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ATEROGÉNNE A ANTIATEROGÉNNE LIPOPROTEÍNY PLAZMY MODULUJÚ
SEKRÉCIU PROSTANOIDOV ENDOTELOVOU BUNKOU IN VITRO
ORAVEC S., 1DEMUTH K., MYARA I., 2HORNYCH A., BALAŽOVJECH I.

ATHEROGENIC AND ANTIATHEROGENIC PLASMA LIPOPROTEINS ARE
ABLE TO MODERATE ENDOTHELIAL CELL PROSTANOID SECRETION IN
VITRO
The authors present the evidence of atherogenic properties
of VLDL and LDL potentiation on the model of endothelial cells-human umbilical vein endothelial cells, by preferable stimulation of the endothelial cell to thromboxane A2
production at in vitro conditions by atherogenic lipoproteins. The vasoconstrictive, thrombogenic and atherogenic
effects of TXA2 are exerted on the vessel in this way. The
ratio prostacycline/thromboxane, decisive for the maintenance of vascular homeostasis, is less than 1, this means
the beneficial effect of prostacycline can not be applied.
Protective, antiatherogenic effect of HDL and its subfractions HDL2 and HDL3/predominantly through their function in the reverse cholesterol transport from the periphery to the liver, antioxidative influence on LDL, as far as
antiaggregation and fibrinolytic effects of HDL/is multiplied by the fact that HDL preferably stimulates the secretion of prostacycline by the endothelial cell. The ratio prostacycline/thromboxane A2 is higher than 1, that means beneficial vasodilative, antiaggregation and antiatherogenic
effect of prostacycline on the vessel wall predominate.
Quantitative evaluation of antiatherogenic effects of HDL
subfractions (HDL2 and HDL3) revealed more significant
antiatherogenic effect in HDL2 subfraction-in the sense of
prostacycline secretion stimulation and exertion of its beneficial effects on the vessel. (Fig. 5, Ref. 33.)
Key words:

Na modeli endotelových buniek – human umbilical vein
endothelial cells (HUVEC) autori predkladajú dôkaz potencovania aterogénnych charakteristík VLDL a LDL
tým, že v podmienkach in vitro aterogénne lipoproteíny
stimulujú endotelovú bunku preferenène k sekrécii tromboxánu A2. Na cievu sa tak uplatòujú jeho vazokonstrikèné, trombogénne a aterogénne vlastnosti. Pomer prostacyklín/tromboxán A 2, ktorý je rozhodujúci pre udržovanie cievnej homeostázy je <1, èím sa benefièný úèinok
prostacyklínu nemôže uplatni•.
Protektívny, antiaterogénny úèinok HDL a jeho subfrakcií HDL2 a HDL3 (predovšetkým ich úlohou v reverznom transporte cholesterolu z periférie do heparu, antioxidaèným pôsobením na LDL, ako aj antiagregaènými
a fibrinolytickými úèinkami HDL) sa ešte znásobuje
tým, že HDL preferenène stimuluje sekréciu prostacyklínu endotelovou bunkou. Pomer prostacyklín/tromboxán A2>1, takže prevláda benefièný vazodilataèný, antiagregaèný a antiaterogénny úèinok prostacyklínu na
cievnu stenu.
Pri kvantitatívnom hodnotení antiaterogénneho úèinku
subfrakcií HDL (HDL2 a HDL3) autori štúdie zistili výraznejší antiaterogénny úèinok – v zmysle stimulácie sekrécie
prostacyklínu a uplatnenia sa jeho benefièného pôsobenia
na cievu – pri subfrakcii HDL2. (Obr. 5, lit. 33.)
K¾úèové slová:

Bratisl Lek Listy 1998; 99: 525–530

Bratisl. lek. Listy, 99, 1998, è. 10, s. 525–530

II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
1
Laboratoire de Biochemie Appliquée Faculté de Pharmacie Paris, ChatenayMalabry a Laboratoire de Biochemie Hôpital Broussais v Paríži a 2Hôpital
Broussais v Paríži
IInd Internal Department, Medical Faculty, Comenius University, Bratislava,
1
Laboratoire de Biochemie Appliquée Faculté de Pharmacie Paris, ChatenayMalabry a Laboratoire de Biochemie Hôpital Broussais, Paris, and 2Hôpital
Broussais, Paris
Address for correspondence: S. Oravec, MD, II. interná klinika LFUK,
Mickiewiczova 13, 813 9 Bratislava, Slovakia.

Lipoproteíny ¾udskej plazmy tvoria heterogénnu zmes makromolekulárnych lipidovo-proteínových komplexov, ktoré sa popri
odlišných fyzikálno-chemických a imunochemických vlastnostiach odlišujú rozdielnou biologickou úlohou v organizme a kvalitatívne rozdielnou úèas•ou v aterogenéze.
Kým lipoproteíny bohaté na cholesterol (LDL) a lipoproteíny bohaté na triacylglyceroly (VLDL) urých¾ujú aterosklerotické degeneratívne poškodenie ciev (aterogénne lipoproteíny)
(Austin a spol., 1990), iná èas• lipoproteínového spektra plazmy
(HDL) s vysokým obsahom fosfolipidov a proteínu má opaèné,
protektívne, antiaterogénne vlastnosti a tlmí rozvoj aterogenézy
(antiaterogénne lipoproteíny) (Assmann, 1993).
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Jedným z cie¾ových miest, kde sa prejavuje modulujúci úèinok lipoproteínov plazmy na metabolizmus, je endotelová bunka. Aktívne sa zúèastòuje na udržovaní homeostázy nielen aktívnou reguláciou koncentrácie lipoproteínov a ich štruktúrnych
súèastí, èím okrem iného úèinne reguluje metabolizmus cholesterolu, fosfolipidov a proteínov, ale tiež uvo¾òuje do cievneho
lúmenu poèetné vazoaktívne biologicky vysokoúèinné faktory,
ktoré aktuálne ovplyvòujú tonus cievy, adhezívnos• trombocytov, monocytov, proliferáciu hladkosvalových buniek, priepustnos• cievnej steny a podobne (Gryglewski a spol., 1988; Boulanger a Vanhoutte, 1994). Medzi tieto endotelové pôsobky zaraïujeme aj prostaglandíny. Je to predovšetkým dominantne endotelovou bunkou syntetizovaný prostacyklín (PGI 2 ) s jeho
výrazným vazodilataèným, antiagregaèným a antiaterogénnym
(Vane, 1983) úèinkom a tromboxán A2 (TXA2), ktorý svojím silným vazokonstrikèným, agregaèným a aterogénnym pôsobením
antagonizuje PGI2 (Whittle a Moncada, 1983; Makheja, 1992).
LDL a menovite ich oxidovaná forma (oxidLDL) (Jürgens,
1989; Rengström a spol., 1992; Tribble a spol., 1992) porušujú
integritu a funkciu cievnej steny (cytotoxický úèinok LDL a oxidLDL). Navyše aterogénne charakteristiky LDL sa potencujú
tým, že LDL stimulujú sekréciu TXA2 a potláèajú sekréciu PGI2
v endotelovej bunke (Weiser a spol., 1993). Vytvára sa tak nepriaznivý pomer medzi koncentráciou PGI2 a TXA2 v cievnom
lúmene a zhoršuje sa cievna homeostáza (Chernyshov a spol.,
1995). Zmenená, èi porušená funkcia endotelu sa môže sta• prvotnou udalos•ou, ktorá neskôr vedie k rozvoju degeneratívnych
aterosklerotických zmien v cieve (Lüscher, 1996).
Pilotné práce informujú o stimulujúcom úèinku HDL na endotelovú sekréciu PGI2 (Fleisher a spol., 1982), èím sa môže znásobova• antiaterogénny, protektívny úèinok HDL na cievnu stenu. Tieto zistenia však vyžadujú ïalšie verifikácie, predovšetkým štúdiami na ¾udských endotelových bunkách.
Cie¾om našej práce je na modeli endotelovej bunky v podmienkach in vitro analyzova• úèinok lipoproteínov plazmy na
sekréciu PGI2 a TXA2 endotelovou bunkou a posúdi•, ako aterogénne (LDL, VLDL) a antiaterogénne lipoproteíny (HDL, HDL2,
HDL3) modulujú jej sekreèné spektrum.

ní, v ktorých sa urobila vlastná inkubácia lipoproteínov s HUVEC. Pre inkubáciu s lipoproteínmi sa použili HUVEC získané
z prvého pasážovania. Po ukonèení inkubácie sa HUVEC spoèítali v Bürkerovej komôrke, osobitne pre každú jednotlivú koncentráciu HDL-proteínu.

Materiál a metódy

Inkubácia HUVEC s lipoproteínmi
Inkubácia HUVEC s lipoproteínmi sa robila na 48-komôrkových inkubaèných platniach po tom, èo HUVEC dosiahli konfluentné štádium. Koncentrácie lipoproteínov, ktoré sa volili tak,
aby pokryli pásmo normálnej fyziologickej a patologickej koncentrácie, sa vyjadrili v mg HDL proteínu/ml a boli v rozpätí
0,05–1,0 mg proteínu/ml pre VLDL a LDL a v rozpätí koncentrácií 0,19–6,25 mg proteínu/ml pre HDL, HDL2 a HDL3. Po 4
h pri 37 °C v 5 % CO2 atmosfére sa inkubácia HUVEC s lipoproteínmi ukonèila a inkubaèné médium sa odsalo do skúmaviek predchladených v ¾adovom kúpeli a pridalo sa 0,1 mg indometacínu a 2 mg EDTA/ml média. Centrifugáciou média pri 3000
rpm pri 4 °C poèas 10 min sa z média odstránil bunkový detritus, príp. endotelové bunky. Nakoniec sa supernatant odsal
a uskladnil pri -20 °C do doby analýzy prostaglandínov.
Životnos• HUVEC sa posudzovala morfologicky v optickom
mikroskope s fázovým kontrastom a vylúèili sa znaky poškodenia buniek, príp. ich uhynutie. Po ukonèení inkubácie sa endotelové bunky pre jednotlivé koncentrácie spoèítali v Bürkerovej

Izolácia endotelových buniek
Na izoláciu endotelových buniek sa použila modifikovaná
(Oravec a spol., 1995) metóda Jaffeho a spol. (1973). Endotelové bunky sa získali z v. umbilicalis pupoèníkov zdravých novorodencov jej natrávením 0,1 % kolagenázou. Takto získané
endotelové bunky – human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) sa kultivovali v kultivaènom médiu (DMEM Dulbecco),
ktoré bolo obohatené o 20 % teplom aktivované te¾acie sérum,
v prítomnosti PNC 100 U/ml a SMC 100 µg/ml. Na ich kultiváciu sa používali želatínované kultivaèné nádobky s plochou 25
cm2 (Costar). Identita HUVEC sa zis•ovala jednak morfologicky,
pod¾a ich charakteristického polygonálneho tvaru a dôkazom prítomnosti von Willebrandovho faktora (vWF) lokalizovaného
v cytosóle buniek. Použilo sa pritom špecifické králièie antisérum proti vWF (Dakopats Denmark).
Po dosiahnutí konfluentného štádia sa HUVEC uvo¾nili 0,05
% trypsínom a preniesli do 48-komôrkových inkubaèných plat-

Izolácia lipoproteínov
Lipoproteíny sa izolovali z plazmy normolipemických zdravých darcov (140 dobrovo¾níkov), bez klinicky a biochemicky
manifestných známok ochorenia vnútorných orgánov a kardiovaskulárneho systému. Krv sa odobrala punkciou v. cubiti nalaèno po 12-hodinovom laènení do skúmaviek s EDTA (1 mg/ml)
a plazma sa oddelila pri 4 °C nízkoobrátkovou centrifugáciou
poèas 15 minút.
Na izoláciu lipoproteínov sa použila metóda sekvenènej ultracentrifugácie. Pracovalo sa s ultracentrifúgou Beckman L 90
(Beckman Instruments Fullerton Ca). Pri prvom toèení poèas 24
hodín (pri 15 °C, 45000 rpm, rotor 50,2 Ti) sa pri hustote prostredia 1,006 g/l z plazmy izolovali VLDL, ïalšou 24-hodinovou
ultracentrifugáciou infranatantu, ktorého hustota sa nastavila bromidom draselným (KBr) na hodnotu d=1,063 g/ml, sa získala
LDL-frakcia.
Pri získavaní HDL a subfrakcií HDL sa postup modifikoval
tak, že sa hustota plazmy najprv bromidom draselným upravila
na hustotu d=1,063 g/ml a po 48-hodinovej ultracentrifugácii za
vyššie uvedených podmienok sa z plazmy odstránili VLDL, IDL
a LDL. Ultracentrifugáciou zostatkového infranatantu sa pri
hustote prostredia d=1,21 g/ml poèas 48 hodín izolovala (a) celá
frakcia HDL, alebo (b) nastavením hustoty prostredia na d=1,125
g/ml a toèením poèas 24 hodín sa získala najprv frakcia HDL2
a po ïalšom 48-hodinovom toèení pri hustote prostredia d=1,21
g/ml sa izolovali HDL3. Získané frakcie lipoproteínov sa dialyzovali oproti 0,01 M TRIS-HCl s 1 mM EDTA pH 7,4 (24 h
4 °C). Skúška èistoty izolovaných lipoproteínov elektroforézou
na agarovom nosièi vylúèila ich vzájomné zneèistenie. Stanovenie proteínového obsahu vo frakciách lipoproteínov sa urobilo
metódou pod¾a Petersona a spol. (1977), prièom sa ako štandard
použil hovädzí sérový albumín.
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Obr. 1. Sekrécia prostanoidov endotelovými bunkami stimulovaná
VLDL.
Fig. 1. Endothelial cells prostanoid secretion stimulated by VLDL.
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Obr. 2. Sekrécia prostanoidov endotelovými bunkami stimulovaná LDL.
Fig. 2. Endothelial cells prostanoid secretion stimulated by LDL.

VLDL
Hodnoty narastajúcej koncentrácie 6-keto-PGF1α a TXB2 endotelovej proveniencie, ako výsledok dávkovo závislej odpovede
zvyšujúcej sa koncentrácie proteínu VLDL na sekréciu prostanoidov endotelovou bunkou je vyjadrený v percentách nárastu
oproti kontrolnej sekrécii (obr. 1). VLDL dávkovo závislým spôsobom stimulujú sekréciu oboch prostanoidov. Sekrécia TXA2
prevláda nad sekréciou PGI2, preto pomer 6-keto-PGF1α/TXB2<1
a v cievnom lúmene sa neuplatòuje benefièné pôsobenie PGI 2
na cievnu stenu. Prevládajú aterogénne charakteristiky TXA2,
èím sa aterogénne pôsobenie VLDL ešte zvýrazòuje.

Obr. 3. Sekrécia prostanoidov endotelovými bunkami stimulovaná HDL.
Fig. 3. Endothelial cells prostanoid secretion stimulated by HDL.

komôrke. Ich poèet sa použil na vyjadrenie koneènej koncentrácie prostaglandínov.
Analýza prostaglandínov
Prostaglandíny 6-keto-PGF 1α (stabilný metabolit prostacyklínu, TXB2 (stabilný metabolit TXA2) sa analyzovali metódou
RIA (Richalet a spol., 1991). Najprv sa však urobila extrakcia
ståpcovou chromatografiou na SEP-PAK C18 po predchádzajúcom nastavení pH supernatantu 1N HCl na hodnotu 3,5 a pridaní 3H-6-keto-PF1α pre výpoèet spätného zisku. Výsledky sa vyjadrili koncentráciou PG v pg/100 000 buniek/4 h.
Štatistické vyhodnotenie
Štatistické vyhodnotenie sa robilo párovým t-testom, štatistická významnos• sa analyzovala variaèným testom a výsledky
sa vyjadrili v priemerných hodnotách ±SEM.
Výsledky
Bazálna sekrécia prostaglandínov endotelovou bunkou
6-keto-PGF1α 1029±907 pg/100 000 buniek/4 h
TXB2
487±144 pg/100 000 buniek/4 h

LDL
Pôsobenie narastajúcej koncentrácie LDL na sekréciu oboch
prostanoidov endotelovou bunkou je vyjadrený v % náraste
oproti kontrole (obr. 2). Zvyšujúca sa koncentrácia LDL vyjadrená v mg proteínu/ml v intervale koncentrácií 0,05–1,0 mg
proteínu/ml dávkovo závislým spôsobom stimuluje tvorbu PGI2
aj TXA2, prièom v sekrécii (obdobne ako pri VLDL) prevláda
sekrécia.
TXA2 a pomer 6-keto-PGF1α/TXB2<1. V lúmen cievy prevládajú aterogénne charakteristiky TXA2, èím sa aterogénne vlastnosti LDL ešte viac potencujú.
Celkové HDL
Úèinok vzrastajúcej koncentrácie celkového HDL na sekréciu 6-keto-PGF1α a TXB2 endotelovými bunkami je vyjadrený v %
náraste oproti kontrolnej sekrécii (obr. 3). Celkové HDL progresívne stimulujú sekréciu 6-keto-PGF1α s maximálnym nárastom
224 % pri najvyššej koncentrácii, ktorá je sprevádzaná moderovaným vzrastom TXB2. Pomer 6-keto-PGF1α/TXB2 kolíše medzi
1,4 až 1,79. Iba pri najvyššej koncentrácii HDL (6,25 mg prot/
ml) narastá TXB2 na hodnoty 6-keto-PGF1α a pomer oboch prostaglandínov sa znižuje na hodnotu blízku 1,0.
HDL3
Vplyv narastajúcej koncentrácie HDL3 na 6-keto-PGF1α a TXB2
vyjadrený v % je znázornený na obrázku 4. HDL3 majú dávkovo
závislý stimulaèný úèinok na sekréciu PGI2. Nízke koncentrácie
HDL3 proteínu (0,39 a 0,78) sú bez efektu na sekréciu TXA2, a preto pomer 6-keto-PGF1α/TXB2 narastá k hodnotám 3,39–5,85. Vyššie koncentrácie HDL3 (1,56–6,25 mg prot/ml) stimulujú súèasne
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Obr. 4. Sekrécia prostanoidov endotelovými bunkami stimulovaná
HDL3.
Fig. 4. Endothelial cells prostanoid secretion stimulated by HDL 3.

syntézu 6-keto-PGF1α aj TXB2. Následkom toho pri vyšších koncentráciách HDL3 pomer prostacyklín/tromboxán A2 klesá na hodnotu 1,0.
HDL2
Úèinok narastajúcej koncentrácie HDL2 na syntézu 6-ketoPGF1α a TXB2 vyjadrený v % je znázornený na obrázku 5. HDL2
má dávkovo závislý stimulaèný úèinok na sekréciu PGI2 súèasne
s obrazom dávkovo inhibièného úèinku na sekréciu TXA2, pri
zvyšujúcej sa koncentrácii HDL2 proteínu. Najvyššia sekrécia PGI2
a najvýraznejšia inhibícia sekrécie TXA2 sa zaznamenala pri koncentrácii HDL2 proteínu 6,25 mg/ml. Pomer 6-keto-PGF1α/TXB2
progresívne narastá a dosahuje pri najvyššej koncentrácii proteínu hodnotu 4,65.
Životnos• buniek
Životnos• buniek po inkubácii s lipoproteínmi sa verifikovala opticky kontrastnou mikroskopiou. Nezistili sa žiadne známky morfologického poškodenia buniek, èi poškodenia bunkovej
monovrstvy, alebo uhynutie buniek. Optický obraz bunkovej monovrstvy a morfologického tvaru buniek po inkubácii s lipoproteínmi sa oproti obrazu buniek a poètu buniek pred inkubáciou
nezmenil, morfologicky bolo možné pozorova• konfluentné polygonálne bunky bez známok ich poškodenia.
Diskusia
Lipoproteíny tvoria heterogénnu zmes lipidovo-proteínových
makromolekulárnych komplexov, ktoré sa okrem rozdielnych fyzikálno-chemických a imunologických vlastností odlišujú aj rozdielnou biologickou úlohou v organizme a kvalitatívne rozdielnou úèas•ou v aterogenéze. Kým jeden druh lipoproteínov bohatých na cholesterol (LDL) a lipoproteíny bohaté na triacylglyceroly (VLDL) urých¾ujú aterosklerózu ciev a oznaèujeme ich
preto ako aterogénne lipoproteíny, iná èas• lipoproteínového spektra (HDL) s vysokým obsahom fosfolipidov a proteínu majú protektívne, antiaterogénne vlastnosti a tlmia rozvoj aterogenézy.
Epidemiologické, klinické a experimentálne štúdie priniesli dôkazy o tom, že HDL pôsobia antiaterogénne predovšetkým ich
úlohou v reverznom transporte nadbytoèného cholesterolu z pe-

Obr. 5. Sekrécia prostanoidov endotelovými bunkami stimulovaná
HDL2.
Fig. 5. Endothelial cells prostanoid secretion stimulated by HDL 2.

riférnych tkanív do heparu (Johnson a spol., 1991). Opisujú sa
však aj ïalšie antiaterogénne vlastnosti HDL, ako sú: protektívny úèinok HDL voèi oxidácii LDL partikúl (Klimov a spol.,
1993; Partasarathy a spol., 1990), znižovanie agregability trombocytov (Graham a spol., 1995), zvýšenie fibrinolýzy (Saku
a spol., 1985), zvýšenie stability PGI2 a stimulácia jeho tvorby
v prítomnosti HDL (Yui a spol., 1988; Aoyama a spol., 1990).
HDL, ktoré tvoria heterogénnu zmes lipoproteínových partikúl rozdielnych fyzikálno-chemických, imunologických, ako
aj biologických vlastností sa tradiène delia do dvoch subfrakcií.
Využívajú sa pri tom ich rozdielne flotaèné hustotné charakteristiky. HDL2 flotuje v hustotnom rozpätí d=1,063–1,125 g/ml,
HDL3 v hustotnom intervale d=1,125–1,21 g/ml. Hoci sa pri degeneratívnom aterosklerotickom poškodení ciev potvrdil protektívny antiaterogénny úèinok HDL ako celku, vymedzenie miery
antiaterogénneho pôsobenia HDL2 a HDL3 subfrakcie v procese
aterogenézy nie je doteraz jasné. Viaceré odborné práce charakterizujú HDL2 ako subfrakciu, ktorá sa vyznaèuje oproti HDL 3
výraznejším protektívnym antiaterogénnym úèinkom (Salonen
a spol., 1990; Stampfer a spol., 1991; Drexel a spol., 1992), iní
autori sa s takýmto zistením nestotožòujú (Buring a spol., 1992;
Gaziano a spol., 1993).
Naša štúdia potvrdila, že HDL, ako aj HDL2 a HDL3 majú
výrazný úèinok na sekréciu PGI2 endotelovou bunkou. Tento úèinok sa dávkovo zvyšuje až po najvyššiu koncentráciu HDL (obr.
3–5). V intervale fyziologickej koncentrácie HDL v plazme zdravých dobrovo¾níkov je pomer 6-keto PGF1α/TXB2 vyšší ako 1,0
a vypovedá o vyššej sekrécii PGI2 v porovnaní so sekréciou TXA2,
èo je klinicky významné zistenie.
Ak analyzujeme úèinok HDL2 a HDL3 na sekréciu PGI2, nie
je medzi nimi podstatný rozdiel. Oba dávkovo-dependentným
spôsobom stimulujú sekréciu PGI2 (obr. 4, 5). Výrazný rozdiel
sa zis•uje v ich úèinku na sekréciu TXA2. HDL2 dávkovo-dependentne tlmí sekréciu TXA2 (obr. 5), èím pomer 6-ketoPGF1α/TXB2 demonštruje jasnú prevahu sekrécie PGI2 (oproti
TXA2) s uplatnením sa jeho benefièného úèinku na homeostázu v cieve. Takáto priaznivá odpoveï endotelových buniek na
prítomnos• HDL2 môže sèasti vysvetli• už známy antisklerotic-
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ký úèinok HDL, ktorý sa doteraz vysvet¾oval prevažne inými
mechanizmami (Johnson a spol., 1991; Graham a spol., 1995;
Saku a spol., 1985).
Charakter sekrécie TXA2 pôsobením HDL3 poukazuje na dve
rozdielnosti (obr. 4). Pri nízkej koncentrácii (0,39–0,78 mg prot/
ml) HDL2 nemá vplyv na sekréciu TXA2, a tým následne prevláda sekrécia PGI2. Výrazom toho je aj pomer 6-keto-PGF1α/TXB2,
ktorý je v rozpätí 3,59–5,85. Pri vyššej koncentrácii (1,56–6,25
mg prot/ml) HDL2 stimuluje súèasne sekréciu TXA2, takže pomer 6-keto-PGF1α/TXB2 sa znižuje k hodnotám 1,0–1,5.
Z klinického poh¾adu fyziologické koncentrácie HDL3 (ktoré
v tejto štúdii predstavujú vyššie koncentrácie HDL3 proteínu) pravdepodobne nereprezentujú rozhodujúcu antiaterogénnu súèas• HDL,
keïže vyššie koncentrácie HDL3 súèasne stimulujú aj sekréciu TXA2.
Humorálna odpoveï HDL (obr. 3) odráža aditívny vplyv
oboch subfrakcií HDL na sekréciu PGI2 a TXA2. Hodnotenie
humorálnej odpovede subfrakcií HDL odkrýva inhibièný úèinok
HDL2 na sekréciu TXA2, ktorý nie je zrejmý z úèinku celej frakcie HDL. Tieto sledovania potvrdzujú našu pôvodnú predstavu
o nevyhnutnosti analyzova• úèinok subfrakcií oddelene.
Poèetné teórie vysvet¾ujú priaznivý antiaterogénny úèinok
HDL predovšetkým jeho úlohou v transporte nadbytoèného cholesterolu z periférnych tkanív do heparu a ïalšími (v úvode diskusie už uvedenými) antiaterogénnymi charakteristikami HDL
(Klimov a spol., 1993; Partasarathy a spol., 1990; Graham
a spol., 1995; Saku a spol., 1985; Yui a spol., 1988; Aoyama
a spol., 1990). Predložená práca doplòuje spektrum antiaterogénneho pôsobenia HDL, a to je modulovanie sekrécie prostaglandínov z endotelovej bunky. Podstata je v stimulácii uvo¾òovania PGI2 a tlmení sekrécie TXA2, èím sa uplatòuje priaznivý
vazodilataèný, antiagregaèný, cytoprotektívny a antiateromatózny
(stimuláciou cholesterolesterhydrolázy) (Hajjar a spol., 1982;
Morishita a spol., 1990) úèinok PGI2.
Prostacyklín súèasne inhibuje vazokonstrikène pôsobiaci angiotenzín 1, vazopresín a noradrenalín (Bonner a Rahm, 1989).
Priaznivý úèinok HDL predstavuje aj inhibícia sekrécie TXA2
s neuplatnením sa jeho proagregaèného, vazokonstrikèného a mitogénneho úèinku.
Záver
1. VLDL a LDL – aterogénna èas• lipoproteínov plazmy v závislosti od dávky stimuluje sekréciu PGI2 a TXA2 endotelovou bunkou, pri prevahe sekrécie tromboxánu A2 a uplatnení sa jeho vazokonstrikèného, trombogénneho a aterogénneho úèinku na cievu.
2. HDL – ateroprotektívna èas• lipoproteínového spektra plazmy prednostne stimuluje sekréciu prostacyklínu, èím sa v cievnom
lúmene lokálne uplatòuje jeho benefièný, vazodilataèný, antiagregaèný, antitrombogénny a antiaterogénny úèinok na cievnu stenu.
HDL2 subfrakcia navyše v závislosti od dávky tlmí TXA2, a tak zásadným spôsobom upravuje pomer prostacyklín/tromboxán A2 v prospech priaznivého antiaterogénneho úèinku prostacyklínu.
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Na svete každoroène zomierajú milióny pacientov na náhlu
kardiálnu smr• (v skutoènosti nejde len o kardiálnu príèinu, iste
sem patria aj krvácanie, asfyxia a ïalšie príèiny). Náhla smr• nie
je definovaná etiologicky, možno poveda•, že ide o náhle kardiopulmonálne zlyhanie pri inak funkèných a vitálnych ostatných orgánových systémoch. V súèasnosti teda nie je dostatok
poznatkov pre to, aby sa dalo proti náhlej smrti kauzálne kona•,
preventívne bojova•, hroziacu príhodu diagnostikova• a lieèi•. Nevýhodou lekárov je to, že sú naïalej limitované poznatky o patofyziológii globálnej ischémie a reperfúzie. Ale hrozivá štatistika
nedovo¾uje lekárom vyèkáva• na nové a novšie poznatky, je potrebné zozbiera• klinické skúsenosti, podeli• sa s nimi a kona•.
Autori knihy hovoria doslova, že treba zachraòova• ¾udí, ktorých
“srdcia a mozgy sú príliš dobré, aby zomierali”.
Text knihy je usporiadaný tak, aby zosúladil všetky súèasné
poznatky, ktoré môže lekár využi• pri akútnej medicíne. Autori sa
venujú problematike ischémie a reperfúzie na bunkovej, orgánovej, systémovej a celkovej úrovni a patofyziológii kardiopulmonálneho zlyhania a problematike resuscitácie. Ïalšie kapitoly sa
venujú súèasným možnostiam lieèby, prièom sa vychádza zo zná-

mej etiológie a z rôznych špecifických okolností. Sasmostatné èasti
sú venované postresuscitaènému syndrómu. V každej èasti je kritická diskusia k známym poznatkom. Kniha je doplnená množstvom schém, grafov, originálnych ekg záznamov a tabuliek. Za
každou kapitolou je zoznam použitej èasopiseckej literatúry. Záver tvorí podrobný vecný index. Autori venujú závereènú kapitolu poh¾adu do budúcnosti. Nasto¾ujú algoritmus, ktorý by mohol
vies• k akcelerácii poznania aj v tejto oblasti a v koneènom dôsledku k zlepšeniu manažmentu a zdravotníckej starostlivosti o pacientov s náhlou kardiálnou smr•ou: 1. výskum, preh¾ad, spracovanie výsledkov, 2. publikovanie poznatkov, kritické prehodnotenie získaných poznatkov, 3. odborné stretnutia s konsenzom a vytvorením nových štandardných postupov, 4. zverejnenie
štandardných postupov, 5. vytvorenie, vyhodnotenie a publikovanie výuèbových a praktických materiálov založených na koneèných štandardných postupoch, 6. rozširovanie a implementácia
týchto poznatkov a materiálov do systému vzdelávania a osvety.
Predložená publikácia je na vysokej odbornej úrovni, napriek tomu je písaná zrozumite¾ne a jasne. Cielene sa venuje problematike zastavenia srdca a dôsledne diskutuje o všetkych známych odborných súvislostiach na úrovni dostupných poznatkov.
Viaceré otázky sú otvorené a naznaèuje sa ïalší smer vývoja
poznatkov. Kniha je urèená kardiológom, lekárom intenzívnej
starostlivosti, ale aj záujemcom, ktorí chcú spozna• håbku a šírku tejto zásadnej medicínskej otázky.
M. Bernadiè

