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ANOTACE 

Za fyziologických podmínek má HDL antitrombogenní a vazoprotektivní vlastnosti a 

vykazuje antioxidační, antiapoptické a protizánětlivé účinky.  

Působením myeloperoxidázy dochází k nitraci a oxidaci ApoA-I, což vede ke změně 

struktury HDL a poruše zpětného transportu cholesterolu. Vlivem vazby sérového amyloidu 

A se mění struktura ApoA-I a HDL ztrácí své antioxidační účinky. Hromadí se oxidované 

fosfolipidy, které se akumulují v oxLDL. Oba mechanismy vedou k dysfunkci endotelu a 

progresi aterosklerózy.  

Glykací ApoA-I a dalších proteinů na HDL částicích,  dochází k poruše struktury a 

snižování hladiny i funkce HDL, což se objevuje u DM.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

HDL, dysfunkční HDL, paraoxonáza, ateroskleróza, diabetes mellitus, poškození cévní stěny  

 

 TITLE 

Dysfunctional HDL lipoproteins and their role in the pathogenesis of cardiovascular 

diseases 

ANNOTATION  

Under physiological conditions, HDL contains antithrombogenic and vasoprotective 

properties and has antioxidant, antiapoptotic and anti-inflammatory effects. 

  The action of myeloperoxidase causes nitration and oxidation of ApoA-I, resulting in 

the change of HDL structure and failure of reverse cholesterol transport, due to the binding of 

serum amyloid A, the structure of ApoA-I changes and HDL loses its antioxidant effects, after 

the accumulation of oxidized phospholipids, they accumulate in oxLDL. Both mechanisms 

lead to endothelial dysfunction and progression of atherosclerosis.  

By glucation of ApoA-I and other proteins in HDL particles, the HDL structure 

disrupts, resulting in the reduction of HDL levels and its function, which occur in diabetes 

mellitus. 
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HDL, dysfunctional HDL, paraoxonasa, atherosclerosis, diabetes mellitus, endothelial 
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SEZNAM ZKRATEK A ZNAČEK 

 

ABCA-1   ATP-binding cassette trasnportér A1 

ABCG-1   ATP-binding cassette transportér G1 

ABCG-4   ATP-binding cassette transportér G4 

ApoA-I   apoprotein A-I 

ApoA-II   apoprotein A-II 

ApoC    apoprotein C 

ApoE    apoprotein E 

ApoJ    apoprotein J 

CETP    cholesterol ester transfer protein 

DM    diabetes mellitus 

eNOS    endoteliální NO syntáza 

HDL    lipoprotein o vysoké hustotě 

HL    jaterní lipáza 

ICAM-1   intercelulární adhezivní molekula 

IL-1    interleukin 1 

IL-6    interleukin 6 

LCAT    lecitin-cholesterol acyltransferáza 

LDL    lipoprotein o střední hustotě 

LPL    lipoproteinová lipáza 

MDA    malondialdehyd 

MPO    myeloperoxidáza 

NO    oxid dusnatý 

oxLDL    oxidované lipoproteiny o střední hustotě 

PAF - AH   acetylhydroláza faktoru aktivujícího krevní destičky 

PLTP    protein transportující fosfolipidy 

PON    paraoxonáza 

S1P    sfingosin-1-fosfát 

SAA    sérový amyloid A 

SR-B1    scavenger receptor - protein B1 



 

 

T2DM    diabetes mellitus 2. typu 

TAG    triacylglycerol 

TNF    tumor nekrotizující faktor 

TNF-α    tumor nekrotizující faktor α 

VCAM-1   vaskulární adhezivní molekula 

VLDL    lipoprotein o velmi nízké hustotě 
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ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá dysfunkčními HDL lipoproteiny a jejich vlivem 

na aterosklerózu, diabetes mellitus a poškození cévní stěny. Tato onemocnění patří mezi častá 

onemocnění naší populace.  

Lipoproteiny jsou částice, které slouží k přenosu lipidů, především cholesterolu mezi 

tkáněmi a játry. Každá lipoproteinová částice má svou funkci v přenosu cholesterolu. HDL 

lipoproteiny se podílí na přenosu cholesterolu z tkání do jater, což je důležité 

pro antiaterogenní funkce HDL. Pokud se sníží množství HDL částic, dochází ke zvýšenému 

riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění. 

Funkce HDL částic může být porušena změnou struktury lipidové nebo proteinové 

složky. V závislosti na poškozené části, jsou zároveň porušeny jednotlivé účinky a vznikají 

dysfunkční HDL částice.  
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1 LIPOPROTEINY  

Lipoproteiny jsou molekuly, které mají typický sférický tvar. Skládají se z lipidů 

a bílkovin apoproteinů. Na povrchu lipoproteinů se nachází molekuly cholesterolu, 

amfipatické fosfolipidy, apoproteiny, které tvoří hydrofilní část. Polární skupiny fosfolipidů 

představují plochu pro vazbu apoproteinů. Centrální část je hydrofóbní a obsahuje neutrální 

molekuly triacylglycerolů (TAG) a estery cholesterolu, viz obrázek č. 1. Hlavním cílem 

lipoproteinů je přenos cholesterolu (Bishop, 2010). 

 

1.1 Dělení lipoproteinů 

 Lipoproteiny můžeme rozdělit pomocí ultracentrifugace. Ultracentrifugací 

se dělí v závislosti na své rozdílné hustotě, která je dána poměrem lipidové a bílkovinné 

složky. Tento typ klasifikace se používá především ve výzkumných laboratořích, kdy 

se lipoproteiny rozdělují na následující molekuly: 

Obrázek 1: Obecná struktura lipoproteinu 

převzato a upraveno z (Murray et al, 2009) 
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 Chylomikrony 

 lipoproteiny o velmi nízké hustotě (VLDL)  

 lipoproteiny o střední hustotě (IDL)  

 lipoproteiny o nízké hustotě (LDL)  

 lipoproteiny o vysoké hustotě (HDL)  

Jednotlivé lipoproteiny se liší také podle typu přítomného apoproteinu. Apoproteiny 

jsou primárně umístěny na povrchu lipoproteinových částic jako jejich proteinová složka. 

Apoproteiny jsou produkovány v hepatocytech a v enterocytech a jsou odlišné svou funkcí 

a strukturou, jak můžeme vidět v tabulce č. 1 (Holeček, 2006). 

Apoproteiny pomáhají udržovat strukturální integritu lipoproteinů a také slouží jako 

ligandy pro buněčné receptory a jako aktivátory a inhibitory různých enzymů, které 

modifikují částice lipoproteinu (Holeček, 2006). 

  

Tabulka 1: Přehled apoproteinů s místem vzniku a jejich funkcí, upraveno a dostupné 

z (Holeček, 2006) 

Apoproteiny Místo vzniku Lipoprotein 

ApoA-I střevo, játra HDL, chylomikrony 

ApoA-II střevo, játra HDL, chylomikrony 

ApoB-100 játra LDL 

ApoB-48 střevo chylomikrony 

ApoC-II játra chylomikrony, 

VLDL, IDL, HDL 

ApoE játra, periferní tkáně chylomikrony, 

VLDL, IDL, HDL 

 

1.1.1 Chylomikrony 

Chylomikrony jsou částice, které na svém povrchu obsahují ApoB-48. Svou velikostí 

patří mezi největší lipoproteinové částice, ale s nejnižší hustotou. Hlavní složkou jsou 

triacylglyceroly a v menším množství cholesterol (Bishop, 2010). Mezi další součásti 

chylomiker patří vitamíny rozpustné v tucích a apoproteiny A-I, A-II, A-IV (Holeček, 2006). 
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Chylomikrony vznikají v buňkách střevního epitelu z lipidů, které jsou přijímány 

potravou. Z enterocytů se dostávají do lymfatického systému. V lymfatických cévách 

se na povrch chylomikronů vážou apoproteiny, které slouží ke stabilizování chylomikronů 

ve vodném prostředí (Murray, 2009; Guyton, 2006). 

Chylomikrony se následně lymfou vlévají do krve. Jejich hladina v krvi nalačno 

je velmi nízká a zvyšuje se po příjmu tučné potravy (Holeček, 2006). 

 Jakmile vstoupí do krevního oběhu, dochází k hydrolýze triacylglycerolů a esterů 

cholesterolu pomocí lipoproteinové lipázy, která se nachází na luminálním povrchu 

endotelových buněk kapilár. K aktivaci lipoproteinové lipázy (LPL) je zapotřebí ApoC-II. 

Lipáza je produkována adipocyty, svalovými buňkami a laktujícími mléčnými žlázami 

(Rosenthal, 2009). Působením LPL dochází k odštěpení mastných kyselin, které jsou dále 

využity pro buňky tukové tkáně a k syntéze zásobních triacylglycerolů (Rosenthal, 2009).  

Některé složky chylomikronů (fosfolipidy, ApoA-I, ApoA-II, ApoC) jsou přeneseny 

na HDL. ApoE a estery cholesterolu jsou přeneseny z HDL na chylomikrony (Masopust, 

1999). 

Po rozkladu většiny triacylglycerolů se chylomikrony zmenší a jejich hlavní částí 

se stává cholesterol. Tyto částice se nazývají chylomikronové zbytky. Jsou vychytávány 

pomocí receptorů na povrchu hepatocytů. Hlavním cílem chylomikronů je doručit mastné 

kyseliny do svalových a tukových buněk (Bishop, 2010). 

 

1.1.2 VLDL 

VLDL jsou lipoproteiny s velmi nízkou hustotou produkované v játrech. Hlavními 

proteiny VLDL jsou ApoB-100, ApoE a ApoC-II. Stejně jako chylomikrony obsahují velké 

množství triacylglycerolů (Bishop, 2010).  

Jsou hlavními nosiči endogenních TAG a jejich úkolem je přenášet TAG z jater 

do periferních tkání. VLDL v oběhu získávají od HDL částic cholesterol a estery cholesterolu. 

Částice VLDL jsou také hydrolyzovány pomocí LPL, kdy se z triacylglycerolů uvolní mastné 

kyseliny, které jsou dále přeneseny ke svalovým a tukovým buňkám. Zatímco jsou TAG 

hydrolyzovány, dochází ke zmenšení lipoproteinové částice a z VLDL se stávají IDL. 

Polovina z nich je vychytávána hepatocyty a zbylá část IDL je pomocí jaterní lipázy (HL) 

zbavena zbylých triacylglycerolů. Po odstranění triacylglycerolů se IDL přeměňují na LDL 

(Rosenthal, 2009). 
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Stejně jako u chylomikronů jsou i u VLDL přenášeny některé složky (apo E, apo C) 

na HDL. VLDL tedy obsahují většinu plazmatických TAG (Masopust, 1999). 

1.1.3 LDL 

LDL neboli lipoproteiny o nízké hustotě, jsou částice bohaté na estery cholesterolu, 

a naopak chudé na TAG. Na jejich povrchu se nachází ApoB-100. Vznikají z IDL, které jsou 

produktem hydrolýzy VLDL.  

Hlavní funkcí LDL je přenos cholesterolu z jater do buněk. Na povrchu každé buňky 

se nachází specifický receptor, který je schopný rozeznat ApoB-100, který je součástí LDL.  

Ale ne každá LDL částice je vychytávána pomocí LDL receptorů. Existuje alternativní 

lipoproteinový receptor, který se označuje jako scavengerový, který je součástí makrofágů 

a některých endotelových buněk. Tyto receptory se na vychytávání LDL podílí hlavně 

při jejich zvýšené hladině. 

 Pokud se zvýší množství LDL v krvi, tak vzhledem k menší velikosti, než je u VLDL 

a chylomikronů, mají schopnost přestupovat do extracelulárního prostoru stěny cév. V tomto 

prostoru mohou být dále oxidovány. Vlivem oxidace dojde ke změně struktury apoproteinu, 

který již není pro LDL receptory rozpoznatelný. Takto pozměněné molekuly jsou tělu cizí 

a jsou pohlceny makrofágy, které na svém povrchu obsahují scavengerové receptory mající 

vysokou afinitu k chemicky modifikovaným a poškozeným LDL částicím. Dochází 

k hromadění cholesterolu v buňkách a vznikají pěnové buňky, které jsou prekurzorem 

aterosklerotických plátů (Bishop,2010). 

LDL částice jsou ze 70 % degradovány v játrech a zbytek v extrahepatálních tkáních. 

Mezi plazmatickou hladinou LDL a výskytem aterosklerózy existuje pozitivní korelace 

(Murray, 2009).  
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2 HDL 

HDL patří mezi menší lipoproteiny o vysoké hustotě. Jsou syntetizovány v játrech 

a v enterocytech. Hlavním apoproteinem je ApoA-I. Dále jsou pro něj charakteristické ApoA-

II, ApoC, ApoE a také přítomnost lecitin-cholesterol acyltransferázy (LCAT), viz obrázek č. 2 

(Holeček, 2006). 

Jednou z funkcí HDL částic je, že slouží jako rezervoár apoproteinů ApoE a ApoC-II, 

které jsou vyžadovány v metabolismu chylomikronů a VLDL částic. ApoC-II  a ApoE 

se vrací do HDL zpět hned poté, co chylomikrony a VLDL ztratí většinu svých 

triacylglycerolů a tím se zmenší. HDL hrají důležitou roli v reverzním transportu cholesterolu, 

tedy jeho transportu z buněk periferních tkání zpátky do jater (Murray et al, 2009). 

 

2.1 Rozdělení HDL 

Rozdělení HDL částic je založeno na jejich rozdílném obsahu lipidů, apoproteinů, 

enzymů a bílkovin přenášejících lipidy. Jednotlivé podtřídy HDL částic jsou charakterizovány 

rozdílnými tvary, hustotou, velikostí náboje a antigenicitou (Von Eckardstein, 2001).  

HDL částice můžeme podle tvaru rozdělit na diskoidní a sférické.  

2.1.1 Diskoidní HDL 

HDL ve tvaru disku na svém povrchu obsahuje dvě molekuly ApoA-I, které tvoří kruh 

kolem centrální fosfolipidové dvojvrstvy a cholesterolu (Chen, 2018). Diskoidní HDL vzniká 

Obrázek 2: Struktura HDL 

převzato a upraveno z (Forti a Diament, 2006) 
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Obrázek 3: Přeměna HDL2 a HDL3 částic 

převzato a upraveno z (Forti Diament, 2006) 

 

 

spojením apoproteinů s fosfolipidy a neesterifikovaným cholesterolem, které jsou dodávány 

z buněk pomocí ATP-binding cassette transportér A-1 (ABCA-1) (Duong et al, 2008). 

Diskoidní HDL jsou vynikající substráty pro LCAT a proto jsou v oběhu krátce (Kontush et 

al, 2015). 

2.1.2 Sférické HDL 

Sférické HDL částice vznikají z diskoidních HDL částic za účasti lecitin - cholesterol 

acyltransferázy, která přeměňuje polární molekuly cholesterolu a fosfatidylcholinu 

na nepolární estery cholesterolu a volné mastné kyseliny. Jádro sférického HDL je tedy 

tvořeno převážně nepolárními lipidy, zejména estery cholesterolu, viz obrázek č. 3 (Gursky, 

2015). 

 

 

 

 

Existují dva hlavní typy sférického HDL, které mají rozdílnou hustotu, a to HDL2 

a HDL3. Částice HDL2 jsou větší a bohatší na lipidy než HDL3, což může odrážet jejich lepší 

účinnost při transportu cholesterolu do jater (Bishop, 2010). Podstatu jádra HDL2 tvoří 

cholesterolestery, které vznikají působením LCAT.  
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 HDL3 částice vznikají odstraněním lipidů z HDL2 pomocí scavenger receptoru B1 

(SR-B1), protein transportujícího estery cholesterolu (CETP) a jaterní lipázy, viz obrázek č. 3. 

A naopak mohou HDL2 částice vznikat z HDL3 pomocí proteinu transportujícího fosfolipidy 

(PLTP) (Rosenthal, 2009). 

Je stále neobjasněno, která z těchto dvou částic má lepší antiaterogenní vlastnosti. 

Některé studie zaznamenaly, že osoby s vyšší koncentraci HDL2 mají menší pravděpodobnost 

vzniku aterosklerózy, a že HDL3 je potenciálně proaterogenní podtřída. Pomocí gradientové 

gelové elektroforézy mohou být HDL částice dále rozděleny do podtříd HDL2a, HDL2b, 

HDL3a, HDL3b a HDL3c (Rysz-Górzyńska, 2016). 

 

2.2 Stavba HDL 

Částice HDL se skládá z lipidové a proteinové složky.  

Proteiny tvoří hlavní strukturní a funkční složku částic HDL. Ve srovnání s ostatními 

lipoproteiny se na povrchu HDL nachází velké množství různých proteinů. Proteiny HDL 

můžeme rozdělit do několika podskupin, mezi které patří apoproteiny, enzymy, lipidové 

transferové proteiny, proteiny akutní fáze, složky komplementu a další proteinové složky. 

Apoproteiny a enzymy patří mezi klíčové funkční složky HDL. 

Mezi hlavní lipidy HDL částic řadíme fosfolipidy, sfingolipidy a neutrální lipidy, mezi 

které patří cholesterol, estery cholesterolu a TAG (Kontush et al, 2015). 

2.2.1 Apoproteiny 

2.2.1.1 Apoprotein A-I 

ApoA-I je důležitý při tvorbě HDL částic, při odstraňování přebytečného cholesterolu 

z buněk a při reverzním transportu cholesterolu. Apoprotein A-I je kofaktorem pro LCAT 

(Birner-Gruenberger et al, 2014). 

Hlavní funkce ApoA-1 zahrnují interakce s buněčnými receptory, aktivaci LCAT 

a podporu HDL ve více antiaterogenních činnostech (Kontush, 2015). ApoA-I zastává 

především antioxidační a protizánětlivé vlastnosti.  

ApoA-I inhibuje oxidaci LDL částic a odstraňuje z nich oxidované fosfolipidy, což 

patří mezi jeho antioxidační vlastnosti. Mezi protizánětlivé vlastnosti patří inhibice produkce 

adhezivních molekul endotelovými buňkami, které byly vystaveny působení cytokinů.  

ApoA-I dále inhibuje tvorbu cytokinů, blokuje spojení aktivovanými T lymfocyty 

a monocyty v krvi (Koulouris, 2004).  
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2.2.1.2 Apoprotein A-II 

ApoA-II je druhý hlavní apoprotein HDL. ApoA-II moduluje různé kroky 

metabolismu HDL, a proto pravděpodobně ovlivňuje zpětný transport cholesterolu. ApoA-II 

může inhibovat nebo stimulovat aktivitu enzymů LCAT, CETP a receptoru SR-B1 které 

se podílí na transportu cholesterolu a antiaterogenních vlastnostech HDL (Tailleux et al, 

2002).  

2.2.1.3 Apoprotein C-I 

ApoC-I patří mezi nejmenší apoproteiny, které se vážou na HDL a VLDL a zároveň 

si ho tyto dvě částice mohou mezi sebou měnit. ApoC-I má silný pozitivní náboj, a proto 

na sebe váže volné mastné kyseliny. Ovlivňuje aktivitu enzymů, které jsou začleněny 

do metabolismu HDL. Podílí se na aktivaci LCAT, inhibici HL a CETP (Kontush et al, 2015). 

2.2.1.4 Apoprotein E 

Apoprotein E je součástí částic HDL. Je syntetizován v játrech, endokrinních tkáních, 

centrálním nervovém systému a makrofázích (Kontush, 2015). ApoE slouží jako ligandy 

pro receptory ApoB/ApoE a zajišťuje vazbu lipoproteinu na glykosaminoglykany, které 

se nachází na povrchu buněk (Lund-Katz, 2010). 

2.2.1.5 Apoprotein J 

Apoprotein J (ApoJ) neboli klusterin, je glykoprotein, který se váže na HDL částice. 

Klusterin je spojován s řadou biologických procesů, jako jsou podpora agregace erytrocytů, 

zeslabení aktivity komplementu, reverzní transport lipidů, zrání spermií a regulace apoptózy. 

ApoJ hraje protektivní roli před vznikem aterosklerózy, protože se účastní reverzního 

transportu cholesterolu (Aronis, 2011). Klusterin hraje roli v metabolickém syndromu, diabetu 

a kardiovaskulárním onemocnění. 

2.2.2 Enzymy 

2.2.2.1 Paraoxonáza 

Paraoxonáza (PON) je glykoprotein, který je produkován na vnější straně 

cytoplazmatické membrány hepatocytů, v enterocytech a v ledvinách a dále je secernován 

do krve. Pro sekreci paraoxonázy do krve je důležitá dostatečná koncentrace HDL, na které 

se poté váže. Pro navázání na povrch HDL je potřeba SR-B1 receptor. PON1 se váže s ApoA-

I a ApoA-II a je také součástí HDL2 lipoproteinů (Deakin, 2002). Paraoxonáza patří mezi 

antioxidační enzymy. 

Existuje více skupin paraoxonáz, dělí se na PON1, PON2 a PON3.  Paraoxonáza 1 

se řadí mezi esterázy, za fyziologických podmínek hydrolyticky štěpí oxidované fosfolipidy, 
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což hraje roli při vývoji aterosklerózy. Chrání LDL před oxidativním poškozením (Flekač, 

2006). PON2 je intracelulární enzym, který není detekovatelný v séru. Hydrolyzuje 

organofosfátové substráty a aromatické estery karboxylových kyselin. PON 3 se svými 

vlastnostmi, jako je spojení s HDL, požadavek na vápník, podobá PON1 (Kontush et al, 

2015). 

PON1 má ochranný účinek proti oxidativnímu poškození buněk a lipoproteinů 

a moduluje citlivost HDL a LDL na aterogenní modifikace, jako je homocysteinylace. HDL 

má schopnost inaktivovat oxidované fosfolipidy, částečně kvůli aktivitě PON1, ale také kvůli 

jiným enzymům nebo vlastnostem HDL (Eren, 2012). 

V případě, že se paraoxonáza váže na HDL bez přítomnosti ApoA-I, může být její 

aktivita redukována. Z toho plyne, že PON1 je schopna vázat se na lipoproteiny 

bez přítomnosti ApoA-I, ale na druhou stranu je jejich přítomnost potřebná k udržení správné 

aktivity a stability enzymu (Flekač, 2006). 

PON1 hraje významnou roli v ochraně před poškozením reaktivními formami kyslíku, 

především u onemocnění, u kterých byl prokázán oxidační stres. Mezi ně například patří 

diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční a některá neurodegenerativní onemocnění 

(Flekač, 2006).  

2.2.2.2 Acetylhydroláza faktoru aktivujícího krevní destičky 

Acetylhydroláza faktoru aktivujícího krevní destičky (PAF-AH) je hydrolytický 

enzym nezávislý na vápníku, který hydrolýzou degraduje faktor pro aktivaci krevních 

destiček (Kontush, 2011). Tento enzym je součástí HDL a hydrolyzuje oxidované fosfolipidy 

(Tselepis et al, 2001).  

PAF-AH se syntetizuje v celém mozku, bílé tukové tkáni a placentě. Nejdůležitějším 

zdrojem PAF-AH jsou makrofágy (McIntyre et al., 2009).  

Také existují údaje, které tvrdí, že PAF-AH, která je zodpovědná za hydrolýzu 

oxidovaných fosfolipidů, je hlavní hydrolázou v HDL, spíš než PON (Rodrigo et al, 2001). 

2.2.2.3 Lecitin-cholesterol acyltransferáza 

Lecitin-cholesterol acyltransferáza je produkována játry a v krvi se váže na povrch 

HDL částic, kde je aktivována pomocí ApoA-I.  Protože HDL získává volný cholesterol 

z plazmatické membrány periferních buněk, LCAT katalyzuje transfer acylu z lecitinu 

na cholesterol (Rosenthal, 2009). Lecitin pochází z obalů všech lipoproteinových částic.  

Další funkcí LCAT je snižování koncentrace cholesterolu na povrchu HDL, čímž 

se uvolní prostor pro vazbu nových molekul cholesterolu na povrch HDL. Jako zdroj 
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cholesterolu využívá LCAT cholesterol, který je součástí biologických membrán 

a lipoproteinových obalů (Holeček, 2006).  

Tento enzym je zodpovědný za esterifikaci cholesterolu v HDL a stabilizuje 

antioxidační enzymy, jako je paraoxonáza. Snížená aktivita LCAT může být zodpovědná 

za změnu normální hladiny cholesterolu HDL akutní fáze ve srovnání s nativní HDL (Briner-

Gruenberger et al, 2014). 

LCAT se podílí nejen na transportu cholesterolu z tkání do HDL, ale také na transpotu 

cholesterolu do jater, kde dochází k jeho eliminaci z organismu (Holeček,2006). 

2.2.2.4 Lipoproteinová lipáza  

Lipoproteinová lipáza je enzym, který se nachází na stěnách krevních kapilár, kde 

je zakotven pomocí negativně nabitých proteoglykanových řetězců heparan sulfátu. Dále 

se váže na endotel kapilár v tukové tkáni, kosterní svalovině, myokardu, játrech a laktující 

mléčné žláze (Murray et al, 2009).  

LPL štěpí TAG lipoproteinů, především chylomiker a VLDL. Aby LPL mohla 

fungovat je nutná přítomnost apoproteinu C-II, který je důležitý pro vazbu mezi 

lipoproteinovou částicí s katalytickým centrem enzymu.  

Činností LPL jsou uvolněny mastné kyseliny, které slouží jako zdroj energie pro svaly 

a myokard nebo při syntéze TAG v tukové tkáni, játrech a laktující mléčné žláze. Na aktivaci 

LPL se podílí hormony inzulin, prolaktin a hormony štítné žlázy (Holeček, 2006). 

2.2.2.5 Jaterní lipáza 

Jaterní lipáza je enzym, který je svou funkcí podobný LPL (Holeček, 2006). 

Je produkována hepatocyty a váže se na luminální stranu endotelu jaterních sinusoid 

(Rosenthal, 2009). Funkcí jaterní lipázy je odstranění TAG z lipoproteinů, především 

z chylomikronů a IDL. Dále snižuje množství TAG v LDL a HDL2 částicích (Holeček, 2006).  

 

2.2.3 Receptory a transportéry 

2.2.3.1 HDL receptory 

HDL receptory jsou potřebné pro odstranění cholesterolu z HDL částic, tak 

aby nedošlo k jejich pohlcení. Tyto receptory se nachází v nadledvinách, vaječnících a v 

játrech (Holeček, 2006). 

2.2.3.2 ATP - Binding Cassette transportéry 

Plazmatická membrána buněk periferních tkání na svém povrchu obsahuje dva velké 

proteiny ABCA-1 a ATP-binding cassette transportér G-1 (ABCG-1). Tyto proteiny se podílí 
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na uvolňování cholesterolu z periferních buněk. ABCA-1 stejně jako ABCG-1 hraje důležitou 

roli při aktivním transportu cholesterolu z periferních buněk do nascentních HDL částic 

(Rosenthal, 2009). 

ABCA-1 se nachází na buněčné membráně, kde působí jako lipidový přenašeč. Pro 

transmembránovou přepravu je potřeba dodat energii ve formě ATP. ABCA-1 má důležitou 

roli při tvorbě HDL. Hlavním úkolem ABCA-1 je transport volného cholesterolu a fosfolipidů 

do ApoA-I za vzniku HDL částice. 

ABCG-1 je na rozdíl od ABCA-1 poloviční transportér. ABCG1 samotný nemůže 

transportovat volný cholesterol na ApoA-I, ale vyžaduje receptory obsahující fosfolipid. 

ABCG-1 může spolupracovat s ABCA-1 v periferních tkáních a buňkách na dokončení 

zpětného transportu cholesterolu. 

ABCG-1 inhibuje nadměrné hromadění lipidů v makrofázích a hepatocytech,  inhibuje 

transport acetylovaného LDL na monocyty a přeměnu monocytů na makrofágy (Zhou et al, 

2015). 

2.2.3.3 Protein transportující estery cholesterolu 

CETP je bílkovina, která je produkována hepatocyty a adipocyty. Podílí se na výměně 

esterifikovaného cholesterolu za TAG mezi HDL a ostatními lipoproteiny (Rosenthal, 2009). 

Výměny se účastní HDL a LDL částice, také IDL a zbytky chylomiker. HDL a LDL částice 

považujeme za dárce cholesterolu a příjemce TAG, naopak IDL a zbytky chylomiker jsou 

částice, které cholesterol přijímají a TAG darují (Holeček, 2006).  

V krevním řečišti CETP prodlužuje působení HDL, protože se podílí na regeneraci 

HDL3 z HDL2 (Holeček, 2006). 

2.2.3.4 Protein transportující fosfolipidy 

PLTP je protein syntetizovaný v placentě, pankreatu, plicích, ledvinách, srdci, játrech, 

kosterním svalu a mozku. PLTP je primárně spojen s HDL a přeměňuje ho na větší a menší 

částice. PLTP také hraje roli při transportu extracelulárních fosfolipidů (Kontush, 2015). 

2.2.3.5  Receptor SR-B1 

SR-B1 je receptor na povrchu hepatocytů, který vychytává HDL částice. Podílí 

se na regulaci obsahu HDL cholesterolu prostřednictvím zpětného transportu cholesterolu 

(Guo et al, 2014). 

SR-B1 receptor zprostředkovává vychytávání HDL cholesterolu buňkami, především 

ve formě esterů cholesterolu. SR-B1 umožňuje obousměrný tok neesterifikovaného 

cholesterolu a fosfolipidů mezi lipoproteiny a plazmatickými membránami buněk. Tento 
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receptor je součástí reverzního transportu cholesterolu. V endotelových buňkách aktivuje 

vazba HDL na SR-B1 syntézu oxidu dusnatého (Saddar, 2012).  

2.2.4 Proteiny akutní fáze zánětu 

Koncentrace proteinů akutní fáze se výrazně mění se zánětem a pojí se s HDL 

částicemi. Množství proteinů akutní fáze převyšuje proteiny, které se podílejí na metabolismu 

lipidů, což svědčí o jejich biologickém významu v HDL částicích (Kontush et al, 2015). 

2.2.4.1 Sérový amyloid A 

Sérový amyloid A (SAA) patří mezi proteiny akutní fáze, které se syntetizují 

v odpovědi na infekční a neinfekční podněty. Existují 3 isoformy, SAA1, SAA2 a SAA4, 

které jsou produkovány játry. Jaterní exprese genů SAA1 a SAA2 je regulována pomocí 

cytokinů interleukin 1 (IL-1), interleukin 6 (IL-6) a tumor nekrotizující faktor α (TNF-α).  

SAA1 můžeme zařadit do skupiny proteinů spojených s HDL. Pojí se převážně 

s částicemi HDL3 jako náhrada za ApoA-I, což snižuje schopnost HDL3 vázat 

se na hepatocyty (Uhlar, 1999). 

2.2.4.2 Fibrinogen 

Fibrinogen patří mezi proteiny akutní fáze, který je syntetizován játry. Během krevní 

koagulace je fibrinogen změněn na fibrin za přítomnosti trombinu. Fibrinogen působí jako 

kofaktor v agregaci krevních destiček (Kontush, 2011). 

 

2.2.5 Složky komplementu 

Součástí HDL částic mohou být některé složky komplementu Mezi tyto složky patří 

především komplement C3, C4 a C9. Všechny tyto složky hrají roli v aktivaci komplementu. 

Další složkou, která je zapojena do regulace komplementu, je vitronektin (Kontush et al, 

2015). 

2.2.5.1 Vitronektin 

Vitronektin patří mezi proteiny, které se vážou na HDL. Patří mezi adhezivní 

molekuly buňky. Při regulaci komplementu slouží vitronektin jako inhibitor membrány 

poškozujícího účinek terminální cytolytické dráhy. Do určité míry je exprimován v játrech, 

ale také v nadledvinách a viscerálních tkáních (Kontush et al, 2015). 
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2.2.6 Hormony 

2.2.6.1 Adiponektin 

Adiponektin je hormon proteinové charakteru, který je tvořen tukovou tkání. Díky 

jeho protiaterogenním a protizánětlivým vlastnostem patří mezi protektivní faktory při iniciaci 

a progresi aterosklerózy. Sérové hladiny jsou nižší u pacientů s diabetem 2. typu, u obézních 

lidí a také u pacientů s koronárním onemocněním artérií (Novotný et al, 2013).  

Hladina adiponektinu je pozitivně spojena s hladinou HDL a naopak je negativně 

spojena s ukazateli zánětu, inzulinové rezistence, TAG a markery metabolismu na TAG 

bohatých lipoproteinových částic. Vlivem svého protizánětlivého efektu může působit 

pozitivně při potlačování kardiovaskulárních a metabolických onemocnění včetně 

aterosklerózy a inzulinové rezistence (Peake et al, 2008). 

Adiponektin podporuje vylučování ApoA-I z buněk hepatocelulárního karcinomu 

HepG2 a také podporuje buněčnou expresi ABCA-1 transportéru. Podílí se na tvorbě HDL 

částic v játrech tím, že podporuje produkci ApoA-I a expresi ABCA-1 a urychlením tvorby 

HDL má adiponektin potenciál zrychlit i reverzní transport cholesterolu (Novotný et al, 2013). 

 

2.3 Metabolismus HDL 

Prekurzory HDL s nízkým obsahem lipidů vznikají v hepatocytech a v enterocytech, 

nebo se mohou oddělit od chylomikronů a VLDL během hydrolýzy, která je zprostředkována 

lipoproteinovou lipázou. Takové HDL se označují jako nascentní částice (Holeček, 2006). 

Kromě ApoA-I mohou tyto částice nést malé množství fosfolipidů. V krevním oběhu jsou 

HDL částice obohaceny o ApoA-II, ApoA-IV, ApoC, ApoE, které jsou syntetizovány 

v játrech. 

V nitru HDL se díky působení LCAT hromadí estery cholesterolu a tím vytváří 

apolární jádro. Aby došlo k uvolnění cholesterolu z buněk a jeho následnému navázání 

na povrch HDL částic, musí se na povrchu buněčných membrán nacházet specifický 

transportér pro cholesterol ABCA-1 (Holeček, 2006). Spojením ApoA-I a ABCA-1 dochází 

k uvolnění cholesterolu a fosfolipidů a k tvorbě preβ-HDL, na kterých jsou navázány CETP, 

PLTP, LCAT a paraoxonáza (PON) (Králová-Lesná, 2006). Působením LCAT roste množství 

cholesterolu a z nascentních HDL se postupně stávají HDL2 a HDL3 částice. Na HDL3 částice 

se navazuje cholesterol a zvětšením svého objemu vznikají částice HDL2, viz obrázek č. 4 

(Králová-Lesná, 2006).  
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HDL2 částice se může zúčastnit dvou různých dějů. Buď se HDL2 naváže 

na specifický receptor v játrech, kterými je později vyloučen, nebo si s jinými lipoproteiny 

vymění cholesterol za TAG. Tento transport je zprostředkován pomocí CETP. Po výměně 

těchto látek se HDL2 mění zpátky na HDL částici, která znovu váže cholesterol. Přeměna 

je zajištěna pomocí  LPL nebo jaterní lipázy (Kontush et al, 2015). 

 

 

 

2.4 Funkce HDL 

2.4.1 Reverzní transport cholesteolu 

Hlavním cílem reverzního transportu cholesterolu je přesun nadbytečného cholesterolu 

z buněk periferních tkání do jater pomocí HDL částic (Von Eckardstein, 2001). Estery 

cholesterolu jsou v cytoplazmě buněk ve formě kapének. Počáteční reakcí reverzního 

Obrázek 4: Metabolismus HDL 

převzato a upraveno z (Murray et al,2009) 
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transportu cholesterolu je hydrolýza pomocí cholesterolesterhydrolázy a přenos volného 

cholesterolu na buněčnou membránu (Králová-Lesná, 2006).  

Účast HDL na reverzním transportu cholesterolu se považuje za jednu z hlavních 

antiaterogenních a protizánětlivých reakcí. HDL patří mezi částice, které můžou přenášet 

cholesterol z periferních tkání v dostatečném množství. Mezi další částice, které se můžou 

procesu přenosu cholesterolu účastnit jsou syntetické cyklodextriny nebo albumin. Tyto 

procesy jsou ale pomalé, nespecifické nebo obousměrné (Dodani, 2009). 

Přenos cholesterolu z buněk je důležitý pro udržení homeostázy cholesterolu 

v buňkách. (Kontush, 2011). 

Transport cholesterolu může probíhat třemi způsoby. Aktivně pomocí ABC 

transportéru, pasivně přes SR-B1 receptory nebo difúzí volného cholesterolu (Králova-Lesná, 

2006). 

Prvním krokem v reverzním transportu cholesterolu je odtok cholesterolu do HDL. 

Cholesterol je transportován na principu difúze, která zprostředkovává jeho obousměrný tok 

mezi povrchem buněk a HDL, podle jeho koncentračního gradientu (Rothblat, 2010).   

Dalším způsobem transportu cholesterolu je jeho vazba na HDL částice, které 

se vážou na endotel pomocí scavenger receptoru SR-B1, který se nachází na jaterních 

buňkách a povrchu cévní stěny (Nandi, 2009). Vazbou HDL na SR-B1 dochází k vytvoření 

komplexu, který obsahuje hydrofóbní kanál, kterým mohou molekuly cholesterolu difundovat 

(Thuahnai et al, 2004). SR-B1 je pravděpodobně zodpovědný za přeměnu monocytů 

na makrofágy a později za jejich přeměnu v pěnové buňky, váže oxidované LDL částice (Van 

Eck et al, 2005).  

Aktivní transport, u kterého je zapotřebí energie ve formě ATP je zprostředkován 

pomocí ABCA-1 transportéru. Podílí se na přenosu fosfolipidů a volného cholesterolu z nitra 

buněk přes jejich membránu a na následném navázání na ApoA-I. Po navázání vznikají 

preβ-HDL (Wang et al, 2001). 

Na povrchu HDL se nachází jaterní enzym LCAT, díky kterému je cholesterol 

na povrchu HDL esterifikován na estery cholesterolu, stává se nepolárním a dostává 

se do nitra částice a tím vzniká větší, sférická částice HDL3 (Nandi, 2009). ApoA-I je pro tuto 

reakci potřebný jako kofaktor. HDL3 částice může dále vázat volný cholesterol, který 

se z buněk uvolňuje pomocí ABCA-1, ATP-binding cassette transportér G-4 (ABCG-4), SR-

B1 a difúzí (Králová-Lesná, 2006).   
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Přenos cholesterolu přes buněčnou membránu může být zajištěn také pomocí ABCG-1 

(ATP-binding cassette protein G-1). Tyto transportéry předávají buněčný cholesterol na lipidy 

bohaté částice HDL. ABCG-1 se nachází hlavně na povrchu makrofágů a byl dokázán jejich 

vliv na aterosklerózu (Nandi, 2009).  

Periferní a esterifikovaný cholesterol se do jater může dostat jednou ze dvou možných 

cest. HDL2 částice mohou být dárci cholesterolesterů pro remnanty a zbytky VLDL a naopak 

příjemci TAG. Tento přenos je zprostředkován pomocí CETP (Nandi, 2009). 

HDL cholesterol může být také vychytáván játry a steroidogenními tkáněmi. HDL 

musí být navázaný na scavengerový receptor SR-B1. Při této vazbě dochází k přesunu 

cholesterolesterů z nitra HDL do membrány dané buňky. SR-B1 receptory mají  reverzním 

transportu cholesterolu dva úkoly. V počáteční fázi jsou součástí efluxu cholestrolu z periferní 

buňky do HDL a v konečné fázi se podílí na transportu cholesterolu z HDL do jaterní buňky 

(Wiersma et al, 2009). 

Předpokládá se, že obsah fosfolipidů v HDL je důležitým ukazatelem pro reverzní 

transport cholesterolu přes SR-B1 receptory. Malé denzní částice HDL jsou lepšími příjemci 

cholesterolu ve srovnání s většími na lipidy bohatšími částicemi HDL (Kontush, 2011).  

2.4.2 Antitrombogenní funkce  

HDL inhibuje agregaci trombocytů, snižuje hladiny von Wilebrandova faktoru 

a zvyšují aktivitu proteinů C a S, čímž vykazuje antiagregační a antitrombotické účinky 

(Mineo et al, 2006).  

Jako antikoagulační faktor působí převážně HDL2, jelikož zvyšuje inaktivaci 

koagulačního faktoru Va pomocí proteinu S a následně dochází k inhibici trombinu a tedy 

k inhibici přeměny fibrinogenu na fibrin (Mineo et al, 2006). 

2.4.3 Ochranná funkce 

Specifický receptor SR-B1, který zprostředkovává příjem cholesterolu z HDL játry 

je zajišťuje i ateroprotektivní funkci HDL. Při mutaci SR-B1 se zvyšuje hladina HDL 

cholesterolu v krvi, což dokazuje, že je SR-B1 nezbytný pro vychytávání HDL cholesterolu 

(Julve et al, 2011). 

2.4.4 Antioxidační funkce 

Funkční HDL částice mají vysoký obsah antioxidantů, antioxidačních proteinů 

i enzymů, mezi které patří PON1, s vysokou protizánětlivou aktivitou, které chrání LDL 

částice před jejich oxidací (Eren, 2012). Dále se u HDL objevuje snížená aktivita PON1 
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a PAF-AH (Rao, 2011). HDL inhibuje nejen oxidaci LDL částic, ale inhibuje také oxidaci 

částic obsahujících fosfolipidy.  

Po přenosu oxidovaných fosfolipidů na HDL může dojít k degradaci oxidačních 

produktů  pomocí HDL enzymů nebo k přesunu oxidačních produktů do jater, kde dojde 

k jejich rozkladu. Rozklad oxidovaných fosfolipidů v HDL vede k narušení jejich patologické 

aktivity (Eren, 2012).  

Antioxidační funkce HDL může být porušena také v přítomnosti zánětu v důsledku 

nahrazení ApoA-I pomocí SAA, kdy doje ke změně enzymatických aktivit. Toto jsou 

mechanismy, které můžou omezit schopnost HDL, deaktivovat oxidované fosfolipidy a tím 

umožnit zvýšenou akumulaci oxidovaných fosfolipidů v LDL (Rao,2011). 

2.4.5 Protizánětlivá funkce 

HDL částice hrají důležitou protizánětlivou roli v makrofázích a endotelových 

buňkách, tím že inhibují expresi adhezivních molekul (Zhou et al, 2015). 

V protizánětlivé funkci HDL hraje významnou roli sfingosin-1-fosfát (S1P), který 

se nachází na povrchu HDL částic. Díky této látce HDL částice omezují expresi cytokinů, 

jako je tumor nekrotizující faktor-α  a interleukin 1.  

S1P inhibuje prozánětlivé mechanismy, jako je aktivace NAD(P)H oxidázy a generace  

reaktivních forem kyslíku (ROS). V endotelových buňkách inhibuje expresi buněčných 

adhezivních molekul, která je vyvolána tumor nekrotizujícím faktorem a také podporuje 

produkci prostacyklinů. Schopnost HDL inhibovat expresi adhezivních molekul, může být 

zprostředkována také pomocí ApoA-I. 

HDL pravděpodobně ovlivňuje funkci endotelu tím, že stimuluje produkci 

endotelového oxidu dusnatého (NO), což je ateroprotektivní signální molekula (Eren, 2012). 
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3 DYSFUNKČNÍ HDL 

Změnou funkce a struktury HDL částice vznikají prozánětlivé dysfunkční HDL. HDL 

se stává dysfunkčním při systémovém zánětu nebo oxidačním stresu, které jsou navozeny 

různými onemocněními, jako je ateroskleróza, autoimunitní onemocnění, diabetes mellitus 

a jiné. Na povrchu poškozených HDL se nachází antioxidační enzymy, které jsou inhibovány 

nakumulovanými oxidanty. Oxidanty se dále podílí na strukturní změně ApoA-I a v důsledku 

toho ApoA-I nepodporuje reverzní transport cholesterolu přes ABCA-1 transportér a naopak 

podporuje tvorbu oxidovaných LDL a vaskulární zánět (Dodani, 2009).  

Změny struktury HDL se týkají jak lipidové tak i proteinové složky. Během zánětu 

se mění proteinové části HDL. Mohou být obohaceny o sérový amyloid, který se podílí 

na vazbě proteoglykanů na arteriální stěnu a o ceruloplasmin (Haas, 2011). Za normálních 

podmínek HDL inhibuje oxidaci LDL a snižuje migraci monocytů uvnitř arteriální stěny. 

Nicméně, dysfunkční HDL takové vlastnosti nevykazuje. Naopak může zánětlivou odezvu 

ještě zhoršit (Otocka-Kmiecik et al, 2012). 

Zánět způsobuje velké změny v HDL vlivem produkce cytokinů TNF-α a interleukinu 

6, které zvyšují expresi SAA, který mění obsah apoproteinů. Prooxidační reaktanty akutní 

fáze, mezi které patří SAA a ceruloplasmin, jsou spojeny s tvorbou prozánětlivého HDL 

spojeného s ApoJ, který se také nazývá klusterin (Rao, 2011). 

Dysfunkční HDL obsahuje oxidované fosfolipidy a lysofosfolipidy, stejně jako 

prozánětlivé proteiny. Dysfunkční HDL se nemůže funkčně podílet na účinné podpoře efluxu 

cholesterolu nebo zabránit oxidaci LDL částic (Eren, 2012).  

Změny, které postihují stavbu a metabolismus HDL, jsou spojeny se sníženou 

biologickou aktivitou. Během zánětu je narušen eflux cholesterolu, protože ApoA-I 

je nahrazen SAA. Komplex HDL s SAA má za následek zvýšenou vazbu HDL částic 

na makrofágy, což vede ke sníženému efluxu cholesterolu a naopak ke zvýšenému 

vychytávání esterů cholesterolu makrofágy. SAA zhoršuje cholesterolový eflux především 

u malých denzních HDL3 částic (Rao, 2011). 

V důsledku přítomnosti SAA v částicích HDL jsou narušeny antioxidační účinky. 

V akutní fázi zánětu je pozorován antioxidační nedostatek HDL spolu s poklesem aktivity 

PON1 a PAF-AH, což vede k omezení schopnosti HDL deaktivovat oxidované fosfolipidy 

a zvýšené akumulaci oxidovaných fosfolipidů v LDL částicích. Takto změněné HDL částice 

zesilují oxidaci LDL a přitahují monocyty, aby tyto oxidované LDL pohltily (Rao, 2011).  
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Dysfunkční HDL v makrofázích a endoteliálních buňkách navozují expresi 

prozánětlivých genů. (Novotný et al, 2013).  

Prozánětlivé HDL mohou vznikat několika různými mechanismy. První způsob vzniku 

prozánětlivých HDL částic je spojen s působením enzymu myeloperoxidázy (MPO) 

na ApoA-I, kdy vlivem reaktivních forem kyslíku (ROS) probíhá oxidace a nitrace ApoA-I za 

vzniku substituovaných aminokyselin 3-chlorotyrosinu a 3-nitrotyrosinu. HDL částice ztrácí 

své antiapoptotické a protizánětlivé účinky.  

Jako další poškození se objevuje porucha reverzního transportu cholesterolu přes 

ABCA-1 transportér. Tím se HDL stávají neefektivním antioxidantem, viz obrázek č. 5 (Shao 

et al, 2006). 

 

 

 

 

Obrázek 5: Akutní fáze HDL 

(převzato a upraveno z: Rosenson et al, 2016) 
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Dalším mechanismem tvorby modifikovaných HDL je působení sekreční fosfolipázy 

A2. Fosfolipáza A2, je enzym, který hydrolyzuje HDL částice způsobem, který významně 

zredukoval její kapacitu při efluxu cholesterolu. Enzym je převážně syntetizován v játrech 

a na HDL částice se dostává procesem zprostředkovaným SR-B1 receptorem. Polynenasycené 

mastné kyseliny uvolněné působením fosfolipáz snižují expresi ABCA-1 z makrofágů, 

a to jejich zvýšenou degradací (Novotný et al, 2013).  

Nejčastější abnormalita lipidové složky HDL se objevuje u hypertriglyceridemických 

stavů, kdy je snížená aktivita LPL, jaterní lipázy, LCAT nebo jejich kombinace. Jádro HDL 

je obohaceno o TAG, ale objevuje se úbytek esterů cholesterolu. Zvýšený obsah TAG v HDL 

se může objevit v důsledku zvýšené aktivity CETP a představuje důležitý faktor, který snižuje 

jak stabilitu HDL částic, tak i dobu jejich cirkulace v plazmě.V akutní fázi se v HDL objevují 

i zvýšené hladiny neesterifikovaných mastných kyselin, lysofosfatidylcholinu a isoprostanů 

a hladiny esterů cholesterolu jsou snížené (Rao, 2011). HDL částice nesou velkou část 

lipidových hydroperoxidů. Naopak dysfunkční HDL může podpořit transport lipidových 

hydroperoxidů z povrchu HDL na lipoproteiny obsahující ApoB a zúčastní se tak oxidace 

VLDL a LDL (Smith, 2010). 

Zánět vyvolává nejen změny v množství a složení HDL, ale také v jeho obsahu 

a funkci. Během zánětu, akutní fáze infekce nebo traumatu zajišťují cytokiny změny 

ve struktuře plazmatických proteinů. Antiaterogenní funkce HDL se mění na proaterogenní 

(Novotný et al, 2013). 

 Reakce akutní fáze může působit na enzymy spojené s HDL tak, že jejich aktivita 

bude snížena. Mezi ohrožené enzymy patří PON1, PAF-AH, LCAT, CETP (Rao, 2011). 

Patologické procesy často souvisí se systémových zánětem, který je doprovázen 

dysfunkčním HDL. Snižuje se hladina HDL i ApoA-I spolu s jejich protizánětlivým 

potenciálem (Dodani, 2009).  

 

3.1 Parametry spojené se vznikem dysfunkčních částic HDL 

3.1.1 Myeloperoxidáza 

Myeloperoxidáza je enzym, který je základním mediátorem monocytů a neutrofilů. Po 

uvolnění z aktivovaných leukocytů se MPO váže na HDL částice. Patří mezi prozánětlivé 

a proaterogenní látky, které se podílí na destabilizaci aterosklerotického plátu, protože iniciuje 

peroxidaci lipidů a modifikaci proteinů (Novotný et al, 2013). Myeloperoxidáza podporuje 

progresi aterosklerózy zvýšením oxidace LDL částic a inhibuje regresi aterosklerózy 
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blokováním modifikace ApoA-I/HDL, které poškozují reverzní transport cholesterolu (Smith, 

2010). Hraje úlohu v modifikaci ApoA-I a následném vzniku prozánětlivých HDL částic 

(Dodani, 2009). 

Myeloperoxidáza slouží jako enzymatický katalyzátor pro modifikace ApoA-I a HDL, 

které vedou k funkční poruše uvnitř arteriální stěny. MPO využívá peroxid vodíku k tvorbě 

reaktivních oxidantů a volných radikálů. Oxidanty, které jsou produkovány pomocí MPO, 

mohou inhibovat aktivaci a agregaci krevních destiček (Fisher et al, 2012). 

3.1.2 Paraoxonáza 

Paraoxonáza má potenciální antioxidační úlohu. Jedna z hlavních funkcí je schopnost 

inhibovat peroxidaci lipidů LDL a inaktivovat oxidované fosfolipidy odvozené od LDL. 

To by mělo snížit sérový obsah oxidovaných lipidů, které se účastní iniciace aterosklerózy 

(Staňková et al, 2016).  

Společně s ApoA-I vykazuje protizánětlivé vlastnosti (Aharoni, 2013). Aktivita 

a sérová koncentrace PON1 souvisí s HDL cholesterolem a množstvím ApoA-I. Aktivita 

PON1 může být snížená u Tangierské nemoci, která se objevuje u případů s deficiencí HDL 

(Novotný et al, 2013). Aktivita PON1 je také zčásti ovlivněna geneticky. Může být 

redukována u diabetiků a u onemocnění spojených s aterogenezí. Při vzniku dysfunkčních 

HDL bývá její aktivita inhibována.  

Ztráta aktivity a obsahu PON1 patří mezi hlavní příčiny ztrát antioxidačních vlastností 

HDL částic při jejich přeměně na dysfunkční částice (Novotný et al, 2013).  

 

3.2 Malondialdehyd 

Oxidační stres je spojen s patogenezí mnoha onemocnění a hraje zásadní roli 

v procesu stárnutí. Oxidací lipidů vzniká mnoho vedlejších produktů a můžeme mezi 

ně zařadit aldehydy, které zhoršují oxidační poškození (Del Rio, 2005). 

Malondialdehyd (MDA) je jedním z konečných produktů peroxidace 

polynenasycených mastných kyselin v buňkách. Jeho množství určuje úroveň oxidačního 

stresu. Zvýšená hladina volných radikálů způsobuje nadprodukci MDA (Gaweł et al,2004). 

Malondialdehyd hraje roli v modifikaci LDL částic. Výsledkem interakce mezi MDA 

a lysinovými zbytky LDL v apoB-100 jsou oxLDL (Nakhjavani et al, 2010).  

Předpokládá se, že lipidová peroxidace buněčných struktur v důsledku zvýšených 

volných radikálů kyslíku hraje důležitou roli při ateroskleróze a mikrovaskulárních 

komplikacích DM (Del Rio, 2005). 
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Diabetes mellitus je jedno z nejběžnějších onemocnění, na kterém se podílí oxidační 

stres. Hladiny MDA jsou vysoké u non-insulin dependentního diabetu.  

Také kardiovaskulární onemocnění souvisí s mechanismem zprostředkovaným 

volnými radikály a peroxidací lipidů. U jedinců s vysokými hladinami antioxidantů jsou 

hladiny MDA nízké. Naopak u lidí trpících aterosklerózou je hladina MDA vysoká (Del Rio, 

2005).  
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4 VLIV DYSFUNKČNÍHO HDL NA ATEROSKLERÓZU 

Ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění, které je primární příčinou 

ischemické choroby srdeční. Patří mezi onemocnění tepen, kdy dochází k ukládání lipidů, 

vápníku a pěnových buněk v cévní stěně, což vede k tvorbě aterosklerotických plátů, které 

zužují průsvit arterií. V důsledku toho se zpomaluje a ztěžuje tok krve (Douglas, 2014).  

Podstatou této degenerativní choroby je ukládání aterogenních látek v cévní stěně.  

Jako rizikové faktory v průběhu aterosklerózy jsou známé trvalý zánět, oxidační stres 

a dyslipidémie (Tang et al, 2018). 

V časné fázi dochází k akumulaci lipidů, které jsou vychytávány makrofágy 

a ty se postupně mění na pěnové buňky. Pěnové buňky se hromadí a vznikají tzv. tukové léze. 

V cévní stěně z extracelulárních lipidů vzniká lipidové jádro, které se označuje jako 

ateromový plát.   

V dalším kroku se tvoří fibroaterom, který může u pokročilé aterosklerózy prasknout. 

Uvolní se tekutý obsah, který je později nahrazen krví a tvorbou trombů a tím je cévní stěna 

deformována.  

V počáteční fázi aterosklerózy dochází k aktivaci endotelových buněk s expresí 

adhezních molekul, jako jsou intercelulární adhezivní molekula (ICAM-1) a vaskulární 

adhezivní molekula (VCAM-1), uvnitř cévní stěny různými podněty, včetně prozánětlivých 

cytokinů, nadbytku aktivního kyslíku a oxidovaného LDL (oxLDL). Poté VCAM-1 způsobuje 

adhezi monocytů a jejich přeměnu na makrofágy (Tang et al, 2018). 

Jako rizikový faktor aterosklerózy se považuje dlouhodobě zvýšená hladina SAA. 

Úrovně cholesterolu HDL jsou spojeny s rizikem vzniku aterosklerózy. Za jeden 

z hlavních faktorů vzniku aterosklerózy se považuje snížená hladina HDL lipoproteinů, 

zejména jeho HDL2 podtřídy. Mechanismus, kterým HDL poskytuje ochranu před iniciací 

a progresí tohoto vaskulárního onemocnění, je složitý a ovlivněný mnoho faktory. 

Hlavním antiaterogenním účinkem HDL je reverzní transport cholesterolu, který 

odstraňuje cholesterol z cévní stěny, snižuje růst aterosklerotických plátů, které také 

stabilizuje a inhibuje rupturu plátů. Mezi další antiaterogenní účinky patří jeho antioxidační, 

protizánětlivé a antitrombogenní vlastnosti, které se podílí na ochraně LDL před oxidací, 

snižují expresi adhezivních molekul a udržují integritu endotelu (Bandeali, 2012). 

Ukazatelem časného stádia aterosklerotického poškození cévní stěny je tvorba 

pěnových buněk. Závisí na poměru příjmu a výdeje cholesterolu z makrofágů. Pěnové buňky 

vznikají přeměnou monocytů na makrofágy, které na svém povrchu mají scavengerové 
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receptory. Tyto receptory slouží k pohlcení oxLDL a cholesterol je skladován ve formě esterů 

cholesterolu (Beaufrére, 2013). 

 

 

Různými experimenty bylo dokázáno, že tvorba pěnových buněk může být zpomalena 

pomocí PON1 několika mechanismy. Mezi tyto mechanismy můžeme zařadit inhibici syntézy 

cholesterolu, vychytávání oxLDL přes scavengerové receptory CD36 s následným 

hydrolytickým štěpením oxLDL paraoxonázou a také jako součást molekuly HDL, interakcí 

HDL s receptory na povrchu buněk cévní stěny, hlavně membrány makrofágů, které se mění 

na pěnové buňky a to pomocí SR-B1 a ATP-vázajícím se s ABCA-1 receptorem, viz obrázek 

č. 6 (Flekač, 2006). 

Na oxidaci LDL se podílí oxidanty, které jsou produkovány buňkami arteriální stěny, 

jako jsou reaktivní formy dusíku, reaktivní formy chlóru a hydroxylové radikály. U takového 

množství chemicky odlišných oxidantů se předpokládá, že antioxidanty jako jsou vitamin E 

a C, neposkytují i ve fyziologickém množství úplnou oxidační ochranu LDL částicím. 

Obrázek 6: Role HDL v modulaci aterosklerózy 

převzato a upraveno z (Rosenson et al, 2016) 
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Mezi látky, které jsou součástí HDL a jsou schopny štěpit oxidované fosfolipidy a tím 

inhibovat oxLDL patří PON1, PAF-AH a LCAT. Kromě těchto látek může oxidované 

fosfolipidy z LDL odstranit také ApoA-I (Kontush, 2003). 
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5  VLIV DYSFUNKČNÍHO HDL NA DIABETES MELLITUS 

Diabetes mellitus je chronické onemocnění, které vzniká na základě absolutního nebo 

relativní nedostatku inzulinu. Nedostatek inzulinu vede k narušení transportu glukózy z krve 

do buněk buněčnou membránou, což má za následek vznik hyperglykémie a intracelulárního 

nedostatku glukózy.  

Základem poruch v metabolismu sacharidů, tuků a bílkovin při diabetu je nedostatečné 

působení inzulínu na cílové tkáně. Diabetes mellitus dělíme do dvou základních skupin, 

inzulin dependentní a non-inzulin dependentní (American diabetes association et al, 2004). 

Diabetes mellitus 2. typu (T2DM) je onemocnění jehož výskyt roste a jeho 

komplikace jsou závažné pro lidské zdraví.. Jedna z nejzávažnějších komplikací 

je ateroskleróza. U lidí trpících diabetem se vyskytuje nižší množství HDL. HDL přináší 

mnoho cévně ochranných vlastností, ale poškozená funkce HDL a ApoA-I vedou k rozvoji 

aterosklerózy zprostředkované T2DM. U lidí s T2DM je zvýšená hladina S1P souvisejícího 

s HDL částicemi (Tong et al, 2013).  

Diabetes mellitus je spojen s kvantitavními změnami v cirkulaci lipidů, především 

zvýšením hladiny TAG a LDL částic a naopak snížením hladiny HDL částic (Farbstein, 

2012). 

Inzulinová rezistence a nízké hladiny HDL částic mohou mít společný mediátor, 

například tumor nekrotizující faktor (TNF). Při inzulinové rezistenci se mění několik 

klíčových enzymů, které se podílí na metabolismu HDL částic. Dále je mírně zvýšená a nebo 

nezměněná esterifikace cholesterolu zprostředkovaná LCAT, zatímco aktivita CETP 

je zvýšená. Aktivita CETP přispívá ke snižování hladin HDL, protože snižuje množství esterů 

cholesterolu v HDL (Mooradian, 2009). 

Dysfunkce HDL se objevuje u lidí s inzulinovou rezistencí a u diabetes mellitus. 

Změny metabolismu HDL, které inzulinovou rezistenci doprovázejí, vedou k tvorbě malých 

částic HDL obohacených o TAG a estery cholesterolu. Dále dochází ke glykaci ApoA-I 

a dalších proteinů spojených s HDL, oxidační modifikaci HDL lipidů, apoproteinů a enzymů, 

čímž se stávají neaktivními. Konformace ApoA-I může být změněna modifikací lipidového 

jádra HDL, jeho obohacením o TAG a vyčerpáním esterů cholesterolu. V důsledku změny 

ApoA-I se snižuje jeho povrchová vazebná afinita. Nestabilní částice HDL se rychle vylučují 

z oběhu a to vede ke snížení celkové koncentrace částic HDL. 
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U diabetu 2. typu a prediabetu se objevuje zvýšený oxidační stres, který snižuje 

antioxidační kapacitu a antiapoptotickou aktivitu malých HDL částic tím, že poškozuje 

proteiny spojené s HDL, tedy ApoA-I a PON1. Rezistence na inzulin je spojena s nízkou 

hladinou klusterinu v HDL částicích (Rosenson et al, 2016). 
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6 VLIV DYSFUNKČNÍHO HDL NA DYSFUNKCI 

ENDOTELU 

Endotelová dysfunkce je funkční poškození cévní stěny, které je charakterizováno 

převážně zvýšenou propustností cévní stěny, nerovnováhou mezi vazoaktivními, 

hemokoagulačními a proliferaci inhibujícími nebo stimulujícími hormony (Karásek, 2004).  

Endotelové buňky aktivují řadu faktorů, které ovlivňují jejich vlastnosti. Na povrchu 

se exprimují adhezivní molekuly, VCAM-1 a ICAM-1, které na sebe vážou monocyty a další 

buňky imunitního systému. Syntetizují buňky, které vedou k rozvoji zánětu a chemotaxi 

monocytů, například IL-1, TNF-α nebo faktory podporující aktivaci makrofágů (Povýšil et al, 

2007). 

Za fyziologických podmínek prostupují částice LDL přes intimu cévní stěny, kde 

se vážou na LDL receptory a jsou pomocí nich přeneseny do intracelulárního prostoru, kde 

se z nich uvolní cholesterol. Při dysfunkci endotelu je permeabilita cévní stěny zvýšená 

a LDL částice přestupují skrz cévní stěnu ve větší míře a vlivem okolních faktorů dochází 

k modifikacím, jako jsou oxidace a glykace. 

Obrázek 7: Dysfunkce endotelu 

převzato z: (Masopust, 2016) 
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Endotelová dysfunkce se podílí na vývoji aterosklerózy, protože dysfunkční endotel 

umožňuje vyšší průnik aterogenních lipidů a monocytů. Produkcí cytokinů a zvýšením 

exprese některých adhezivních molekul je usnadněna kumulace monocytů v cévní stěně 

a jejich následná přeměna v makrofágy a pěnové buňky. Nedostatečná produkce oxidu 

dusnatého (NO) vede k aktivaci růstových faktorů, které stimulují buňky hladkého svalstva 

k přesunu do subendotelových prostor a k produkci extracelulární vazivové složky 

aterosklerotických lézí.  

V aterosklerotickém plátu dochází ke kumulaci makrofágů a pěnových bnuěk. 

Nedostatečná produkce NO, prostacyklinu a dalších hormonů, které inhibují adhezi a agregaci 

destiček a zvýšená produkce von Wilebrandova faktoru a tkáňového faktoru způsobují 

protrombogenní stav (Karásek, 2004). 

HDL částice mají schopnost zmírnit apoptózu endotelových buněk, což je důležitá 

antiaterogenní vlastnost. 

HDL u lidí s akutním infarktem myokardu má nedostatečnou schopnost stimulovat 

tvorbu endotelového NO, který působí jako vazodilatans a také nedostatečně chrání 

endoteliální buňky před apoptózou. Tato dysfunkce může odrážet změny v proteinové části 

HDL, kdy jsou obohaceny o zánětlivé proteiny, jako je SAA, komplment C3 a C9, ApoC-III. 

Endoteliální dysfunkce může být normalizována při obnovení produkce endotelového 

NO. HDL částice podporuje expresi endoteliání NO syntázy (eNOS), stimuluje produkci NO 

v endotelových buňkách a snižuje endoteliální oxidační stres. Množství HDL částic, které 

jsou potřebně k indukci endotelových buněk, je závislé na přítomnosti SR-B1 (Rosenson et al, 

2016).  

Zvýšená produkce eNOS snižuje adhezi monocytů k endotelovým buňkám a vede 

k ochraně endotelových buněk, tak aby neztratily svou vazoreaktivitu, která zajišťuje plynulý 

krevní tok. 

S endoteliální apoptózou souvisí redukovaný ApoJ, který je navázaný na HDL částice 

a také zvýšený obsah ApoC-III.  
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ZÁVĚR 

Za fyziologických podmínek mají HDL částice antitrombogenní a vazoprotektivní 

vlastnosti a vykazují antioxidační, antiapoptické a protizánětlivé účinky. HDL částice 

na svém povrchu obsahují enzymy (PON1, PAF-AH), apoproteiny (ApoA-I, ApoA-II) 

a receptory (SR-B1, ABCA-1, ABCG-1), které zajišťují tyto vlastnosti.  

Hlavní funkcí HDL je reverzní transport cholesterolu, což je transport cholesterolu 

z tkání do jater. Důležitá je přítomnost přenašečů a receptorů, na které se cholesterol váže 

a je pomocí nich přenášen do cílových buněk.  

Za normálních podmínek mají HDL částice antiaterogenní účinky, které zmírňují 

apoptózu endotelových buněk. Podporují expresi eNOS, stimulují produkci NO a snižují 

oxidační stres. Oxid dusnatý je vazodilatátor, který chrání endotelové buňky před apoptózou. 

Pokud ale dojde ke změně struktury v proteinové části HDL, je podpora produkce NO 

zeslabena.  

Hlavní enzym, který způsobuje strukturní změny na částicích HDL 

je myeloperoxidáza, která je uvolňována z aktivovaných leukocytů a poté se váže na HDL 

částice. Patří mezi prozánětlivé a proaterogenní látky. Myeloperoxidáza působí na ApoA-I 

pomocí reaktivních forem kyslíku. ROS způsobuje oxidaci a nitraci ApoA-I, což poškozuje 

reverzní transport cholesterolu. MPO využívá peroxid vodíku k tvorbě reaktivních oxidantů 

a volných radikálů, což umožňuje zvýšenou oxidaci LDL částic.  

Vlivem dysfunkce HDL částic není organismus chráněn před oxidací lipidů, účinkem 

reaktivních forem kyslíku, malondialdehydem a dalšími faktory. Dysfunkční HDL obsahují 

zántlivé proteiny jako je sérový amyloid A, komplement C3, C9 a ApoC-III. 

Sérový amyloid A patří mezi prooxidační reaktanty akutní fáze a na povrchu HDL 

částic nahrazuje ApoA-I. Změny ve struktuře HDL způsobují poruchy v jeho funkci, což vede 

k rychlejší progresi aterosklerózy. Navázáním SAA na HDL částice se zvyšuje vazba HDL 

částic na makrofágy, což vede ke sníženému efluxu cholesterolu a naopak ke zvýšenému 

vychytávání esterů cholesterolu makrofágy. SAA narušuje antioxidační účinky HDL, kdy 

dochází k poklesu aktivity PON1 a PAF-AH a HDL částice mají omezenou schopnost 

deaktivovat oxidované fosfolipidy, které se pak shromažďují v LDL částicích. 

Dysfunkční HDL se objevuje u diabetes mellitus a lidí s inzulinovou rezistencí.. 

Dochází ke glykaci ApoA-I a dalších proteinů, které jsou s HDL částicemi spojeny.  
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