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ANOTACE 

Bakalářská práce se zaměřuje na lipidové proresoluční mediátory, jejich rozdělení na lipoxiny, 

resolviny, maresiny a protektiny. V úvodní části jsou charakterizovány mastné kyseliny, které 

jsou prekurzory této skupiny lipidových mediátorů. V bakalářské práci je uvedena biosyntéza 

lipidových proresolučních mediátorů a jejich protizánětlivé biologické účinky, které jsou 

zprostředkovávány receptory spřaženými s G-proteiny. Poslední kapitola je věnována 

terapeutickému potenciálu lipidových proresolučních mediátorů v léčbě kardiovaskulárních 

onemocnění a diabetu. 
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Lipid Proresolution Mediators 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis focuses on lipid proresolution mediators, their division into lipoxins, 

resolvins, maresines and protectins. The introductory part characterizes fatty acids, which 

are precursors of this group of lipid mediators. The bachelor thesis presents the biosynthesis 

of lipid proresolution mediators and their anti-inflammatory biological effects, which 

are mediated by G-protein-coupled receptors. The last chapter is devoted to the therapeutic 

potential of lipid proresolution mediators in the treatment of cardiovascular diseases 

and diabetes. 
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ÚVOD 

Akutní nevyřešená zánětlivá reakce vede k dalšímu poškození tkáně 

a chronickému zánětu, který hraje důležitou roli v běžně se vyskytujících nemocech, jako 

jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, neurodegenerativní onemocnění a mnoho 

dalších. 

Na resoluci zánětu se podílejí signální molekuly různé chemické povahy. Velká 

pozornost je věnována sloučeninám, které jsou nazývány lipidové proresoluční mediátory. 

Podle stereospecifické chemické struktury se rozlišují na čtyři základní skupiny, a to lipoxiny, 

resolviny, protektiny a maresiny. Tyto lipidové proresoluční mediátory vznikají metabolickou 

přeměnou z omega-3 a omega-6 polynenasycených mastných kyselin. Protizánětlivé účinky 

lipidových proresolučních mediátorů jsou realizovány prostřednictvím receptorů spřažených 

s G-proteiny, které jsou exprimovány na povrchu cílových buněk. 
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1. CHARAKTERISTIKA MASTNÝCH KYSELIN 

Mastné kyseliny (FA) jsou chemicky karboxylové kyseliny, jejichž alifatický řetězec 

obsahuje 4 – 26 atomů uhlíku. Vyskytují se jako volné mastné kyseliny (FFA) 

nebo v esterifikované formě v tucích a olejích. V těle jsou obsaženy především v krevních 

lipidech, v zásobním tuku a v biologických membránách ve formě fosfolipidů. 

Mastné kyseliny se od sebe liší délkou řetězce, a proto je můžeme rozdělit na kyseliny 

s krátkým řetězcem (SCFA), které mají 1 – 6 atomů uhlíků, se středním řetězcem (MCFA), 

ty obsahují 7 – 12 atomů a mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCFA), které se skládají 

z 13 a více atomů uhlíku. 

FA jsou dobře rozpustné v polárních rozpouštědlech, ve vodě jejich rozpustnost klesá 

s délkou alifatického řetězce. Jedinou dobře rozpustnou mastnou kyselinou ve vodě je kyselina 

butanová (kyselina máselná). FFA ve vodném prostředí disociují, hodnota jejich disociační 

konstanty, podobně jako jejich rozpustnost, klesá s délkou uhlíkového řetězce. Další vlastností 

FA je schopnost snižovat povrchové napětí, působit jako tenzidy (Matouš et al., 2010). 

Další klasifikace mastných kyselin je podle výskytu dvojných vazeb. Rozlišujeme 

nasycené mastné kyseliny s absencí dvojné vazby (SFA) a nenasycené mastné kyseliny (UFA), 

které mohou obsahovat jednu dvojnou vazbu (MUFA) nebo více dvojných vazeb (PUFA).  

1.1.  Nasycené mastné kyseliny 

Nasycené mastné kyseliny mají ve svém řetězci pouze jednoduché vazby mezi uhlíky. 

Jejich obecný vzorec je R-COOH, kde R zobrazuje uhlíkový řetězec. Většina SFA, 

které se vykytují v přírodě, má nerozvětvený řetězec a obsahuje sudý počet uhlíků. Příkladem 

SFA s rozvětveným řetězcem je kyselina isovalerová nebo 10-methyloktadekanová kyselina 

(Matouš et al., 2010). 

Mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA), které obsahují 1 – 6 atomů uhlíku, 

jsou produkovány v tlustém střevě střevními bakteriemi, které mají schopnost fermentace 

vlákniny. Tyto SCFA jsou hlavním zdrojem energie pro epiteliální buňky tlustého střeva 

(Cook et Sellin, 1998). Příkladem SCFA je kyselina máselná (4:0) a kapronová (6:0). 

Mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (MCFA) jsou tvořeny 7 – 12 atomy 

uhlíku. Do této podtřídy patří kyselina kaprylová (8:0), kaprinová (10:0) a laurová (12:0). 

Tyto MCFA se vyskytují v másle, mléce, smetaně, ale i v kokosovém či v palmovém oleji 

(Takeuchi et al., 2008). 
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Mastné kyseliny s dlouhým řetězcem (LCFA) obsahují ve svém řetězci 13 – 26 atomů 

uhlíku. Nejdůležitějšími LCFA jsou kyseliny palmitová (16:0) a stearová (18:0). 

Tyto strukturální odchylky v délce řetězce vedou k rozdílné absorpci a metabolizmu 

v organismu. Rozdíl je třeba mezi MCFA a LCFA, kdy MCFA jsou absorbovány přímo 

z gastrointestinálního traktu a jsou transportovány portální žílou přímo do jater, kde podléhají 

rychlé oxidaci. Naopak LCFA jsou baleny do chylomikronů a jsou transportovány lymfatickým 

systémem, čímž je umožněna větší absorpce tukovou tkání (Briggs et al., 2017). 

Kyseliny s krátkým a středně dlouhým řetězcem nezpůsobují ani nezvyšují riziko 

ischemické choroby srdeční. Naopak kyseliny s dlouhým řetězcem riziko vzniku 

kardiovaskulárních chorob zvyšují (Briggs et al., 2017). 

1.2.  Nenasycené mastné kyseliny 

Nenasycené mastné kyseliny se rozdělují do dvou kategorií podle počtu dvojných vazeb. 

Monoenové mastné kyseliny (MUFA) obsahují jednu dvojnou vazbu a polyenové mastné 

kyseliny (PUFA) obsahují dvě a více dvojných vazeb. MUFA mají dvojnou vazbu nejčastěji 

v poloze omega-9. Příkladem MUFA s dvojnou vazbou na devátém uhlíku od methylenového 

konce je kyselina olejová (18:1), která je hojně obsažena v olivovém oleji. Bylo prokázáno, 

že MUFA mají příznivý účinek na léčbu nebo prevenci obezity a související kardiovaskulární 

onemocnění (Schwingshackl et al, 2011). 

PUFA se dál dělí podle přítomnosti první dvojné vazby na uhlíku od methylenového 

konce na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Představují skupinu živin, které modulují vývoj 

mozku a rozvoj kardiovaskulárních chorob, rakoviny či diabetu. Omega-3 PUFA jsou obsaženy 

v řepkovém oleji a lněném semínku, ale hlavně je získáváme z mořských ryb. Mezi omega-3 

mastné kyseliny řadíme α-linolenovou kyselinu (ALA), eikosapentaenovou kyselinu (EPA) 

a dokosahexaenovou kyselinu (DHA). Omega-6 mastné kyseliny s první dvojnou vazbou 

na šestém uhlíku zahrnují kyselinu linolovou, arachidonovou (AA) a dokosapentaenovou 

(DPA) (Lee et al, 2016). 

1.2.1. Kyselina arachidonová 

Kyselina arachidonová je mastná kyselina, která má ve svém uhlíkovém řetězci 

20 molekul uhlíku a 4 dvojné vazby. Podle umístění první dvojné vazby od methylenového 

konce je řazena mezi omega-6 mastné kyseliny. AA je získávána převážně z masa, 

jako je drůbež, vnitřnosti, ryby, ale také z mořských plodů a z vajec. Druhou možností 

jak získat AA, je syntéza z kyseliny linolové. To je důvodem, proč kyselina arachidonová 

nepatří mezi esenciální mastné kyseliny (Hanna et al., 2018). 
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AA je zabudována v membránových fosfolipidech v buňkách celého organismu, hlavně 

v mozku, svalech a játrech a zajišťuje mnoho fyziologických funkcí. Čtyři cis-dvojné vazby 

v molekule AA dodávají buněčným membránám flexibilitu a permeabilitu. Tím poskytují 

membránám jejich správnou fluiditu. Bylo zjištěno, že AA zvyšuje funkční aktivitu iontových 

kanálů, konkrétně receptoru kyseliny γ-aminomáselné, na neuronální membráně. Zvýšením 

hladiny volné AA v buňkách dochází k indukci apoptózy (Tallima et al., 2017).  

Kyselina arachidonová je díky svým dvojným vazbám velice náchylná k reakcím 

s molekulárním kyslíkem. K reakcím může docházet neenzymaticky, což způsobuje oxidační 

stres nebo působením tří enzymů – oxygenáz, kterými jsou cyklooxygenáza (COX), 

lipoxygenáza (LO) a cytochrom P450 (Brash, 2001). Právě pomocí těchto enzymů jsou 

metabolickými procesy vytvářeny eikosanoidy a další oxidované deriváty, které slouží 

jako mediátory i regulátory zánětu, viz obr. 1 (Hadley et al., 2016). 

 

 
 

Obrázek 1: Metabolické dráhy kyseliny arachidonové (Hadley et al., 2016) 

COX – cyklooxygenáza, PGG2 – prostaglandin G2, PGH2 – prostaglandin H2, 

PGD2 – prostaglandin D2, PGE2 – prostaglandin E2, PGI2 – prostaglandin I2, 

TXA2 – tromboxan A2, PGF2α – prostaglandin F2α, PGJ2 – prostaglandin J2, 

LOX – lipoxygenáza, 15-HPETE – 15-hydroperoxy-eikosatetraenová kyselina, 15-HETE – 15-

hydroxyeikosatetraenová kyselina, 12-HPETE – 12-hydroperoxy-eikosatetraenová kyselina, 
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12-HETE – hydroxy-eikosatetraenová kyselina, LTA4 – leukotrien A4, LTB4 – leukotrien B4, 

LTC4 – leukotrien C4, LTD4 – leukotrien D4, LTE4 – leukotrien E4 

 

1.2.2. Eikosapentaenová kyselina 

Eikosapentaenová kyselina (EPA) patří mezi polynenasycené omega-3 mastné kyseliny 

a ve svém řetězci obsahuje pět dvojných vazeb. Jedná se o kyselinu, která má širokou škálu 

potenciálně prospěšných kardiovaskulárních účinků (Brinton et Mason, 2017). 

V klinických studiích bylo prokázáno, že EPA snižuje hladinu triacylglycerolů 

a zároveň nezvyšuje hladinu lipoproteinů o nízké hustotě. EPA má i další nelipidové účinky, 

kterými snižuje riziko vzniku aterosklerózy. EPA chrání před oxidačním stresem, 

zlepšuje vaskulární a endoteliální funkce, inhibuje pohyb monocytů a jejich konverzi 

na makrofágy a pěnové buňky, snižuje tvorbu aterosklerotických plaků, a také podporuje 

antioxidační a protizánětlivé funkce lipoproteinů s vysokou hustotou (Brinton et Mason, 2017). 

EPA je i důležitým prekurzorem pro syntézu resolvinu, silného bioaktivního mediátoru, 

který má protizánětlivé a imunoregulační účinky (Arita et al., 2005). 

1.2.3. Dokosahexaenová kyselina 

Kyselina dokosahexaenové (DHA) je omega-3 polynenasycená mastná kyselina, 

která ve své molekule má šest dvojných vazeb. DHA se hojně nachází v mozku, kde tvoří 

asi 90 % PUFA, EPA a ALA tvoří pouhých 10 – 20 %. V mozku ovlivňuje neurologické funkce 

modulací signálních transdukčních drah, neurotransmisi, neurogenezi, myelinizaci a funkce 

membránových receptorů. Proto je v těhotenství doporučený vyšší příjem DHA 

(Weiser et al., 2016). 

Kromě neurologických funkcí slouží DHA jako prekurzor tří skupin bioaktivních látek, 

viz obr. 2, kterým se říká lipidové proresoluční mediátory nebo také specializované 

proresoluční mediátory. Patří sem protektiny, maresiny a resolviny řady D. Na biosyntéze 

se podílí řada enzymů, jimiž jsou lipoxygenázy (5-LOX, 12-LOX, 15-LOX) a cyklooxygenáza 

(COX-2) (Serhan et al., 2018). 
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Obrázek 2:  Metabolické dráhy kyseliny dokosahexaenové (Lopéz-Vicario et al., 2016) 

DHA – dokosahexaenové kyselina, LOX – lipoxygenáza, CYP450 – cytochrom P450,  

HpDHA – hydroperoxy-dokosahexaenová kyselina, HDHA – hydroxy-dokosahexaenová 

kyselina, NPD1 – neuroprotektin D1, EDP – epoxydokosapentaenová kyselina, DiHDPA – 

dihydroxy-dokosapentaenová kyselina, COX-2 – cyklooxygenáza-2, MaR – maresin, AT-

resolviny – aspirinem vyvolané resolviny, RvD (1 – 6) – resolviny řady D 
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2. LIPIDOVÉ PRORESOLUČNÍ MEDIÁTORY 

Zánět je obranná reakce organismu. Pokud selže kontrola zánětlivé odpovědi, dochází 

k dalšímu poškození tkáně, což vede k chronickému zánětu. Toto hraje důležitou roli v mnoha 

běžně se vyskytujících onemocnění, mezi která patří kardiovaskulární choroby, 

neurodegenerativní onemocnění, metabolický syndrom a mnoho dalších (Serhan et al., 2018). 

Mnoho let se předpokládalo, že ukončení zánětlivé reakce je pasivní, automaticky probíhající 

proces. Serhan a kol. ve své studii zjistili, že resoluce zánětu je aktivní proces, který vede 

pomocí složitých mechanismů k obnově původního stavu tkání. To napomohlo k objevu 

nové skupiny látek, které aktivně regulují tvorbu prozánětlivých mediátorů 

(Serhan et al., 2015). 

Specializované nebo lipidové proresoluční mediátory jsou signální molekuly odvozené 

od polynenasycených mastných kyselin. Pomocí kapalinové chromatografie a hmotnostní 

spektrometrie bylo objeveno více než čtyřicet přirozeně se vyskytujících lipidových 

proresolučních mediátorů. Podle chemické struktury byly rozlišeny čtyři skupiny lipidových 

proresolučních mediátorů a to lipoxiny (LX), resolviny (Rv), protektiny (P) a maresiny (MaR). 

Jejich biosyntéza probíhá především v krevních buňkách bílé řady (neutrofilních i eosinofilních 

granulocytech a monocytech) a v tkáňových buňkách imunitního systému (makrofágy, 

dendritické a žírné buňky, mikroglie). Přítomnost jednotlivých lipidových proresolučních 

mediátorů lze u lidí prokázat v krvi a jiných tělesných tekutinách (v mateřském mléce 

a v slzách) (Žák et al., 2019). 

2.1.  Lipoxiny 

Lipoxiny (LX) byly objeveny Serhanem a Samuelssonem v roce 1984 při inkubaci 15L-

hydroperoxy-5,8,11,13-eikosatetraenové kyseliny s lidskými leukocyty (Weinberger 

et al., 2015). LX tvoří první třídu endogenních protizánětlivých látek na bázi lipidů, 

které fungují jako „stop signály“ a snižují nebo potlačují tvorbu prozánětlivých mediátorů jako 

jsou prostaglandiny a leukotrieny (Bannenberg et al., 2004). Tyto prozánětlivé mediátory 

vznikají stejně jako LX a LX vyvolaný aspirinem (ATL) ze stejného prekurzoru, 

kterým je omega-6 nenasycená mastná kyselina – kyselina arachidonová (Serhan et Chiang, 

2008). 

Do skupiny LX patří dva izomery 5S,6R,15S-trihydroxy-7,9,13-trans-11-cis-

eikosatetraenová kyselina (LXA4) a 5S,14R,15S-trihydroxy-6,10,12-trans-8-cis-
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eikosatetraenová kyselina (LXB4). Patří sem i 15-epi-LX, tedy LX vyvolaný aspirinem, jsou 

to endogenní 15R-enantiomery LXA4 a LXB4 (McMahon et Godson, 2004). 

2.1.1. Biosyntéza 

Byly identifikovány tři hlavní dráhy pro syntézu LX, viz obr. 3. První dráha se odehrává 

ve sliznici gastrointestinálního traktu, dýchacích cest a ve sliznici dutiny ústní. Druhá cesta 

se nachází v cévní stěně a krevních destičkách (Freire et Van Dyke, 2013). Tyto dvě cesty jsou 

zprostředkovávány lipoxygenázami 5-LO, 12-LO a 15-LO (Maderna et Godson, 2009). 

Poslední, třetí, syntetická cesta je aktivována aspirinem (Freire et Van Dyke, 2013). 

 
 

Obrázek 3: Tři cesty biosyntézy lipoxinů (Weinberger et al., 2015) 

P-450 – cytochrom P450, LO – lipoxygenáza, HETE – hydroxy-eikosatetraenová kyselina, 

HpETE – hydroperoxy-eikosatetraenová kyselina, LTA4 – leukotrien A4, LXA4 – lipoxin A4, 

LXB4 – lipoxin B4 

  

2.1.1.1. 5-/15-LO dráha 

Tato dráha je iniciována 5-LO nebo 15-LO. V prvním případě je AA převáděna 5-LO 

na leukotrien A4 (LTA4), který je dále metabolizován 15-LO na 5S,6S,15S-epoxytetraenový 

meziprodukt. Ten je enzymaticky transformován na LXA4 a LXB4 (Romano, 2010). 
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V opačném případě je AA metabolizována pomocí 15-LO 

na hydroperoxyeikosatetraenovou kyselinu (HpETE). HpETE je dále redukováno peroxidázou 

na 15S-hydroxyeikosaenovou kyselinu (HETE). 15S-HpETE a 15S-HETE jsou 

transformovány 5-LO na meziprodukt 5S,6S,15S-epoxytetraen, ze kterého vznikají hydrolýzou 

oba typy lipoxinů LXA4 a LXB4, viz obr. 4 (Romano, 2010). 

 

 

Obrázek 4: Biosyntéza LXA4 a LXB4 5-/15-LO dráhou v polymorfonukleárním leukocytu 

(Romano, 2010) 

LO – lipoxygenáza, HpETE – hydroperoxy-eikosatetraenová kyselina 

  

2.1.1.2. 5-/12- LO dráha 

Tato dráha je zahájena přeměnou AA pomocí 5-LO na leukotrien A4, který je převeden 

enzymem 12-LO na delokalizovaný kationt pomocí přenosu protonů vodíku z C13, 

aby se na C15 navázal kyslík. Tato molekula je hydratována na C6 za vzniku LXA4. Pro vznik 

molekuly LXB4 je hydratace řízena 12-LO a voda je navázána na C14, viz obr. 5, 

(Romano, 2010). 
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Obrázek 5: Biosyntéza lipoxinů 5-/12-LO dráhou při interakci polymorfonukleárního 

leukocytu a trombocytu (Romano, 2010) 

 

2.1.1.3. COX-2/5-LO dráha 

Třetí cesta syntézy lipoxinů, viz obr. 6, je závislá na působení aspirinu (kyselina 

acetylsalicylová – ASA) a vede k tvorbě 15-epi-lipoxinu A4, kterému se také říká aspirinem 

vyvolaný lipoxin (ATL), a 15-epi-lipoxinu B4 (Romano, 2010). 

Aspirin snižuje zánět tím, že inhibuje enzym COX-1, a tím blokuje přeměnu 

AA na prozánětlivé prostaglandiny a tromboxany (Alvarez, et al., 2015). Endoteliální 

a epiteliální buňky exprimují COX-2 na podněty, kterými můžou být cytokiny, hypoxie, 

bakteriální infekce. Aspirin acetyluje COX-2, tím dojde ke změně katalytické aktivity 

pro přeměnu AA za vzniku 15R-hydroxy-eikosatetraenové kyseliny (15R-HETE) 

(Fierro et Serhan, 2001). Z endotelu je uvolňována 15R-HETE, která je dále přeměněna 

působením 5-LO na meziprodukt 5S,6S,15R-epoxytetraen. Z epoxytetraenového meziproduktu 

vznikají konečné produkty 15-epi-lipoxin A4 a 15-epi-lipoxin B4 (Romano, 2010). 
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Obrázek 6: Biosyntéza ATL COX-2/5-LO drahou při interakci endotelu 

a polymorfonukleárního leukocytu (Romano, 2010) 

ASA – kyselina acetylsalicylová (aspirin), COX-2 – cyklooxygenáza-2, HETE – hydroxy-

eikosatetraenová kyselina, LO - lipoxygenáza 

 

2.1.2. Metabolismus 

Lipoxiny, stejně jako jiné autakoidy, jsou rychle biosyntetizovány v reakci na podněty, 

působí lokálně a poté jsou rychle enzymaticky inaktivovány. Hlavní cesta inaktivace vede 

přes dehydrogenaci monocyty, které převádějí LXA4 za přítomnosti enzymu 15-hydroxy/oxo-

eikosanoid oxidoreduktázy (15-PGDH) na 15-oxo-LXA4. 15-oxo-LXA4 je stále biologicky 

aktivní a dále je převedena působením enzymu LXA4/PGE13,14-reduktázy/LTB412-

hydroxydehydrogenázy na 13, 14-dihydro-15-oxo-LXA4. LXB4 sdílí společnou cestu 

inaktivace LXA4. LXB4 je dehydratován enzymem 15-PGDH na uhlíku v poloze pět za vzniku 

5-oxo-LXB4 (Fierro et Serhan, 2001). 

S ohledem na rychlou transformaci a inaktivaci lipoxinů monocyty musely být objeveny 

stabilní analogy lipoxinů, které by tomuto metabolismu odolávaly, udržovaly jejich strukturální 

integritu a prospěšné biologické účinky. Analogy lipoxinů byly konstruovány se specifickými 

modifikacemi nativní struktury LXA4 a LXB4, jako je přidání methylenové skupiny 

na C5 nebo byly syntetizovány s fenoxy skupinou, která byla přidána na C16. Tyto modifikace 

nejen prodloužily poločas sloučenin v krvi, ale také zvýšily jejich biologickou aktivitu. Lipoxin 



 

 

25 

 

vyvolaný aspirinem je méně účinně přeměňován na jeho 15-oxo metabolit než LXA4. 

Biologický poločas aspirinem vyvolaného lipoxiny je zvýšen asi dvakrát ve srovnání s nativním 

LXA4, tím se zvýšila i jeho schopnost vyvolat biologický účinek (Fierro et Serhan, 2001). 

2.1.3. Biologické účinky lipoxinů 

Lipoxiny mají protizánětlivé účinky, regulují jak granulocyty (neutrofily a eozinofily), 

tak vstup monocytů do místa zánětu. Přestože inhibují transmigraci neutrofilů a eozinofilů 

chemokinovým gradientem do místa zánětu, podporují nezánětlivou infiltraci monocytů 

potřebnou pro štěpení a hojení ran, aniž by vyvolaly degranulaci neutrofilů nebo uvolňování 

reaktivních forem kyslíku. Lipoxiny mohou také působit proti fibrotické reakci a tím zlepšit 

přestavbu tkání snížením proliferace fibroblastů a mesangiálních buněk. LX a aspirinem 

vyvolané lipoxiny mají prospěšné účinky v různých modelech zánětu a lidských chorob, jako 

je glomerulonefritida, ischemické poškození, cystická fibróza, periodontitida, astma, kolitida 

a mikrobiální infekce (Bennett et Gilroy, 2016). 

2.1.4. Receptory pro lipoxiny 

Specializované proresoluční mediátory, jako jsou lipoxiny a resolviny, realizují 

své účinky působením receptorů spojených s G-proteiny (GPR). LXA4 a aspirinem vyvolaný 

lipoxiny vyvolávají své buněčné odpovědi prostřednictvím N-formyl peptidového receptoru 2 

(FRP2/ALX). Mimo lipoxiny s receptorem ALX interagují i některé resolviny řady D. 

Tento receptor může být aktivován i amyloidogenními a antibakteriálními peptidy, které mají 

prozánětlivý účinek (Pirault et Bäck, 2018). 

Kromě receptorů ALX fungují lipoxiny jako parciální agonisté rhodopsinového 

receptoru, který zprostředkovává biologické interakce v několika tkáních a typech buněk jiných 

než leukocytů. Při nanomolárních koncentracích bylo prokázáno, že LXA4 soutěží o vazbu 

s leukotrienem D4 na mesangiální buňky a lidské endoteliální buňky umbilikální vény 

(Bennett et Gilroy, 2016). 

2.2. Resolviny 

Resolviny (Rv) jsou druhou skupinou lipidových proresolučních mediátorů, 

která je endogenně indukována během rezoluční fáze zánětu. Do této skupiny řadíme resolviny 

řady E (RvE 1 – 3) a resolviny řady D (RvD 1 – 6) (Halade et al., 2018). Bylo zjištěno, 

že resolviny jsou obsaženy v lidském mateřském mléce, v tukové tkáni, v periferní krvi, 

dále se jejich koncentrace zvyšuje po namáhavém cvičení (Buckley et al., 2014). 
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2.2.1. Biosyntéza 

Resolviny, na rozdíl od lipoxinů, které vznikají z kyseliny arachidonové, 

jsou biosyntetizovány z omega-3 mastných kyselin (Oh et al., 2011). Tyto mediátory 

jsou syntetizovány buňkami imunitního systému a nebo transcelulární biosyntézou zahrnující 

epiteliální nebo endoteliální buňky (Hellmann et al., 2018). Resolviny řady E jsou odvozeny 

od eikosapentaenové kyseliny a resolviny řady D vznikají z kyseliny dokosahexaenové. Stejně 

jako v případě biosyntézy epimerických lipoxinů z buněk ošetřených aspirinem, buněk 

exprimujících COX-2, byly rovněž identifikovány resolviny řady D vyvolané aspirinem (AT-

RvD) (Oh et al., 2011). 

2.2.1.1. Biosyntéza RvE 

Biosyntéza RvE, viz obr. 7, z EPA je iniciována acetylovanou COX-2, vytvořenou 

v přítomnosti aspirinu, nebo cytochromem P450. EPA je oxidována za vzniku meziproduktu 

18R-hydroxy-peroxy-eikosapentaenové kyseliny (18R-HpEPE), která je dále redukována 

peroxidázou na 18R-hydroxy-eikosapentaenovou kyselinu (18R-HEPE). Další krok 

je katalyzovaný 5-LO a dává vznik hydroperoxidu, který je transformován na epoxid. 

Ten podléhá enzymatické hydrolýze za vzniku RvE1 (Serhan et Petasis, 2011). 

Druhá alternativní cesta vede ke vzniku RvE2, kdy je hydroperoxid katalyzovaný 

enzymem peroxidázou (Serhan et Petasis, 2011). 

 

 
 

Obrázek 7: Biosyntéza RvE1 a RvE2 z EPA (Serhan et Petasis, 2011) 
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EPA – eikosapentaenová kyselina, COX-2 – cyklooxygenáza-2, LO – lipoxygenáza, P450 – 

cytochrom P450, 18R-HpEPE – 18R-hydroperoxy-eikosapentaenová kyselina, 18R-HEPE – 

18R-hydroxy-eikosapentaenová kyselina 

 

2.2.1.2. Biosyntéza RvD  

Biosyntetická přeměna DHA na resolviny řady D zahrnuje dva lipoxygenační kroky. 

Počáteční konverze DHA je katalyzována 15-LO na 17S-HpDHA, tento meziprodukt 

je dále přeměněn peroxidázou na 17S-HDHA. Dalším krokem je druhá lipoxygenace enzymem 

5-LO, která může nastat v poloze C7 a C4 (Serhan et Petasis, 2011). 

Pokud probíhá lipoxygenace v poloze C7, vzniká peroxidový meziprodukt, který je dále 

transformován dvěma cestami. V prvním případě je peroxidový meziprodukt přeměněn 

na 7S,8S-epoxid, ze kterého hydrolýzou vznikají RvD1 a RvD2. Pokud je peroxidový 

meziprodukt redukován za přítomnosti peroxidázy dojde ke vzniku RvD5. V druhém případě, 

kdy lipoxygenace probíhá v poloze C4, vznikají podobnou cestou RvD3, RvD4 a RvD6 

(Serhan et Petasis, 2011). 

Byly také identifikovány resolviny vyvolané aspirinem (AT-Rv), jejich biosyntéza 

začíná oxygenací DHA na C17 za vzniku 17R-HpDHA v přítomnosti acetylované COX-2 

nebo P450. Následně dochází k enzymatickým transformacím, které dají vzniknout AT-RvD1, 

AT-RvD2 a dalším aspirinem vyvolaným resolvinům, viz obr. 8 (Serhan et Petasis, 2011). 
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Obrázek 8: Biosyntéza RvD a AT-RvD z DHA (Dalli et al., 2013) 

 

DHA – dokosahexaenové kyselina, LOX – lipoxygenáza, COX-2 – cyklooxygenáza-2, 

HpDHA – hydroperoxy-dokosahexaenová kyselina 

 

2.2.2. Metabolismus 

Resolviny jsou metabolicky inaktivovány lokálně v místě zánětu na neaktivní produkty. 

RvE1 je převáděn prostřednictvím eikosanoidní oxidoreduktázy, konkrétně prostaglandin 

dehydrogenázy, na neaktivní 18-oxo-RvE1. Stabilní analogy RvE1, které zabraňují 

dehydrogenaci na C18, působí déle a prokazují silné mimetické účinky RvE1 při bolesti 

a zánětu. Analog RvE1 byl úspěšný při léčbě zánětu suchého oka. RvD1 také podléhá 

dehydrogenaci prostřednictvím eikosanoidní oxidoreduktázy v poloze C17 na neaktivní 17-

oxo-RvD1. Jeho stabilní analog, který zabraňuje dehydrogenaci na C17, má také mimetické 

účinky. RvD4, RvD5 a MaR1 také podléhají lokálnímu metabolismu na oxoprodukty 

(Serhan et Levy, 2018). 
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2.2.3. Biologické účinky RvE  

Mnoho resolvinů řady E působí v zánětlivém prostředí, aby zastavilo nábor leukocytů 

a podpořilo resoluci zánětu. Dnes významně roste zájem o jejich terapeutický potenciál 

v  očních, plicních a periodontálních onemocněních (Halade et al., 2018). 

RvE1 (5S, 12R, 18R-trihydroxy-eikosa-6Z, 8E, 10E, 14Z, 16E-pentaenová kyselina) 

zprostředkovává svůj účinek blokováním transendoteliální migrace polymorfonukleárních 

leukocytů a usnadněním apikální clearance polymorfonukleárních leukocytů z mukózních 

epiteliálních buněk. RvE1 má kardioprotektivní účinek, který je zcela odlišný od ostatních 

resolvinů. Bylo prokázáno, že působí přímo na kardiomyocyty. RvE1 zajišťuje ochranu 

omezením diapedézy leukocytů a dále zeslabuje aktivitu kaspázy. Kromě toho inhibuje zánět 

rohovky (Halade et al., 2018). 

Hiram a kol. zkoumali prospěšnou roli RvE1 při řešení plicní arteriální hyperaktivity. 

Matrixová metaloproteináza 9 (MMP9) se podílí na poškození extracelulární matrice 

a vyvolává patologickou remodelaci arteriální stěny a hypertrofii v důsledku buněčné migrace. 

Bylo zjištěno, že RvE1 zabraňuje a blokuje detekci MMP9 a cévního endoteliálního růstového 

faktoru (VEGF). RvE1 je schopný normalizovat abnormální migrační schopnost plicních 

arteriálních buněk, která je vyvolána prozánětlivým stavem při remodelaci arteriální stěny 

(Hiram et al., 2015). 

RvE2 (5S, 18R-dihydroxy-eikosa-6E, 8Z, 11Z, 14Z, 16E-pentaenová kyselina) byl 

identifikovaný prostřednictvím inhibice infiltrace polymorfonukleárních leukocytů. RvE2 

zprostředkovává zvýšenou produkci protizánětlivých cytokinů a inhibuje syntézu interleukinu-

1 (IL-1), tumor nekrotizujícího faktoru α (TNF-α) a dalších prozánětlivých cytokinů, 

čímž napomáhá tkáňové homeostáze během resoluce zánětu (Halade et al., 2018). Oh a kol., 

ve své studii zjistili, že RvE2 zprostředkovává resoluci zánětu prostřednictvím receptorů 

spojených s leukocytárními G-proteiny (R-23). RvE2 aktivuje chemotaxi lidských neutrofilů, 

fagocytózu a produkci protizánětlivých cytokinů (Oh et al., 2012). 

RvE3 (17R,18R-dihydroxy-eikosa-5Z, 8Z, 11Z, 13E, 15E-pentaenová kyselina) 

je biosyntetizován v eozinofilech a hraje zásadní roli v udržování renálních funkcí 

tím, že reguluje oxidační stres a peroxidaci lipidů (Halade et al., 2018). 

2.2.4. Biologické účinky RvD 

Resolviny řady D, stejně jako RvE, jsou účinné při zmírňování zánětlivých patologií 

dýchacích cest a gastrointestinálního traktu. Také byly zkoumány účinky RvD v modelech 
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bakteriálních infekcí, kdy došlo ke zvýšení antibiotické účinnosti, což vede k úvaze, 

že se mohou stát kandidáty na nová léčiva pro léčbu bakteriální infekce (Lim et al. 2015). 

Farmakologická účinnost RvD1 (7S, 8R, 17S-trihydroxy-4Z, 9E, 11E, 13Z, 15E, 19Z-

dokosahexaenová kyselina) byla testována in vitro a na řadě modelů nemocí in vivo. U modelu 

infarktu myokardu vyvolaného chirurgickým zákrokem, během něhož je permanentně ligována 

levá přední sestupná koronární tepna, bylo pozorováno, že RvD1 zrychlil clearance neutrofilů 

a zvýšil clearance makrofágů z poraněné levé komory, čímž zabránil akumulaci imunitních 

buněk v místě poranění (Kain et al., 2015). Norling a kol. ve své studii prokázali, že RvD1 

snižuje vzestup polymorfonukleárních leukocytů u akutní peritonitidy. Ke snížení náboru 

prozánětlivých leukocytů je klíčem interakce RvD1 s receptory FPR2/ALX a GPR32 (Norling 

et al, 2012). 

Dalším zástupcem skupiny resolvinů je RvD2 (7S, 16R, 17S-trihydroxy-4Z, 8E, 10Z, 

12E, 14E, 19Z-dokosahexaenová kyselina), který reguluje tvorbu oxidu dusnatého, IL-6, TNF-

α, IL-1β. Dál bylo zjištěno, že zabraňuje aktivitě reaktivních forem kyslíku, které způsobují 

poškození tkáně během zánětlivé reakce (Halade et al., 2018). 

RvD3 (4S, 10,17S-trihydroxy-5E, 7E, 9E, 13Z, 15E, 19Z-dokosahexaenová kyselina) 

je jedním z nejúčinnějších resolvinů řady D. Snižuje infiltraci a transendoteliální migraci 

neutrofilů při zánětu, stimuluje produkci IL-10. RvD3 stimuluje fagocytózu apoptotických 

neutrofilů prostřednictvím makrofágů. Účinky zprostředkované RvD3 snižují výskyt poškození 

kolaterální tkáně, což je spojeno s prodlouženou zánětlivou odpovědí. Tyto vlastnosti 

jsou podobné účinkům RvD1 a RvD2, ale bylo prokázáno, že RvD3 přetrvává po celou dobu 

resoluce, zatímco RvD1 a RvD2 jsou přítomny pouze v časné fázi resoluce zánětu (Halade 

et al., 2018). 

RvD4 (4S, 5,17S-trihydroxy-6E, 8E, 10E, 13E, 15Z, 19Z-dokosahexaenová kyselina) 

je nejméně charakterizovaný v rodině resolvinů. Bylo prokázáno, že RvD4 snižuje aktivitu 

neutrofilů v místě poranění a zvyšuje aktivitu makrofágů při odstraňování apoptických buněk. 

Během stafylokokové infekce RvD4 snižuje neutrofilní infiltraci a v průběhu infekce zvyšuje 

absorpci apoptických neutrofilů dermálními fibroblasty (Halade et al., 2018). 

RvD5 (7S, 17S-dihydroxy-5Z, 8E, 10Z, 13Z, 15E, 19Z-dokosahexaenová kyselina) 

reguluje vychytávání Escherichia coli fagocyty a zároveň snižuje expresi NF-κB a TNF-α. 

Ve spojení s antibiotiky RvD5 spolu s RvD1 a PD1 zvyšuje antimikrobiální odpověď hostitele, 

což umožňuje vyšší míru přežití jinak smrtelné bakteriální infekce. Snížení NF-κB a TNF-α 

pomocí RvD5 by mohlo být prospěšné v patologii srdečního selhání, kdy jsou oba tyto faktory 

zvýšeny (Halade et al., 2018). 
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RvD6 (4S, 17S-dihydroxy-5E, 7Z, 10Z, 13Z, 15E, 19Z-dokosahexaenová kyselina) 

stejně jako RvD4 není tak extenzivně prozkoumán jako jiné resolviny. Jové a kol. ve své studii 

zaměřené na stárnutí člověka naznačují, že hladina RvD6 se s rostoucím věkem snižuje. 

To by mohlo znamenat, že snížení množství lipidových proresolučních mediátorů ovlivňuje 

proces stárnutí a hojení (Jové et al., 2016). 

2.2.5. Receptory pro resolviny 

Resolviny stejně jako lipoxiny působí prostřednictvím receptorů spojených s G-

proteiny. Proresoluční akce RvD1 jsou zprostředkovávány prostřednictvím receptoru 

ALX a GPR32 neboli DRV1. RvD1 snižuje polymeraci aktinů a CD11b 

na polymorfonukleárních leukocytech, stimuluje fagocytózu makrofágů. Kromě RvD1 také 

aktivuje GPR32 RvD5, RvD3 a AT-RvD3, což přispívá k stimulaci absorpce mikrobiálních 

částic makrofágy (Chiang et Serhan, 2017). 

Chiang a kol. identifikovali nový resolvinový receptor GPR18 neboli DRV2, 

který je exprimován v lidských leukocytech včetně polymorfonukleárních neutrofilů, 

monocytů a makrofágů, specifický pro RvD2 (Chiang et al., 2015). Interakce s receptorem 

způsobila zlepšení vrozených imunitních funkcí, jako jsou chemotaxe, transmigrace 

a fagocytóza (Ward, 2015). 

Účinky resolvinu E1 (RvE1) vyplývají z jeho specifických a přímých účinků 

na receptory spojené s G-proteiny.  První receptor je chemokinový receptor spřažený s G-

proteinem ChemR23, nyní pojmenovaný ERV1. Nachází se na monocytech a makrofázích. 

Aktivace osy RvE1 – ERV1 stimuluje efferocytózu, produkci IL-10, zatímco redukuje produkci 

interferonu-γ (IFN-γ), CD11b, IL-6 a také snižuje produkci IL-12 dendritickými buňkami (Sima 

et al., 2018). 

Druhým receptorem je leukotrienový receptor B4 1. typu (BLT1), který se nachází 

na neutrofilech a dendritických buňkách. Vazba na BLT1 kompetitivně blokuje LTB4 

a potlačuje infiltraci leukocytů, intracelulární signalizaci jaderného faktoru NF-κB 

a mitogenem aktivovanou kinázu. Tímto dochází ke snížení biosyntézy a sekrece 

prozánětlivých mediátorů (Lim et al., 2015). 

2.3.  Protektiny 

Protektiny (PD) jsou třetí skupinou specializovaných proresolučních mediátorů, 

ale strukturálně se liší od ostatních lipidových proresolučních lipidových mediátorů, protože 

ve své struktuře mají konjugovaný trien (Hansen et al., 2019). Protektin vykazuje tkáňově 

specifickou biologickou aktivitu, protože je u lidí syntetizován mononukleárními buňkami 
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periferní krve (Bennett et Gilroy, 2016). Protektin má široký rozsah biologických interakcí, 

proto byl zaveden název protektin D1 (PD1), který se používá k označení struktury tohoto 

chemického mediátoru v imunitním systému. Protektin je syntetizovaný i buňkami nervového 

systému, pro označení umístění biosyntézy v nervových buňkách a jeho silných 

neuroprotektivních účinků byla navržena předpona Neuro před protektinem D1 (NPD1) 

(Serhan et Petasis, 2011). 

Do skupiny protektinů patří také izomer PD1 označovaný jako PDX, který vzniká 

dvojitou lipoxygenací, který byl izolovaný z bílé tukové tkáně (Hansen et al. 2019), protektin 

vyvolaný aspirinem (AT-PD1) (Serhan et al., 2015) a konjugáty protektinů, které vznikají 

při regeneraci tkání (PCTR) (Ramon et al., 2016). 

2.3.1. Biosyntéza  

Biosyntéza neuroprotektin D1 může být aktivována buňkami sítnicového epitelu, 

které tak reagují na oxidační stres. NPD1 je syntetizován z DHA, která je uvolněna 

z membránových fosfolipidů pomocí fosfolipázy A2 (Bazan et al., 2010). Působením enzymu 

15-LO za přítomnosti kyslíku je DHA přeměněna na meziprodukt 17 S-HpDHA. Z něho dále 

vzniká epoxidový meziprodukt 16S, 17S-epoxid, který vyžaduje enzymatickou transformaci, 

aby se získala správná geometrie dvojné vazby, konkrétně cis, trans, trans, která je přítomna 

v konečném produktu NPD1/PD1, viz obr. 9 (Serhan et Petasis, 2011). 

Další cesta syntézy PD1 vede přes aspirinem acetylovaný enzym COX-2, za vzniku 

17R-HpDHA. Hydroperoxidový prekurzor podstupuje enzymatickou epoxidaci, 

která dá vzniku 16R, 17R-epoxidu. Tento epoxidový meziprodukt je potom enzymaticky 

hydrolyzován, což dá konečný produkt, kterým je aspirinem vyvolaný protektin AT-

(NPD1/PD1) (Serhan et al., 2015). 
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Obrázek 9: Biosyntéza protektinu PD1/NPD1 (Serhan et Petasis, 2011) 

DHA – dokosahexaenové kyselina, LO – lipoxygenáza, 17S-HpDHA – 17S-hydroperoxy-

dekosahexaenová kyselina, 17S-HDHA – 17S-hydroxy-dokosahexaenová kyselina, 10S, 17S-

diHDHA – 10S, 17S-dihydroxy-dokosahexaenová kyselina 

 

2.3.2. Biologické účinky protektinů 

Podobně jako resolviny, PD1 (10R, 17S-dihydroxy-dokosa-4Z, 7Z, 11E, 13E, 15Z, 

19Z-hexaenová kyselina) vykazuje silné imunoregulační účinky, které zahrnují inhibici 

migrace neutrofilů zprostředkovanou Toll-like receptorem a potlačuje tvorbu cytokinů 

lymfocyty Th2 a prozánětlivé mediátory. PD1 také blokuje migraci T-buněk a podporuje jejich 

apoptózu. V experimentálních modelech ischemické cévní mozkové příhody, astmatu, 

reperfúze ledvin, Alzheimerovy choroby se prokázalo, že PD1 má ochranný charakter (Bennett 

et Gilroy, 2016). 

Patologie Alzheimerovy choroby zahrnuje dvojitou mutaci genu amyloidového 

prekurzorového proteinu a amyloidu-β, které negativně ovlivňují neurony a astrocyty. NPD1 

reguluje zpracování prekurzorového proteinu amyloidu-β a zastavuje expresi prozánětlivých 

cytokinů (TNF-α a B-94-TNF-α), což podporuje přežívání buněk. NPD1 pozitivně moduluje 

hladiny anti-apoptických proteinů BCL-2 a současně snižuje proapoptickou aktivaci BCL-2 

a navíc NPD1 zmírňuje důsledky oxidačního stresu (Bazan, 2013). 

Bioaktivita NPD1 zmírňuje poškození neuronových obvodů a jeho syntéza je jednou 

z prvních odpovědí mozku na poškození nebo nemoc nervového systému. Existuje široká škála 
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poškození nervového systému, která aktivuje syntézu NPD1. Tento dokosanoidní mediátor 

se jeví jako strážce, který chrání integritu nervového systému, když dojde k narušení 

homeostázy (Bazan et al., 2013). 

2.3.3. Receptor GPR37 

GPR37, také známý jako s parkinsonismem spojený endotelový receptor, 

je exprimovaný v mozku a podílí se na neurologických poruchách jako je Parkinsonova 

choroba a autismus. Bang a kol. ve své studii zjistili, že NPD1 indukcí reguluje zvýšení 

intracelulárního Ca2+ v buňkách embryonálních ledvin, reguluje intracelulární signalizaci 

prostřednictvím GPR37.  Dále zkoumali, jestli ostatní lipidové proresoluční mediátory mají 

stejný účinek. Bylo však zjištěno, že specifický účinek na GPR37 a reakce Ca2+ je jedinečná 

pro NPD1 (Bang et al., 2018). 

2.4.  Maresiny 

Maresiny (MaR) byly identifikovány v roce 2008 po objevu RvD a PD. Jsou 

produkovány makrofágy a jejich prekurzorem je omega-3 mastná kyselina, kyselina 

dokosahexaenové. Do rodiny maresinů patří MaR1, MaR2 a maresinový konjugát, který vzniká 

při regeneraci tkání (MCTR) (Tang et al. 2018).  

2.4.1. Biosyntéza 

Počátek biosyntézy MaR1, viz obr. 10, v makrofázích zahrnuje oxygenaci DHA 

molekulárním kyslíkem za přítomnosti enzymu 12-LO a následnou epoxidaci na 14-

hydroperoxy-4Z, 7Z, 10Z, 12E, 16Z, 19Z-dokosahexaenovou kyselinu, která je následně 

přeměněna na 13S, 14S-epoxy-maresin. Úplná stereochemie tohoto meziproduktu je 13S, 14S-

epoxydokosa-4Z, 7Z, 9E, 11E, 16Z, 19Z-hexaenová kyselina. Tento epoxidový meziprodukt 

je enzymaticky hydrolyzovaný v poloze C7, což má za následek zavedení hydroxylové skupiny 

a přesmyk dvojné vazby za vzniku bioaktivního MaR1 (Tang et al., 2018). 

Pokud však následuje konverze epoxidového meziproduktu prostřednictvím epoxidové 

hydrolázy (sEH), pak je makrofágy převeden na další bioaktivní produkt, MaR2. 13S, 14S-

epoxy-maresin je také substrátem pro glutathion S-transferázu MU 4 (GSTM4) a leukotrien 

C4 syntázu (LTC4S), čímž dojde k získání MCTR1. Ten je pak převeden pomocí  gama-

glutamyltransferázy (GGT) na MCTR2, z něhož dipeptidázou (DPEP) vzniká MCTR3 

(Tang et al., 2018). 
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Obrázek 10: Biosyntéza maresinů a maresinových konjugátů (Tang et al., 2018) 

DHA – dokosahexaenová kyselina, GSTM4 – glutathion S-transferáza MU 4, 

LTC4S – leukotrien C4 syntáza, GGT – gama-glutamyltransferáza, DPEP – dipeptidáza, 

MCTR – maresinový konjugát 

 

2.4.2. Metabolismus 

Colas a kol. zkoumali ve své studii metabolismus MaR1 a jeho metabolitů během 

bakteriální infekce. Identifikovali dvě nové molekuly odvozené od MaR1, a to 14-oxo-MaR1 

a 22-OH-MaR1. Produkce 14-oxo-MaR1 je regulována makrofágy. Biologické účinky 14-oxo-

MaR1 byly méně účinné než MaR1. To naznačuje, že přeměna MaR1 na 14-oxo-MaR1 

je inaktivační cesta pro tento mediátor. Naopak metabolit 22-OH-MaR1 je produkován 

neutrofily a dosáhl maxima během resoluční fáze zánětlivé reakce, vykazoval podobné účinky 

jako MaR1. To znamená, že tato cesta konverze MaR1 na 22-OH-MaR1 nevede k inaktivaci 

(Colas et al., 2016). 

2.4.3. Biologické účinky maresinů 

Maresin 1 (kyselina 7R, 14S-dihydroxy-docosa-4Z, 8E, 10E, 12Z, 16Z, 19Z-

hexaenová) snižuje infiltraci polymorfonukleárních leukocytů, zvyšuje fagocytózu 

a efferocytózu makrofágů, potlačuje oxidační stres, potlačuje bolest a zvyšuje regeneraci tkání. 

Maresin 2 (kyselina 13R, 14S-dihydroxy-4Z, 7Z, 9E, 11E, 16Z, 19Z-hexaenová) 

je ekvivalentem maresinu 1 při omezování infiltrace polymorfonukleárních leukocytů. Naopak 



 

 

36 

 

při zvyšování fagocytózy je účinnější maresin 1 (Tang et al., 2018). Maresin 2 také vykazuje 

antiaterosklerotické účinky (Jadapalli et Halade, 2018). 

Makrofágy (M) se podílejí nejen na biosyntéze maresinů, ale hrají i důležitou roli 

ve fagocytóze. Makrofágy existují ve dvou polarizačních stavech. M1 (klasicky aktivované) 

makrofágy vykazují prozánětlivý profil, zprostředkovávají cytotoxické účinky a podporují 

senzibilizaci nociceptorů, což vede k zánětlivé bolesti, zatímco M2 (alternativně aktivované) 

makrofágy produkují protizánětlivé cytokiny a podporují hojení a regeneraci tkání. Maresin 

působí jako silný ochranný mediátor funkce makrofágů, zvyšuje fagocytózu a efferocytózu 

(Hwang et al., 2019). 

Bylo zjištěno, že maresiny mají zřejmě účinky při řešení různých patologických stavů 

jako je onemocnění plic, vaskulární a metabolické nemoci a zánětlivá střevní onemocnění. 

Stimulují také regeneraci tkání a snižují vnímání bolesti (Tang et al., 2018). 
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3. OVLIVNĚNÍ PATOLOGICKÝCH STAVŮ 

Lokalizovaný akutní zánět je součástí normální ochranné odpovědi hostitele na infekci 

způsobenou mikrobiálními patogeny nebo poškozením tkáně. Přestože je tato zánětlivá reakce 

pro hostitele ochranná, může při nekontrolovaném působení způsobit celou řadu akutních, 

chronických zánětlivých onemocnění. Objev resolvinů, protektinů a maresinů má zvláštní 

význam, protože tyto lipidové proresoluční mediátory poskytly první molekulární základ 

pro mnoho zdravotních benefitů, které jsou přisuzovány omega-3 mastným kyselinám EPA 

a DHA. Tyto esenciální mastné kyseliny jsou dlouhodobě spojovány s příznivými účinky 

v prevenci různých nemocí, jako jsou kardiovaskulární choroby, revmatoidní artritida, diabetes, 

neurodegenerativní onemocnění (Serhan et Petasis, 2011). 

Během zánětlivé odpovědi se biosyntéza lipidových mediátorů časem zvyšuje. 

Na počátku, během několika sekund a minut, jsou produkovány prozánětlivé mediátory 

prostaglandiny a  leukotrieny. Regulují edém v místě náboru neutrofilů. Časem (hodiny až dny) 

dochází ke zvýšení náboru monocytů a makrofágů. V pozdější době dojde ke změně tvorby 

mediátorů a dojde k produkci proresolučních mediátorů, které podporují resoluci zánětu. 

V případě, že proresoluční mediátory nejsou produkovány nebo jsou defektní, zůstává akutní 

zánětlivý stav nevyřešený a stupňuje se do stavu chronického zánětu (Serhan et Petasis, 2011). 

3.1.  Kardiovaskulární onemocnění 

Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí ve světě, 

v roce 2012 činila 17,5 milionů úmrtí. Dnes je všeobecně známo, že ateroskleróza je chronické 

onemocnění arteriální stěny, které je charakterizováno zvýšenou expresí adhezních molekul 

vaskulárních buněk, infiltrací monocytů a diferenciací makrofágů v subendoteliálním prostoru 

na pěnové buňky. Apoptóza pěnových buněk podporuje tvorbu nekrotického jádra. Ruptura 

plaků vystavuje tkáňový faktor faktoru VII v cirkulující krvi, což aktivuje kaskádu vnější 

koagulace a vytváří trombin, který přeměňuje fibrinogen na fibrin a vede ke vzniku sraženin, 

které mohou vést k trombóze a akutním koronárním syndromům (Elajami et al., 2016). 

V ateroskleróze jsou procesy jako efferocytóza a protizánětlivé signály alterovány, 

což společně s nekontrolovaným oxidačním stresem vede k nekróze a poškození cévní tkáně. 

Obecně mají lipidové proresoluční mediátory za úkol podporovat clearence apoptických buněk, 

potlačovat oxidační stres, opravovat poškození tkáně způsobem, který neohrožuje obranné 

mechanismy hostitele. Proto mohou být lipidové proresoluční mediátory ideální strategií 
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pro potlačení maladaptivních procesů spojených s aterosklerózou a léčbu kardiovaskulárních 

onemocnění a souvisejících rizikových faktorů (Heinz et al., 2017). 

3.1.1. Ateroskleróza 

Ateroskleróza je chronický zánět arteriální cévní stěny, který vede k závažným 

klinickým komplikacím. U pokročilé aterosklerózy selhává řada mechanismů zapojených 

do resoluce zánětu, jako je kontinuální nábor zánětlivých leukocytů, který je doprovázen 

proliferací makrofágů, jejichž fenotyp vykazuje prozánětlivé vlastnosti a brání efferocytóze. 

Současné zvýšení množství apoptických buněk vytváří nekrotické jádro, po kterém následuje 

ztenčení vláknitého povrchu plaku, což zvyšuje zranitelnost plaku a může vést k jeho prasknutí 

(Viola et al., 2016). 

Jeden z prvních poznatků o úloze proresolučních lipidových mediátorů v ateroskleróze 

pocházel ze studie Brezinski a kol. z roku 1992, ve které uvedli, že angioplastiky zvyšují 

hladiny lipoxinů v krvi ve věnčitých tepnách lidí (Brezinski et al., 1992). Na základě 

pozorování vývoje aterosklerózy na zvířecích modelech, bylo zjištěno, že aterogeneze 

je významně snížena u králíků, kteří nadměrně exprimují enzym 15-LO, který je klíčový 

pro biosyntézu lipidových proresolučních mediátorů (Fredman et Spite., 2017). 

Nejčastější důkazy o úloze lipidových proresolučních mediátorů v ateroskleróze byly 

nalezeny u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, kteří podstoupili perkutánní 

transluminální angioplastiku, která vykazovala intrakoronární uvolňování peptidoleukotrienů 

a LXA4 distálně od místa plaku a po ruptuře plaku. Dále bylo zjištěno, že u pacientů 

podstupujících terapii aspirinem došlo ke zvýšení koncentrace těchto sloučenin 

(Kasikara et al., 2018). 

Specifický význam lipidových proresolučních mediátorů produkovaných 

lipoxygenázovými cestami se soustředí především na stabilitu plaku a podtrhuje terapeutický 

potenciál lipidových proresolučních mediátorů v ateroskleróze. Kromě deficitu lipidových 

proresolučních mediátorů, který způsobuje deficit resoluce a podporuje tvorbu plaků, byla 

v lidských karotických placích identifikována zranitelnost vůči následnému prasknutí plaku 

tam, kde byl poměr RvD1:LTB4 výrazně snížen.  Podávání RvD1 myším, které byly krmeny 

stravou s vysokým obsahem tuků, zlepšilo poměr RvD1:LTB4 k méně pokročilým plakům 

s větší stabilitou. Dále se ukázalo, že lipoxinová podskupina rodiny lipidových proresolučních 

mediátorů má význam pro stabilitu plaku. Aspirinem vyvolaný lipoxin stimuluje 

formylpeptidový receptor FPR2, čímž dojde ke snížení infiltrace makrofágů a apoptických 

buněk a k zastavení pokročilé nekrózy plaků (Satish et Agrawal, 2018). 
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Salic a kol. ve své studii na myších s prokázanou progresivní aterosklerózou, kterým byl 

orálně podáván RvE1 denně po dobu 16 týdnů, pozorovali vývoj aterosklerotické léze. Ve své 

studii zjistili, že RvE1 snížil celkovou plochu lézí o 35 % a převažoval mírný typ 

aterosklerotických lézí (typ I) oproti závažnějších typů lézí (typ IV a V). RvE1 neměl žádný 

účinek na hladinu cholesterolu v plazmě, což kontrastuje s atorvastatinem, který byl použit jako 

aktivní srovnávací látka. Atorvastatin snížil koncentraci cholesterolu v plazmě o 18 %, 

ale neměl žádný vliv na zmenšení plochy a závažnosti aterosklerotických lézí. Kombinovaná 

léčba RvE1 a atorvastatinem způsobila zmenšení plochy aterosklerotické léze až o 51 % 

se zachováním závažnosti lézí (Salic et al., 2016).  

3.1.2. Infarkt myokardu 

Ischémie může vést k poškození tkáně, která vyvolá zánětlivou odpověď. Během tohoto 

procesu polymorfonukleární leukocyty infiltrují do místa lézí a produkují reaktivní 

formy kyslíku a další mediátory, které poškozují zdravou tkáň. Během ischémie je důležitá 

ochrana zdravých tkání regulací náboru polymorfonukleárních leukocytů a jejich 

odstraňování. Specializované proresoluční mediátory podporují oba tyto procesy 

(Fredman et Spite, 2017). 

Kain a kol. ve své studii zkoumali účinky exogenního podání RvD1 myším, které byly 

podrobeny chirurgické ligaci levé přední sestupné koronární tepny k indukci infarktu 

myokardu. Podání RvD1 snížilo hypertrofii levé komory a snížilo přechodné změny po infarktu 

myokardu. Pro hodnocení účinků RvD1 na funkci levé komory Kain a kol. provedli 

echokardiografické měření, které ukázalo, že myši ošetřené RvD1 vykazovaly nižší dilataci levé 

komory (Kain et al., 2015). 

První akcí RvD1 je zachovat sníženou produkci monocytů ve slezině, protože 

metabolická aktivita sleziny po infarktu myokardu přispívá k rozvoji chronického srdečního 

selhání. Další působení RvD1 je snížení množství neutrofilů a zvýšení hladiny proresolučních 

lipidových mediátorů. Ve slezině jsou neutrofily lokalizovány kolem B-lymfocytů, 

aby pomohly jejich aktivaci v reakci na poranění způsobené infarktem myokardu. RvD1 

reguluje aktivaci B-lymfocytů, čímž stimuluje obranný mechanismus. Třetí účinek RvD1, 

identifikovaný ve studii Kain a kol. je, že zkracuje akutní prozánětlivé okno. RvD1 snížil nábor 

neutrofilů ve slezině a levé komoře, což se časově shoduje se sníženou produkcí prozánětlivých 

cytokinů, jako je TNF-α, IL-1β, IL-6. Čtvrtým účinkem RvD1 po infarktu myokardu 

je clearance makrofágů a exprese resolučního makrofágového fenotypu. Pátým účinkem RvD1 

je snížení exprese fibrotických genů jako je colla1 a coll2a1. RvD1 také podporuje syntézu 
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LXA4. Závěrem této studie je, že RvD1 má vysoký potenciál v omezení, srdeční 

remodelace, čímž je schopen oddálit progresi srdečního selhání po infarktu myokardu (Kain 

et al., 2015). 

3.1.3. Neointimální hyperplázie 

Důsledkem omezené stability aterosklerotického plaku může dojít k akutním 

trombotickým událostem, které se projevují v různých vaskulárních patologiích. Neointimální 

hyperplazie zahrnuje proliferaci fibroblastů a buněk hladkého svalstva ve vnitřní stěně arterií 

a vén s ukládáním extracelulární matrice. Zesílená intimální vrstva redukuje luminální oblast 

cévy. Předpokládá se, že fenotypový přechod buněk hladkého svalstva z diferencovaného 

kontraktilního typu na nediferencovaný typ s vysokou proliferací je základem expanze 

neointimální hyperplázie (Satish et Agrawal, 2018). 

Akagi a kol. ve své studii zkoumali vliv RvD2 a MaR1 na neointimální hyperplázii 

na myších modelech. Podávání RvD2 a MaR1 zmírnilo neointimální hyperplázii a remodelaci 

cév v myším modelu arteriálního poškození. Byl prokázán snížený nábor neutrofilů a monocytů 

a zvýšená polarizace M2 makrofágů v tepnách ošetřených myší. Tato in vitro studie naznačuje, 

že proresoluční lipidové mediátory mají přímý vliv na vaskulární buňky hladkého svalstva 

a snižují produkci reaktivních forem kyslíku indukovaných TNF-α (Akagi et al., 2015). 

3.1.4. Trombóza 

Trombocyty jsou hlavní součástí koagulačního systému, v odezvě na poškození cévní 

stěny jsou rychle aktivovány, aby došlo k obnovení fyzické bariéry. Stejně jako regulace náboru 

leukocytů musí být aktivace trombocytů kontrolována, aby nedošlo k dalšímu poškození 

organismu. Agregace destiček a následná trombóza je spojena s aterogenezí a je příčinou 

klinických projevů aterosklerózy, ischemické cévní mozkové příhody a infarktu myokardu 

(Sansbury et Spite, 2016) 

Lipidové proresoluční mediátory mají roli i v regulaci a aktivaci trombocytů. 

Fredman a kol. ve své studii uvedli, že RvE1 reguluje agregaci trombocytů stimulovanou 

ADP, ale nikoliv agregaci trombocytů stimulovanou kolagenem. RvE1 reguluje aktivaci 

trombocytů, stimulovanou adenosindifosfátem (ADP), snížením mobilizace P-selektinu 

a zesílení polymerace trombocytů, aniž by vyvolal mobilizaci intracelulárního Ca2+. Lidské 

trombocyty nesou receptor ChemR23 pro RvE1. Fredman a kol. testovali, zda akce RvE1 

v regulaci ADP odpovědi byly zprostředkovány tímto receptorem. RvE1 rekombinantní lidské 

ChemR23 interakce jsou vyžadovány ke snížení ADP stimulované polymerace aktinu 

(Fredman et al., 2010). 
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Bohr a kol. v modelu popálenin myší zjistili, že léčba RvD2 zabraňuje sekundární 

trombóze hluboké dermální vaskulární sítě a následné dermální nekróze (Bohr et al. 2013). 

V další studii Elajami a kol. zjistili, že lipidové proresoluční mediátory zvyšují absorpci 

krevních sraženin makrofágy, což naznačuje, že lipidové proresoluční mediátory můžou hrát 

roli při remodelaci sraženin (Elajami et al., 2016).  

3.1.5. Aneurysma 

Zánět arteriálních stěn může vést ke vzniku život ohrožujících aneurysmat jako 

je aneurysma břišní aorty. Aneurysma břišní aorty je kardiovaskulární onemocnění, 

které je spojeno se zánětem, tvorbou reaktivních forem kyslíku, zvýšenou aktivitou matricové 

metaloproteinázy, destrukcí elastinu a kolagenu a dilatací aorty (Wales et al., 2014). 

Při vzniku aneurysmatu břišní aorty hrají roli prozánětlivé cytokiny jako je IL-1β 

a makrofágový chemotaktický protein 1 (MCP-1). Pope a kol. ve své studii prokázali, 

že RvD1 a RvD2 inhibovaly vznik aneurysmatu břišní aorty. Kromě změn velikosti 

aneurysmatu vedlo ošetření resolviny ke snížení IL-1β a MCP-1. Předběžné ošetření RvD2 

vedlo ke zvýšené expresi IL-10, který je obecně považovaný za protizánětlivý cytokin. Dále 

bylo prokázáno, že resolviny řady D změnily expresi makrofágů směrem k protizánětlivému 

fenotypu M2. Tato studie má několik omezení. Velké zvířecí modely aneurysmatu břišní aorty 

jsou omezené, zánětlivý proces, který vede k tvorbě aneurysmatu u lidí, je mnohem 

chroničtější. Závěrem studie Pope a kol. je, že resolviny řady D jsou novým kandidátem 

pro nechirurgickou léčbu lidského aneurysmatu břišní aorty. Je ale nutné další zkoumání jejich 

účinků na lidech (Pope et al., 2016). 

3.2.  Diabetes mellitus 

Mezi metabolická onemocnění patří diabetes mellitus. Je to metabolická porucha 

glukózové homeostázy a klasifikuje se jako diabetes mellitus 1. typu (T1DM), diabetes mellitus 

2. typu (T2DM) a další, jako např. gestační diabetes. T1DM je způsobena autoimunitní 

destrukcí beta-buněk slinivky břišní, dochází ke vzniku inzulín deficitního stavu, kdy jsou 

pacienti závislí na exogenní dodávce inzulínu. U T2DM dochází k periferní inzulínové 

rezistenci v kosterním svalu, tukové tkáni a játrech. S diabetem souvisejí chronické 

mikrovaskulární (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie) a makrovaskulární komplikace 

(ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a periferní vaskulární 

onemocnění, která vedou k amputacím) (Börgeson et Godson, 2012). 
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3.2.1. Diabetes mellitus 2. typu 

Diabetes mellitus 2. typu je metabolická porucha, která je charakterizována sníženou 

absorpcí glukózy stimulovanou inzulínem, hyperglykémií a progresivním selháním 

pankreatických β-buněk v produkci dostatečného množství inzulínu. Nadměrná výživa 

způsobuje buněčný stres včetně stresu endoplazmatického retikula, oxidačního stresu, depozice 

amyloidu v pankreatu, ektopického ukládání lipidů, lipotoxicity a glukotoxicity, což vede 

k inzulínové rezistenci a dysfunkci β-buněk.  Všechny buněčné stresy zabraňují vymizení 

zánětu a obnovení homeostázy (Sima et al., 2018). 

Nevyřešený zánět v tukové tkáni obézních je spojen s narušenou biosyntézou 

protizánětlivých mediátorů. Nízké hladiny lipidových proresolučních mediátorů byly nalezeny 

v tukové tkáni pacientů s metabolickým syndromem a ve zvířecích modelech inzulínové 

rezistence. Protože jsou lipidové proresoluční mediátory syntetizovány lokálně a působí 

autokrinně a parakrinně, jejich nedostatek v tukové tkáni může být důsledkem nedostatku 

omega-3 polynenasycených mastných kyselin. Porucha produkce lipidových proresolučních 

mediátorů jinými tkáněmi byla spojena s T2DM, což naznačuje deficit u všech metabolických 

tkání (White et al., 2010). 

U myšího modelu chronické hyperglykémie došlo k vzniku hyperadhezivního fenotypu 

polymorfonukleárních leukocytů, což vedlo ke zvýšené marginaci. Přestože RvE1 snížil 

marginaci v drobných cévách periodontu a nábor leukocytů, měl nízkou účinnost. 

To naznačuje, že chronická hyperglykémie má negativní dopad na receptory RvE1 

(Sima et al., 2018). Bylo zjištěno, že T2DM ovlivňuje fenotypovou expresi receptoru ERV1 

na neutrofilech. Ve studii Freire a kol. bylo zjištěno, že exprese ERV1 u zdravých lidských 

neutrofilů je nízká a signalizace zprostředkovaná přes leukotrienový receptor B4 1. typu BLT1 

je dominantní. Neutrofily izolované z lidí s T2DM exprimují zvýšeně ERV1 na svém povrchu, 

zatímco signalizace prostřednictvím BLT1 je výrazně snížena (Freire et al., 2017). Nadměrná 

exprese receptoru ERV1 snižuje infiltraci polymorfonukleárních leukocytů pomocí resolučních 

makrofágů (Sima et al., 2018). 

Ve studii Börgeson a kol. byla uvedena role LXA4 při zánětu tukové tkáně, kde bylo 

potvrzeno, že LXA4 zvyšuje expresi glukózového transportéru (GLUT-4) a receptoru substrátu 

inzulínu (IRS-1) s obnovením citlivosti na inzulín v tkáni. Dále LXA4 snižuje sekreci IL-6 

se zvýšenou produkcí IL-10, který negativně koreluje s T2DM, protože zeslabuje sekreci MCP-

1 a podporuje expresi GLUT-4 a IRS-1. To koreluje s obnovenou aktivací proteinkinázy B, 

což je nezbytné pro translokaci GLUT-4 receptoru z cytosolu na plazmatickou membránu 

v adipocytech (Börgeson et al., 2012). Kromě toho LXA4 inhiboval produkci TNF-α 
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makrofágy, protože inhibuje absorpci glukózy v adipocytech. Podání intraperitoneální injekce 

RvE1 nebo obohacená strava na omega-3 PUFA měly vliv na zvýšení exprese GLUT-4 a IRS-

1 (Börgeson et Godson, 2012). Ve studii Hellmann a kol. bylo zjištěno, že RvD1 snižuje 

akumulaci serin/threonin kinázy a zlepšuje citlivost na inzulín a současně snižuje hladinu 

glukózy v krvi nalačno u diabetických myší, dále došlo ke zvýšení poměru makrofágů 

M2 ku M1. RvD1 vedl ke zvýšení cirkulujícího adiponektinu a aktivované proteinové kinázy. 

Studie také uvádí jako další účinek RvD1 snížení IL-6, který potlačuje účinky adiponektinu 

v adipocytech. Obnovení hladiny adiponektinu zvyšuje citlivost na inzulín 

(Hellmann et al., 2011). 

3.2.2. Diabetická retinopatie a makulární edém 

Diabetická retinopatie je mikrovaskulární komplikace diabetu, charakterizovaná 

progresivními změnami v mikrovaskulatuře, které vedou k retinální ischemii, neovaskularizaci, 

změněné permeabilitě sítnice a makulárnímu edému. Za patologických podmínek diabetické 

retinopatie dochází k porušení hematoretinální bariéry v důsledku přítomnosti zvýšených 

hladin faktorů vaskulární permeability ve sklivci oka, to vede ke zvýšenému přestupu albuminu 

do sítnice a akumulaci tekutin, což má za následek makulární edém. Zásadní roli ve vzniku 

diabetické retinopatie hraje hyperglykémie, indukovaná produkce reaktivních forem 

kyslíku a tvorba konečných produktů pokročilé glykace (AGE). Tvorba AGE a aktivace 

proteinkinázy C se podílí na aktivaci prozánětlivých mediátorů jako je NF-κB, cytokinů 

a chemokinů TNF-α, IL-6 a IL-1 (De  Gaetano et al., 2018). Cévní endoteliální růstový faktor 

(VEGF) je silný mediátor vaskulární permeability v sítnici. Jeho zvýšená produkce 

Müllerovými buňkami byla nalezena u pacientů s diabetickou retinopatií a hodnoty VEGF a IL-

6 významně korelovaly se závažností makulárního edému (Das et al., 2013). 

PUFA, které jsou ve velkém množství obsaženy v sítnici, mají vliv na vývoj a progresi 

diabetické retinopatie. EPA inhibuje mezibuněčnou komunikaci indukovanou hypoxií 

potlačením tyrosinkinázy a zeslabuje proliferaci endoteliálních buněk indukovanou VEGF. 

Bylo prokázáno, že LX inhibuje proliferaci endoteliálních buněk, které jsou stimulovány 

VEGF. Aspirinem vyvolaný lipoxin navíc inhiboval chemotaxi endoteliálních buněk 

indukovanou VEGF. Podobné antiangiogenní působení prokázaly resolviny a protektiny 

(Das et al., 2013).  

Důležitým faktorem v patogenezi diabetické retinopatie je rovnováha mezi TNF-α 

a RvD1. Zvýšená exprese TNF-α potlačuje expresi RvD1. Při použití modelu uveitidy bylo 

prokázáno, že topická oční aplikace RvD1 snižuje hladiny TNF-α, což vedlo ke zlepšení 
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výsledku onemocnění. Podobně to bylo v diabetickém myším modelu, kde byla exprese RvD1 

zvýšena snížením TNF-α po léčbě etanerceptem, což vedlo ke snížení patologické angiogeneze 

sítnice a ochraně před retinopatií (Shi et al., 2016). 

Bylo prokázáno, že RvD1 snižuje angiogenezi a chrání před retinopatií, 

Shi a kol. ve své studii hledali potenciální mechanismus, pomocí kterého by vasoaktivní 

intestinální peptid mohl zprostředkovávat své proresoluční účinky a vzájemné působení 

s RvD1. Hyperglykémie snižuje hladinu RvD1 v lidských endoteliálních buňkách sítnice, 

ošetření vasoaktivním intestinálním peptidem zvýšilo produkci RvD1 i po vysoké expozici 

glukóze. Kromě toho byla po ošetření vasoaktivním instestinálním peptidem částečně obnovena 

exprese receptoru ALX/FPR2 a GPR32, která byla zredukována hyperglykémií. Oba tyto 

RvD1 receptory jsou důležité při řešení akutního zánětu zprostředkováním náboru 

polymorfonukleárních leukocytů (Shi et al., 2016). 

Intravitreální podání lipoxinů, resolvinů a protektinů nebo jejich syntetických anologů 

v kombinaci s anti-TNF a anti-VEGF protilátkou by mohlo být prospěšné při léčbě diabetické 

retinopatie a makulárního edému. Protože lipoxiny, resolviny a protektiny jsou přirozeně 

se vyskytující lipidové molekuly, mohou rychle a konkrétně působit na retinální buňky 

(Das et al., 2013). 

3.2.3. Diabetická nefropatie 

Diabetes mellitus 2. typu je hlavní příčinou selhání ledvin, právě diabetická nefropatie 

se vyvíjí u 25 – 40 % diabetických pacientů a je hlavní příčinou chronického onemocnění 

ledvin. Diabetická nefropatie je charakterizována spojením zánětlivých, metabolických 

a hemodynamických faktorů. Zánět způsobuje glomerulosklerózu, tubulární atrofii, poškození 

renální vaskulatury a fibrózu. K akumulaci renální matrix dochází v reakci na parakrinní 

a autokrinní mediátory, které jsou produkovány rezidentními a infiltrujícími buňkami, jako jsou 

mesangiální buňky a makrofágy. Makrofágy zvyšují produkci reaktivních forem kyslíku, 

prozánětlivých cytokinů a profibrotických růstových faktorů, které přispívají k tvorbě 

myofibroblastů (Börgeson et Godson, 2012). 

Brennan a kol. ve své studii prokázali ochranné účinky lipoxinů na onemocnění ledvin 

v myším modelu diabetu. Kromě endogenního LXA4 byl zkoumán potenciál syntetického 

benzo-LXA4. V této studii analog benzo-LXA4 vykazoval podobné účinky jako 

LXA4 a v některých situacích se ukázal účinnější než nativní sloučenina. LX potlačily 

poškození ledvin vyvolané diabetem, což dokázalo snížení albuminurie a také zmírnily zvětšení 

ledvin, které bylo pozorováno u diabetických zvířat. LX také zeslabovaly glomerulární expanzi 
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a ukládání mezangiální matrice. Ošetření LXA4 snížilo expresi kolagenu v glomerulech a léčba 

pomocí LX snížila genovou expresi markerů fibrózy. LX zeslabil odpověď mezangiálních 

a epiteliálních buněk na růstové faktory, jako je růstový faktor z trombocytů (PDGF) 

a transformující růstový faktor β (TGF-β). Odpověď na PDGF byla snížena aktivací 

tyrosinkinázy přes receptor ALX/FRP2 a TGF-β prostřednictvím let-7 miRNA, která působí 

na receptor TGF-β 1 (Brennan et al., 2018). Zvířata ošetřená LX vykazovala snížené 

koncentrace prozánětlivých cytokinů IFN-γ a TNF-α a zvýšené koncentrace IL-10, 

LX také inhibují produkci reaktivních forem kyslíku (Börgeson et Godson, 2012).  
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ZÁVĚR 

Nejstarší skupinou lipidových proresolučních mediátorů jsou lipoxiny, které byly 

objeveny Serhanem a Samuelssonem v roce 1984. Dnes už známe i další skupiny, 

a to resolviny, protektiny, maresiny, jejich aspirinem vyvolané analogy a konjugáty, 

které vznikají při regeneraci tkání.  

Prekurzorem pro syntézu lipidových proresolučních mediátorů jsou polynenasycené 

mastné kyseliny, které jsou dlouhodobě spojovány s příznivými účinky v prevenci různých 

onemocnění. Lipidové proresoluční mediátory jsou charakteristické svými protizánětlivými 

účinky a podpořením resoluce zánětu. 

Na začátku zánětlivé odpovědi dochází k produkci prozánětlivých mediátorů, 

které vznikají z kyseliny arachidonové. Pro vymizení akutní zánětlivé odpovědi je důležité 

přepnutí třídy mediátorů a produkce lipidových proresolučních mediátorů, které snižují 

produkci prozánětlivých cytokinů jako je IL-1, IL-6, TNF-α a NF-κB, regulují oxidační stres 

a zvyšují clearence neutrofilů a makrofágů z místa zánětu. Tyto proresoluční akce jsou 

zprostředkovány prostřednictvím receptorů spojených s G-proteiny, které jsou exprimovány 

na cílových buňkách. Pokud tyto obranné mechanismy selžou, nastává nekontrolovatelné 

působení prozánětlivých mediátorů, dochází k nekróze tkáně a chronickému zánětu. 

Dnes je v zájmu vědců hledání terapeutického potenciálu lipidových proresolučních 

mediátorů v léčbě civilizačních chorob jako jsou kardiovaskulární onemocnění, diabetes 

mellitus a mnoho dalších. Na zvířecích modelech je hojně testován vliv suplementace 

lipidových proresolučních mediátorů. RvE1 snížil plochu lézí u aterosklerózy, RvD2 a MaR1 

zmírnil neointimální hyperplázii a remodelaci cév snížením náboru neutrofilů, monocytů 

a snížením produkce reaktivních forem kyslíku. Lipidové proresoluční mediátory zvyšují 

absorpci krevních sraženin makrofágy, což může mít terapeutický potenciál při remodelaci 

krevních sraženin v cévách. 

Lipidové proresoluční mediátory mají terapeutický potenciál v boji s civilizačními 

chorobami. Je však důležité provést další studie pro pochopení způsobu signalizace 

a charakterizovat typy receptorů pro optimalizaci farmakokinetiky exogenního podání 

lipidových proresolučních mediátorů. 
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