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CIEVNY ENDOTEL AKO OPERÁTOR PRENOSU INFORMÁCIÍ MEDZI
KARDIOVASKULÁRNYM A IMUNITNÝM SYSTÉMOM
TVRTINOVÁ, V.,1FERENÈÍK, M., 2HULÍN, I., 3JAHNOVÁ, E.

VASCULAR ENDOTHELIUM AS A CONNECTING OPERATOR IN THE
INFORMATION TRANSFER BETWEEN THE CARDIOVASCULAR AND
IMMUNE SYSTEMS

In health, the vascular endothelium forms a multifunctional interface between the circulating blood and various
tissues and organs of the body. It connstitutes a selectively
permeable barrier for macromolecules, as well as a nonthrombogenic and nonadhesive container that actively
maintains the fluidity of blood. It is a metabolically active
endocrine organ, serving as the source of multiple factors
and mediators that are critical for normal homeostasis.
These include vasodilators (nitric oxide, prostacyclin, endothelium-derived hyperpolarizing factor), vasoconstrictors (endothelin-1, thromboxane A2, prostaglandin H 2 and
components of the renin angiotensin system), various proand antithrombotic factors (e.g. tissue factor, platelet activating factor  PAF, von Willebrand factor), fibrinolytic
activators and inhibitors (e.g. tissue plasminogen activator, plasminogen activator inhibitor-1), potent arachidonate metabolites (prostanoids), leukocyte adhesion molecules
(e.g. E-selectin, P-selectin, intercellular adhesion molecule-1  ICAM-1, vascular cell adhesion molecule-1 
VCAM-1), and multiple cytokines with activities of growth
stimulators and inhibitors, transforming growth factors,
proinflammatory and antiinflammatory mediators, tumour necrosis factors and chemotactic factors (chemokines).
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Cievny endotel ako jedna vrstva buniek je mnohofunkènou medzivrstvou medzi cirkulujúcou krvou, tkanivami
a orgánmi. Predstavuje selektívne priepustnú prekáku
pre makromolekuly a súèasne aj netrombogénny a neadhezívny povrch, ktorý aktívne udruje tekutos krvi. Ide
o metabolicky aktívny endokrinný orgán, ktorý je zdrojom mnohých faktorov a mediátorov zásadným spôsobom
regulujúcich udrovanie normálnej homeostázy. Patria
k nim vazodilataèné látky (oxid dusnatý, prostacyklín, hyperpolarizaèný faktor pochádzajúci z endotelu), vazokonstrikèné látky (endotelín-1, tromboxán A2, prostaglandín
H2 a niektoré zloky renínovo-angiotenzínového systému),
rôzne protrombogénne a antitrombogénne faktory (napr.
tkanivový faktor, faktor aktivujúci trombocyty  PAF,
von Willebrandov faktor), fibrinolytické aktivátory a inhibítory (napr. tkanivový plazminogénový aktivátor, inhibítor plazminogénového aktivátora-1), úèinné metabolity
kyseliny arachidónovej (prostanoidy), leukocytové adhezívne molekuly (napr. E-selektín, P-selektín, medzibunková adhezívna molekula-1  ICAM-1, cievna bunková adhezívna molekula-1  VCAM-1) a mnostvo cytokínov
s aktivitami rastových stimulátorov a inhibítorov, transformujúcich rastových faktorov, prozápalových a protizápalových mediátorov, faktorov nekrotizujúcich nádory
a chemotaktických faktorov (chemokíny). Okrem základných aktivít uplatòujúcich sa pri regulácii kardiovaskulárneho systému sú endotelové bunky aj dôleitou súèasou
imunitného systému. Majú k¾úèovú úlohu pri zahájení
a vývine obranných, ako aj pokodzujúcich zápalových
odpovedí. Preto endotel mono poklada za ústredné prenosové zariadenie na obojstrannú výmenu informácií medzi kardiovaskulárnym a imunitným systémom. Poznanie
týchto zákonitostí je mimoriadne významné pre pochopenie patogenézy mnohých chorôb. (Tab. 7, lit. 89.)
K¾úèové slová: oxid dusnatý, prostacyklín, endotelíny, tromboxán, cytokíny, ICAM, VCAM, zápal.
Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, è. 1, s. 519
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Besides these essential activities controlling the cardiovascular system, the endothelial cells represent an important
part of the immune system as well. They have a pivotal
role in the initiation and development of defensive and damaging inflammatory responses. Therefore endothelium
can be considered as being the central equipment for the
mutual exchange of life important information between
the cardiovascular and immune systems. This in turn is leading to rapid advances in understanding the pathogenesis of some of the most serious and most common diseases,
including inflammation, atherosclerosis and hypertension.
(Tab. 7, Ref. 89.)
Key words: nitric oxide, prostacyclin, endothelins, thromboxane, cytokines, ICAM, VCAM, inflammation.
Bratisl Lek Listy 1998; 99: 519

Mnoho rokov sa predpokladalo, e endotelové bunky tvoria inertnú vrstvu, ktorá pokrýva vnútorný povrch ciev a utvára selektívne
priepustnú fyzikálnu prekáku medzi krvou a cievnou stenou. A
v 70. rokoch Moncada a Vane (1979) dokázali, e endotelové bunky sú zdrojom prostacyklínu  látky s relaxaèným úèinkom na cievy
a schopnosou inhibova agregáciu trombocytov. To bol prvý objektívny dôkaz, e endotelové bunky môu ma dôleitú úlohu v regulácii krvnej cirkulácie. Dnes je k dispozícii mnostvo experimentálnych údajov, ktoré dokazujú, e cievny endotel je rozsiahly a ve¾mi výkonný endokrinný orgán, ktorý sa zúèastòuje na regulácii
mnohých vitálnych funkcií v organizme (Born a Schwartz, 1997).
Endotelové bunky sú producentmi vazoaktívnych látok, viacerých
cytokínov a neuropeptidov, vo¾ných radikálov a lyzozómových proteáz, majú receptory pre cytokíny, leukoadhezívne molekuly, chemotaktické faktory, neurotransmitery a ïalie mediátory. To im
umoòuje aktívnu úèas pri regulácii cievneho tonusu, a tým i prietoku krvi a krvného tlaku, pri regulácii priepustnosti cievnej steny
pre cirkulujúce molekuly a leukocyty, hemostázy a funkcie trombocytov, ale aj pri výmene informaèných signálov s cirkulujúcimi
krvnými elementmi, hormónmi, regulaènými a výkonnými molekulami imunitného systému. Prejavujú pritom typickú Janusovskú
dvojtvárnos: na jednej strane je to udrovanie fyziologických pomerov v krvnom rieèisku a úèas pri obrannom zápale, na druhej
strane sú to ich aktivity vedúce k akým pokodeniam ciev (ateroskleróza, vaskulitídy) alebo okolitého tkaniva pri pokodzujúcich
zápalových odpovediach. V súèasnosti sa predpokladá, e abnormality v aktivitách endotelových buniek (endotelová dysfunkcia)
sú súèasou patogenézy takých chorobných stavov, ako je hypertenzia, ateroskleróza, diabetes mellitus, septický ok, syndróm dychovej tiesne dospelých, hypoxicko-reperfúzny syndróm, niektoré neurodegeneratívne a ïalie choroby (Luscher a Noll, 1996; Cooke
a Dzau, 1997).
Skoro vetky tkanivá závisia od dodávky krvi a tá zase závisí
od endotelových buniek, ktoré vystie¾ajú v jednej vrstve vnútro
kadej cievy. Majú pozdåny nepravidelný tvar (dåka 2550 µm,
írka 1015 µm, hrúbka 5 µm) a sú uloené tak, e dlhá os je
väèinou v smere krvného prúdu. Do lúmenu prominujú jadrá
endotelových buniek. Povrch endotelu preto nie je ideálne hladký,
èo podmieòuje rozdielne prúdenie krvi v jeho najtesnejej blízkosti. Pod endotelovými bunkami je bazálna membrána, ktorá ich
odde¾uje od ostatných vrstiev cievnej steny, ktorých hlavnou sú-

èasou sú bunky hladkých svalov a spojivové tkanivo. Jej hrúbka
je rôzna  pod¾a priemeru cievy a jej funkcie. Stenu najmeních
ciev, kapilár a sínusoidov tvoria len endotelové bunky a bazálna
membrána. Celkový povrch cievneho endotelu v organizme dospelého èloveka je 5001000 m2. Táto obrovská plocha poskytuje
ideálnu monos pre kontakt a výmenu informácií s cirkulujúcimi bunkami a molekulami, ako aj pre regulovaný prestup molekúl
a leukocytov z cirkulácie do tkanív.
Endotel je v ontogenetickom vývine prvou súèasou cirkulaèného systému, z ktorého sa neskôr diferencujú artérie, arterioly,
kapiláry, vény a lymfatické cievy. Artérie a vény sa vyvíjajú z malých ciev, èo umoòuje skutoènos, e endotelové bunky si poèas
svojho ivota udrujú schopnos rozmnoovania a pohybu. Sú
schopné nahradi pokodený endotel v cieve, ale aj vytvori nové
krvné cievy procesom angiogenézy, ktorá sa uskutoèòuje v embryových tkanivách (vaskulogenéza), aby mohol pokraèova ich
rast; v normálnych tkanivách pri ich benej obnove, remodelovaní alebo rekontrukcii; v pokodených tkanivách pri ich hojení,
reparácii a pri raste nádorov (tvrtinová a spol., 1995; Risau, 1997).
Pri angiogenéze odpovedajú endotelové bunky na signály prichádzajúce z tkaniva, ktoré vyaduje dodávku krvi. Odpoveï endotelových buniek má tyri fázy: 1. Vopred musia rozrui bazálnu membránu ohranièujúcu endotel v rodièovskej cieve, zvyèajne
venule. Na ten úèel produkujú úèinné proteolytické enzýmy. 2.
Musia sa zaèa pohybova smerom k aktivaènému signálu. 3. Musia zaháji svoje rozmnoovanie formou vytvárania výhonkov
(pseudopódií) v smere tvorby novej kapiláry. 4. Pri tejto tvorbe sa
musia formova do dutých rúrok. Vetky fázy prostredníctvom receptorov zabezpeèujú rôzne rastové a regulaèné faktory uvo¾òované najmä z aktivovaných makrofágov, trombocytov a neutrofilov alebo nachádzajúce sa v extracelulárnom matrixe (Maragoudakis, 1996; Bussolino a spol., 1997; Ferenèík a spol., 1997; Taichman a spol., 1997). Ich preh¾ad je v tabu¾ke 1.
Regulácia priepustnosti endotelu
Cievny endotel nie je homogénna monovrstva nemeniacich sa
buniek. Sú medzi nimi spojenia (trbiny), ktorých ve¾kos a vlastnosti sa menia v závislosti od fyziologických, resp. patofyziologických podmienok. Dlho sa predpokladalo, e za priepustnos
endotelu zodpovedajú výhradne tieto spojenia, ktoré sú schopné
v priebehu nieko¾kých minút reverzibilne meni svoju architektúru, a tým i ve¾kos medzibunkovej trbiny, ktorou môu prechádza molekuly, tekutiny, prípadne bunky do mimocievneho priestoru. Na základe morfologickej a funkènej charakteristiky dajú
sa spojenia medzi endotelovými bunkami rozdeli na komunikujúce (s medzerou), uzavreté (tesné, zapeèatené) a adherenèné (Simionescu, 1991). Komunikujúce spojenia sprostredkúvajú prenos
chemických alebo elektrických signálov z jednej endotelovej bunky
na druhú. Tesné alebo zapeèatené spojenia nedovo¾ujú cez endotelovú monovrstvu prechádza ani nízkomolekulovým látkam. Adherenèné spojenia majú medzi membránami dvoch susedných endotelových buniek medzeru irokú asi 20 nm. Tieto spojenia realizujú rôzne typy molekúl. Komunikujúce spojenia tvorí zhluk transmembránových proteínov oznaèovaných ako konexíny, kým na
tvorbe adherenèných spojení sa zúèastòujú transmembránové adhezívne molekuly závislé od Ca2+, ako sú kadheríny alebo integríny a PECAM (platelet-endothelial cell-adhesion molecule,
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Tab. 1. Preh¾ad endogénnych modulátorov angiogenézy (upravené pod¾a
Maragoudakisa, 1996 a Bussolina a spol., 1997).
Aktivátory

Inhibítory

Zásaditý fibroblastový rastový
faktor (bFGF)
Rastový faktor cievneho endotelu
alebo cievny permeabilitný
faktor (VEGF/VPF)

Transformujúci rastový faktor-β
(TGF-β)
Interferóny (IFN-α, IFN-γ)

Faktor nekrotizujúci nádory 
TNF-α
Rastový faktor pochádzajúci z
trombocytov (PDGF)
Transformujúci rastový faktor
TGF-α
Faktor aktivujúci trombocyty
(PAF)
Interleukíny IL-8, IL-6
Faktory stimulujúce kolónie 
GM-CSF, M-CSF
Rozpustný E-selektín
Leukotriény LTC4, LTD4
Prostaglandíny PGE1, PGE2
Angiotropín, angiogenín
Adenozín, histamín
Kyselina mlieèna, gangliozidy,
trombín, plazminogénový
aktivátor, substancia P,
fragmenty kyseliny hyalurónovej,
laminínové peptidy

Inhibièný faktor endotelových
buniek pochádzajúci z
monocytov (MECIF)
Inhibítor endotelových buniek
pochádzajúci z makrofágov
(MD-ECI)
Trombocytový faktor 4
Trombospondín
Angiostatín
Endostatín
Aminokoncový fragment prolaktínu
2-metoxyestradiol
Heparín + hydrokortizón
Retinoidy
Inhibítory proteínkinázy C (PKC)
Oxid dusnatý (NO.)
Gény suprimujúce nádory

Angiostatín a endostatín sú fragmenty plazminogénu.
Tab. 1. Endogenous modulators of angiogenesis (arranged according
to Maragoudakis, 1996 and Bussolino et al., 1997).
Promoters

Inhibitors

bFGF (basic fibroblast growth
factor)
VEGF/VPF (vascular endothelial
growth factor / vascular
permeability factor)

TGF-β (transforming growth
factor-β)
IFN-α, IFN-γ (interferons)

TNF-α (tumour necrosis factor)
PDGF (platelet-derived growth
factor)
TGF-α (transforming growth
factor)
PAF (platelet activating factor)
IL-8, IL-6 (interleukins)
GM-CSF,, M-CSF (colony
stimulating factors)
Soluble E-selectin
LTC4, LTD4 (leukotrienes)
PGE1, PGE2 (prostaglandins)
Angiotropin, Angiogenin
Adenosine, Histamine
Lactic acid, Gangliosides
Thrombin
Plasminogen activator
Substance P
Hyaluronan fragments
Laminin peptides

MECIF (monocyte-derived
endothelial cell inhibitory
factor)
MD-ECI (macrophage-derived
endothelial cell inhibitor)
Platelet factor 4
Thrombospondin
Angiostatin
Endostatin
Amino-terminal fragment of
prolactin
Heparin + Hydrocortisone
Retinoids
PKC inhibitors
Nitric Oxide (NO.)
2-Methoxyestradiol
Tumour suppressor genes

Angiostatin and endostatin are fragments of plasminogen.
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CD31), ako aj cytoplazmové proteíny (kateníny, vinkulín, aktín),
prostredníctvom ktorých sa transmembránové adhezívne molekuly zakotvujú do aktínových mikrofilamentov cytoskeletu.
Poèet a typ medziendotelových spojení pozdå cievneho rieèiska sa mení v závislosti od funkèných vlastností endotelu. Látky, ktoré zvyujú cievnu priepustnos, a zápalové cytokíny pokodzujú organizáciu medziendotelových spojení, èo vedie k ich otvoreniu, úniku plazmy a jej zloiek, alebo iba k úniku vody s následnou zmenou tlakového ekvilibria a vývinu edému.
Nedávno sa charakterizovali dve ïalie cesty, ktorými sa môe
uskutoèòova transport cez cievny endotel. Je to transcytóza prostredníctvom vezikúl oznaèovaných ako kaveoly (caveolae), alebo
prostredníctvom transendotelových kanálov vznikajúcich fúziou
dvoch alebo viacerých kaveolov, ktorými sa prenáajú molekuly
a zdá sa, e aj bunky, z krvi priamo cez cytoplazmu endotelových
buniek (Schnitzer, 1997). Kaveoly majú jemný elektrónovo denzný plá, ktorý je odliný od typických opláovaných jamiek (Anderson, 1997).
Regulácia cievneho tonusu
Endotel sa nachádza v strategickej anatomickej lokalite medzi cirkulujúcou krvou a hladkou svalovinou ciev, a preto má vetky monosti na miestne ovplyvòovanie kardiovaskulárnej funkcie. Za fyziologických podmienok majú endotelové bunky viaceré
metabolické a sekreèné mechanizmy, ktorými môu regulova cievny tonus, prietok krvi a krvný tlak. Pod¾a aktuálnych potrieb môu
sekretova rôzne relaxaèné (dilataèné) a konstrikèné faktory, ktorými parakrinne ovplyvòujú hladké svaly ciev, ktoré potom bezprostredne regulujú ich tonus. Výsledkom je vazodilatácia alebo
vazokonstrikcia a pri niektorých orgánoch zmena ich funkcie.
V srdci sa produkovaním endotelu ovplyvòuje kontraktilný proces myokardu. Sekrécia týchto faktorov sa uskutoèòuje po aktivácii endotelových buniek neurotransmitermi, hormónmi, cytokínmi a prostanoidmi pochádzajúcimi z trombocytov a leukocytov,
produktmi vznikajúcimi pri aktivácii hemokoagulaèného, komplementového a kinínového systému alebo pochádzajúcimi z invadujúcich baktérií. Preh¾ad základných vazodilataèných a vazokonstrikèných faktorov produkovaných endotelovými bunkami je v tabu¾ke 2.
Vazodilataèné faktory
Základný vazodilataèný faktor endotelových buniek je oxid
dusnatý (NO.), ktorý pôsobí na bunky hladkých svalov aktiváciou
guanylátcyklázy a zvýením intracelulárnej hladiny cyklického
GMP, èo spúa kaskádu reakcií vedúcich k defosforylácii ¾ahkých
reazcov myozínu s následnou relaxáciou bunky. Ïalí vazodilatátor prostacyklín (PGI2) pôsobí prostredníctvom cyklického AMP
ako sekundárneho posla (Lüscher a Noll, 1995, 1996; Collins,
1996).
Oxid dusnatý (NO.) vzniká z esenciálnej aminokyseliny Larginínu pôsobením enzýmu NO syntázy a zodpovedá za neustále
udrovanie základnej dilatácie ciev osobitne v artériovom rieèisku. NO syntáza (NOS) katalyzuje päelektrónovú oxidáciu L-arginínu na NO. a L-citrulín a v bunkách èloveka sa nachádza v tyroch izoformách, ktoré sú produktmi rôznych truktúrnych génov
(tab. 3). Dve z nich sa tvoria kontitutívnym spôsobom, dve induktívnym spôsobom. Endotelové bunky obsahujú dva typy kon-
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Tab. 2. Základné vazodilataèné a vazokonstrikèné faktory produkované endotelovými bunkami.
Tab. 2. The basic endothelium-derived vasodilation and vasoconstriction factors.
Vazodilatátory
Vasodilators

Vazokonstriktory
Vasoconstrictors

Oxid dusnatý (NO.)
Nitric Oxide (NO.)
Prostacyklín (PGI2)
Prostacyclin (PGI2)
Prostaglandíny PGE2, PGD2
Prostaglandins PGE2, PGD2

Endotelíny ET-1, ET-2, ET-3
Endothelins ET-1, ET-2, ET-3
Tromboxán A2 (TXA2)
Thromboxane A2 (TXA2)
Nestabilné endoperoxidy PGG2,
PGH2
Unstable endoperoxides
PGG2, PGH2
Zloky renínovo-angiotenzínového systému
Components of the renin
angiotensin system

Hyperpolarizaèný faktor
pochádzajúci z endotelu
Endothelium-derived
hyperpolarizing factor

(nanomólové) koncentrácie NO, ktoré namiesto regulaèného úèinku
u zvyèajne pôsobia cytotoxicky. NO po svojej syntéze v endotelových bunkách difunduje do hladkej svaloviny pod endotelom,
kde vyvoláva relaxáciu a inhibíciu proliferácie buniek hladkých
svalov, ale súèasne aj na povrch endotelu, kde inhibuje adhéziu
a agregáciu trombocytov a neutrofilov. Tento mechanizmus sa
môe veobecne uplatòova ako ochrana proti intravaskulárnej
agregácii trombocytov. Treba vak pripomenú, e trombocyty
obsahujú vlastnú NOS, prostredníctvom ktorej môu tie regulova svoju agregovate¾nos (Radomski a spol., 1990).
Aplikácia inhibítorov NOS (najmä rôzne deriváty L-arginínu)
experimentálnym zvieratám vyvolá výraznú hypertenziu (Rees
a spol., 1989) alebo kontrakcie izolovaných artérií (Yang a spol.,
1991). Knock-outované myi, ktorým chýba gén pre eNOS (typ
III), majú výrazne zvýený krvný tlak a zníenú frekvenciu akcie
srdca (Huang a spol., 1995; Shesely a spol., 1996) . Skutoènos,
e experimentálne zvieratá deficientné na eNOS majú skrátenú
dobu ivota najmä následkom pokodenia funkcií CNS, srdca a oblièiek (Lüscher a Noll, 1995), naznaèuje, e oxid dusnatý má v krvnej cirkulácii dôleitú protektívnu úlohu. Treba vak zdôrazni, e
túto úlohu plní najmä NO produkovaný kontitutívnymi NO syntázami. Expresia induktívnej NOS navodená prozápalovými cytokínmi, endotoxínom, prípadne inými induktormi sa pozoruje zvyèajne pri patologických stavoch, ako je napríklad infarkt myokardu (Bing a Suzuki, 1996).
Kontitutívne NOS nevyadujú na svoju expresiu iadne induktory, ale na druhej strane ich aktivitu môu stimulova rôzne
faktory, ako je odtrhovací (shear) stres, hypoxia, niektoré neurotransmitery (acetylcholín), substancia P, mediátory uvo¾òované
z trombocytov (ADP, ATP, sérotonín), vznikajúce pri aktivácii hemokoagulaènej kaskády (trombín) alebo kinínového systému (bradykinín). NO uvo¾nený do cievneho lúmenu môe reagova s cir-

titutívnej NOS (eNOS, typ Ib  v cytosóle a eNOS, typ III 
v membráne) a jeden typ indukovate¾nej NOS (iNOS, typ II), ktorý
sa nachádza aj v bunkách hladkých svalov ciev (Palmer a spol.,
1988; Fostermann a spol., 1991; Day a spol., 1996; Ferenèík
a spol., 1997). Pôvodne sa predpokladalo, e endotelová NO syntáza (typ III) sa nachádza len v endotelových bunkách. V súèasnosti je vak známa jej prítomnos aj v iných tkanivách a bunkách, vrátane trombocytov, srdcových myocytov a mozgového hippokampu (Sase a Michel, 1997). Kontitutívne NO syntázy tvoria
oxid dusnatý neustále v malých (pikomólových) koncentráciách,
kým indukovate¾né NOS môu produkova a tisícnásobne vyie

Tab. 3. Izoformy ¾udskej NO syntázy a ich základné charakteristiky (upravené pod¾a Day a spol., 1996 a Ferenèík a spol., 1997).
Charakteristika
Expresia
Závislos od
kalmodulínu a Ca2+
Subcelulárna
lokalizácia
Produkèné
bunky

Induktory

Ia

Ib

Ic

kon.
cNOS

kon.
cNOS

+
cytosol

Typ

II

III

IV

kon.
cNOS

ind.
iNOS

kon.
cNOS

ind.
iNOS

+
cytosol

+
cytosol


cytosol

+
membrána


membrána

neuróny

end.b.

neutr.

makrofágy
BHSC
end.b.
hepatocyty
fibroblasty

end.b.
tromb.

makrofágy

nNOS
iadne

eNOS*
iadne

iadne

iNOS
LPS
hypoxia
TNF-α, IL-1
IFN-γ
GM-CSF, PAF

eNOS
iadne

iNOS
LPS
hypoxia
TNF-α, IL-1
IFN-γ
GM-CSF, PAF

Rozpustná forma typu III.
kon.  kontitutívna, ind.  induktívna, end.b.  endotelové bunky, neutr.  neutrofily, BHSC  bunky hladkých svalov ciev
*
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kulujúcimi bunkami a proteínmi. Niektoré plazmové proteíny, ako
albumín, sa takto nitrozylujú, èím sa stávajú cirkulujúcimi rezervoármi pre NO (Stamler a spol., 1992). To je dôleitá skutoènos,
lebo vo¾noradikálová forma NO. má polèas existencie len nieko¾ko sekúnd, kým jeho nitrozylovaný derivát, z ktorého sa môe v prípade potreby uvo¾ni, má polèas nieko¾ko hodín.
Venózny systém sa od artériového systému odliuje truktúrne aj funkène. ily nie sú neustále dilatované úèinkom NO, ale
v prípade potreby odpovedajú na podstatne niie koncentrácie NO
ako tepny. Na tomto princípe sa zakladá úèinok nitrovazodilataèných látok. Preto sa nitropreparátmi, z ktorých sa uvo¾òuje NO,
dosiahne venodilatácia, pokles venózneho tlaku, a tým optimalizácia prietoku krvi.
Endotelové bunky v koronárnych cievach regulujú cievny tonus prostredníctvom modulácie lokálnych koncentrácií cirkulujúcich vazoaktívnych látok (adenínové nukleotidy, biogénne amíny,
brydykinín) a syntézou NO a PGI2. Pre neustálu produkciu NO
najdôleitejím stimulom je odtrhovací stres uskutoèòovaný poèas krvného toku (Fleming a spol., 1996; Davies a spol., 1997).
Zníenie produkcie NO v koronárnych artériách predisponuje k vazospazmom a môe prispieva k vzniku symptómov angina pectoris. Nepokodené koronárne artérie sa úèinkom sérotonínu uvo¾neného z trombocytov dilatujú, kým artérie postihnuté aterosklerózou sa naopak kontrahujú. Chýba im aj základná dilatácia závislá od prietoku krvi. Existuje vzah medzi rizikovými faktormi
ischemickej choroby srdca a poruením prirodzenej odpovede
koronárnych artérií na endotelové vazodilatátory (Hulín a spol.,
1998).
Pre vznik kardiovaskulárnych chorôb je neiaducim javom aj
nadprodukcia NO. Zodpovedá za òu najmä aktivácia indukovate¾nej NO syntázy. Pri ischémii sa v srdcovom svale stimuluje len
expresia cytosólovej iNOS (typ II), ale nie aj membránovej iNOS
(typ IV). Táto stimulácia pretrváva poèas celej ischemickej epizó-

dy (Depre a spol., 1997). Endotelom produkovaný NO pôsobí
v kardiovaskulárnom systéme najmä v stene ciev, resp. v okolitých tkanivách. Táto produkcia má väèí význam ako produkcia
NO do lúmenu ciev, do krvného prúdu. Expresiu indukovate¾nej
NO syntázy v pokodenom endotele spúajú aj niektoré baktériové toxíny (LPS) alebo prozápalové cytokíny (TNF-α, IL-1, IFNgama, GM-CSF, PAF), kým protizápalové cytokíny (IL-4, IL-10,
1L-13, TGF-β) majú na expresiu iNOS, podobne ako glukokortikoidy, naopak inhibièný úèinok (Ferenèík a tvrtinová, 1996; Ferenèík a spol., 1997).
Okrem NO endotelové bunky tvoria aj ïalie vazodilataèné
látky, ako je prostacyklín (PGI2), endotelový hyperpolarizaèný faktor a prostaglandíny (PGE2, PGD2). Prostacyklín sa uvo¾òuje
v kaskáde kyseliny arachidónovej po aktivácii jej cyklooxygenázovej cesty ako odpoveï na odtrhovací stres, hypoxiu a viaceré
mediátory, ktoré stimulujú aj uvo¾òovanie NO. PGI2 spolu s NO
synergicky inhibuje adhéziu a agregáciu trombocytov. Pre úplnú
antitrombocytovú aktivitu je pravdepodobne potrebné pôsobenie
obidvoch mediátorov (Radomski a spol., 1987). Na rozdiel od inhibítorov NO syntázy, ktoré vyvolávajú vazokonstrikciu, inhibícia
produkcie prostanoidov kyselinou acetylosalicylovou alebo nesteroidnými antiflogistikami sa zvyèajne neprejaví významnejou
zmenou cievneho tonusu. Výnimoèné postavenie má vak cievne
rieèisko oblièiek, na ktorého regulácii sa intenzívnejie zúèastòujú prostanoidy, a preto ich inhibícia nesteroidnými protizápalovými látkami má tie za následok vazokonstrikciu (Hulín a spol.,
1998).
V koronárnej cirkulácii sa inhibítormi NO syntázy nezabráni
celej relaxácii závislej od endotelu. Aj za týchto podmienok bunky hladkých svalov ciev zostávajú hyperpolarizované. Zapríèiòuje
to endotelový hyperpolarizaèný faktor  EDHF (endotheliumderived hyperpolarizing factor) zatia¾ nie s presne známou chemickou truktúrou. Predpokladá sa, e ho tvoria epoxyeikosatrié-

Tab. 3. Isoforms of human NO synthase and they basic characteristics (arranged according to Day et al., 1996 and Ferenèík et al., 1997).
Characteristics
Expression
Dependence to
calmodulin and Ca2+
Subcellular
localization
Production cells

Inductors

Classification types
Ic
II

Ia

Ib

III

IV

cons.
cNOS

cons.
cNOS

cons.
cNOS

ind.
iNOS

cons.
cNOS

ind.
iNOS

+
cytosolic

+
cytosolic

+
cytosolic


cytosolic

+
membrane


membrane

neurons

ECs

PMN

ECs, PL

macrophages

eNOS*
none

none

macrophages
ECs, VSMC
hepatocytes
fibroblasts
iNOS
LPS
hypoxia
TNF-α, IL-1,
IFN-γ
GM-CSF, PAF

nNOS
none

eNOS
none

iNOS
LPS
hypoxia
TNF-α, IL-1
IFN-γ
GM-CSF, PAF

Soluble form of type III.
cons.  constitutive, ind.  inducible, ECs  endothelial cells,
VSMC  vascular smooth muscle cells, PMN  neutrophils, PL  platelets.

*
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nové kyseliny a endokanabinoidy, ktoré sú derivátmi alebo metabolitmi kyseliny arachidónovej (Mombouli a Vanhoutte, 1997).
Uplatòuje sa ako vazodilataèný mediátor najmä v období vývinu
organizmu.
Vazokonstrikèné faktory
Ich hlavnými reprezentantmi sú endotelíny, tromboxán A2
(TXA2), nestabilné prostaglandínové endoperoxidy (PGG2, PGH2)
a zloky renínovo-angiotenzínového systému.
Endotelíny tvoria skupinu osobitne úèinných vazokonstrikèných látok peptidovej povahy. Doteraz sa izolovali tri: endotelín1 (ET-1), ET-2 a ET-3. Ich molekuly tvorí peptid obsahujúci 21
aminokyselinových jednotiek, vrátane dvoch vnútroreazcových
disulfidových väzieb (Yanagisawa a spol., 1988; Yanagisawa a Masaki, 1989). ET-1 sa tvorí takmer výluène v cievnom endoteli èloveka a ostatných cicavcov, a to v podstatne vyích koncentráciách
ako ET-2 a ET-3. ¼udský ET-1 sa syntetizuje formou väèieho prekurzora (ve¾ký ET-1), ktorý obsahuje 38 aminokyselinových jednotiek a musí sa proteolyticky tiepi enzýmom konvertujúcim ET1 (ECE  ET-1 converting enzyme), ktorý je potrebný pre jeho
úplnú cievnu aktivitu. Tvorbu a uvo¾òovanie ET-1 stimuluje trombín, niektoré cytokíny (TGF-β, IL-1), adrenalín, angiotenzín II,
arginínový vazopresín, vápnikové ionofory a forbolové estery.
Okrem toho hypoxia, osobitne vysokohorská, vyvoláva zvýenie
plazmovej hladiny ET-1 so súèasným zvýením systolického p¾úcneho tlaku (Goerre a spol., 1995).
Endotelíny pôsobia prostredníctvom dvoch typov receptorov
 ETA a ETB (Arai a spol., 1990; Webb, 1991; Douglas a spol.,
1994). Sú to receptory spriahnuté s proteínmi G a viazané na fosfolipázu C a proteínkinázu C. Ako intracelulárne signály vyuívajú inozitoltrifosfát (IP3) a diacylglycerol (DAG), èím vyvolajú fosforyláciu myozínu a kontrakciu buniek hladkých svalov. Receptory ETA sa nachádzajú na povrchu buniek hladkých svalov ciev a majú vysokú afinitu prakticky len pre ET-1. Receptory ETB majú dva
podtypy: ETB1 sú na povrchu endotelových buniek a po väzbe ET3 alebo ET-1 prenáajú signál na stimuláciu produkcie NO. ETB2
sú na povrchu buniek hladkých svalov ciev. Úèas receptorov ETB
na vazokonstrikcii je variabilná a závisí od typu cievy a jej anatomickej lokality.
Endotelín-1 v nízkych koncentráciách vyvoláva vazodilatáciu,
vo vyích koncentráciách trvalú vazokonstrikciu, ktorá môe v koronárnom rieèisku spôsobi zníenie prietoku s fatálnou ischémiou
myokardu (Kiowski a spol., 1991). Veobecne sa kontatuje, e
vény sú na ET-1 viac citlivé ako artérie.
Väzba endotelínu na pecifické receptory okrem vazokonstrikcie vyvoláva aj proliferáciu buniek hladkých svalov ciev a endotelových buniek, èím sa aktivuje angiogenéza a remodelovanie ciev.
Prostredníctvom receptorov ETB1 endotelín-1 zapája tvorbu NO
a PGI2, ktoré potom mechanizmom spätnej väzby zníia uvo¾òovanie ET-1 a jeho vazokonstrikèný úèinok na hladké svaly.
Zvýená produkcia ET-1 sa zistila pri mnohých chorobách,
ktoré sú spojené s vazokonstrikciou, u pacientov s infarktom myokardu, pri hypertenzii, diabete a pri oblièkovom zlyhaní (Sütsch
a spol., 1997). Lokálne zvýenie ET-1 vo venóznej krvi sa zisuje
u pacientov s Raynodovou chorobou a v sinus venosus u pacientov so spazmom koronárnych artérií. Ak sa pri experimentálnej
hypertenzii podajú antagonisty ET-1 alebo receptorov ETA, dosiahne sa vazodilatácia a hypotenzný úèinok. Ve¾mi vysoká produkcia

ET-1 sa zistila pri sekundárnej hypertenzii, ktorá vzniká pri malígnom hemangioendotelióme. V tomto prípade vak ide o proliferáciu atypických endotelových buniek a výka krvného tlaku
koreluje s hladinou ET-1. Keï sa tumor odstráni, hladina ET-1
poklesne (Hulín a spol., 1998).
Okrem vplyvu na kardiovaskulárny systém ET-1 modulaène
ovplyvòuje aj niektoré endokrinné funkcie, mení napr. sekréciu
hypofýzových hormónov (luteinizaèný hormón, prolaktín, rastový hormón), ako aj funkciu gonád a placenty (Douglas a spol.,
1994).
Osobitne vo vénach, ale aj v cerebrálnej a oènej cirkulácii
agonisty, ako kyselina arachidónová, acetylcholín, histamín a sérotonín, môu vyvola kontrakcie závislé od endotelu, ktoré sprostredkúvajú TXA2 a endoperoxidy PGG2 a PGH2. Tieto vazokonstrikèné prostanoidy pôsobia prostredníctvom tromboxánových
receptorov na bunkách hladkých svalov ciev a trombocytov, a tak
môu eliminova úèinky NO a prostacyklínu na tieto bunky. Okrem toho na cyklooxygenázovej ceste metabolizmu kyseliny arachidónovej, ktorá sa pritom aktivuje, vzniká superoxidový anión,
ktorý môe priamo vyvola vazokonstrikciu alebo pôsobí nepriamo tak, e inaktivuje NO tvorbou vazoneaktívnych, ale vysoko
cytotoxických peroxydusitanov. Nadprodukcia vazokonstrikèných
prostanoidov sa pravdepodobne uplatòuje pri hypertenzii a diabetes mellitus (Lüscher a Noll, 1995).
Endotel sa významne zúèastòuje na regulácii aktivity renínovo-angiotenzínového systému tým, e na svojom povrchu má
enzým konvertujúci angiotenzín  ACE (angiotensin converting
enzyme), ktorý premieòa neaktívny angiotenzín I na vazokonstrikèný angiotenzín II. ACE je totoný s kinázou II, ktorá proteolyticky degraduje bradykinín. Vaskulárny endotel v p¾úcach má ve¾kú
plochu a vysoký obsah ACE, preto sa predpokladá, e je hlavným
regulátorom angiotenzínu II, ale aj bradykinínu v plazme v celom organizme. Angiotenzín II prostredníctvom pecifických receptorov na endotelových bunkách môe tieto aktivova na produkciu endotelínu-1. To znamená, e ACE sa priamo zúèastòuje
na tvorbe úèinných vazokonstriktorov, ako je angiotenzín II a endotelín-1, ale súèasne inaktivuje bradykinín, ktorý má vazodilataèné úèinky.
Endotelové bunky majú v celej cirkulácii schopnos syntetizova renín, ktorý premieòa angiotenzinogén na angiotenzín
I (Kifor a Dzau, 1987). Z toho vyplýva, e sa môe kedyko¾vek
uplatni lokálny renínovo-angiotenzínový systém (RAAS) v stene
ciev. Systémovo zvýená aktivita renínovo-angiotenzínového systému je pri kardiovaskulárnych chorobách, vrátane hypertenzie
a zlyhania srdca. Pri lieèbe ACE-inhibítormi sa ovplyvòujú najmä
úlohy RAAS.
Úèas endotelu na regulácii funkcie trombocytov a hemostázy
U tradiène za hlavnú úlohu trombocytov sa povauje ich úèas
na udrovaní hemostázy, t.j. integrity (celistvosti) cievnej steny.
Okrem hemostázy sa vak trombocyty zúèastòujú aj na modulácii
zápalových odpovedí, na regenerácii tkaniva a môu ma aj priamy cytotoxický úèinok.
K¾úèovým mechanizmom udrujúcim hemostázu je hemokoagulácia a agregácia trombocytov. Sú to v podstate dva spriahnuté deje, lebo aktivácia jedného vyvolá aj aktiváciu druhého. Agregáciu trombocytov primárne iniciuje:
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a) expozícia subendotelovej mimobunkovej hmote (najmä kolagénu) po pokodení cievneho endotelu,
b) trombín z hemokoagulaènej kaskády a
c) tromboxán TXA2 a ADP (adenozíndifosfát) uvo¾nený z agregujúcich trombocytov.
To znamená, e nepokodený endotel vnútri cievy má antikoagulaèné a antiagregaèné vlastnosti, aj keï sa v òom môu syntetizova antitrombogénne, ako aj trombogénne faktory (Sigal a Ron,
1994; Jaffe, 1995). Prevahu vak majú antitrombogénne faktory,
ktoré bránia trombocytom adherova na povrch nepokodených
endotelových buniek. Túto funkciu plní najmä oxid dusnatý, prostacyklín a adenozínové nukleotidy. Okrem toho endotelové bunky
sú schopné vychyta a inaktivova histamín, noradrenalín a sérotonín, ktoré môu aktivova trombocyty (Shepro a Dunham, 1986).
Prostacyklín synergicky s NO inhibuje zmenu tvaru trombocytov, ich sekréciu, agregáciu, väzbu faktora VIII  von Willebrandovho faktora a fibrinogénu na pecifické receptory na ich
povrchu, a tým vývoj ich prokoagulaènej aktivity. Von Willebrandov faktor sa nachádza v mnohých fyziologických kompartmentoch vrátane endotelových buniek a trombocytov. Plní funkciu primárneho faktora sprostredkujúceho adhéziu trombocytov na extracelulárny matrix (Ewenstein, 1997). Jeho syntézu v endotelových bunkách stimuluje odtrhovací stres, mechanické pokodenie,
ionizujúce iarenie, aktivovaný komplement, estradiol, glukóza
a fibrín. Inhibièný úèinok má dexametazón a α-tokoferol.
Tioly a molekuly so sulfhydrylovými skupinami reagujú s NO,
prièom vzniká nitrózocysteín, nitrózoglutatión, nitrózoalbumín
alebo iné nitrózové zlúèeniny. Tieto látky zosilòujú antiagregaèné
pôsobenie NO. Interakcia NO a tkanivového plazmínového aktivátora (tPA) vedie k tvorbe nitrózo-tPA, ktorý má fibrinolytické,
antitrombocytové a vazodilataèné vlastnosti (Hulín a spol., 1998).
NO môe takto reagova aj s hemoglobínom za vzniku S-nitrózohemoglobínu. To znamená, e hemoglobín môe na jednej strane
limitova sféru pôsobnosti NO ako jeho vychytávaè (scavenger),
ale na druhej strane existencia S-nitrózohemoglobínu poskytuje
úplne iný poh¾ad na jeho monú úèas nielen pri transporte kyslíka, ale aj pri regulácii krvného tlaku prostredníctvom prenosu aktivít spojených s NO (Jia a spol., 1996).
Endotelové bunky syntetizujú kyselinu 13-hydroxyoktadekadiénovú (13-HODE), ktorá je tie úèinným inhibítorom adhézie
a agregácie trombocytov, ako aj produkcie TXA2, ktorý je nielen
vazokonstriktorom, ale aj agregaèným faktorom trombocytov.
Okrem toho 13-HODE je induktorom syntézy PGI2. 13-HODE sa
nachádza v neaktivovaných endotelových bunkách, kým aktivované bunky ju strácajú (Jaffe, 1995).
Aj agregujúce trombocyty uvo¾òujú do svojho okolia úèinnú
agregaènú látku  adenozíndifosfát (ADP) spolu s adenozíntrifosfátom (ATP), ktorý je vak inhibítorom agregácie indukovanej
ADP. Endotelové bunky majú ektoenzýmy, ktoré tieto dva nukleotidy metabolizujú na adenozínmonofosfát (AMP) a adenozín.
Adenozín je silným inhibítorom funkèných aktivít trombocytov.
Okrem toho endotelové bunky môu premeni exogénny adenozín
na ATP. Konverzia ATP na adenozín vak nie je jednoduchá, lebo
5'-nukleotidáza, k¾úèový enzým katalyzujúci defosforyláciu AMP,
èie jeho premenu na adenozín, je inhibovaná ADP (Marcus a spol.,
1991; Babál a Pecháòová, 1992).
Vlastnosti endotelových buniek, podobne ako vlastnosti leukocytov alebo trombocytov sa menia po aktivácii, ktorá je výsled-
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kom ich pokodenia alebo pôsobenia zápalových mediátorov, ako
sú niektoré cytokíny (IL-1, TNF-α, IL-6), fragmenty aktivovaného komplementu (C5a), chemotaktické faktory, reaktívne intermediáty kyslíka alebo produkty mikroorganizmov (LPS). Aktivované endotelové bunky môu syntetizova a sekretova proagregaèné a proadhezívne mediátory. Takými sú najmä von Willebrandov faktor (vWF) a faktor aktivujúci trombocyty  PAF (platelet
activating factor). Zvyuje sa pri tom aj expresia leukoadhezívnych molekúl na povrchu aktivovaných endotelových buniek.
Faktor aktivujúci trombocyty (PAF) je úèinným aktivátorom nielen trombocytov, ale aj neutrofilov a monocytov. Tvorí ho
zmes nieko¾kých druhov molekúl, ktoré vznikajú z membránových fosfolipidov pôsobením fosfolipázy A2 a ïalích enzýmov.
Okrem aktivaèných úèinkov na uvedené typy buniek PAF zvyuje
cievnu priepustnos, vyvoláva vazokonstrikciu, bronchokonstrikciu a hypotenziu. Okrem endotelových buniek produkujú ho aj
mnohé iné bunky, ako neutrofily, eozinofily, bazofily, írne bunky, monocyty a trombocyty. Jeho tvorbu v endotelových bunkách
stimuluje trombín, vazopresín, angiotenzín II, IL-1, TNF-α, leukotriény LTC4 a LTD4, histamín, bradykinín, peroxid vodíka a ATP.
Produkciu PAF inhibuje prostacyklín (Bussolino a spol., 1988).
Endotelové bunky syntetizujú a uvo¾òujú aj tromboxán A2
(TXA2), aj keï v meních mnostvách ako PGI2. TXA2 pôsobí ako
vazokonstriktor a agregaèný faktor trombocytov. Jeho syntézu stimuluje trombín, ATP, ADP, LDL, LTB4 (Weigel a spol., 1991).
Cievny endotel a jeho produkty môu zasahova aj do procesu
zráania krvi. Na jeho povrchu je heparansulfát, glykozamínglykán, ktorý má podobné vlastnosti ako heparín, ale je menej úèinný. Je tu aj antitrombín III, ktorý spolu s heparansulfátom inaktivuje trombín, ale aj ïalie látky s antikoagulaènými aktivitami,
ako je proteín C, proteín S a trombomodulín. Po aktivácii poplachovými zápalovými cytokínmi (IL-1, TNF-α) alebo endotoxínom
(LPS) môu endotelové bunky syntetizova inhibítor metabolickej
cesty tkanivového faktora  TFPI (tissue factor pathway inhibitor).
K¾úèovým enzýmom hemokoagulácie je trombín, preto jeho
aktivita musí by pod prísnou regulaènou kontrolou. V nej má dominantné postavenie antitrombín III, ktorý tvorbou kovalentne
viazaných trombínovo-antitrombínových komplexov úèinne inaktivuje trombín (Rosemberg, 1989). Tieto tvoria ihneï ternárne
komplexy s vitronektínom. Komplexy trombín-antitrombín-vitronektín sú lokálne vychytávané endotelovými bunkami. Inaktiváciu trombínu týmto mechanizmom dramaticky zvyuje heparín
a heparansulfát, ktorý sa nachádza nielen na povrchu endotelových buniek, ale aj v subendoteli. Endotelové bunky takto podporujú schopnos antitrombínu III inaktivova faktory IXa, Xa a XIIa
z koagulaènej kaskády. Cytokíny IL-1 a TNF-α inhibujú syntézu
heparansulfátu v endotelových bunkách, a tak zniujú schopnos
väzby antitrombínu III na ich povrch (Kobayashi a spol., 1990).
Endotelové bunky sekretujú viaceré zloky fibrinolytického
systému, vrátane plazminogénových aktivátorov a ich inhibítorov.
Okrem toho tieto zloky sa môu viaza na povrch endotelu, èím
sa u¾ahèuje ich spojovanie do aktívnych komplexov (Shih a Hajjar, 1993; Francis a Marder, 1995).
Plazminogénový aktivátor (PA) existuje v dvoch izoformách
 ako urokinázový typ (u-PA), ktorý aktivuje plazminogén v kvapalnej fáze, a tkanivový typ (t-PA), ktorý je aktívny vtedy, keï sa
naviae na fibrín. Endotelové bunky v podmienkach in vivo pro-
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dukujú iba t-PA, kým in vitro (v tkanivovej kultúre) tvoria t-PA aj
u-PA. Poèas zápalu a migrácie, endotelové bunky syntetizujú uPA, kým tvorba t-PA je utlmená (Pepper a spol., 1987), èo naznaèuje, e syntézu týchto dvoch plazminogénových aktivátorov regulujú cytokíny a e endotelový povrch môe spusti fibrinolytickú kaskádu. Aktivaèný úèinok na syntézu u-PA v endotelových
bunkách má fibroblastový rastový faktor (FGF) a rastový faktor
cievneho endotelu (VEGF), ktoré súèasne navodzujú angiogenézu, kým naopak inhibiène pôsobí transformujúci rastový faktor-β
(TGF-β). Ako aktivátory uvo¾nenia t-PA a u-PA z ¾udských endotelových buniek sa uplatòujú: trombín, adrenalín, vazopresín, histamín a odtrhovací stres, kým inhibièný úèinok majú: IL-1, TNFα, plazmín a α-tokoferol.
Pôsobenie plazminogénového aktivátora kontroluje inhibítor
plazminogénového aktivátora-1  PAI-1 (plasminogen activator
inhibitor-1), ktorého tvorbu v endotelových bunkách stimuluje trombín, endotoxín, IL-1, TNF-α a lipoproteín(a). PAI-1 má asi k¾úèovú
úlohu pri regulácii fibrinolýzy, lebo jeho zvýené hladiny sa zisujú
pri trombóze hlbokých íl a naopak zníené hladiny sú pri intenzívnom krvácaní (Bauer, 1995). PAI-1 okrem plazminogénového aktivátora inaktivuje aj faktor XIa (Berrettini a spol., 1987). Endotelové bunky popri PAI-1 sekretujú aj PAI-2 a ïalie inhibítory plazminogénového aktivátora. Veobecne mono kontatova, e za fyziologických podmienok prevauje fibrinolytická pohotovos endotelu.
Tento stav sa môe porui pri rôznych lokálnych poruchách a v prítomnosti rôznych faktorov v cirkulujúcej krvi. Takými sú rôzne cytokíny a iné zápalové mediátory, ako aj aterogénne lipoproteínové
èastice, ktoré inhibujú väzbu plazminogénu. Pri ateroskleróze vymiznú fibrinolytické vlastnosti endotelu.
Endotelové bunky zasahujú aj do regulácie truktúry cievnej
steny, a to priamo i nepriamo. Na jednej strane produkujú NO, PGI2
a ïalie faktory, ktoré bránia adhézii trombocytov na povrch endotelu
a v prípade NO aj adhézi monocytov, o ktorých sa vie, e sú dôleitými zlokami aterosklerotických plátov. Na druhej strane stimulujú
proliferáciu a migráciu buniek hladkých svalov ciev, a to najmä syntézou a sekréciou rastového faktora pochádzajúceho z trombocytov
 PDGF (platelet-derived growth factor). Stimulaèný úèinok na rast
cievnych hladkosvalových buniek má aj fibroblastový rastový faktor
(FGF), ktorý endotelové bunky môu tie sekretova. Tvorbu PDGF
v endotelových bunkách stimuluje trombín, angiotenzín II, IL-1, IL6, TNF-α, fakor Xa a forbolové estery, kým IFN-gama, oxidovaný
LDL a rybie oleje majú opaèný úèinok (Jaffe, 1995).
Okrem faktorov stimulujúcich proliferaènú odpoveï buniek
hladkých svalov ciev, endotelové bunky produkujú aj viaceré faktory, ktoré túto odpoveï inhibujú. Takými sú najmä heparansulfáty, NO a TGF-β. Zdá sa, e za fyziologických podmienok prevládajú faktory inhibujúce migráciu a proliferáciu hladkosvalových
buniek, èo vysvet¾uje skutoènos, e steny ciev majú za normálnych okolností nemeniacu sa truktúru.
Bunky hladkých svalov ciev majú prvoradú úlohu pri kontrakcii a dilatácii a súèasne majú za fyziologických podmienok potlaèenú sekreènú funkciu. Endotel môe významne ovplyvòova aj
sekreènú funkciu buniek hladkého svalstva ciev.
Úèas endotelových buniek v zápalových reakciách
Neporuené a pokojové (neaktivované) endotelové bunky nedovo¾ujú cirkulujúcim leukocytom pevnejie adherova na svoj

povrch. Takáto adhézia (prilipnutie) je jednou z najzákladnejích
podmienok na spustenie zápalovej reakcie v okolitom tkanive, èi
u za obranným alebo pokodzujúcim úèelom. Endogénne zápalové mediátory a exogénne produkty mikroorganizmov, èi iných
replikujúcich sa agensov môu aktivova cirkulujúce leukocyty,
ako aj endotelové bunky, a tým zosilni adhezívne interakcie medzi nimi. Ich výsledkom je extravazácia, èie prestup leukocytov
osobitne z postkapilárnych venúl do miesta zápalu. Tento dej má
zásadný význam pre obranu hostite¾a proti invadujúcim patogénom a pre opravu tkanivového pokodenia, na patogenéze zápalových, hypersenzitívnych a autoimunitných stavov (Ferenèík, 1995;
Horváthová, 1995; Springer, 1995; Ferenèík a spol., 1997).
K¾úèovou bunkou akútneho zápalu je neutrofil, ktorý prvý
opúa mikrovaskulatúru a migruje do miesta rozvíjajúceho sa
zápalu. Ide o troj- a tvorstupòový proces, pri ktorom leukocyty,
aby mohli adherova na cievny endotel, musia vopred prekona
hemodynamické sily, dosta sa na okraj krvného prúdu a zaèa sa
kotú¾a po endotelových bunkách. Ïalou fázou je pevnejia adhézia, plávanie po endoteli, migrácia cez medzery medzi jednotlivými endotelovými bunkami, prechod cez bazálnu membránu
a migrácia cez medzibunkovú hmotu do miesta tkanivového pokodenia.
Prvým stupòom tejto extravazácie je nadviazanie (tethering)
a kotú¾anie (rolling) leukocytov po povrchu endotelu. Spôsobujú ho prechodné lektínové interakcie medzi selektínmi a ich sacharidovými ligandmi, a to prostredníctvom adhezívnych receptorov na neutrofiloch a adhezívnych protireceptorov na endotelových bunkách (tab. 4). Kotú¾ajúce sa leukocyty sa veobecne definujú ako biele krvinky, ktoré sa v mikrocievach pohybujú pomalie
ako èervené krvinky. Kotú¾anie je dynamický proces, v ktorom
èas leukocytov pevne adheruje na endotel, èas sa po òom kotú¾a
a èas je ete v krvnom prúde. Medzi týmito formami pohybu je
vzájomná výmena. Predpokladá sa, e kotú¾anie sa vyskytuje aj
v normálnych fyziologických podmienkach osobitne v tkanivách,
ktoré sú neustále vystavované vonkajím potenciálne pokodzujúcim stimulom fyzikálneho, chemického alebo biologického pôvodu (McEver a spol., 1995).
V zaèiatoènej fáze zápalovej odpovede sa cirkulujúce leukocyty a endotelové bunky aktivujú pôsobením zápalových mediátorov, ako sú fragmenty komplementu (C5a), zápalové cytokíny
(TNF-α, IL-1, IL-6), chemokíny a iné chemotaktické faktory, prípadne niektoré exoprodukty baktérií (LPS). Výsledkom je zvýená expresia β2-integrínov na leukocytoch a medzibunkových adhezívnych molekúl  ICAM (intercellular cell adhesion molecule) patriacich do imunoglobulínovej ve¾korodiny na povrchu
endotelových buniek (pozri tab. 4). Prostredníctvom týchto dvoch
typov molekúl dochádza k pevnému prilepeniu (sticking) leukocytov na endotel, èo je podstatou druhého stupòa mimocievneho
prechodu leukocytov. Integríny nie sú na povrchu leukocytov neustále a v aktivovanom stave. Ich molekuly sa musia aktivova,
aby sa prejavili ich adhezívne vlastnosti (Newton a spol., 1997).
Ak zápalový stimul pretrváva, alebo sa zvýi jeho intenzita,
leukocyty prilepené na endotel zaèínajú po òom aktívne kravlova (crawling) a k medzere medzi endotelovými bunkami, cez
ktorú sa preplazia do mimocievneho priestoru. Tento dej bezprostredného prechodu cez endotel podporujú interakcie medzi
molekulami PECAM-1 (platelet-endothelial cell adhesion molecule-1), ktoré sa nachádzajú na povrchu leukocytov aj endotelo-
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Tab. 4. Adhezívne molekuly zúèastòujúce sa interakcií leukocytov a cievnych endotelových buniek.
Reagujúce
molekuly

Adhezívny receptor na neutrofiloch

Adhezívny protireceptor na
endotelových bunkách

Funkcia

Selektíny 
selektíny

Lex (CD15)

E-selektín (CD62E)

Kotú¾anie leukocytov a
prechodná väzba na
cievny endotel

Integríny 
imunoglobulínová ve¾korodina

Imunoglob. ve¾korodina
- imunoglve¾korodina

P-selektín (CD62P)
L-selektín (CD62L)

CD34
GlyCAM
MAdCAM-1

LFA-1 (CD11a/CD18)
Mac-1, CR3 (CD11b/CD18)
gp150,95, CR4 (CD11c/CD18)

ICAM-1 (CD54)
ICAM-2 (CD120)

VLA-4 (CD49d/CD29)

VCAM-1 (CD106)

α4β7-integrín (CD49d/CD)

MAdCAM-1

PECAM-1 (CD31)

PECAM-1 (CD31)

HCAM (CD44)

Sekundárna adhézia,
rozprestrenie, osídlenie
zapáleného tkaniva

Zosilnenie adhézie, diapedéza
Väzba receptora na molekuly spojivového
tkaniva

Lex  Lewisov antigén X, GlyCAM (Glycosylation-dependent Cell Adhesion Molecule)  bunkovo adhezívna molekula závislá od glykozylácie, MAdCAM-1 (Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1)  sliznièná adresínová bunkovo adhezívna molekula-1, ICAM (Intercellular Adhesion Molecule)
 medzibunková adhezívna molekula, VLA-4 (α4β1-integrín, Very Late Antigen-4)  ve¾mi neskorý antigén-4, VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1)  cievna bunkovo adhezívna molekula-1, PECAM-1 (Platelet  Endothelial Cell Adhesion Molecule-1)  trombocytovo-endotelovo bunková adhezívna molekula-1, HCAM (Homing Cell Adhesion Molecule)  osíd¾ovacia bunkovo adhezívna molekula

Tab. 4. Adhesion molecules involved in leukocyte binding to endothelium.
Reacting
molecules

Adhesion receptor
on neutrophils

Counter-receptor on endothelial cells

Function

Selectin interactions

Lex (CD15)

E-selectin (CD62E)
P-selectin (CD62P)

L-selectin (CD62L)

CD34
GlyCAM
MAdCAM-1

Leukocyte rolling and
transient binding
to vessel
endothelium

LFA-1 (CD11a/CD18)
Mac-1, CR3 (CD11b/CD18)
gp150.95, CR4 (CD11c/CD18)

ICAM-1 (CD54)
ICAM-2 (CD120)

VLA-4 (CD49d/CD29)

VCAM-1 (CD106)

α4β7 integrin
(CD49d/CD)

MAdCAM-1

PECAM-1 (CD31)

PECAM-1 (CD31)

Integrin and Ig
superfamily
interactions

Interactions between Ig
superfamily molecules

HCAM (CD34)

Secondary adhesion,
spreading, homing to
inflamed tissue

Potentiating adhesion,
transendothelial migration
Receptor binding molecules of
connective tissue

Lex  Lewis, antigen, GlyCAM  Glycosylation-dependent Cell Adhesion Molecule, MAdCAM-1  Mucosal Addressin Cell Adhesion Molecule-1,
ICAM  Intercellular Adhesion Molecule, VLA-4  Very Late Antigen-4 (α4β1 integrin), VCAM-1  Vascular Cell Adhesion Molecule-1, PECAM-1 
Platelet-Endothelial Cell Adhesion Molecule-1, HCAM  Homing Cell Adhesion Molecule.
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vých buniek. PECAM-1 je èlenom imunoglobulínovej ve¾korodiny. To je tretí stupeò transmigrácie leukocytov cez cievny endotel.
Interakcie medzi adhezívnymi molekulami na povrchu leukocytov a molekulami extracelulárneho matrixu sa uplatòujú v tvrtom stupni, ktorým je migrácia leukocytov cez medzibunkovú
hmotu v smere gradientu (zvyujúcej sa koncentrácie) chemotaktických faktorov (Downey, 1994; Rosales a Juliano, 1995; tvrtinová a spol., 1995; Ferenèík a spol., 1997).
Selektíny majú troch èlenov: L-selektín, E-selektín a P-selektín. L-selektín (CD62L) bol prvýkrát objavený na leukocytoch (preto L). Jeho ligandom (protireceptorom) je sialomucín CD34 alebo
adresínová molekula MAdCAM-1 (mucosal addressin cell adhesion molecule-1), ktoré sa exprimujú na endotelových bunkách.
E-selektín (CD62E) sa nachádza takmer výluène na endotelových
bunkách po ich aktivácii poplachovými cytokínmi IL-1 a TNF-α.
Jeho protireceptorom, na ktorý sa pecificky viae, je Lewisov
antigén X (CD15) na povrchu neutrofilov, monocytov, eozinofilov
a lymfocytov. P-selektín (CD62P)  skratka P je odvodená od
trombocytov (platelets), z ktorých bol po prvýkrát izolovaný 
syntetizujú aj endotelové bunky. Jeho adhezívne protireceptory sú
tie isté ako pre E-selektín. Molekuly selektínov obsahujú N-koncovú doménu podobnú lektínom, ktorá sa v prítomnosti Ca2+ bezprostredne zúèastòuje na adhezívnych interakciách s oligosacharidmi v protireceptoroch partnerských buniek (Bevilacqua, 1993;
Varki, 1994; Rosales a Juliano, 1995).
Integríny tvoria ve¾korodinu heterodimérových glykoproteínov zloených z polypeptidových reazcov α a β. Pod¾a typu reazca β ich mono rozdeli na nieko¾ko podrodín (β1-, β2- a β7integríny). V rámci jednej podrodiny vetci èlenovia majú ten istý
reazec β, ale rozdielne reazce α. Na adhezívnych reakciách leukocytov sa zúèastòujú najmä β2-integríny, ktoré sa preto oznaèujú
aj ako leukocytové integríny. Majú troch dobre definovaných èlenov: LFA-1 (leukocytový funkèný antigén-1), ktorého reazec α je
identický s diferenciaèným antigénom CD11a a reazec β2 so znakom CD18. Druhým èlenom je komplementový receptor CR3
(CD11b/CD18), ktorý sa oznaèuje aj ako Mac-1, a tretím èlenom
je CR4 (CD11c/CD18) oznaèovaný aj p150,95 (Hynes, 1992;
terzl, 1993; Buc a Ferenèík, 1994).
LFA-1 má tri dobre definované ligandy alebo protireceptory.
Je to ICAM-1 (CD54), ICAM-2 (CD102) a ICAM-3, ktoré sú èlenmi
imunoglobulínovej ve¾korodiny. Na CR3 a CR4 sa okrem ICAM1 viae aj iC3b fragment komplementu, fibrinogén, zymozán a βD-glukány.
Na adhezívnych interakciách s integrínmi sa zúèastòujú aj ïalí
èlenovia imunoglobulínovej ve¾korodiny MAdCAM-1 a VCAM1 (CD106  vascular cell adhesion molecule-1) (Ferenèík a tvrtinová, 1996).
Adhezívne molekuly vyuívajú pri svojej migrácii z postkapilárnych venúl do zapálených oblastí tkaniva nielen neutrofily,
ale aj eozinofily, monocyty a lymfocyty. Mechanizmus extravazácie je podobný, rozdiely sú len v potrebe iniciaèných zápalových a chemotaktických signálov, ako aj v stupni expresie rôznych adhezívnych molekúl, a tým i v èasovo odlinej odpovedi
jednotlivých typov leukocytov. Vo väèine prípadov sa neutrofily
mobilizujú o nieko¾ko minút po zápalovom stimule, monocyty
a lymfocyty o nieko¾ko hodín. Vyplýva to aj z rôzne dlhého èasu,
ktorý musí uplynú medzi aktiváciou endotelových buniek vyvolanou zápalovými cytokínmi a zvýenou expresiou adhezívnych

molekúl. Tak zvýená expresia P-selektínu sa pozoruje u o nieko¾ko minút, E-selektínu o 14 hodiny, ICAM-1 a VCAM-1
o 46 hodín. Pravda, molekuly ICAM-1 a ICAM-2 sú v menom poète na povrchu endotelových buniek aj bez zápalovej aktivácie (Collins, 1996).
Pre mimocievnu migráciu leukocytov k¾úèový význam má
ich nepreruovaná adhézia na cievny endotel, ktorá sa uskutoèòuje prostredníctvom interakcií integrínov s molekulami niektorých èlenov imunoglobulínovej ve¾korodiny. Tieto interakcie
spúajú najmä chemokíny a iné chemotaktické faktory (Schall
a Bacon, 1994; del Pozo a spol., 1996; Hedrick a Zlotnik, 1996).
Rôzne populácie leukocytov pri tom preferujú adhezívne interakcie medzi rôznymi molekulami. Pre transendotelovú migráciu
neutrofilov najdôleitejie je prilipnutie ich β2-integrínových receptorov na molekuly ICAM-1, ktoré sú na povrchu endotelových buniek. Monocyty a lymfocyty sa od endotelových buniek
líia v tom, e na svojom povrchu namiesto β2-integrínových
receptorov exprimujú najmä β1-integrínové receptory, vrátane
α4β 1-integrínu (VLA-4, CD49d/CD29), ktorého ligandom je
VCAM-1 (Springer, 1995). Rozdielne poiadavky majú aj subpopulácie lymfocytov. Do zápalového miesta cez plochý cievny
endotel migrujú najmä pomocné T-lymfocyty a z nich len subpopulácia TH1-buniek, ktoré sa oznaèujú ako zápalové, lebo produkujú cytokíny, ktorých funkciou je aktivova prozápalové výkonné mechanizmy, vrátane aktivácie makrofágov. Prispieva k tomu skutoènos, e len TH1-bunky, ale nie aj TH2-bunky, majú na
svojom povrchu protireceptory schopné viaza P-selektín a Eselektín na endotelových bunkách (Austrup a spol., 1997). Na
druhej strane T-lymfocyty aj B-lymfocyty môu vak do tkanív
migrova zo pecializovaných postkapilárnych venúl s vysokým
endotelom. Nachádzajú sa vo vetkých sekundárnych lymfoidných orgánoch okrem sleziny, ale aj v chronicky zapálených nelymfoidných tkanivách. Predpokladá sa, e vysoký endotel má
významnú úlohu pri udrovaní chronického zápalu, a to najmä
vïaka svojej podstatne vyej biosyntetickej aktivite v porovnaní s plochým endotelom. Uplatòuje sa v patogenéze takých chronických zápalových chorôb, ako je reumatoidná artritída, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, GravesovaBasedowova choroba, Hashimotova tyreoiditída, diabetes mellitus a ïalie (Girard a Springer, 1995).
V rámci imunitného systému sa vysoký endotel zúèastòuje
na recirkulácii lymfocytov, ktorá je k¾úèovým dejom umoòujúcim plnenie ich najzákladnejej funkcie  imunologického doh¾adu a kontaktu so pecifickým antigénom. Hlavným miestom,
kde sa uskutoèòuje recirkulácia a transport lymfocytov, sú sekundárne lymfoidné orgány. Preto sa práve v nich musel vytvori pecificky diferencovaný vysoký endotel v postkapilárnych venulách.
Antigény vrátane mikroorganizmov sú po ich vniknutí do organizmu vychytané makrofágmi alebo inými bunkami prezentujúcimi antigén. Tieto sú lokalizované najmä v lymfatických uzlinách,
kde sa potom najèastejie uskutoèòuje aj ich kontakt s lymfocytmi vyúsujúci do imunitnej odpovede. V prípade potreby môu
endotelové bunky plni aj funkciu buniek prezentujúcich antigén.
V jednotlivých oblastiach cievneho rieèiska sa vlastnosti endotelu môu mierne modifikova v závislosti od lokálnych podmienok, najmä truktúry tkaniva, jeho funkcie a parakrinnej regulácie cytokínmi, èi inými faktormi. Existencia vysokého endotelu je najtypickejím príkladom takejto diferenciácie.
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Tab. 5. Cytokíny produkované endotelovými bunkami a cytokínové
receptory na ich povrchu.
Tab. 5. Cytokines secreted by endothelial cells and cytokine receptors
on their surface.
CYTOKÍNY
CYTOKINES

CYTOKÍNOVÉ RECEPTORY
CYTOKINE RECEPTORS

Interleukíny: IL-1α, IL-1β, IL-6,
Interleukins: IL-8. IL-11

IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10,
IL-11, IL-12, IL-13

Interferóny:
Interferons:

IFN-α, IFN-β, IFN-γ

IFN-α, IFN-β

Faktory nekrotizujúce nádory:
Tumour necrosis factors:

TNF-α, TNF-β

Chemokíny:
Chemokines: IL-8

IL-8, PF-4, MIP-1

Transformujúce rastové faktory:
Transforming growth factor:
TGF-β

guluje E-selektín, ICAM-1 a VCAM-1. Niektoré cytokíny stimulujú preferenène len expresiu urèitých adhezívnych molekúl. Expresiu ICAM-1 takto stimuluje IFN-gama, kým expresiu VCAM-1
selektívne indukuje IL-4 a IL-13, ktoré sú protizápalovými cytokínmi (Haskard, 1996). Treba vak zdôrazni, e odpoveï endotelových buniek na cytokíny je heterogénna a do istej miery závisí
od ivoèíneho druhu a anatomickej lokalizácie. Na druhej strane
adhezívne interakcie medzi endotelovými bunkami a leukocytmi
sú na zaèiatku kadej zápalovej reakcie, a preto môu by významným miestom pre úèinný terapeutický zásah, osobitne pri chorobách s úèasou chronického zápalu. V tomto smere sa robia intenzívne pokusy najmä s rozpustnými formami niektorých adhezívnych molekúl a ich pecifických ligandov.
Endotelové bunky a cytokíny

Faktory stimulujúce kolónie:
Colony stimulating factors:
GM-CSF
Rastové faktory: bFGF, PDGF,
Growth factors: VEGF/VPF
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bFGF, VEGF/VPF, MECIF, MD-ECI

TGF-β

PF-4 (Platelet Factor-4)  trombocytový faktor-4, MIP-1 (Macrophage
Inflammatory Protein-1)  makrofágový zápalový proteín-1, bFGF (basic
Fibroblast Growth Factor)  zásaditý fibroblastový rastový faktor, PDGF
(Platelet-Derived Growth Factor)  rastový faktor pochádzajúci z trombocytov, VEGF/VPF (Vascular Endothelial Growth Factor/Vascular Permeability Factor)  cievny endotelový rastový faktor/cievny permeabilný
faktor, MECIF (Monocyte-derived Endothelial Cell Inhibitory Factor) 
inhibièný faktor endotelových buniek pochádzajúci z monocytov, MD-ECI
(Macrophage-Derived Endothelial Cell Inhibitor)  inhibítor endotelových
buniek pochádzajúci z makrofágov.

Druhým príkladom je cievny endotel v mozgu. Jeho charakteristickým znakom sú tesné spojenia medzi susednými endotelovými bunkami s vysokou elektrickou rezistenciou a prítomnos
pecifického znaku  neurotelínu, ktorý je èlenom imunoglobulínovej ve¾korodiny. Hlavnú úlohu pri diferenciácii cievneho endotelu v mozgu majú astrocyty a ich regulaèné produkty (Girard
a Springer, 1995).
Expresia adhezívnych molekúl na povrchu endotelových buniek sa reguluje dvoma základnými mechanizmami. Prvým je rýchle uvo¾nenie z uskladòovacích granúl, kde sú tieto molekuly v preformovanom stave, druhým je syntéza de novo. Príkladom prvého
mechanizmu je uvo¾nenie P-selektínu z WeibelovýchPaladeho
granúl na povrch bunky po stimulácii histamínom, trombínom,
komplementovým komplexom atakujúcim membrány (MAC 
C5b-9) alebo viacerými cytokínmi. Túto stimuláciu predlujú reaktívne intermediáty kyslíka. Stimulácia cytokínmi (najmä IL-1
a TNF-α), chemotaktickými faktormi a LPS spúa druhý mechanizmus, ktorý spoèíva v zaèatí novej syntézy adhezívnych molekúl a v ich expresii na povrchu endotelových buniek. Takto sa re-

Endotelové bunky majú na svojom povrchu receptory pre
mnohé cytokíny, èo im umoòuje prijíma signály od iných buniek, osobitne buniek imunitného systému. Sú to signály, ktoré
aktivujú endotelové bunky na produkciu (alebo zvýenie produkcie) vazoaktívnych látok, rôznych regulátorov hemostázy, ako aj
iných cytokínov. Ide najmä o receptory pre zápalové, ale aj protizápalové cytokíny, pre rastové faktory a ich inhibítory, niektoré
fragmenty komplementu, chemokíny a iné chemotaktické faktory. Okrem toho endotelové bunky môu viaceré cytokíny aj produkova. Sú to najmä niektoré interleukíny, interferóny, faktory
stimulujúce kolónie, rastové faktory a transformujúce rastové faktory (Delomenie a spol., 1993; Gause a Lu, 1996; Galdiero a spol.,
1997). Preh¾ad cytokínov, ktoré môu endotelové bunky produkova a cytokínových receptorov na ich povrchu, je v tabu¾ke 5. Endotelové bunky v pupoèníkových venulách, ktorým chýba inervácia, obsahujú aj viaceré neuropeptidy, ako je substancia P, neuropeptid Y, vazoaktívny intestinálny peptid (VIP), sieòový nátriuretický peptid (ANP), ktoré sa v iných cievach normálne
nenachádzajú (Cai a spol., 1993).
Cytokíny, s ktorými prichádza cievny endotel do kontaktu,
môu ovplyvòova jeho aktivitu dvojako  buï ho aktivujú pre
úèas v obrannom zápale, alebo navodia jeho dysfunkciu, ktorá
môe vyústi do pokodzujúceho zápalu alebo iných patologických stavov.
Súèasné poznatky dokazujú, e endotelová bunka je nielen
zapojená do regulácie hemodynamických pomerov v kardiovaskulárnom systéme, ale je aj významnou výkonnou a sekreènou
bunkou imunitného systému. V mnohých smeroch má podobné
aktivity ako makrofág. Preh¾adne sa uvádzajú v tabu¾ke 6. Spôsob
expresie HLA-antigénov predurèuje endotelové bunky, podobne
ako makrofágy, do funkcie buniek prezentujúcich antigén, èo im
umoòuje zúèastòova sa na miestnych obranných aj imunopatologických reakciách. Prítomnos imunoadherenèných receptorov
dáva endotelovým bunkám schopnos fagocytózy rôznych èastíc
vrátane niektorých patogénnych mikroorganizmov. Ich usmrtenie
po fagocytóze zabezpeèujú reaktívne produkty kyslíka a dusíka,
ktoré sa môu tvori aj v endotelových bunkách (Jones a spol.,
1996). Profil cytokínov, ktoré sekretujú endotelové bunky, sa tie
podobá makrofágom. Existencia receptorov pre oxidovaný lipoproteín s nízkou hustotou (Ox-LDLR) na povrchu endotelových
buniek je ïalím dôkazom ich bezprostrednej úèasti v patogenéze
aterosklerózy ( Heinecke, 1997; Sawamura a spol., 1997).
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Tab. 6. Spoloèné vlastnosti endotelových buniek a makrofágov.

Tab. 6. The same properties of endothelial cells and macrophages.

1. Schopnos nachádza sa v aktivovanom a neaktivovanom stave.

1. The ability to be in the activated and resting (nonactivated) state.

2. Na svojom povrchu kontitutívne exprimujú len HLA antigény triedy
I, kým HLA antigény triedy II len po indukcii IFN-gama a inými
cytokínmi.

2. They are able to express constitutively HLA antigens class I on their
surface while HLA antigens class II only after the induction with IFNgama or other cytokines.

3. Môu pôsobi vo funkcii buniek prezentujúcich antigén.

3. Possibility to operate as antigen-presenting cells.

4. Majú receptory pre Fc fragment IgG (FcR) a pre niektoré zloky
komplementu (CR1, CR3, C1qR).

4. They possess receptors for Fc fragment of IgG (FcR) and some
complement components (CR1, CR3, C1qR).

5. Prítomnos týchto imunoadherenèných receptorov im umoòuje
pôsobi vo funkcii fagocytov.

5. The presence of immunoadherence receptors allows them to work in
the role of phagocytes.

6. Majú schopnos syntetizova NADPH-oxidázu, enzým respiraèného
vzplanutia, ktorého aktivitou vzniká superoxid.

6. They are able to synthesize NADPH oxidase, enzyme of the
respiratory burst responsible for superoxide production.

7. Na ich povrchu sa nachádza receptor pre oxidaène modifikovaný
lipoproteín s nízkou hustotou (Ox-LDL-R).

7. On their surface there are receptors for oxidized low-density
lipoprotein (Oc-LDL-R).

8. Po indukcii môu exprimova indukovate¾nú syntázu oxidu dusnatého
(NOSII).

8. After the induction, they express inducible nitric oxide synthase
(NOSII).

9. Sekretujú podobné cytokíny.

9. Secretion of similar cytokines.

Tab. 7. Metabolické produkty endotelových buniek a ich úèas pri regulácii kardiovaskulárneho a imunitného systému.

Tab. 7. Metabolic products of endothelial cells and their participation
in the control of the cardiovascular and immune systems.

PRODUKTY + RECEPTORY

PRODUCTS + RECEPTORS

KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM
Vazodilataèné faktory
Vazokonstrikèné faktory
Antitrombogénne faktory
Trombogénne faktory
Niektoré zloky hemokoagulaèného a fibrinolytického
systému

IMUNITNÝ SYSTÉM
Cytokíny (rastové faktory
a mediátory zápalu)
Vo¾né radikály  ROI
 RNI
Lyzozómové proteázy a
iné enzýmy
Leukoadhezívne molekuly
Chemokíny a iné
chemotaktické faktory

ÚÈAS NA REGULÁCII

THE CARDIOVASCULAR SYSTEM THE IMMUNE SYSTEM
Vasodilators
Vasoconstrictors
Antithrombogenic factors
Some components of the
coagulation and fibrinolytic
systems

Cytokines (growth factors
and mediators of inflammation)
Free radicals  ROI
 RNI
Lysosomal proteases and other
enzymes
Leukoadhesive molecules
Chemokines and other
chemotactic factors

PARTICIPATION IN THE CONTROL

KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM

IMUNITNÝ SYSTÉM

THE CARDIOVASCULAR SYSTEM THE IMMUNE SYSTEM

Cievneho tónusu a tým aj
prietoku krvi a krvného
tlaku
Hemostázy a funkcie
trombocytov
Hemokoagulácie
Fibrinolytického systému
truktúry cievnej steny

Obranného zápalu
Pokodzujúceho zápalu
Aktivity a transmigrácie
leukocytov
Imunitnej odpovede

Vessel tonus, blood flow
and tension
Haemostasis and platelet
function
Haemocoagulation
The fibrinolytic system
Structure of the vessel wall

ROI  reaktívne intermediáty kyslíka, RNI  reaktívne
intermediáty dusíka

Pod názvom endotelová dysfunkcia sa rozumie súbor zmien,
ktoré vznikajú v cievnom endoteli pôsobením rôznych faktorov.
Je to nadmerne zvýená expresia adhezívnych molekúl pre leuko-

Defensive inflammation
Damaging inflammation
Activity and transmigration
of leukocytes
The immune response

ROI  reactive oxygen intermediates, RNI  reactive nitrogen
intermediates.

cyty (osobitne neutrofily), zvýená produkcia cytokínov (najmä
s prozápalovými úèinkami a rastovými aktivitami), zmenená priepustnos pre plazmové proteíny a lipoproteíny, zmeny v rovnová-
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he medzi prokoagulaènými a fibrinolytickými aktivitami a zmeny cievneho tonusu. Tieto zmeny sa pri jednotlivých patofyziologických stavoch uplatòujú v rôznej miere, preto sa im v jednotlivých odboroch pripisuje aj rozdielny význam. Napríklad z poh¾adu farmakológa hlavnou zmenou charakterizujúcou vznik endotelovej dysfunkcie je posunutie rovnováhy v smere zvýenej tvorby
vazokonstrikèných faktorov, a tým vyvolanie nefyziologickej cievnej konstrikcie; z h¾adiska vzniku zápalovej reakcie k¾úèový význam má nadmerná adhezívnos endotelu pre leukocyty a produkcia prozápalových cytokínov. Podstatné vak je, e zmeny pri endotelovej dysfunkcii sú v ostrom protiklade s rovnoványm stavom, v ktorom sa endotel nachádza v normálnych fyziologických
podmienkach. Vtedy sa produkuje primerané mnostvo mediátorov, ktoré udrujú vazodilatáciu, inhibujú aktiváciu trombocytov
a leukocytov, bránia vzniku trombózy a rastu hladkých svalov ciev.
Endotelová dysfunkcia býva preto základom viacerých kardiovaskulárnych porúch a chorôb, ako je hypertenzia, hyperlipidémia a ateroskleróza, koronárny a cerebrálny vazospazmus, p¾úcna hypertenzia, hemolyticko-uremický syndróm, vaskulitídy, rejekcia transplantátov a septický ok. Uvádza sa vak aj ako jedna
z mnohých príèin starnutia organizmu (Lüscher a Noll, 1995; Born
a Schwartz, 1997; Ferro a Webb, 1997; Holvoet a Collen, 1997;
tvrtinová, 1998).
V priebehu trombolytickej lieèby akútneho infarktu moykardu môe dochádza aj k progresívnemu pokodeniu mikrovaskulárneho rieèiska, kde významne utrpia (funkène aj morfologicky)
endotelové bunky (Murín, 1993, 1995; Murín a spol., 1993).
Normálna funkcia cievneho endotelu má zásadný význam pre
udrovanie fyziologickej homeostázy nielen v kardiovaskulárnom,
ale aj v imunitnom systéme, a tým i v celom organizme. Metabolické produkty endotelových buniek sa zúèastòujú na viacerých regulaèných mechanizmoch, ktoré sú schopné udrova fyziologickú
rovnováhu v kadom z týchto systémov, ale súèasne sa zúèastòujú
aj na ich vzájomnej komunikácii (tab. 7). Defekt v jednom systéme
sa potom môe odrazi aj v poruche druhého systému.
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