněčné smrti je také známá jako kaspáza-

nezávislá buněčná smrt nebo nekroptóza (Holler 2000). Podkladem této regulace je tvorba 

komplexu deubikvitinované formy RIP-1 (receptor interacting protein-1) s kinázovou 

aktivitou s dalším zástupcem RIP rodiny - RIP-3 (Cho 2009). RIP-3 způsobuje 

mitochondriální dysfunkci a reguluje produkci ROS. Na základě posledních výzkumů je 

zřejmé, že tato cesta může být terapeuticky ovlivněna alosterickými inhibitory kinázové 

aktivity RIP-1 prostřednictvím Nekrostatinu-1 (Nec-1) (Degterev 2008; Cho 2009). Takto by 

mohla být pozitivně ovlivněna funkce komory a progrese onemocnění. 

 

Mechanizmus přechodu mezi apoptózou a nekrózou prostřednictvím aktivace membránových 

receptorů smrti srdečních buněk není dosud zcela objasněn. Překrývání se obou 

programovaných buně-čných smrtí je zprostředkováno na mitochondriální úrovni. 

V souvislosti s mitochondriální dysfunkcí byl klíčovým mediátorem programované nekrózy 

charakterizován RIP3, který mimo to působí jako regulátor produkce ROS (například v TNF-

alfa-indukované programované nekróze). RIP3 může sloužit jako molekulární spínač pro 

výběr mezi TNF-alfa-indukovanou apoptózou a TNF-indukovanou nekrózou prostřednictvím 

regulace mitochondriálního poškození (Cho 2009). 

 

1.1.5.5 Zánět 

Myokarditida, zánět myokardu, je pokládán za nejčastější příčinu rozvoje dilatační 

kardiomyopatie (DKMP). Předpokládá se, že až u 60 % pacientů je DKMP virové etiologie - 

u 40-50 % chronických DKMP je detekován zánět v myokardu a u téměř 2/3 je v myokardu 

nalezený virový genom (Cooper 2009; Kuehl 2005 a 2005). U těchto kardiomyopatií je 

možná spontánní úprava funkce LK s odezněním zánětu, což implikuje, že postižení není 

Obr. 8 
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způsobeno v plném rozsahu irreverzibilní ztrátou myocytů či trvalou ztrátou integrity buněčné 

i mezibuněčné matrix. Na poškození se tedy pravděpodobně spolupodílí i produkce 

zánětlivých mediátorů (zejména cytokiny), které indukují negativně inotropní působky, a 

porucha buněčného energetického metabolismu.  

 

1.1.6 Zánět a ECM  

Lokální reparace myokardu je po akutním poškození srdce dospělého člověka omezená i přes 

kardioprotektivní efekt některých cytokinů (TNF alfa a HIF) a chemokinů (CCL2, CXCL12, 

MIF) (Kurrelmayer 2000; Saxena 2008; Miller 2008; Tarzami 2002; Loor 2008), což 

vyžaduje okamžitou pomoc zvenčí. Tuto pomoc zajišťují buňky imunitního systému za 

iniciace zánětu. Prvními buňkami vtaženými do poškozené tkáně jsou neutrofily, které iniciují 

zánětlivou reakci a připravují prostor pro infiltraci monocyty. Byly identifikovány dvě 

populace – zánětlivé monocyty Gr1(+)CCR2(+)CX3CR1(lo) (Gr1
high

) a rezidentní monocyty 

Gr1(-)CCR2(-)CX3CR1(hi) (Gr1
low

) (Nahrendorf 2007). Počet neutrofilů v zánětlivé tkáni je 

mimo jiné modulován prostřednictvím IL-17A, jehož největším zdrojem po poškození 

myokardu jsou γδ T buňky. První populace (sdílí charakteristiky klasických monocytů 

CD14
hi

CD16
-
) má funkce fagocytózy, proteolytické a zánětlivé funkce, a je účastna 

především časné fáze po infarktu myokardu. V této fázi, kdy je srdeční stěna vyčištěna od 

zbytků buněk a matrix a chybí nová podpůrná struktura, je srdce náchylné k ruptuře při 

vysokém krevním tlaku a vysoké mechanické zátěži. Rezidentní monocyty (odpovídají 

monocytům; CD14
lo

CD16
+
) převažují v pozdější fázi a hrají roli při oslabení zánětlivých 

procesů, podpoře hojení prostřednictvím akumulace myofibroblastů, angiogeneze a depozici 

kolagenu (Strauss-Ayali 2007). Počáteční fáze zánětu a fáze proliferační se částečně 

překrývají. Pro další funkci srdce je rozhodující právě přechod mezi těmito fázemi.  
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Kromě remodelace má imunitní reakce vliv i na tzv. „pre-conditioning“, tedy zvýšení 

rezistence okolních nepostižených kardiomyocytů na nový hypoxický stres. Podkladem této 

adaptace je syntéza chemokinů a cytokinů v nepostižených oblastech, které aktivují obranný 

mechanizmus – HIF a NF-kB diskutovaný výše (Tekin 2010; Lenardo 1989). Reperfuze po 

ischemickém inzultu je mimo jiné spojena s aktivací komplementu. Není však dosud zcela 

jasné, jak je cesta komplementu při reperfuzi - zejména pak alternativní dráha, spouštěna. 

Předpokládá se, že je zčásti regulována expresí CD59 přímo v myokardu. V průběhu 

reperfuze jsou vyplavovány anafylatoxiny C3a a C5a, což vede prostřednictvím jejich vazby 

na receptory k degranulaci žírných buněk a vyplavení mediátorů zánětu (Chakraborti 2000). 

C5a je navíc výrazným chemoatraktantem neutrofilů.  

Následuje fáze hojení, kdy je důležitá inhibice zánětlivé reakce prostřednictvím TGF-beta a 

IL-10 (Zymek 2007) a spolupráce monocytů/makrofágů, lymfocytů a žírných buněk. Do 

doby, kdy je vystavěna provizorní matrix, je up-regulován angiostatický faktor CXCL10 

inhibující angiogenezi (Frangogiannis 2010). Snížení exprese CXCL10 a zvýšení exprese 

angiogenních faktorů (CXCL12, CXCL1, CXCL2, MIF a CCL2) (Liehn 2004; Weber 1999) 

je modulována také prostřednictvím TGF beta. IL-10 spolu s TIMP-1 je syntetizován 

lymfocyty za modulace fenotypu mononukleární buněk a polarizace Th2 (CCL2-

dependentní). Významnou roli hrají také CCR5-řízená infiltrace Treg buňkami, které snižují 

rozsah post-infarktového zánětu, což předchází excesivní degradaci matrix a rozsáhlé 

remodelaci (Dobaczewski 2010). Aktivace a diferenciace progenitorových buněk fibroblastů 

v myofibroblasty s morfologickými a kontraktilními vlastnostmi buněk hladké svaloviny je 

stimulována prostřednictvím TGF-beta a CCL2 (Desmoulier 1993; Morimoto 2006; 

Mollmannn 2006). Extracelulární matrix je znovuobnovena za pomoci syntetizovaného 

kolagenu, proteoglykanů a glykoproteinů.  
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V posledním stádiu hojení obsahuje jizva extracelulární matrix na bázi kolagenu, 

myofibroblasty a nově formované cévy. Dosud neznámý mechanizmus, který spouští 

apoptotický proces v myofibroblastech a vaskulárních buňkách, determinuje ztrátu většiny 

celulárních komponent jizevnaté tkáně (Dobaczewski 2010). Výsledná jizva byla donedávna 

chápána jako inertní tkáň neschopná biologických funkcí. V současnost době je nahlížena 

jako dynamická, vaskularizovaná, metabolicky aktivní tkáň. 

V rámci hodnocení akutního koronárního syndromu a zánětlivé složky jsou hojně diskutovány 

také působky akutní fáze. Ty jsou děleny na základě aktivátorů jejich exprese do dvou 

podtříd. První skupina proteinů akutní fáze (třída I) je závislá na cytokinech IL-1 a TNF a je 

aktivována cestou NF-kB. Druhá skupina (třída II) proteinů akutní fáze je regulována 

prostřednictvím IL-6 a glukokortikoidů přes dvě samostatné dráhy: signál transduktory a 

aktivátory transkripce (STAT) a NF-IL-6 (C/EBP beta a C/EBP delta) (Poli 1990 a 1998). 

Mezi proteiny akutní fáze je řazen i angiotenzinogen (AGT). Exprese genu je AGT je down-

regulována prostřednictvím IL-1 a TNF-alfa, avšak IL-6 zvyšuje expresi AGT v jaterních 

buňkách prostřednictvím signálu aktivátorů transkripce (STAT) (Sherman 2001). V 

promotoru tohoto genu byla identifikována tři vazebná místa APRE: 1) APRE1 a APRE3 pro 

STAT3 a 2) APRE2, které je vazebným místem pro HNF-1 alfa a hraje důležitou roli v 

bazální a IL-6 indukované aktivitě promotoru AGT genu (Jain 2007). Z tohoto faktu vyplývá 

vztah AGT jak k zánětu, tak i k odpovědi na hipoxii/ischemii. 

 

Infarkt myokardu může progredovat do akutního srdečního selhání, kardiogenního šoku, smrti 

a dále do chronického stavu. Akutní srdeční selhání nastává v případě, kdy dysfunkce 

myokardu znemožní srdci pumpovat dostatek krve ke krytí metabolických potřeb těla 

(Patterson 1996). V populaci mezi 50 - 79 lety je prevalence srdečního selhání 4,8 %; s věkem 

se dále prevalence zvyšuje (Wendelboe 1998). Nejčastější příčinou srdečního selhání je 
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ischemická choroba srdeční, avšak uplatňují se i idiopatická kardiomyopatie, zánětlivá 

onemocněni, chlopenní vady, hypertenze a jiné. 

Remodelace levé komory po akutním infarktu myokardu (IM) představuje změnu tvaru levé 

komory a případně její dilataci, což je negativním prognostickým faktorem mortality a 

rozvoje chronického srdečního selhání. Hojení tkáně po infarktu myokardu je právě místem, 

kde se na remodelaci a následné progresi onemocnění spolupodílí imunitní faktory včetně 

cytokinů a chemokinů a proteiny ovlivňující tvorbu a degradaci matrix (MMP a TIMP). Při 

remodelaci levé komory po IM je postiženo nejen infarktové ložisko, ale i zbývající část 

ischémií nepostiženého myokardu. Mimo remodelaci má imunitní reakce vliv i na tzv. „pre-

conditioning“ okolních nepostižených kardiomyocytů. Běžně je uznáváno, že k vzestupu 

aktivity MMP po IM dochází i mimo infarktovou zónu. Dosud publikovaná data ukazují, že 

polymorfismy v genech pro matrix metaloproteinázy přispívají k interindividuálním rozdílům 

ve vnímavosti a průběhu kardiovaskulárního onemocnění. Funkční polymorfismy jak 

v genech pro MMP, tak v genech pro chemokiny a cytokiny, byly asociovány například 

s koronární nemocí a/nebo aneuryzmatem abdominální aorty. Tyto výsledky naznačují 

důležitou roli MMP v patogenezi kardiovaskulárních onemocnění. Dlouhodobé sledování 

cirkulujících hladin působků, které se vztahují k remodelaci tkáně srdce po akutním infarktu 

myokardu a genetického podkladu na úrovni DNA, je vhodným polem pro studium hodnotící 

patofyziologii, vztah ke klinickým parametrům a progresi onemocnění. 
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1.2 Revmatoidní artritida 

Revmatoidní artritida (RA) je chronické autoimunitní zánětlivé kloubní onemocnění 

postihující přibližně 1 % populace (Lee 2001). Chronická synovitida vede k degradaci 

hyalinní kloubní chrupavky a destrukci subchondrální kosti. Místem patologického 

zánětlivého procesu je synoviální tkáň v kloubech, burzách a peritenoniu. Synovium u RA je 

charakteristické expanzí buněk intimy a masivní infiltrací imunokompetentních buněk 

(makrofágy, dendritické buňky, synovialní fibroblasty, T a B buňky) (Lee 2001). Výsledkem 

chronické synovitidy je pak destrukce chrupavky, poškození kloubů a progrese do přilehlé 

kosti.  

Tkáňová destrukce a remodelace charakteristická pro revmatoidní artritidu je výsledkem 

spoluúčasti následujících faktorů: 

- hypertrofie synoviální tkáně prostřednictvím proliferace synoviálních buněk, infiltrace 

monocytů a fibroblastů. Výsledkem je panus, který je schopen sebeobnovy a agresivní 

invaze do sousedních tkání. 

- diferenciace osteoklastů a přímá destrukce kosti 

- alterace funkce chondrocytů; Buňky Th1 a Th17 ovlivňují syntézu kolagenu, čímž 

znemožňují opravu chrupavky. Buňky Th2 naopak indukují proces reparace 

chrupavky. 

- remodelace kosti (Wnt dráha a osteoprotegerin). 

 

1.2.1 Hypoxie a angiogeneze 

Rozvoj a progrese RA je spojena s hypoxií a angiogenezí. Glukóza je hlavním zdrojem energie 

pro chondrocyty, a dále je esenciálním prekurzorem pro syntézu glykosaminoglykanu (Schipani 

2001). Usnadněný glukozový transport v chondrocytech je řízen glukozovými transportéry 
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(GLUT), exprimovanými konstitutivně (GLUT3 a GLUT8) nebo inducibilně prostřednictvím 

cytokinů (GLUT1 a GLUT6) (Richardson 2008). Chondrocyty závisí při výměně nutrientů a 

metabolitů zejména na difuzi z artikulárního povrchu nebo subchondrální kosti. Metabolismus 

těchto buněk funguje za nízké tenze kyslíku – 10 % na povrchu po 1 % v hlubokých zónách 

(Urban 1994). Chondrocyty se na nízkou tenzi adaptují up-regulací HIF-1alfa (hypoxií 

indukovaný faktor), který stimuluje expresi GLUT a angiogenního faktoru VEGF (Schipani 

2001). Synoviální angiogeneze je klíčovým faktorem synovitidy. Angiogeneze podporuje další 

infiltraci zánětlivých buněk, produkci pro-zánětlivých mediátorů a prepetuaci synovitidy. HIF-

1alfa může pravděpodobně modulovat také geny zapojené do procesu degradace matrix, 

apoptózy, buněčného metabolismu (GLUT1) a zánětlivých mediátorů (cytokiny a chemokiny). 

Navíc cytokiny zvýšeně produkované u RA (IL-1 a TNF-alfa) mohou modulovat samotné hladiny 

HIF. 
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1.2.2 Vztah aterosklerózy k revmatoidní artritidě 

Epidemiologická data uvádějí zvýšené riziko infarktu myokardu u pacientů s revmatoidní 

artritidou. Dlouhodobé prospektivní studie zahrnující statisíce probandů zjistily 2 až 5 

násobně zvýšené riziko IM u pacientů s tímto autoimunitním onemocněním (Solomon 2003; 

del Rincon 2001). Se zvýšeným rizikem aterosklerózy u pacientů s RA byly asociovány 

markery akutního a chronického zánětu, jako CRP, ESR, IL-6, CD4+/CD28-, revmatoidní 

faktor, eroze kloubů, ale i užívaná medikace (Dessein 2006). 

Je zřejmé, že chronický zánět u revmatoidní artritidy podporuje patogenezi endoteliální 

dysfunkce a následného procesu aterosklerózy. K vaskulárnímu poškození přispívají zejména 

cytokiny, adhezivní molekuly, protilátky, oxidativní stres a dyslipidemie.  

Synovium u revmatoidní artritidy i aterosklerotická léze vykazují několik patofyziologických 

podobností. V souvislosti s chronickým zánětem jsou u pacientů s RA zvýšené plazmatické 

hladiny LDL a nízké hladiny HDL (Sherer 2006), je zvýšená syntéza proaterogenních 

působků (např. leptin, resistin) a snížená produkce antiaterogenních působků (např. 

adiponektin) (Gonzalez-Gay 2008). S revmatoidní artritidou je také asociována inzulinová 

rezistence, obezita, metabolický syndrom a zvýšená produkce asymetrického dimetylargininu 

(ADMA) (Soltész 2011), který je endogenním kompetitivním inhibitorem NO syntázy 

(Vladimirova-Kitova 2008). Také neoangiogeneze, která provází patogenezi revmatoidní 

artritidy, může přispívat k rozvoji aterosklerotického procesu. 

Mechanismy, které spojují RA synovitidu a proces tvorby aterosklerotického plaku, zahrnují 

akumulaci T-lymfocytů, B-lymfocytů a makrofágů v místě zánětu a sekreci pro-zánětlivých 

cytokinů (např. TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-15, INF-gama), chemokinů (Libby 1995) a 

adhezivních molekul (např. ICAM-1, VCAM-1, E-selektin) (Soltész 2011; Oppenheimer-

Marks 1998; Ross 1999). Dále je pro obě onemocnění charakteristická klonální expanze 

CD4+/CD28- T buněk. Tyto buňky mají několik specifik oproti klasickým Th buňkám: 
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nejsou závislé na aktivaci prostřednictvím dráhy B7/CD28, neexprimují CD40 receptor, 

nejsou schopny aktivovat B buňky, mají cytolytickou aktivitu a exprimují vysoké hladiny 

IFN-gama, který indukuje aktivaci monocytů. Přítomnost velkého množství tohoto typu 

buněk by mohlo posunout imunitní odpověď z aktivace B buněk a produkce imunoglobulinů 

směrem k aktivaci Th1 buněk, aktivaci makrofágů, expresi pro-zánětlivých cytokinů a 

chemokinů a produkci proteáz degradujících extracelulární matrix (Libby 1995).  

 

1.2.3 Vztah zánětlivých buněk k RA 

RA je považována za výsledek deregulace imunitních reakcí s preferenční aktivitou ve směru 

prozánětlivých linií (Th1 a Th17) a zároveň oslabení aktivity ve směru protizánětlivých linií 

(Treg a Th2), přičemž základním mechanismem tohoto procesu je lokální uvolnění cytokinů. 

Z tohoto pohledu obsahuje synoviální tekutina i synoviální tkáň velké množství zánětlivých 

buněk. 

 

1.2.3.1 Monocyty/makrofágy 

Makrofágy mají významnou úlohu v patogenezi revmatoidní artritidy. V případě tohoto 

onemocnění jsou uváděny abnormality v kostní dřeni, které zahrnují hyperreaktivitu 

myeloidních buněk, zvýšenou syntézu DNA promonocytů, zvýšené množství HLA-

DR+CD14+ buněk a vysokou aktivitu CSF (colony stimulating factor) (Hamilton 2008). 

Panují však nejasnosti týkající se vztahu cirkulujících monocytů a synoviálního zánětu.  

Makrofágy nacházející se v synoviální tkáni jsou děleny na prozánětlivé M1 (polarizované 

IFN-gama) a protizánětlivé M2 (polarizované IL-4) podtypy (Mantovani 2004). Polarizační in 

vitro studie potvrdily fenotypické markery jednotlivých podtypů: M1 – CD80, M2 – up-

regulace CD200R a down-regulace CD14, a makrofágy polarizované IL-10 – CD163 a CD16 

(Ambarus 2011). Přesto si však makrofágy zachovávají v průběhu diferenciace u RA vysokou 
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plasticitu. Tyto buňky jsou aktivovány prostřednictvím cytokinů, buněčného kontaktu (s 

aktivovanými T buňkami), toll-like receptorů (TLR – zejména TLR 2/6, 3, 8) a nucleotide 

binding oligomerization domain (NOD)-like receptorů (NLR) (Franchi 2009). V synoviu 

dochází u RA k dysbalanci pro- a protizánětlivých makrofágů směrem preference pro-

zánětlivé dráhy. Tomuto procesu nahrávají dva faktory – 1) zvýšená produkce růstových 

faktorů, jako např. GM-CSF, které podporují vývoj M1 makrofágů a 2) zvýšená exprese pro-

zánětlivých cytokinů (TNF-alfa a IL-6). Zvýšená exprese GM-CSF a IL-6, která je běžná 

v synoviální tekutině u pacientů s RA, byla pozorována již několik měsíců před rozvojem 

onemocnění (Kokkonen 2010). Makrofágy u RA produkují zejména MIF, TNF-α, IL-1, IL-

15, IL-18, IL-23, IL-27, NO/volné kyslíkové radikály, a chemokiny, avšak produkují i 

inhibiční působky IL-1Ra, IL-10, TGF-β, a solubilní TNF-R (Mantovani 2004). Přítomnost 

M1 makrofágů představuje, prostřednictvím produkce cytokinů (např TNF-α), pozitivní 

zpětnou vazbu ve vztahu k amplifikaci zánětu a rozvoji synovitidy. Produkce pro- a proti-

zánětlivých cytokinů je determinována rovnováhou mezi aktivací makrofágů prostřednictvím 

GM-CSF a M-CSF a apoptózou (přes TNF-R1, CD95 (Fas) nebo DR5 (TRAIL-R) – Kaspáza-

8 a BCL-2) (Parihar 2010). Regulace této rovnováhy by mohla být jednou z důležitých 

determinant rozvoje a progrese onemocnění. Dále jsou makrofágy zapojeny do remodelace 

extracelulární matrix prostřednictvím sekrece proteáz MMP a jejich inhibitorů TIMP. 

 

1.2.3.2 Neutrofily 

Neutrofily jsou u RA přítomny zejména v synoviální tekutině, avšak byly detekovány i 

v synoviální membráně. Neutrofily synoviální tekutiny u RA vyplavují vysoké hladiny 

cytokinů IL-8, IL-1-alfa a TNF-alfa. TNF-alfa spolu s IL-10 indukují produkci CCL18, který 

je chemokinem pro T buňky (Auer 2007). Za fyziologických okolností jsou neutrofily krátce 

žijícími buňkami (8-12 hodin). U revmatoidní artritidy v synoviální tekutině, kde je 
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patologicky snížená koncentrace kyslíku (až na 1-2 %), může být délka života neutrofilů 

prodloužena (Abdgawad 2012). V nedávné době bylo zjištěno, že lokální koncentrace kyslíku 

ovlivňuje i apoptózu neutrofilů. Celkově byla u pacientů s RA detekována nízká úroveň 

apoptózy těchto buněk, která může být ovlivněna vysokými hladinami anti-apoptotických 

cytokinů v postiženém kloubu (například IL-2, IL-4, IL-15, GM-CSF a G-CSF) (Verri 2007; 

Abdgawad 2012). Neutrofily exponované synoviální tekutině jsou indukovány k 

transdiferenciaci v buňky podobné DC. Dále také některé postmitotické neutrofily 

v synoviální tekutině vykazují morfologické, cytochemické a fenotypické charakteristiky 

makrofágů. Aktivita neutrofilů je pravděpodobně ovlivněna i prostřednictvím 

neurotransmiterů včetně agonistů adrenergních a cholinergních receptorů (Cascao 2010). 

 

 

1.2.3.3 T buňky 

V případě revmatoidní artritidy bylo v synoviu zjištěno mnohem vyšší množství T buněk 

exprimujících CCR5, než buněk exprimujích CCR3 (Suzuki 1999; Qin 1998). Do migrace 

CD4 T buněk do synovia jsou zapojeny mimo chemotaktické molekuly i cytokiny IL-15 a IL-

16 (Franz 1998; Oppenheimer-Marks 1998). 

Migrace některých typů Th1 buněk u RA, produkujících zejména IL-17, umocňuje destrukci 

tkáně a defektní reparaci (Miossec 2000).  

 

Th17 

Cytokin IL-17, produkovaný buňkami Th17 během aktivní fáze RA, stimuluje monocyty a 

makrofágy k produkci IL-1-beta a TNF-alfa, které působí synergně a stimulují synoviální 

buňky k produkci dalších cytokinů jako IL-6, IL-8 (Church 2010).  
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Tfh buňky 

Nedávno byla u revmatoidní artritidy zjištěna expanze cirkulujících folikulárních Th buněk a 

souvislost jejich akumulace s anti-dsDNA, antinukleárními portilátkami a závažností 

onemocnění (Ing 2012; Ma 2012). Přispění těchto buněk k rozvoji a progresi RA může být 

dáno prostřednictvím funkce transkripčního faktoru Bcl-6 (Kusam 2003; Nurieva 2009).  Bcl-

6 je transkripčním represorem, který zabraňuje diferenciaci Th1, Th2 a Th17 a dominantně 

směřuje T buňky směrem Tfh prostřednictvím vazby na promotorové oblasti T-bet, GATA3 a 

RORγt (Johnston 2009).  

 

γδ T buňky 

γδ T buňky rozpoznávají vlastní peptidy (např. stresem asociované antigeny), což vede 

k produkci cytokinů. Takto přispívají k rozvoji imunitní odpovědi proti vlastní tkáni. U 

revmatoidní artritidy byla zvýšená přítomnost γδ T buněk v synovii asociována 

se závažnějším tkáňovým zánětem a poškozením (Olive 1992). 

 

CD8 T buňky 

CD8 T buňky jsou hojně distribuovány v synoviální membráně a synoviální tekutině u 

pacientů s revmatoidní artritidou (Ruth 2001). Tyto buňky vykazují zvýšenou migrační 

aktivitu, exprimují pro-zánětlivé cytokiny a přispívají k tvorbě ektopických terminálních 

center v synoviální tkáni (Ruth 2001; Kang 2002).  
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Treg 

U revmatoidní artritidy jsou Treg v cirkulaci schopny efektivně potlačit proliferaci 

konvenčních T buněk (Cao 2003; van Amelsfort 2004). V synoviální tkáni je ve srovnání 

s periferní cirkulací detekováno větší množství Treg s vyšší kapacitu pro potlačení proliferace 

T buněk. Byla však prokázána i neschopnost Treg u RA ovlivnit produkci pro-zánětlivých 

cytokinů IFN-gama a TNF-alfa Th1 buňkami (Ehrenstein 2004; Nadkarni 2007). 

 

 

1.2.3.4 NK buňky 

V revmatoidním synoviu byla identifikována velká expanze NK buněk, přesto není jejich role 

u revmatoidní artritidy dosud plně objasněna. Předpokládá se jak protektivní, tak destruktivní 

úloha těchto buněk, zejména díky produkci cytokinů (Conigliaro 2011). 

 

1.2.3.5 B buňky 

B buňky přispívají k rozvoji RA prostřednictvím produkce revmatoidního faktoru a ACPA 

(Zvaifler 1974; Doerner 2003), avšak mají i další role. Antigen prezentující B buňky se 

spoluúčastní aktivace T buněk a nepřímo tak zvyšují produkci prozánětlivých cytokinů. Proti-

zánětlivou roli u RA má pravděpodobně podskupina B buněk produkujících IL-10. Výskyt 

těchto buněk byl popsán v cirkulaci pacientů s RA, avšak nebyl dosud zjištěn v synoviální 

tekutině (Edwards 1997). Hodnocení mRNA profilu cytokinů podporuje spíše prozánětlivou 

roli B buněk v synoviální tekutině s nízkým příspěvkem produkce IL-10. B buňky přispívají 

dále k produkci RANKL v zánětlivém revmatoidním kloubu (Shigeyama 2000). Mimo B 

buňky je RANKL produkován i synoviálními fibroblasty, T buňkami a chondrocyty. RANKL 

je klíčový pro vývoj osteoklastů a hraje významnou roli v erozi kosti (Kong 1999). 
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V subintimální vrstvě u RA jsou B buňky v kontaktu se synoviálními fibroblasty, které 

exprimují B buněčné trofické faktory VCAM-1 a BAFF (Reparon-Schuijt 2000; Hayashida 

2000; Burger 2001; Ohata 2005; Alsaleh 2011; Rochas 2009). Naopak i B buňky infiltrující 

synovium jsou důležité pro aktivaci FLS. 

 

1.2.3.6 Dendritické buňky (DC) 

DC jsou přítomny jak v revmatoidní synoviální tekutině, tak v synoviální tkáni (Zvaifler 

1985; van Dinther-Janssen 1990; Thomas 1994). V perivaskulárních infiltrátech byly 

lokalizovány jak zralé (CD1a pozitivní buňky), tak nezralé DC (definované jako DC-LAMP 

pozitivní buňky (lysosomal-associated membrane protein)) (Lutzky 2007). Také 

plazmacytoidní DC jsou v RA infiltrátech přítomny, avšak příspěvek produkce IFN-gama 

těmito buňkami není dosud zcela objasněn. Kromě produkce chemokinů a jejich receptorů 

jsou dendritické buňky zdrojem regulačních cytokinů, které modulují imunitní odpověď 

včetně ovlivnění Th dráhy (Trinchieri 2003; Lebre 2008). DC dále přispívají k tvorbě de novo 

vznikajících terciálních lymfoidních tkání v revmatoidním synoviu prostřednictvím faktorů 

ovlivňujících lymfoidní neogenezi (van de Pavert 2010). Terciální lymfoidní orgány, též 

známé jako ektopické lymfoidní struktury (ELS), jsou formovány v místech chronického 

zánětu. Lymfoidní neogeneze je proces, během nějž infiltráty tvoří agregáty, které se mohou 

organizovat do sekundárních folikulů B buněk s germinálními centry a kompartmentů T 

buněk, které obsahují dendritické buňky a endoteliální venuly, kterými vstupují lymfocyty ze 

systémové cirkulace (Aloisi 2006). Ektopické lymfoidní struktury byly zaznamenány 

v synoviu až u 40 % pacientů. 
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1.2.3.7 Žírné buňky 

V revmatoidní synoviální tkáni byly detekovány žírné buňky, které produkují molekuly 

modulující permeabilitu, zánět, chemotaxi a tkáňovou destrukci (Lee 2002). Jsou to jediné 

buňky, které v granulích obsahují preformované TNF-alfa. Jsou charakteristické schopností 

rychlé produkce velkého množství TNF-alfa a IL-1 (Gordon 1990; Burd 1989). Granula 

těchto buněk obsahují dále proteázy schopné aktivace MMP (Suzuki 1995) a chemoatraktantů 

(např. pro neutrofily) (Huang 1998). Mastocyty také produkují velké množství zánětlivých 

molekul včetně histaminu, eikosanoidů, FGF a faktorů angiogeneze (VEGF) (Lee 2002).  

 

1.2.4 Synoviální fibroblasty 

Synoviální fibroblasty jsou definovány jako nevaskulární, neepiteliální buňky v synoviu, které 

jsou v případě potřeby nahrazovány lokálně dělením, a které syntetizují proteiny matrix 

(Edwards 1995). Za fyziologických podmínek vykazují synoviální fibroblasty dva fenotypy: 

intimální a subintimální. Fibroblasty v intimě, které jsou známé jako „fibroblast-like“ (FLS) 

nebo fibroblasty typu B, produkují UDPGD, VCAM-1 a DAF (Edwards 1995; Wilkinson 

1992; Medof 1987; Rice 1991). Subintimální fibroblasty se zdají být nespecializovanými 

buňkami. FLS jsou dominantním typem buněk u hyperplatického revmatoidního synovia, kde 

hrají významnou roli v amplifikaci zánětu a stimulaci imunitní odpovědi.  

Synoviální fibroblasty hrají také roli v citrulinaci proteinů prostřednictvím exprese substrátů 

tohoto procesu jako kolagen, enolázy a vimentin. Dále byl detekován citrulinovaný 

fibronektin, který ovlivňuje chování fibroblastů a stimuluje produkci prozánětlivých cytokinů. 

Produkce protilátek proti citrulinovaným proteinům se využívá v diagnostice revmatoidní 

artritidy, jelikož je specifikem významné části pacientů s RA. (Gilliam 2013) Krom využití 
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jako diagnostického nástroje, stále probíhá výzkum citrulinovaných proteinů ve vztahu 

k patogenezi imunitní odpovědi u RA.  

FLS jsou schopny extrakce a prezentace auto-antigenů a antigenu kolagenu typu II 

specifickým T buňkám (Tran 2007). Buněčný kontakt FLS a T buněk byl pozorován 

v zaníceném synoviu a pravděpodobně může modulovat odpověď T buněk na antigen. 

Podobně i povrchový fraktalkin na FLS podporuje adhezi a přežití CD4 T buněk. Celkově 

sekreční profil FLS u revmatoidní artritidy podporuje diferenciaci a aktivaci T buněk, zejména 

Th1 a Th17. FLS podporuje prostřednictvím exprese MIP-1alfa a RANTES retenci CD4 Th1 

buněk v revmatoidním synoviu. FLS dále produkují další faktory modulující zánět, jakými jsou 

IL-15, IL-18 a TNF-alfa (McInnes 2000; Koch 1994). Rychle proliferující FLS spolu 

s invazivitou a pro-zánětlivým chováním představují tedy rezervoár imunogenních molekul, které 

mohou modulovat nebo amplifikovat zánětlivou reakci.  

 

1.2.5 Chondrocyty 

Buňkami dospělé kloubní chrupavky jsou exkluzivně chondrocyty. Kolagenová síť matrix 

kloubní chrupavky je složena z kolagenu typu II, IX a XI; ve srovnání s myokardiální ECM 

složené z kolagenu typu I a III. Za fyziologických podmínek je proliferace chondrocytů 

omezená a penetrace buněčných typů z kloubního prostoru a subchondrální kosti je 

restrihovaná. Destrukce chrupavky u revmatoidní artritidy je primárně lokalizována v oblasti 

související s proliferujícím panusem (Pap 2000). Ve spojení chrupavka-panus jsou přítomny 

FLS a synoviocyty typu makrofág-like, které vyplavují proteázy schopné štěpení 

extracelulární matrix. FLS buňky přítomné u RA invadují však chrupavku i v nepřítomnosti 

zánětlivého prostředí (Leech 2013). Cytokiny aktivují chondrocyty k expresi a syntéze 
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mediátorů, které přispívají k degradaci extracelulární matrix. U RA chondrocytů je dále 

redukována syntéza proteinů matrix - kolagenu II a proteoglykanů. Nadto jsou fragemnty 

degradované extracelulární matrix uvolňovány do kloubní štěrbiny, kde dále aktivují další 

chondrocyty (Yasuda 2006). Mezi proteázy podílející se na degradaci ECM, kterým je 

věnována velká pozornost, patří zejména kolagenázy a stromelysiny z rodiny MMP. Tyto 

proteázy specificky degradují nativní kolagen a proteoglykany; stromelisin navíc aktivuje 

latentní kolagenázy. V synoviu u pacientů s RA jsou přítomny kolagenázy 1, 2 a 3 (MMP-1, 

MMP-8, a MMP-13), gelatinasy (MMP-2 a MMP-9), stromelysin-1 (MMP-3), a membranová 

MMP typu I (MT1-MMP; MMP-14) (Abd-Allah 2012; Kim 2012; García 2010). Přesto, že 

zvýšené hladiny MMP v synoviálné tekutině u RA pocházejí zejména ze synovia, je přítomná 

i chondrolytická aktivita v junkci chrupavka-panus a v hlubších zónách matrix chrupavky.  

 

U revmatoidní artritidy je terčem patologického zánětlivého procesu synoviální tkáň v 

kloubech, burzách a peritenoniu. Jsou známy dva způsoby destrukce chrupavky. Vnitřní cesta, 

při které samotné chondrocyty degradují extracelulární matrix (ECM) chrupavky, tvořenou 

především kolagenem typu II a makromolekulárními komplexy proteoglykanů (decorin, 

fibromodulin, lumican, biglycan atd.), a minoritními kolageny (kolageny typu IX, XI a VI). 

Druhým způsobem je vnější cesta, při které probíhá destrukce ECM jinými buňkami než 

chondrocyty, tedy imunokompetentními buňkami infiltrujícími zánětlivý synoviální pannus. 

Destrukce ECM probíhá především cestou synoviální tekutiny. V případě obou cest vede 

enzymatické štěpení ECM k destrukci chrupavky. Výsledkem chronické synovialitidy je 

degradace chrupavky, destrukce subchondrální kosti a kloubní deformity. 
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2. VÝZKUMNÉ PROJEKTY 

Patofyziologie jak ischemického poškození srdce, tak revmatoidní artritidy je komplexní 

proces a účastní se jej regulace na úrovni DNA, mRNA, mikroRNA a cílových molekul. 

Předkládané projekty jsou primárně zaměřené na vybrané cytokiny, chemokiny, matrix 

metaloproteinázy a jejich inhibitory se současným posouzením klinického stavu. 

 

2.1 Cíle studií 

U pacientů s kardiovaskulárními onemocněními: 

1. využití molekulárně-genetických metod v predikci prognózy onemocnění 

2. výzkum patofyziologie rozvoje infarktu myokardu a progrese do akutního srdečního 

selhání 

3. výzkum patofyziologie chronického srdečního selhání a molekulárně-genetických 

odlišností vůči pokročilé ateroskleróze 

4. zhodnocení vlivu proteinů podílejících se na remodelaci extracelulární matrix na 

funkci levé komory 

5. zhodnocení dlouhodobé prognózy onemocnění. 

 

U pacientů s revmatoidní artritidou: 

1. využití molekulárně-genetických metod v predikci prognózy onemocnění, 

2. výzkumu patofyziologie rozvoje revmatoidní artritidy, 

3. zhodnocení vlivu proteinů podílejících se na remodelaci extracelulární matrix na 

progresi onemocnění a dlouhodobou prognózu. 

 



39 
 

2.2 Materiál a metodika 

Do předkládané práce byly zařazeny práce týkající se výzkumu na úrovni DNA a proteinů 

detekovaných v cirkulaci ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním zahrnující široké 

pole od ischemické choroby srdeční po chronické srdeční selhání, a dále práce soustřeďující 

se na revmatoidní artritidu. Pojítkem mezi oběma oblastmi zájmu je pochopení funkce 

mediátorů zánětu (interleukiny, chemokiny) a působků podílejících se na remodelaci 

extracelulární tkáně (angiotenzinogen, MMP a TIMP, RXR).  

1) Celkem bylo vyšetřeno 913 pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi, 

kteří byli léčeni primární PC a standardně klinicky vyšetřeni na pracovišti Interní 

kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Diagnóza infarktu myokardu s ST 

elevacemi byla založena na symptomech akutního IM s odpovídajícím změnami EKG 

(ST elevace nebo nový LBBB) a provázenými elevacemi markeru myokardiální 

nekrózy – troponinu I. Pacienti byli léčeni standardně dle doporučení. Z hodnocení 

byli vyloučeni pacienti ve věku nad 80 let, pacienti se známou nebo nově 

diagnostikovanou malignitou, zánětlivým nebo systémovým onemocněním pojiva, se 

známou předchozí dysfunkcí levé komory, s odhadovanou špatnou životní prognózou 

< 1 rok, pacienti, kteří odmítli podepsat informovaný souhlas nebo pacienti se špatnou 

compliance. Do analýz bylo zařazeno celkem 593 pacientů. U každého jedince byly 

vyšetřeny základní biochemické parametry zahrnující sedimentaci erytrocytů (FW), 

proteiny akutní fáze (CRP), jaterní soubor, lipidový soubor, ureu, kreatinin, minerály, 

bílkoviny, krevní obraz, echokardiografická stanovení a invazivní měření. Dále bylo 

provedeno stanovení BNP, NT-proBNP a ACE. 
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Kontrolní skupina pro tento soubor sestávala z 200 zdravých dobrovolníků (věk 48-80 

let, medián 65 let; 76,5 % mužů) bez anamnézy ischemické choroby srdeční nebo 

srdečního selhání.  

 

2) Soubor 240 pacientů s chronickým srdečním selháním byl nabírán na pracovištích 

Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Interní kardiologické kliniky 

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Soubor zahrnuje dva podsoubory jedinců 

rozdělených podle příčiny chronického srdečního selhání na podsoubor pacientů 

s dilatační kardiomyopatií (DKMP) a pacientů s ischemickou chorobou srdeční 

(ICHS) v poměru 2:3. Podmínkou pro zařazení do souboru byla ejekční frakce levé 

komory pod 40% a kardiotorakální index nad 50%. U každého jedince byly vyšetřeny 

základní biochemické parametry zahrnující sedimentaci erytrocytů (FW), proteiny 

akutní fáze (CRP), jaterní soubor, lipidový soubor, ureu, kreatinin, minerály, 

bílkoviny, krevní obraz a echokardiografická stanovení. 

 

Srovnávacím souborem pro pacienty s chronickým srdečním selháním byla skupina 

805 pacientů s onemocněním koronárních arterii léčených na I. Interní kardiologické 

klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, kteří podstoupili koronární 

angiografii. Skupina zahrnovala pacienty bez známek srdečního selhání v době 

pořízení dat souboru. Syndrom CHSS byl vyloučen na základě ejekční frakce levé 

komory, která byla u pacientů tohoto souboru v normě. 

 

Kontrolní skupina pro tyto dva soubory sestávala z 246 zdravých dobrovolníků (věk 

48-80 let, medián 65 let; 76,5 % mužů) bez anamnézy ischemické choroby srdeční 

nebo srdečního selhání.  
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3) Soubor pacientů s RA byl nabírán v Revmatologické ambulanci II. Interní kliniky FN 

u sv. Anny v Brně a zahrnuje 156 subjektů. Diagnóza RA byla stanovena na základě 

platných klasifikačních kritérií ACR (Arnett 1987) a/nebo klasifikačních kritérií 

EULAR/ACR (Aletaha 2010). Pacienti byli dále stratifikováni podle klinické aktivity 

onemocnění, hodnocené pomocí kompozitního indexu DAS 28, dále podle stupně 

funkčního postižení, hodnoceného dle dotazníků Health Assessment Questionaire 

(HAQ). Monitorovány byly rovněž parametry kvalita života nemocných pomocí 

dotazníků  SF-36, EuroQol-5D. U každého jedince byly vyšetřeny základní 

biochemické parametry zahrnující sedimentaci erytrocytů (FW), proteiny akutní fáze 

(CRP), jaterní soubor, lipidový soubor, ureu, kreatinin, minerály, bílkoviny a krevní 

obraz. Dále byla detekována přítomnost autoprotilátek (RF, ACPA, ANA). 

Rentgenová progrese onemocnění byla hodnocena zkušeným rentgenologem pomocí 

Steinbrockerovy klasifikace a dále pomocí modifikovaného Sharpova/van der Heijde 

skóre včetně stanovení roční míry rentgenové progrese vyjádřené celkovým 

Sharpovým skóre (TSS). 

 

Kontrolní skupina pro soubor pacientů s revmatoidní artritidou sestávala z 200 

zdravých dobrovolníků bez anamnézy revmatoidní artritidy s vyloučenou pozitivitou 

pro revmatoidní faktor a antiCCP, a s negativním CRP.  

 

Zařazení jedince do projektu bylo podmíněno podpisem informovaného souhlasu. Všechny 

studie probíhaly v souladu s Helsinskou deklarací schválenou na zasedání WMA v Edinburgu. 
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Detaily metodik prací jsou uvedeny v konkrétních studiích, které tvoří následující kapitolu. 

 

2.3 Výsledky 

Viz kapitola s komentovaným souborem prací. 

 

2.4 Závěr 

Z našich výsledků týkajících se kardiovaskulárních onemocnění vyplývá: 

1) Prokázali jsme, že vyšší hladiny TIMP-1 v cirkulaci mají vztah ke zhoršené EF po 

infarktu myokardu a k akutnímu srdečnímu selhání rozvinutému v průběhu 

hospitalizace, což zřejmě koreluje s rozsahem akutního poškození tkáně a následnou 

remodelací. Tato hypotéza je podpořena i vyššími hladinami TIMP-1 po 24 hodinách 

ve srovnání s hladinami při přijetí. Přes uvedené výsledky a přes fakt, že jsou hladiny 

TIMP-1 ovlivněny medikací, nepřináší hladiny TIMP-1 aditivní hodnotu jako 

biomarker dysfunkce levé komory v klinické praxi, jelikož je jeho výpovědní hodnota 

nižší než v případě troponinu T nebo BNP. Studie nepotvrdila vztah mezi 

polymorfismem v exonu 5 genu pro TIMP-1 k EF, akutní srdeční selhání nebo 

hladinami TIMP-1. 

2) Stratifikace pacientů po infarktu myokardu podle rizikových genotypů polymorfismů 

v genu pro MMP-1 -422A/T a -519A/G má významný klinický potenciál pro 

identifikaci rizikových subjektů a terapeutické strategie, jelikož přináší aditivní 

informaci k běžně používanému rizikovému GRACE skóre. Ve studii je patrný také 

trend ovlivnění progrese onemocnění a dlouhodobého přežití po infarktu myokardu 
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variantami polymorfismu -1562C/T MMP-9 a polymorfismu 92C/T MMP-13. Tyto 

výsledky je však z důvodů nízkého zastoupení cílových variant nutné ověřit na větším 

souboru pacientů. 

3) Práce řešící genetickou variabilitu angiotenzinogenu přináší významný vztah 

asociovaného genotypu GGMT složeného ze dvou polymorfismů v tomto genu pro 

AGT k chronickému srdečnímu selhání, a to zejména u žen. Tento mezipohlavní 

rozdíl byl potvrzen i mezi skupinou pacientů s pokročilou aterosklerózou a 

chronickým srdečním selháním, a to jak ve frekvenci haplotypu GT, tak asociovaného 

genotypu GGMT. Stejný trend je patrný i v případě srovnání podskupin CHSS (CHSS 

na podkladu dilatační kardiomyopatie a na podkladu ischemické choroby srdeční) se 

skupinou pacientů s pokročilou aterosklerózou. Výsledky naznačují, že tyto genetické 

varianty v genu pro AGT jsou rizikovým faktorem pro chronického srdeční selhání ve 

srovnání s pokročilou aterosklerózou bez srdečního selhání. Důležitým poznatkem je 

výrazný rozdíl mezi pacienty s ischemickou chorobou bez progrese do srdečního 

selhání a pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické choroby 

srdeční, a to zejména ve frekvenci haplotypů a distribuci asociovaných genotypů. 

V budoucnu v rámci probíhajícího výzkumu bude dále hodnocena predikce pacientů se 

zvýšeným rizikem remodelace a rozvojem systolické dysfunkce levé komory a následná 

progrese do chronického srdečního selhání. Výsledky povedou k hlubšímu pochopení 

patofyziologie infarktu myokardu, remodelace srdeční tkáně a rozvoje chronického 

srdečního selhání.  
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Z uvedených studií týkajících se revmatoidní artritidy vyplývá: 

1) V uvedených studiích byl prokázán vztah polymorfismů v genu pro IL-15 

s jednotlivými subtypy revmatoidního faktoru (RF IgA a RF IgG) a s hladinami IL-15 

v cirkulaci. Dále bylo zjištěno, že u pacientů s RA jsou vyšší hladiny IL-15 v cirkulaci 

a korelují s hodnotami RF. Z výsledků vyplývá, že by detekce IL-15 mohla pomoci 

spolu s běžně využívanými markery (anti-CCP a RF) v diagnostice RA. K hladinám 

IL-15 a dále IL-10 a RANTES má také vztah polymorfismus v promotorové oblasti 

genu pro RANTES, který však významně nepřispívá spolu s polymorfismy v genu pro 

MCP-1 k náchylnosti k RA, ani k její progresi.  

2) Prokázali jsme vztah polymorfismů v genu pro MMP2 k rozvoji revmatoidní artritidy, 

a také vztah promotorového polymorfismu v genu pro MMP3 s rentgenovou progresí 

u pacientů s RA. Výskyt varianty 6A/6A byl vyšší u pacientů s neerozivní RA ve 

srovnání s genotypy s alespoň jednou alelou 5A, což naznačuje její potenciálně 

protektivní efekt, který je dán vyšší promotorovou aktivitou u varianty 5A. 

 

Z výsledků uvedených v této práci je zřejmá blízkost kardiovaskulárních onemocnění a 

revmatoidní artritidy z pohledu účasti zánětu v patogeneze onemocnění. Na rozvoji dysfunkce 

se podílejí stejné typy buněk a obdobné působky, a to jak z řady cytokinů, tak z enzymů 

remodalace extracelulární matrix. RA je onemocněním s výraznějšími známkami autoinumity 

a jde zde primárně o destrukci a remodelaci kloubu. Naopak u infarktu myokardu se primárně 

jedná o hojení poškozené tkáně s její následnou remodelací. I přes tuto naprostou odlišnost 

obou těchto onemocnění, zejména co se týče postižených tkání, se však na buněčné úrovni 

uplatňují podobné rysy. 
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3. Zánětlivé markery a proteiny účastnící se na remodelaci extracelulární matrix a jejich 

vztah k zánětlivým onemocněním a jejich progresi 

I) Práce zahrnující okruh kardiovaskulárních onemocnění 

i) akutní infarkt myokardu s ST elevacemi 

1) The association between levels of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 with 

acute heart failure and left ventricular dysfunction in patients with st elevation 

myocardial infarction treated by primary percutaneous coronary intervention. 

2) Relation of long-term prognosis to MMPs and TIMPs polymorphisms in patients 

after ST elevation myocardial infarction 

ii) chronické srdeční selhání 

1) Association of two angiotensinogen gene polymorphisms, M235T and G(-6)A 

with chronic heart failure. 

2) Difference in angiotensinogen haplotype frequencies between chronic heart failure 

and advanced atherosclerosis patients - new prognostic factor? 

3) RXRA introne polymorphism and ABO blood groups in chronic heart failure 

II) Práce zahrnující okruh revmatoidní artritidy 

1) Circulating cytokine pattern and factors describing rheumatoid arthritis: IL-15 as 

one of the biomarkers for RA? 

2) Relation of IL-6, IL-13 and IL-15 gene polymorphisms to the rheumatoid factors, 

anti-CCP and other measures of rheumatoid arthritis activity 

3) RANTES, MCP-1 chemokines and factors describing rheumatoid arthritis. 

4) Polymorfismus v promotorové oblasi genu pro mmp-2 u revmatoidní artritidy. 

5) Association of the 5A/6A promoter polymorphism of the MMP-3 gene with the 

radiographic progression of rheumatoid arthritis. 
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3.1 THE ASSOCIATION BETWEEN LEVELS OF TISSUE INHIBITOR OF 

METALLOPROTEINASE-1 WITH ACUTE HEART FAILURE AND LEFT 

VENTRICULAR DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ST ELEVATION 

MYOCARDIAL INFARCTION TREATED BY PRIMARY PERCUTANEOUS 

CORONARY INTERVENTION. 

Shrnutí 

 

Extracelulární matrix myokardu je dynamická síť proteinů a proteoglykanů. ECM hraje 

klíčovou roli v udržování tvaru, velikosti a funkce komory. Strukturální integrita je dána 

rovnováhou mezi syntézou a degradací ECM proteinů – proteolytických proteinů a jejich 

inhibitorů. Tkáňové inhibitory metaloproteináz (TIMP) se váží na aktivní matrix 

metaloproteinázy, a tím omezují jejich proteolytické vlastnosti. Po infarktu myokardu, je 

v důsledku poškození tkáně a následného procesu hojení zvýšená aktivita kolagenáz, a to 

nejen v oblasti infarktu, ale současně i ve zbytku myokardu. Rozsah poškození ECM je tedy 

jedním z hlavních faktorů remodelace levé komory a systolické funkce. 

V uvedené studii byl zkoumán vztah polymorfismů v genu pro TIMP-1 a sérových hladin 

TIMP-1 k infarktu myokardu, dysfunkci levé komory a rozvoji akutního srdečního selhání u 

pacientů léčených primární perkutánní koronární intervenci. Celkem bylo hodnoceno 556 

pacientů se STEMI. Hladiny TIMP-1 v cirkulaci byly měřeny při přijetí a 24 hodin po rozvoji 

IM. Dále byl sledován polymorfismus v exonu 5 (rs4898; F124F T> C) genu pro TIMP-1. 

Na základě faktu, že se gen pro TIMP-1 nachází na chromozomu X, byly jednotlivé analýzy 

provedeny pro obě pohlaví separátně. Přes patrný trend vyšších hladin TIMP-1 u žen nebylo 

pohlaví dle multivariantní analýzy shledáno jako nezávislý faktor ovlivňující hodnotu tohoto 
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působku v cirkulaci. Všeobecně byly u pacientů po IM detekovány vyšší hladiny TIMP-1 po 

24 hodinách ve srovnání s hladinami při přijetí. Hladina TIMP-1 v cirkulaci byla vyšší u 

mužů s akutním srdečním selháním rozvinutým v průběhu hospitalizace po IM, stejně jako u 

mužů s dysfunkcí levé komory (ejekční frakce [EF] <40%). Podle multivariantní analýzy je 

hladina TIMP-1 faktorem s nezávislým negativním vztahem k EF a akutnímu srdečnímu 

selhání u mužů. Zajímavý je také zjištěný vztah předchozí terapie statiny a beta-blokátory k 

cirkulující hladině TIMP-1. Studie však nepotvrdila nezávislý vztah mezi polymorfismem v 

exonu 5 genu pro TIMP-1 k EF, akutnímu srdečnímu selhání a hladinám TIMP-1. 

Výsledky této studie poukazují na vyšší hladiny TIMP-1 v cirkulaci, které mají vztah ke 

zhoršené EF po infarktu myokardu a k akutnímu srdečnímu selhání rozvinutému v průběhu 

hospitalizace, což by mohlo korelovat s rozsahem akutního poškození tkáně. Přes uvedené 

výsledky nepřináší hladiny TIMP-1 aditivní hodnotu jako biomarker dysfunkce levé komory 

v klinické praxi, jelikož je jeho výpovědní hodnota nižší než v případě troponinu T nebo BNP. 

  



48 
 

3.2 RELATION OF LONG-TERM PROGNOSIS TO MMPS AND TIMPS 

POLYMORPHISMS IN PATIENTS AFTER ST ELEVATION MYOCARDIAL 

INFARCTION 

Shrnutí 

 

Extracelulární matrix je vysoce adaptivní síť, která je schopna dynamické regulace v odpověď 

na mechanické zatížení, neurohormonální aktivaci, zánět a oxidační stres. V této studii byl 

hodnocen vliv polymorfismů v genech velké skupiny proteolytických enzymů MMP (MMP-

1, MMP-2, MMP-3, MMP-7, MMP-8, MMP-9, MMP-13) a jejich inhibitorů TIMP (TIMP-1, 

TIMP-2, TIMP-3) na klinické výsledky u pacientů po infarktu myokardu s elevací ST úseku 

(STEMI) léčených primární PCI. 

Do studie bylo zařazeno 550 pacientů se STEMI, kteří byli dlouhodobě sledováni (medián 

sledování – 32 měsíců). Studie se soustředila na kombinovaný endpoint složený 

z revaskularizace, infarktu myokardu, mozkové mrtvice, hospitalizace pro akutní 

dekompenzaci srdečního selhání a úmrtí. Bylo analyzováno 19 polymorfismů v genech pro 

MMP a TIMP. 

Polymorfismy MMP-1 -519A/G a -422A/T jsou asociovány s kombinovaným endpointem po 

infarktu myokardu. Hazard ratio pro AT variantu MMP-1 -422A/T bylo 1,75 (p <0,001), 

varianty s alespoň jednou alelou polymorfismu MMP-1 -519A/G mají nižší riziko 

kombinovaného cílového (HR 0,63, p = 0.04). Dále bylo zjištěno, že genotyp TT 

polymorfismu -1562C/T MMP-9 a varianta s alespoň jednou alelou T polymorfismu 92C/T 

MMP-13 ovlivňují progresi onemocnění a dlouhodobé přežití po infarktu myokardu. Podle 

reklasifikační analýzy NRI a IDI poskytuje dlouhodobá stratifikace rizika pomocí 
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polymorfismů MMP-1 -422A/T a -519A/G aditivní informaci k běžně používanému skóre 

GRACE. 

Stratifikace pacientů po infarktu myokardu podle rizikových genotypů polymorfismů v genu 

pro MMP-1 by mohla mít významný klinický potenciál pro identifikaci rizikových pacientů a 

terapeutickou strategii.  
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3.3 ASSOCIATION OF TWO ANGIOTENSINOGEN GENE POLYMORPHISMS, 

M235T AND G(-6)A, WITH CHRONIC HEART FAILURE. 

Shrnutí 

 

RAAS je hlavním regulátorem kardiovaskulárních a renálních funkcí a struktury, včetně 

kontroly extrakce/reabsorpce sodíku a vodní bilance. Farmakologická blokáda systému RAAS 

jasně prokázala jeho zásadní roli v patofyziologii různých poruch včetně hypertenze, 

srdečního selhání, remodelace komory a diabetických komplikací. Četné studie hodnotily 

genetické varianty angiotenzinogenu (AGT), jeho plazmatické hladiny a vztah ke 

kardiovaskulárním onemocněním, jako je hypertenze, infarkt myokardu, ischemická choroba 

srdeční. 

Cílem studie bylo zaměřit se na vztah mezi polymorfismy v genu pro angiotenzinogen (AGT) 

– exonovou variantou M235T a promotorovým G(-6)A a chronickým srdečním selháním v 

české populaci. Celkem bylo do studie zařazeno 158 pacientů s chronickým srdečním 

selháním (NYHA funkční třída II-IV, ejekční frakcí pod 40%, kardiothorakálním indexem 

nad 50%). Jako kontrolní sloužila skupina 200 osob podobného věku a pohlaví bez osobní 

anamnézy onemocnění srdce a cév. AGT polymorfismy genu byly detekovány pomocí 

polymerázové řetězové reakce (PCR) a RFLP metody.  

Žádné významné rozdíly v distribuci genotypů AGT polymorfismů mezi pacienty s 

chronickým srdečním selháním a kontrolami nebyly nalezeny. Rozdíly ve frekvenci alel 

polymorfismu AGT M235T (p = 0,02) a distribuci genotypů polymorfismu AGT G (-6)A (p = 

0,02) byly zjištěny po rozdělení dle pohlaví u žen. Zjistili jsme zvýšené riziko chronického 

srdečního selhání v případě GGMT asociovaného genotypu (celý soubor pacientů: OR = 2.63 
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s 95% CI 1,39-4,95, p corr = 0,01; skupina mužů: OR = 1.83, 95% CI 0,92-3,66, p corr = 0,3; 

skupina žen: OR=15.5, 95% CI 1,86 až 129,42, p corr = 0,008).  

Tato práce přináší významný vztah asociovaného genotypu GGMT složeného ze dvou 

polymorfismů v genu pro angiotenzinogen k chronickému srdečnímu selhání. Bylo zjištěno 

zejména vysoké riziko této varianty u žen. 
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3.4 DIFFERENCE IN ANGIOTENSINOGEN HAPLOTYPE FREQUENCIES 

BETWEEN CHRONIC HEART FAILURE AND ADVANCED ATHEROSCLEROSIS 

PATIENTS - NEW PROGNOSTIC FACTOR? 

Shrnutí 

 

V rámci hodnocení role genetických variant AGT G(-6)A a M235T u chronického srdečního 

selhání (CHSS; NYHA funkční třída II-IV, ejekční frakcí pod 40 %, kardiothorakálním 

indexem nad 50 %) a pokročilé aterosklerózy (AA; postižení nejméně tří koronárních arterií 

se stenózou nad 50 %) bylo sledováno celkem 240 pacientů s CHSS a 200 pacientů s AA.  

Studie ukazuje roli polymorfismu AGT G(-6)A v genetickém pozadí mezi pokročilou 

aterosklerózou a chronickým srdečním selháním (Pg = 0,001). Tento rozdíl byl pozorován ve 

srovnání pacientů s pokročilou aterosklerózou a podskupinou pacientů s CHSS na podkladu 

dilatační kardiomyopatie (DKMP) (Pg = 0,02; Pa = 0,009), i podskupinou pacientů s CHSS 

na podkladu ischemické choroby srdeční (Pg = 0,007). Největší rozdíl mezi skupinou pacientů 

s pokročilou aterosklerózou a chronickým srdečním selháním byl pozorován ve frekvenci 

haplotypu GT (P < 0,001) a asociovaného genotypu GGMT (P < 0,001). Stejný trend byl 

patrný v případě srovnání podskupin CHSS se skupinou pacientů s pokročilou aterosklerózou 

(AA vs ICHS s CHSS P <0,001, AA vs DKMP P < 0,001).  

Tyto výsledky naznačují, že genetické varianty v genu pro AGT jsou rizikovým faktorem pro 

chronické srdeční selhání ve srovnání s pokročilou aterosklerózou bez srdečního selhání. Ze 

studie je také patrný výrazný rozdíl mezi pacienty s ischemickou chorobou bez progrese do 

srdečního selhání a pacienty s chronickým srdečním selháním na podkladě ischemické 

choroby srdeční, a to zejména ve frekvenci haplotypů a distribuci asociovaných genotypů. 
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3.5 RXRA INTRONE POLYMORPHISM AND ABO BLOOD GROUPS IN CHRONIC 

HEART FAILURE 

Shrnutí 

 

Pleiotropní účinky retinoidů jsou zprostředkovány dvěma skupinami jaderných receptorů, 

receptory kyseliny retinové (RARα, β a γ) a retinoidní X receptory (RXRα, β a γ). RXR 

receptory tvoří homodimery a heterodimery, které přímo aktivují transkripci genů vazbou na 

specifické responzivní elementy (RARE) v promotorových oblastech cílových genů. RXRA 

hraje klíčovou roli v embryogenezi, regulaci metabolismu, glukózové homeostáze a 

rovnováze cholesterolu. Bylo také prokázáno, že aktivace RAR a RXR potlačuje buněčnou 

hypertrofii myokardu, apoptózu a fibrózu. RAR/RXR zprostředkovaná signalizace má 

důležitou roli v regulaci přechodu z adaptivní srdeční hypertrofie do srdečního selhání. 

Cílem této studie bylo zjistit možný vztah polymorfismu A (39526) AA v 5. intronu genu pro 

RXR alfa a ABO krevních skupin s chronickým srdečním selháním. Do studie bylo zařazeno 

celkem 238 pacientů s chronickým srdečním selháním a kontrolní soubor 246 osob. 

Polymorfismus v genu pro RXR alfa a ABO krevní skupiny byly detekovány pomocí PCR a 

RFLP.  

Významné rozdíly byly zjištěny ve frekvenci alel a distribuci genotypů polymorfismu RXRA 

A(39526)AA mezi pacienty s chronickým srdečním selháním a kontrolami (Pg = 0,03, Pa = 

0,02). Po rozdělení souborů dle krevních skupin byly mezi pacienty s chronickým srdečním 

selháním a kontrolami detekovány velmi významné rozdíly v distribuci genotypů (Pg = 

0,002) a četnosti alel (Pa = 0,0001) RXRA polymorfismu. Prevalence AA alely u pacientů s 

chronickým srdečním selháním a krevní skupinou A byla čtyři-krát nižší než u kontrol se 

stejnou krevní skupinou (OR = 0,24; Pcorr = 0,0001).  
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V této studii byl pozorován velmi významný vztah RXRA intronového polymorfismu a 

krevní skupin s chronickým srdečním selháním. Naše výsledky naznačují úzký vztah mezi 

RXRA A (39526) AA polymorfismu a systémem ABO krevních skupin, jejichž geny leží ve 

vzájemné blízkosti na chromozomu 6. 
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3.6 CIRCULATING CYTOKINE PATTERN AND FACTORS DESCRIBING 

RHEUMATOID ARTHRITIS: IL-15 AS ONE OF THE BIOMARKERS FOR RA? 

& 

3.7 RELATION OF IL-6, IL-13 AND IL-15 GENE POLYMORPHISMS TO THE 

RHEUMATOID FACTORS, ANTI-CCP AND OTHER MEASURES OF 

RHEUMATOID ARTHRITIS ACTIVITY 

Shrnutí 

 

IL-15 stimuluje monocyty k produkci chemokinů IL-8 a MCP-1, které hrají důležitou roli 

v regulaci infiltrace leukocytů během zánětu. IL-15 je produkována aktivovanými monocyty, 

makrofágy, epiteliálními buňkami, fibroblasty a také endoteliálními buňkami a chondrocyty. 

Obecně se dá říci, že IL-15 reguluje aktivaci, proliferaci a uvolnění cytokinů z T buněk, NK 

buněk, žírných buněk; zvyšuje reakci neutrofilů a NK buněk. IL-15 také stimuluje pohyb a 

chemotaxi normálních T buněk, reguluje proliferativní obnovu paměťových CD8+ T buněk v 

periferii, přispívá k proliferaci B buněk a syntéze imunoglobulinů (Ig). Počet buněk 

produkujících IL-15 závisí na závažnosti RA a může souviset s osteoklastogenezí a ztrátou 

kostní hmoty.  

Cílem studií bylo zjistit vztah mezi hladinou cirkulujících cytokinů (IL-6, IL-13, IL-15, TNF-

α) a chemokinů (IL-8, MCP-1), polymorfismy v těchto genech, tvorbou autoprotilátek, 

rentgenovou progresí a faktory popisujícími revmatoidní artritidu (RA). 

Celkem bylo do studie zařazeno 156 pacientů s RA podle kritérií ACR, a 200 kontrolních 

osob bez klinických známek revmatoidní artritidy a vyloučenou pozitivitou pro RF, antiCCP a 
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negativním CRP. Bylo hodnoceno pět polymorfismů v genech pro cytokiny (IL-6, IL-13, IL-

15) a hladiny vybraných cytokinů v séru (IL-6, IL-13, IL-15, TNF-α, IL-8), které byly 

detekovány pomocí metody ELISA.  

Ve studii byl pozorován rozdíl ve frekvenci alel polymorfismu IL-15 -267C/T mezi pacienty s 

revmatoidní artritidou a kontrolami. Po rozdělení pacientů s RA dle seropozitivity RF, byl v 

RF IgG a RF IgA-negativní podskupině zjištěn vyšší výskyt heterozygotních variant 

polymorfismů v genu pro IL-15 (14035A/T a -267C/T). Dále byla nalezena asociace 

polymorfismů v genu pro IL-15 s cirkulujícími hladinami IL-15 (14035A/T a 367G/A), a s 

celkovým RF a jednotlivými izotypy RF (-267C/T). Mimo tyto výsledky byl detekován vztah 

polymorfismu -1112C/T v genu pro IL-13 s progresí onemocnění, kdy varianta T byla častější 

u rychlejšího průběhu RA (TSS/měsíc ≥ 0,1). 

U pacientů s RA byly ve srovnání se zdravými kontrolami pozorovány vyšší hladiny IL-15 

v cirkulaci. Byl prokázán vztah mezi hladinami IL-15 a revmatoidními faktory IgA, IgM, IgG 

a DAS28 skóre, tedy aktivitou onemocnění, anti-CCP a RTG progresí. V naší studii jsme 

popsali, že hladiny IL-15 v cirkulaci mohou sloužit jako jeden ze spolehlivých markerů pro 

detekci RA s mezní hodnotou 22.0 pg/mL se senzitivitou 74.8 % a specificitou 70.4 % ve 

srovnání s anti-CCP (mezní hodnota 0 U/ml) se senzitivitou 69.4 % a specificitou 85.2 %. 

V těchto dvou studiích jsme prokázali vztah polymorfismů v genu pro IL-15 s jednotlivými 

subtypy revmatoidního faktoru (RF IgA a RF IgG) a s hladinami IL-15 v cirkulaci. Vyšší 

hladiny v cirkulaci u pacientů korelují s hodnotami RF. Na základě výsledků studie 

předpokládáme, že by detekce IL-15 mohla pomoci spolu s běžně využívanými markery v 

diagnostice RA pacientů.  
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3.8 RANTES, MCP-1 CHEMOKINES AND FACTORS DESCRIBING 

RHEUMATOID ARTHRITIS. 

Shrnutí 

 

Chemokiny MCP-1/CCL2, jakož i RANTES/CCL5 jsou velmi účinnými chemoatraktanty, 

které se podílejí na imunoregulačních a zánětlivých procesech souvisejících s rozvojem a 

progresí revmatoidní artritidy. Jsou aktivní zejména při kontrole infiltrace zánětlivých buněk 

do míst destruované nebo zánětlivé tkáně, aktivace a ko-stimulace T lymfocytů a monocytů. 

Geny pro oba tyto chemokiny se nacházejí ve vzájemné blízkosti na chromozomu 17. 

Nedávné studie prokázaly zvýšené hladiny MCP-1 a RANTES v plazmě, synoviální tekutině 

a synoviální tkáni u pacientů s RA. Bylo také zjištěno, že transkripční aktivita těchto genů je 

modifikována polymorfismy v jejich promotorové oblasti, které jsou součástí studie. 

Do studie bylo celkem zařazeno 156 pacientů s RA podle kritérií ACR a 125 kontrolních osob 

bez klinických známek revmatoidní artritidy a vyloučenou pozitivitou pro RF, anti-CCP a 

negativním CRP. Kompletní data nebyla k dispozici u 12 pacientů, analýza byla tedy 

provedena na 144 subjektech s RA. Byly hodnoceny tři polymorfismy v genu pro MCP-1 

(−2518 A/G (rs1024611), -2138 A/T (rs1024610)) a jeden polymorfismus v genu pro 

RANTES (rs2107538). Dále byly sledovány hladiny vybraných MCP-1 a RANTES v séru, 

které byly detekovány pomocí metody ELISA. 

Ve studii byla pozorována asociace -855 C/G MCP-1 polymorfismu s IgM revmatoidním 

faktorem u pacientů s RA. Nejnižší cirkulující hladiny RANTES byly detekovány u varianty 

AA polymorfismu -403 G/A genu pro RANTES. Kromě této asociace byl zjištěn vztah 

varianty -403 AA s cirkulujícími hladinami cytokinů IL-15 a IL-10. Žádný z faktorů 

popisujících revmatoidní artritidy (RF, ANA, anti-CCP-positive/negative, DAS 28 skóre a 
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počet oteklých kloubů) nebyl asociován s hladinami MCP-1, distribucí genotypů a/nebo 

frekvencí alel, frekvencí haplotypů složených ze všech tří sledovaných polymorfismů 

v promotoru genu pro MCP-1, ani s RANTES polymorfismem.  

Došli jsme k závěru, že polymorfismus v promotorové oblasti genu pro RANTES má vztah k 

cirkulujícím hladinám RANTES, IL-15 a IL-10. Nicméně, naše výsledky naznačují, že 

polymorfismy v genech pro MCP-1 a RANTES nepřispívají významně k náchylnosti k RA, 

ani k progresi. 
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3.9 POLYMORFISMUS V PROMOTOROVÉ OBLASI GENU PRO MMP-2 U 

REVMATOIDNÍ ARTRITIDY 

Shrnutí 

 

Matrix metaloproteinázy (MMP) se účastní remodelace extracelulární matrix v řadě 

fyziologických a patologických dějů, včetně revmatoidní artritidy (RA), která je 

charakterizována degradací hyalinní kloubní chrupavky a vystupňovanou angiogenezí. MMP 

mohou také potlačovat zánět degradací biologicky aktivních molekul, jako jsou cytokiny, 

chemokiny či receptory růstových faktorů. V séru a synoviální tekutině pacientů s RA jsou 

prokazovány zvýšené hladiny MMP-2.  

Cílem studie bylo prokázat možný vztah mezi polymorfismy v promotorové oblasti genu pro 

MMP-2 (-1575 G/A, -1306 C/T, -790 T/G, -735 C/T) a RA. Do studie bylo zařazeno celkem 

101 pacientů s RA, kteří splnili revidovaná diagnostická kritéria ACR pro RA, s délkou trvání 

choroby minimálně 2 roky, a 101 zdravých dobrovolníků obdobné distribuce věku a pohlaví. 

Nebyl zjištěn rozdíl v genotypových distribucích ani frekvencích alel polymorfismů -

1575A/G, -1306C/T a -735C/T mezi pacienty s RA a kontrolní skupinou. Statisticky 

významný rozdíl byl pozorován mezi pacienty s RA a kontrolní skupinou v alelických 

frekvencích polymorfismu -790 T/G MMP-2 (T alela – 0,70 vs 0,66; Pa = 0,01). Rovněž byla 

pozorována tendence k nárůstu genotypu GG u pacientů s RA (Pg = 0,05). Statisticky 

významný rozdíl v alelických frekvencích byl rovněž pozorován mezi muži s RA a muži v 

kontrolní skupině (T alela – 0,80 vs 0,61; Pa = 0,03). Haplotyp GCGC polymorfismů -1575 

G/A, -1306 C/T, -790 T/G, -735 C/T byl častější u pacientů s RA (Pcorr = 0,016; OR = 0,09; 

konfidenční interval 0,00–0,65), zatímco haplotyp GCTC byl více zastoupen u kontrolní 

skupiny (Pcorr = 0,017; OR = 1,8; konfidenční interval 1,17 – 2,70). 
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Výsledky poukazují na možnou asociaci polymorfismu v promotorové oblasti genu pro 

MMP-2 s vnímavostí ke vzniku RA. 

  



61 
 

3.10 ASSOCIATION OF THE 5A/6A PROMOTER POLYMORPHISM OF THE 

MMP-3 GENE WITH THE RADIOGRAPHIC PROGRESSION OF RHEUMATOID 

ARTHRITIS. 

Shrnutí 

 

MMP-3 je proteolytický enzym, který hraje klíčovou roli v destrukci kloubu u RA. Je lokálně 

produkován v zaníceném kloubu, odkud se MMP-3 uvolňuje do cirkulace. U pacientů s RA 

byly v synoviální tekutině a séru detekovány zvýšené hladiny MMP-3. Hladiny v cirkulaci 

korelují právě s hladinami MMP-3 produkovanými v synovii, a tudíž zohledňují úroveň 

aktivity revmatoidní synovitidy. Sérové hladiny MMP-3 by tedy mohly být markerem zánětu. 

Z literatury je také známo, že MMP-3 5A/6A promotorový polymorfismus může přispět 

k závažnosti RA, a to z důvodu vyšší aktivity promotoru, která byla zjištěna pro 5A alelu. 

Cílem studie bylo zjistit vztah MMP-3 5A/6A polymorfismu s RTG progresí u pacientů s RA. 

Celkem bylo do studie zařazeno 128 pacientů s RA podle ACR kritérií. Rentgeny obou rukou, 

získané od všech pacientů s RA, byly zhodnoceny pomocí modifikované metody Sharp/van 

der Heijde a Steinbrockerovy metody. Bylo analyzováno Total Sharp Score (TSS) a byla 

vypočtena roční rentgenová progrese (TSS/rok). 

Významný vztah byl nalezen mezi polymorfismem 5A/6A MMP-3 a roční rentgenovou 

progresí (TSS/rok ≤ 1,00 a TSS/rok > 1,00) v alelických frekvencích (Pa = 0,046) a také v 

distribuci genotypů (Pg = 0,04). V porovnání s ostatními genotypy byla prevalence genotypu 

5A/5A nižší u pacientů s TSS/rok ≤ 1,00 (OR = 0,2; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,04-

0,85; p = 0,01). Ve srovnání s genotypy 5A/6A a 5A/5A byla naopak prevalence varianty 

6A/6A vyšší u pacientů s neerozivní RA (OR = 2,65, 95% CI 1,03 - 6,83, p = 0,02).  

Výsledky získané v této studii poskytují důkaz vztahu prostorového polymorfismu 5A/6A 

v genu pro MMP-3 s radiografickou progresí revmatoidní artritidy. 
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