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ENDOTELOVÉ CHOROBY A ENDOTELOVO-PROTEKTÍVNE LÁTKY

KRISTOVÁ V., KRI�KA M.

ENDOTHELIAL DISEASES AND ENDOTHELIUM PROTECTIVE SUBSTANCES

Endothelial dysfunction plays the key role in the develop-
ment of cardiovascular system disorders. Using certain
markers it is possible to evaluate the endothelial function
alterations and in this way to propose the disease prognosis.
Recently the number of information concerning possible re-
versibility of these changes and the pharmacological inter-
vention increases. Partial data about endothelium protec-
tive properties of ACE inhibitors, hypolipidemics, pentoxi-
fyllin, Ca2+ channel blockers, lazaroids, glycosaminoglycanes
exist. In experimental conditions it is possible to evoke en-
dothelial dysfunction and evaluate the effects of these sub-
stances. Glycosaminoglycan sulodexide reduced endothelial
losses at in vitro conditions of vessel perfusion on the model
of endothelium damage by vasoconstrictive stimuli. Further
evidence of these substances efficacy is recquired for the
clinical evaluation of their endothelium protective proper-
ties. The research direction in this field will certainly pro-
vide such information concerning the endothelial function
moderation which may be able to change the strategy of
vascular diseases pharmacotherapy. (Tab. 5, Ref. 66.)
Key words: endothelial dysfunction, vascular diseases,
endothelium protective substances, sulodexide.
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Dysfunkcia endotelu má k¾úèovú úlohu v rozvoji ochore-
ní kardiovaskulárneho systému. Pomocou vytypovaných
markerov mo�no hodnoti� poruchu funkcie endotelu,
a tým sa vyslovi� k prognóze ochorenia. V súèasnosti pri-
búdajú správy o mo�nej reverzibilnosti týchto zmien
a o farmakologickom ovplyvnení dysfunkèných stavov.
Existujú parciálne údaje o endotelovo-protektívnych
vlastnostiach ACE-inhibítorov, hypolipidemík, pentoxify-
línu, blokátorov Ca2+-kanálov, lazaroidov, glykozaminog-
lykánov. V experimentálnych podmienkach mo�no navo-
di� dysfunkciu endotelu a hodnoti� úèinky týchto látok.
Sulodexid, ktorý patrí medzi glykozaminoglykány, zní�il
straty endotelu v podmienkach perfúzie ciev in vitro na
modeli po�kodenia endotelu vazokonstrikènými stimulmi.
Pre klinické hodnotenie endotelovo-protektívnych vlast-
ností látok sú potrebné ïal�ie dôkazy o ich úèinnosti.
Smerovanie výskumu v tejto oblasti urèite prinesie také
poznatky o ovplyvnení funkcie endotelu, ktoré mô�u
zmeni� stratégiu farmakoterapie cievnych ochorení. (Tab.
5, lit. 66.)
K¾úèové slová: dysfunkcia endotelu, cievne ochorenia,
endotelovo-protektívne látky, sulodexid.
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Endotelová výstelka tvorí jeden z najväè�ích exokrinných
a endokrinných orgánov nielen plochou, ktorá u èloveka s hmot-
nos�ou 70 kg, presahuje 720 m2, ale aj hmotnos�ou, ktorá dosa-
huje priemerne 1,8 kg (Ryan, 1989). V organizme má endotel
mnoho funkcií, na prvom mieste je to k¾úèová úloha v kardio-
vaskulárnej regulácii. Okrem vytvorenia dynamickej bariéry
medzi krvným prúdom a extravazálnym priestorom, endotelové
bunky syntetizujú a uvo¾òujú biologicky vysokoaktívne látky,
ktoré kontrolujú angiogenézu, regulujú vaskulárny tonus a ovplyv-
òujú imunologické reakcie (Thiemermann, 1991). Na týchto
aktivitách sa zúèastòuje endotel aj biotransformáciou vazoaktív-
nych látok, ako je angiotenzín, bradykinín, katecholamíny a via-

ceré látky peptidovej povahy, tie� na metabolizme lipoproteínov
(Said, 1982; Blann a Taberner, 1995).

Medzi najdôle�itej�ie látky produkované endotelom patria
oxid dusnatý (NO) a prostacyklín (PGI

2
) s mohutnými antiag-

regaènými a vazodilataènými vlastnos�ami. Mo�no k nim zara-
di� aj nedávno objavený adrenomedulín, peptid so zaujímavými
úèinkami (Jougasaki a spol., 1995). Okrem uvedených vlastnos-
tí negatívne ovplyvòujú tieto látky aj angiogenézu prostredníc-
tvom faktorov inhibujúcich rast (Haller, 1997). Úèinky vazodi-
lataèných faktorov vyrovnáva ïal�ia endotelom produkovaná látka
endotelín (ET-1 ako najznámej�í z 3 endotelínov, produkovaný
v ¾udských a cicavèích endotelových bunkách), ktorý patrí me-
dzi najsilnej�ie vazokonstrikèné látky (Yanagisawa a spol., 1988).
Endotelín sa vyluèuje za urèitých patofyziologických podmie-
nok, ako je hypoxia, zvý�enie strihového napätia. Táto látka je
zároveò stimulátorom uvo¾òovania NO, prostacyklínu a rasto-
vých faktorov (Warner a spol., 1989; Takayanagi a spol., 1991;
Ohlstein a Douglas, 1993). Rovnováha produkcie vazodilataè-
ných a vazokonstrikèných faktorov spolu s antiagregaènými, resp.
proagregaènými úèinkami zaruèuje optimálnu funkciu cirkulá-
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cie. Pri poruchách funkcie endotelu dochádza k záva�ným ná-
sledkom, ktoré sa prejavujú ako ochorenia kardiovaskulárneho
systému.

Cie¾om struèného preh¾adu je poukáza� na dôsledky tohto
po�kodenia a zároveò upozorni� na niektoré látky schopné v nie-
ktorých smeroch re�taurova� zmenený endotel. Pre podrobnej�ie
informácie o funkciách endotelu je dnes k dispozícii nieko¾ko
publikácií a preh¾adných èlánkov aj v domácej literatúre (Babál
a Smie�ko, 1987; Bauer a Gerge¾, 1994; Ku�elová a spol., 1994;
Horváthová, 1996) (tab. 1).

Endotel a cievne choroby

Endotelová dysfunkcia mô�e vyústi� do záva�ných porúch
homeostázy vaskulárnych funkcií, ako je schopnos� adekvátne
reagova� pri hemokoagulácii, fibrinolýze, modulácii cievnej re-
aktivity, pri regulácii krvného prietoku v myokarde, CNS, ob-
lièke, konèatinách a iných orgánoch (Luscher a Vanhoutte, 1990;
Luscher, 1993; Haller, 1997).

Najviac �tudovanou oblas�ou je koronárna cirkulácia, kde endo-
tel má k¾úèovú úlohu v modulácii koronárneho prietoku (Luscher
a Noll, 1994; Angus, 1996; Burnett, 1997). V struènosti mo�no
charakterizova� dysfunkciu endotelu koronárnych ciev ako zmeny
týkajúce sa regulácie prietoku, trombogenézy a angiogenézy. Ak
klesá vazodilataèná funkcia endotelu zní�ením produkcie NO, C-
typu nátriuretického faktora a prostacyklínu a stúpa uvo¾òovanie
jednej z najsilnej�ích vazokonstrikèných látok endotelínu, klesá per-
fúzia myokardu. Neprítomnos� dilatácie koronárnych ciev a ich pa-
radoxná kontrakcia je spojená so zvý�enými hladinami endotelínu,
èo podporuje úlohu endotelínu ako vèasného markera dysfunkcie
koronárnej cirkulácie u ¾udí (Lerman a spol., 1995).

Hypercholesterolémia, zvý�ená adhezívnos� leukocytov pri
zvý�enej priepustnosti endotelu sa zúèastòujú na remodelovaní
ciev v celom rozsahu s prvotnými zmenami na endoteli (Blum
a Miller, 1996). V dôsledku dysfunkcie endotelu súèasne nado-
búdajú prevahu proagregaèné faktory, ako je tromboxán, endo-
telín, pri zvý�enej produkcii adhezívnych molekúl, ako je E-
selektín, VCAM-1, ïalej von Willebrandov faktor, dochádza po
vytvorení trombogénneho povrchu k trombogenéze so v�etkými
dôsledkami (Jang a spol., 1994; Blann, 1993). Na proliferácii
cievnej steny sa zúèastòujú adherované granulocyty, lymfocyty,
ktoré prenikajú do subendotelového priestoru (Ross, 1993).

K zvý�enej produkcii reaktívnych radikálov kyslíka dochá-
dza napr. pri zápalových reakciách alebo pri ischemicko-reper-
fúznom po�kodení tkanív v endotelových bunkách a následne
v polymorfonukleárnych leukocytoch, ktoré adherujú na endo-
tel a vyústia do akútneho po�kodenia endotelu (Lefer a Ma, 1993).
Akútny oxidaèný stres je spojený s poru�ením poèetných funk-
cií endotelu oznaèovaných ako dysfunkcia endotelu (Rubanyi,
1993). Dlhodobá expozícia cievy reaktívnym radikálom kyslíka
vedie k rozsiahlej�iemu po�kodeniu nielen endotelu, ale aj hlad-
kého svalstva, ktoré sú zaèiatkom procesu aterogenézy. Za po-
�kodenie endotelu zodpovedá hlavne hydroxylový radikál, ktorý
sa tvorí zo superoxidového aniónu alebo z peroxidu vodíka (Thies
a Autor, 1991). NO mô�e zabráni� oxidaènému po�kodeniu en-
dotelu tým, �e zni�uje produkciu superoxidu (Clancy a spol.,
l992). Na rozvoji aterosklerózy sa zúèastòujú viaceré uvedené
faktory, ako je zmena permeability endotelu, zvý�ená produkcia

adhezívnych molekúl, vo¾ných radikálov pri prevahe prooxidaè-
ných faktorov, keï je ve¾mi dôle�itým dejom interakcia endotelu
s leukocytmi, hlavne s monocytmi (Bevilaqua, 1993; Cybulsky
a Gimbrone, 1991). Zvý�ená adhezívnos� monocytov na endotel
sa pozorovala v prítomnosti nízkodenzných lipoproteínov (Fros-
tegard a spol., 1991).

Hromadením proteínov, kolagénu a ïal�ích látok dochádza k hy-
pertrofii cievneho hladkého svalu (Folkow, 1982), èo spolu s dys-
funkciou endotelu sa zúèastòuje na patogenéze hypertenznej choro-
by. Existujú mnohé dôkazy, �e pri hypertenzii klesá produkcia va-
zodilataèných faktorov endotelu, ako je NO a prostacyklín so sklo-
nom k vazokonstrikcii. Na úrovni experimentu, ale aj v klinických
podmienkach existujú dôkazy, �e sa mení aktivita NO syntázy (NOS)
v cievach a zvy�uje sa produkcia vazokonstrikène pôsobiaceho en-
dotelínu (Tschudi a spol., 1991; Angus a Lew, 1992).

Zlyhanie oblièiek je èasto spojené s terminálnym �tádiom
hypertenzie a diabetes mellitus. Endotelová dysfunkcia je dôle-
�itým faktorom vo vèasnom �tádiu vývoja akútnych a chronic-
kých oblièkových ochorení (Rabelink a Koomans, 1997). Akút-
ne po�kodenie oblièky po podaní aminoglykozidov, röntgenovo-
kontrastných látok poèas �oku je spojené so zvý�enou produk-
ciou renálneho endotelínu (Rabelink a Koomans, 1997).
Diabetická nefroskleróza a angiopatia sú charakterizované zhrub-
nutím bazálnej membrány endotelu, proliferáciou endotelu, od-
chlípením endotelových buniek. Na remodelácii cievnej steny
podobne ako pri ostatných cievach, sa mô�e prejavi� úèinok zvý-
�enej produkcie vo¾ných radikálov, preto�e glukóza za urèitých
okolností okrem antioxidaèného úèinku mô�e pôsobi� ako látka
s prooxidaènými vlastnos�ami (Hunt a spol., 1990). Okrem
morfologických zmien sa dysfunkcia endotelu pri vysokej hladi-
ne glukózy prejavuje aj zni�ovaním vazorelaxaènej odpovede
v dôsledku inhibície tvorby NO a prostacyklínu.

K výraznej dysfunkcii endotelu placentových a iných ciev
dochádza poèas gestózy v gravidite. Markerom po�kodenia bola
zní�ená produkcia prostacyklínu a zistili sa aj zvý�ené hladiny
endotelínu (Lindblom a spol., 1991; Nisell a spol., 1991).

Tab. 1. Preh¾ad funkcií endotelu.
Tab. 1. Overview of endothelial functions.

Funkcia
Function

sekreèná - NO, prostacyklín, endotelín, tromboplastín,
trombomodulín

secretory - NO, prostacycline, endothelin, thromboplastin,
thrombomodulin

metabolická - angiotenzín, katecholamíny, lipoproteíny
metabolic - angiotensin, catecholamines, lipoproteins

imunomodulaèná - adhezívne molekuly - VCAM-1, ICAM-1, E-
selektín

immunomodulatory - adhesion molecules - VCAM-1, ICAM-1, E-
selectin

VCAM-1 - cievna bunková adhezívna molekula
vascular cell adhesion molecule

ICAM-1 - medzibunková adhezívna molekula
intercellular adhesion molecule
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K poruchám funkcie endotelu dochádza aj pri ïal�ích pato-
logických stavoch, kde je èasto otázkou, èi je to dôsledkom pri-
márnych porúch, alebo vznikajú sekundárne.

Markery endotelového po�kodenia

Snaha nájs� vèasné markery signalizujúce trombogenézu,
vznik infarktu myokardu, náhlej mozgovej cievnej príhody patrí
medzi priority kardiológie a angiológie. V poslednom èase vzh¾a-

dom na nové poznatky o funkcii a dysfunkcii endotelu sa pozor-
nos� sústreïuje na markery endotelového po�kodenia (Blann a Ta-
berner, 1995; Blann a spol., 1995). Teoreticky prichádzajú do
úvahy v�etky látky produkované endotelom a sekretované do
lúmenu (tab. 2). Mali by v�ak spåòa� kritérium �pecifickosti, cit-
livosti a stability, èo zu�uje spektrum látok na tie, ktoré sú uve-
dené v tabu¾ke 3.

Tkanivový aktivátor plazminogénu (t-PA) je vyluèovaný
bunkami endotelu kontinuálne, sekrécia sa zvy�uje po viacerých
stimuloch, ako je trombín, vazopresín a podobne. Imunoche-
mickými metódami sa zistilo stúpanie hladiny t-PA pri ateros-
kleróze, diseminovanej intravaskulárnej koagulácii. Ridker a spol.
(1993) zistili, �e predpovedajú infarkt myokardu a náhlu moz-
govú príhodu.

Podobne aj zvý�enie hladín inhibítora aktivátora plazmi-
nogénu (PAI-1) mô�e poukazova� na zvý�enú trombogenézu a ar-
teriálne choroby (Blann a spol., 1995). Oba faktory produkujú
aj iné bunky ako endotelové, èo zni�uje ich �pecifickos� ako mar-
kerov.

Von Willebrandov faktor (vWf) produkujú aj trombocyty.
Kyselina acetylsalicylová ovplyvòuje reaktivitu trombocytov, nie
v�ak produkciu vWf. Jeho hladina stúpa pri ateroskleróze a zá-
palových ochoreniach ciev. Mô�e predpoveda� reinfarkt myokar-
du a tromboembolickú chorobu (Jansson a spol., 1991).

E-selektín patriaci do skupiny adhezívnych molekúl spro-
stredkuje kontakty medzi rôznymi leukocytmi a endotelovými
bunkami. Zvý�ená hladina, ktorú detegovali imunologickými me-
tódami, sa zistila pri hypertenzii, diabete, septickom �oku, ale aj
pri rakovine (Gearing a Newman, 1993). Hoci sa pova�uje za
vá�neho kandidáta markera endotelového po�kodenia, treba bra�
do úvahy, �e urèité hladiny namerali aj u zdravých dobrovo¾ní-
kov. Je to problém �pecifickosti ako pri ostatných potenciálnych
markeroch endotelovej dysfunkcie, preto sú potrebné ïal�ie �pe-
cifické dôkazy pre ich vhodnos�.

Klasifikácia endotelovo-protektívnych látok

Rozvinutím metód sledovania funkcií endotelu sa nahroma-
dili dôkazy, �e niektoré látky pomáhajú re�taurova� dysfunkciu
endotelu. K obnoveniu funkcie endotelu dochádza buï substitú-
ciou endotelom-produkovaných faktorov (NO donory, prosta-
cyklín) alebo podaním látok, ktoré majú cytoprotektívne úèinky
(odpratávaèe vo¾ných radikálov). Endotelovo-protektívny úèi-
nok majú aj látky, ktoré re�tituujú po�kodený endotel (glykoza-
minoglykány). Z uvedených látok venujeme väè�iu pozornos�
takým, ktorých cytoprotektívny úèinok mo�no oèakáva� na zá-
klade známych farmakologických úèinkov alebo ktorých vlast-
nosti sa zistili len nedávno (tab. 4).

Pentoxifylín
Patrí medzi metylxantíny a známe sú predov�etkým jeho he-

moreologické vlastnosti (zvý�enie deformovate¾nosti erytrocy-
tov, leukocytov, zní�enie agregácie trombocytov, fibrinogénu).
V poslednom období sa zistili ïal�ie úèinky, ako je zní�enie ad-
hezívnosti leukocytov, zní�enie uvo¾òovania superoxidu, inhibí-
cia cytokínov, napr. interleukín 1, TNF (Samlaska a Winfield,
1994). Anticytokínový úèinok by sa mohol uplatni� v terapii zá-
palov, pri prevencii aterosklerózy a restenózy (Libby a spol.,

Tab. 2. Látky syntetizované bunkami endotelu.
Tab. 2. Substances synthetised by endothelial cells.

NO (oxid dusnatý) Fibronektín
NO (nitric oxide) Fibronectin
Prostacyklín (PGI

2
) E-selektín

Prostacycline (PGI2) E-selectin
Endotelín Laminín
Endothelin Laminin
Trombomodulín Tromboplastín
Thrombomodulin Thromboplastin
von Willebrandov faktor Faktor V
von Willebrand factor Factor V
Tkanivový aktivátor plazminogénu (tPA)
tissue plasminogen activator (tPA)
Inhibítor aktivátora plazminogénu (PAI-1)
plasminogen activator inhibitor (PAI-1)
Enzým konvertujúci angiotenzín
Angiotensin converting enzyme

Tab. 3. Potenciálne markery dysfunkcie endotelu.
Tab. 3. Potential endothelial dysfunction markers.

Typ, dôkaz Citácia
Type, evidence Reference

- funkèné
functional
ACH kontrakcia izol. cievy Furchgott et Zawadzki, 1980
ACH isolated vessel contraction

- morfologicko-mikroskopické
morphologic-microscopic
stanovenie endoteliémie Hladovec et Rossmann, 1973
endotheliaemia detection
in vitro kvantifikácia Babál et al., 1992
in vitro quantification

- biochemické
biochemical
von Willebrandov faktor Blann et al., 1995
von Willebrand factor
solubilný trombomodulín Takahashi et al., 1992
soluble thrombomodulin
tkanivový aktivátor plazminogénu Blann et al., 1995
tissue plasminogen activator
E-selektín Gearing et Newman, 1993
E-selectin
ATPáza, 5'-nukleotidáza Babál et Pecháòová, 1992
ATP-ase, 5'-nucleotidase

ACH - acetylcholín
ACH - acetylcholine



514 BRATISL. LEK. LISTY, 99, 1998, è. 10,  s. 511�517

1992). V experimente pentoxifylín inhiboval akumuláciu leuko-
cytov v koronárnej mikrocirkulácii pri ischémii/reperfúzii (Rit-
ter a spol., 1996), èo spolu s ïal�ími vlastnos�ami pentoxifylínu
by mohlo zabráni� po�kodeniu endotelu a myocytov pri ischémii
myokardu.

ACE-inhibítory
Experimentálne �túdie ukázali, �e ACE-inhibítory by mohli

ma� dôle�itú úlohu v inhibícii progresie dysfunkcie a v zlep�ení
funkèného stavu endotelu. Overovanie týchto úèinkov v klinic-
kej praxi v�ak bolo sklamaním. Výsledky s pou�itím kaptoprilu,
enalaprilu a cilazaprilu na dôkaz endotelom sprostredkovanej
vazodilatácie ciev predlaktia u pacientov s hypertenziou boli ne-
gatívne (Pitt, 1996).

Naproti tomu podanie quinaprilu u pacientov s ischemickou
chorobou srdca obnovilo poru�enú funkciu endotelu, èo sa pre-
javilo dilatáciou koronárnych artérií na intrakoronárne apliko-
vaný acetylcholín. Rozdiely v úèinkoch rôznych ACE-inhibíto-
rov v ovplyvnení dysfunkcie endotelu mô�u vyplýva� z vlast-
ných ochorení (hypertenzia, ICHS), ale aj z rozdielnosti ciev-
nych rieèísk, ktoré odli�ne reagujú na ACE-inhibítory v dôsledku
strihového napätia alebo rozdielmi v tvorbe angiotenzínu II v jed-
notlivých rieèiskách.

Dlhodobé, ale nie krátkodobé podávanie ACE-inhibítorov
zlep�uje niektoré funkcie endotelu u pacientov s chronickým zly-
haním srdca (Drexler a spol., 1995). Nie je to dôsledkom vazo-
dilatácie, preto�e akútne podanie týchto látok alebo aplikácia
vazodilatancií typu alfa-sympatolytík je bez úèinku na endotelo-
vé funkcie. Na efekte sa zúèastòujú ACE-inhibítory hlavne tý-
mito mechanizmami:

a) zni�ujú plazmatické koncentrácie solubilných endotelo-
vých adhezívnych molekúl (VCAM-1). V dôsledku toho klesá
schopnos� leukocytov agregova� sa na povrchu endotelových bu-
niek;

b) tým, �e zni�ujú degradáciu bradykinínu, zvý�enie jeho
tkanivovej koncentrácie stimuluje produkciu NO. Týmto mecha-
nizmom NO pravdepodobne inhibuje mitogenézu a proliferaèné
pochody hladkosvalových buniek (Garg a Hassid, 1989).

Hypolipidemiká
V posledných rokoch boli vyvinuté látky zni�ujúce plazma-

tické koncentrácie cholesterolu � statíny, (lovastatín, simvasta-
tín, pravastatín), ktoré v experimentálnych podmienkach inhi-
bujú proliferáciu buniek hladkého svalstva nezávisle od ovplyv-
nenia hladiny cholesterolu (Corsini a spol., 1991), zvy�ujú va-
zodilataènú odpoveï ciev a zlep�ujú perfúziu myokardu (Gould
a spol., 1994). Tieto látky vzbudili pozornos� pre mo�nos� pou-
�itia v procesoch s abnormálnym patologickým rastom buniek,
ako sú tumory a ateroskleróza. K obnoveniu funkcie endotelu
prispieva aj ich hypolipidemický úèinok, preto�e oxidáciou níz-
kodenzných lipoproteínov zabraòujú vývoju dysfunkcie endote-
lových buniek.

Blokátory Ca2+-kanálov
Aj keï ich hlavným úèinkom je vazodilatácia ciev systémo-

vej cirkulácie v dôsledku inhibície vstupu kalcia cez napä�ovo-
závislé kalciové kanály, majú aj úèinky antiaterosklerotické. Via-
ceré procesy závislé od kalcia prispievajú k aterogenéze vrátane

oxidácie a infiltrácie cievnej steny lipidmi, po�kodenia endote-
lu, úèinku chemotaktických a rastových faktorov, migrácie a pro-
liferácie buniek hladkého svalu. Tieto vlastnosti Ca2+-blokátorov
sa preukázali v pokusoch in vitro a in vivo. Na bunkových kul-
túrach sa zistilo, �e chránia bunky hladkého svalu artérií pred
ukladaním cholesterolu a regulujú proliferáciu buniek (Soma
a spol., 1994). Potencovali relaxaènú odpoveï ciev na acetyl-
cholín (Boulanger a spol., 1994; Godfraind a Salomone, 1996).
Medzi nové látky zo skupiny Ca2+-blokátorov, odli�né �truktú-
rou, patrí mibefradil, ktorý inhibuje infiltráciu subendotelu
monocytmi a makrofágmi a zvy�uje bazálne uvo¾òovanie NO
(Gray a spol., 1993; Boulanger a spol., 1994). Z tohto h¾adiska
by bolo potrebné prehodnoti� úèinky aj ïal�ích blokátorov Ca2+-
kanálov.

Lazaroidy
Lazaroidy sú 21-aminosteroidy, chemickou �truktúrou po-

dobné glukokortikoidom, ktoré v�ak nemajú úèinky glukokorti-
koidov a mineralokortikoidov. Majú antioxidaèné úèinky, ktoré
vyplývajú z inhibície peroxidácie lipidov (vychytávanie vo¾ných
radikálov). Tieto vlastnosti sú predpokladom ich cytoprotektív-
neho úèinku, ktorý sa vyu�íva hlavne pri ischémiách v oblasti
CNS. Neuroprotektívne vlastnosti prvého lazaroidu, tirilazadu,
boli overené v poèetných experimentálnych a klinických �túdiách
(Hall a spol., 1992, 1994). Okrem toho má aj schopnos� relaxo-
va� cievny hladký sval, ako sa zistilo na modeli experimentálne-
ho spazmu mozgových ciev (Takahashi a spol., 1993). Tento
úèinok vyplýva z kalcium-antagonistických úèinkov tirilazadu,
ktorý v�ak je slab�í ako pri diltiazeme a flunarizíne. Antiische-
mické úèinky tirilazadu spolu s vazodilataènými vlastnos�ami sa
mô�u uplatni� aj v prevencii ischemického po�kodenia endotelu
nielen v oblasti CNS, ale aj v iných regionálnych rieèiskách.

Glykozaminoglykány (GAG)
Ako kyslé mukopolysacharidy sa vyskytujú v tkanivách v�et-

kých �ivoèíchov. Produkované sú aj endotelom, uvo¾òujú sa do
krvného prúdu, kde pôsobia silne antitromboticky, majú slab�í
antikoagulaèný úèinok, modulujú procesy proliferácie a hoje-
nia, obnovujú po�kodený endotel a udr�ujú integritu cievnej ste-

Tab. 4. Preh¾ad látok s endotelovo-protektívnymi vlastnos�ami.
Tab. 4. Overview of sunstances with endothelium protective properties.

Skupina Názov látky Úèinok na endotel
Group Substance Endothelial effect

Metylxantíny pentoxifylín inhibícia adhézie Le
Methylxantines pentoxyfylline Le adhesion inhibition
ACE-inhibítory quinapril bradykinínový úèinok
ACE inhibitors quinapril bradykinin effect
Hypolipidemiká lovastatin zvý�. oxidácia LDL
Hypolipidemics lovastatin increased LDL oxidation
Blokátory Ca2+-kanálov mibefradil pokles dysfunkcie
Ca channel blockers mibefradil dysfunction reduction
Lazaroidy tirilazad antiischem. úèinok
Lazaroids tirilazad antiischaemic effect
Glykozaminoglykány sulodexid obnovenie funkcie
Glycosaminoglycanes sulodexide function restoration
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ny. Exogénne GAG umo�òujú obnovi� fyziologické funkcie ciev-
neho systému. Medzi GAG patrí heparín, dermatansulfát a orga-
ran, ktoré sa vyu�ívajú aj klinicky hlavne ako látky s antitrom-
botickým úèinkom.

Heparínu podobná frakcia (80 %) a dermatansulfát (20 %)
sú zlo�kami sulodexidu (SLX), kde v mechanizme farmakolo-
gického úèinku sa uplatòuje úèinnos� oboch frakcií. Okrem uve-
dených úèinkov pôsobí SLX antiagregaène, zni�uje hladinu lipi-
dov, má antiateromatózne úèinky, pôsobí antiproliferaène na su-
bendotelové bunky médie (Penka, 1996). Komplexnos� úèinkov
SLX sa klinicky vyu�íva pri viacerých cievnych ochoreniach
(Gaddi a spol., 1996). Endotelovo-protektívne vlastnosti SLX
potvrdzujú výsledky niektorých experimentálnych a klinických
�túdií (Kristová a spol., 1995; �krha a spol., 1996).

Hodnotili sme protektívny úèinok sulodexidu na cievny en-
dotel v podmienkach perfúzie ciev in vitro. Vyu�ili sme model
po�kodenia endotelu opakovanými konstrikciami a. femoralis
na noradrenalín. Ku kvantitatívnemu hodnoteniu strát endotelu
sme pou�ili metódu Milliporových filtrov (Babál a spol., 1992),
ktorá poskytuje informácie o aktuálnom stave endotelovej vý-
stelky poèas pokusu. Zistili sme, �e po aplikácii vazokonstrikè-
ných stimulov (II. fáza) straty endotelu boli signifikantne ni�-
�ie pri cievach perfundovaných sulodexidom v porovnaní s kon-
trolnými cievami (Babál a spol., 1996). Výsledky sú uvedené
v tabu¾ke 5.

Záver

Zachovanie integrity endotelu je dôle�itým predpokladom
pre udr�iavanie homeostázy kardiovaskulárneho systému. Roz-
�irovanie poznatkov o funkciách endotelu prispieva k pochope-
niu patogenézy mnohých ochorení cievneho systému, ktoré sú
sprevádzané dysfunkciou endotelu. Na diagnostiku dysfunkcie
endotelu mo�no pou�i� viaceré markery, u ktorých je dôle�itá
najmä ich �pecifickos�.

V prevencii a farmakoterapii mo�no podáva� látky, ktoré rôz-
nymi mechanizmami obnovujú funkciu endotelu. Stúpa poèet
látok s endotelovo-protektívnymi vlastnos�ami, zatia¾ v�ak nee-
xistuje ideálna látka. Predpoklady pre endotelovo-protektívne
úèinky majú najmä hypolipidemiká, blokátory kalciových kaná-
lov, pentoxifylín, inhibítory enzýmu konvertujúceho angioten-
zín, glykozaminoglykány. Perspektívne sú aj látky, ktoré vychy-
távajú vo¾né radikály kyslíka, alebo ovplyvòujú adhezívnu schop-

nos� endotelu. Mo�no oèakáva�, �e v tejto oblasti farmaceutický
priemysel prinesie e�te významné objavy.
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Nárast poznatkov vo v�etkých oblastiach medicíny vedie
k modernizácii diagnostických, terapeutických a preventívnych
postupov vo v�etkých klinických odboroch. Autori pri príprave
predlo�enej publikácie úplne vyu�ili svoje dlhoroèné odborné
a praktické klinické skúsenosti z lieèebno-preventívnej praxe
a zabudovali do propedeutiky detského lekárstva najnov�ie po-
znatky nielen z pediatrie ako samostatného vedného odboru, ale
aj z ïal�ích základných a príbuzných disciplín.

Autori zvolili pri príprave obsahovo i didakticky osvedèený
postup, rozèlenili obsah propedeutiky do 17 hlavných kapitol,
v ktorých opísali zákonitosti rastu a vývinu die�a�a, osobitosti
orgánov a systémov v jednotlivých vekových kategóriách, lát-
kovú výmenu a vý�ivu, zamerali sa na postupy pri vy�etrovaní
die�a�a, prièom vyu�ívali najnov�ie poznatky o moderných vy-
�etrovacích a diagnostických metódach a usmernili èitate¾a na
ich najvhodnej�ie vyu�itie.

Autori presne a komplexne � pritom na pomerne malom
priestore � opisujú anatomické a fyziologické osobitosti funk-
cie jednotlivých systémov v zdraví a chorobe, analyzujú najèas-
tej�ie príznaky, s ktorými sa lekár stretáva pri chorobných sta-
voch u die�a�a. Najnov�ie poznatky sú preh¾adne sumarizované
v tabu¾kách, ktoré vhodne dopåòajú odborný text. Tabu¾ky spolu
s obrazovou dokumentáciou sú integrálnou súèas�ou diela, zvy-
�ujú jeho názornos�, preh¾adnos� a didaktickú úèinnos�. Výz-

namnou súèas�ou je obrazová dokumentácia najmä pri moder-
ných vy�etrovacích metódach, kde autori dokladajú diagnostic-
ký význam najmodernej�ích metód (NMR, CT, rádioizotopové
metódy, USG, ale aj rtg a ïal�ie). Autori pritom kladú na prvé
miesto priamy kontakt lekára s pacientom, anamnestické a zá-
kladné vy�etrenie.

Autori pripravením predlo�enej publikácie vyplnili prázdny
priestor, ktorý sa vytváral od roku 1982, keï poslednýkrát vy�la
pediatrická propedeutika. Kniha je napísaná moderným, zrozu-
mite¾ným spôsobom, na vysokej odbornej úrovni, s vysokou vy-
u�ite¾nos�ou nových poznatkov v klinickej pediatrickej praxi.
Napriek tomu, �e kniha nepre�la jazykovou úpravou, oceòujem
jej jazykovú a gramatickú úpravu. K preh¾adnosti mno�stva úda-
jov, ktoré dielo obsahuje, prispieva aj dobrá technická redakcia,
vhodné vyu�ívanie technických prostriedkov (typy písma, èle-
nenie textu, zaradenie tabuliek a obrázkov). Poslednú kapitolu
tvorí výber niektorých referenèných laboratórnych parametrov
v detskom veku. Autori poskytujú preh¾ad literatúry, ktorú pri
písaní diela vyu�ili a ktorú mo�no vyu�i� pri ïal�om �túdium.
Dielo vyniká moderným podaním spracovanej problematiky,
akceptáciou najmodernej�ích poznatkov a ich zaradením do úrov-
ne propedeutiky, vyu�itím najmodernej�ích diagnostických a la-
boratórnych postupov a didaktickým prístupom. V diele, napriek
ve¾mi podrobnému obsahu, by nemal chýba� vecný index.

Pediatrická propedeutika je urèená �irokej lekárskej verej-
nosti, najmä lekárom, ktorí prichádzajú do kontaktu s detským
pacientom, ale aj pre �tudentov medicíny.

M. Bernadiè


