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ÚVOD 

 

Kardiovaskulárne ochorenia predstavujú najčastejšiu príčinu morbidity 

a mortality v rozvinutých a rozvojových krajinách. Podľa údajov WHO v roku 2008 

kardiovaskulárne ochorenia spôsobili úmrtie cca 17 miliónov ľudí, pričom do roku 2030 

sa očakáva zvýšenie tohto čísla až na 25 miliónov  [196].  

Hlavnou príčinou vzniku kardiovaskulárnych ochorení je ateroskleróza. Ide 

o komplikovaný a viacstupňový proces, ktorého presná etiológia nie je doteraz celkom 

známa. Ateroskleróza spôsobuje poškodzovanie artérií, čo vedie postupne 

k zmenšovaniu ich lúmenu, a tým k zníženiu zásobenia tkanív kyslíkom 

nachádzajúcich sa za stenózou. Akútnu komplikáciu chronického procesu 

aterosklerózy predstavuje aterotrombóza, kde nastane poškodenie – ruptúra – 

aterosklerotického plátu, pričom na poškodené miesto nasadne trombus, ktorý môže 

obliterovať celý cievny lumen a viesť k nekróze tkaniva postihnutého ischémiou. Medzi 

orgány a tkanivá najčastejšie postihnuté aterotrombózou patria myokard, mozog 

a dolné končatiny [69]. 

Za fyziologických okolností bunky cievneho endotelu produkujú rôzne 

parakrinné faktory, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii vaskulárnej homeostázy. 

Medzi najdôležitejšie z týchto faktorov patrí tzv. relaxačný faktor odvodený od endotelu 

(endothelium derived relaxing factor, EDRF), o ktorom sa neskôr zistilo, že je totožný 

s molekulou oxidu dusnatého (NO). NO je v cievach produkovaný enzýmom 

nazývaným endoteliálna NO syntáza (eNOS) a v cievach spôsobuje vazodilatáciu, 

zabraňuje oxidácii LDL cholesterolu a proliferácii hladkých svalových buniek ciev, 

inhibuje agregáciu trombocytov a taktiež znižuje expresiu prozápalových génov, ktoré 

sú spoluzodpovedné za rozvoj aterosklerózy [56]. 

V prítomnosti kardiovaskulárnych rizikových faktorov dochádza k poškodeniu 

funkcie endotelu, vzniká tzv. endotelová dysfunkcia. Jedným z kľúčových momentov 

endotelovej dysfunkcie je znížená dostupnosť NO. Existuje veľké množstvo dôkazov, 

že oxidačný stres – nerovnováha medzi prooxidačne pôsobiacimi molekulami 

a antioxidantmi – významne prispieva k endotelovej dysfunkcii. Väčšinu 

prooxidačných molekúl predstavujú tzv. reaktívne formy kyslíka (ROS), čo sú 

radikálové a neradikálové molekuly vzniknuté postupnou redukciou molekuly kyslíka, 

produkované organizmom v mitochondriách a taktiež niektorými špecializovanými 

enzýmami (NADPH oxidáza, xantínoxidáza a iné). Superoxidový anión znižuje 



biologickú dostupnosť NO jeho inaktiváciou, peroxid vodíka a najmä hydroxylový 

radikál môžu spôsobovať oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a nukleových 

kyselín. Navyše, ROS prispieva k dysfunkcii endotelu porušením funkcie enzýmu 

eNOS, ktorý potom namiesto NO proxiduje ďalší superoxid. Z hľadiska aterosklerózy 

je obzvlášť dôležité poškodenie malých denzných LDL častíc, z ktorých vznikajú 

oxidované LDL častice, schopné spúšťať proces aterosklerózy prenikaním do intimy 

ciev a kumuláciou v makrofágoch za vzniku tzv. penových buniek. Preto oxidačný stres 

predstavuje významný príspevok k rozvoju endoteliálnej dysfunkcie a následne 

i aterosklerózy [69, 192].  

Reaktívne formy kyslíka však majú v organizme aj dôležité fyziologické úlohy. 

ROS produkované fagocytujúcimi bunkami (polymorfonukleárne leukocyty, makrofágy 

a ďalšie) sa podieľajú na zničení fagocytovaného materiálu, najmä baktérií a iných 

mikroorganizmov. Superoxid a peroxid vodíka tiež fungujú ako signálne molekuly na 

bunkovej úrovni. Vazokonstrikčný účinok angiotenzínu II je mediovaný cez NADPH 

oxidázu, ktorá produkuje superoxid. Vzniknutý superoxid sa premieňa na peroxid 

vodíka, ktorý difunduje cez bunkové membrány a následne odovzdáva signál hladkým 

svalovým bunkám ciev na vykonanie kontrakcie. ROS taktiež cez reguláciu aktivity 

proteín-fosfatáz a proteín-kináz vplývajú na bunkový cyklus, prežívanie a apoptózu 

[49, 50].  

Ochranu organizmu pred nadmerným pôsobením ROS majú za úlohu 

antioxidanty. Existujú dva základné typy antioxidantov: vysokomolekulárne 

a nízkomolekulárne. Medzi vysokomolekulárne antioxidanty patria špecializované 

antioxidačné enzýmy (kataláza, superoxid-dizmutáza, glutatión-peroxidáza a iné), 

proteíny schopné vychytávať atómy kovov (laktoferín, transferín, feritín 

a ceruloplazmín) a ďalšie proteíny vyskytujúce sa vo väčšom množstve, schopné 

svojím „obetovaním sa“ inaktivovať prooxidačné molekuly (albumín, hemoglobín). K 

nízkomolekulárnym antioxidantom zaraďujeme niektoré vitamíny (kyselinu askorbovú, 

tokoferol a ubichinón), bunkové tioly glutatión a kyselinu alfa-lipoovú, niektoré prírodné 

látky (karotenoidy a flavonoidy). Antioxidačné vlastnosti má aj produkt purínového 

metabolizmu – kyselina močová [49, 50].  

Glutatión (GSH) je tripeptid, široko rozšírený v živočíšnych a rastlinných 

tkanivách a mikroorganizmoch. Fyziologicky sa v bunkách vyskytuje vo vysokých 

koncentráciách (0,1–10 mM), a preto je najčastejšie sa vyskytujúcim intracelulárnym 

tiolom. S relatívnou molekulovou hmotnosťou 307 Da patrí k najdôležitejším 



nízkomolekulovým peptidom. Vo väčšine buniek je v GSH obsiahnutých viac ako 90% 

síry, ktorá nie je viazaná v proteínoch [127]. Glutatión sa priamo alebo nepriamo 

zúčastňuje mnohých biologických procesov, zahrňujúcich syntézu proteínov a DNA, 

transport látok, reguláciu aktivity enzýmov, metabolizmus a ochranu buniek [163]. 

Multifunkčné vlastnosti glutatiónu odrážajú rastúci záujem o túto dôležitú molekulu pri 

výskume takých rôznych odvetví ako sú mechanizmy účinku enzýmov, biosyntéza 

makromolekúl, intermediárny metabolizmus, metabolizmus xenobiotík, účinky 

radiácie, kyslíková toxicita, nádorové bujnenie, transport, imunita, endokrinológia, 

metabolizmus environmentálnych toxínov a starnutie [127]. 

 Veľké množstvo údajov o účasti oxidačného stresu pri rozvoji aterosklerózy 

viedlo k myšlienke nefarmakologického i farmakologického ovplyvnenia ROS s cieľom 

zabránenia poškodzovania biologických molekúl, najmä lipidov. Účinnosť 

nefarmakologických opatrení bola preukázaná v retrospektívnych aj prospektívnych 

sledovaniach, avšak nie je jednoduché ich dosiahnuť na populačnej úrovni. 

Farmakologické ovplyvnenie oxidačného stresu bolo spočiatku zamerané na zvýšenie 

množstva antioxidantov, resp. ich prekurzorov v organizme. Napriek pozitívnym 

výsledkom z menších štúdií však bolo vo veľkých randomizovaných štúdiách 

preukázané, že suplementácia antioxidantmi neviedla k redukcii výskytu 

kardiovaskulárnych príhod. V niektorých štúdiách dokonca podávanie vitamínu E 

viedlo k zhoršeniu stavu oproti podávaniu placeba. Významný úspech v boji 

s oxidačným stresom sa podarilo dosiahnuť zavedením hypolipidemickej liečby (najmä 

statínov), ktorá znížením množstva lipidového substrátu zabraňuje oxidácii lipidov 

a tým prispieva k zníženiu kardiovaskulárnej morbidity aj mortality.  

 



1 DEFINÍCIA A MECHANIZMUS OXIDAČNÉHO STRESU  

 

Oxidačný stres je definovaný ako stav, pri ktorom dochádza k prevahe 

prooxidačných látok (faktorov) nad antioxidantmi. Táto prevaha môže nastať 

nadmernou tvorbou alebo prísunom prooxidačne pôsobiacich látok (prípadne ich 

lokálnym nahromadením), alebo zlyhaním obranných – antioxidačných mechanizmov. 

Následkom dlhodobého pôsobenia oxidačného stresu môže byť poškodenie biologicky 

dôležitých molekúl a štruktúr a následne smrť bunky či organizmu. Avšak tento 

zjednodušený pohľad na oxidačný stres dnes je potrebné korigovať, nakoľko bolo 

preukázané, že oxidačný stres je dôležitou súčasťou života všetkých organizmov. 

 

 

1.1 Prooxidačné faktory 

 

Medzi prooxidačné faktory patria všetky molekuly, ktoré sú schopné spôsobiť 

oxidáciu iných látok. Zaraďujeme medzi ne najmä radikály – molekuly ktoré obsahujú 

nespárené elektróny a taktiež aj molekuly, ktoré sú schopné produkovať radikály, 

alebo svojím katalytickým účinkom napomáhať produkcii radikálov.  

Radikály boli jednými z prvých známych prooxidačných faktorov. Dnes je však 

známe, že okrem radikálov však existuje mnoho ďalších molekúl, ktoré vykazujú 

prooxidačné vlastnosti, preto v súčasnosti dávame prednosť názvu reaktívne formy (z 

anglického reactive species). Tieto delíme podľa najdôležitejšieho atómu v nich na 

reaktívne formy odvodené od kyslíka, od dusíka a ostatné. Medzi prooxidačné faktory 

môžeme zaradiť aj fyzikálno-chemické procesy, ktoré katalyzujú radikálový rozklad 

molekúl (ultrafialové a iné ionizujúce žiarenie). 

 

 

1.1.1 Reaktívne formy odvodené od kyslíka (reactive oxygen species, ROS) 

 

Reaktívne formy odvodené od kyslíka tvoria najväčšiu a najdôležitejšiu skupinu. 

Patria sem molekuly radikálového (hydroxylový radikál HO·, superoxidový anión O2
-) 

a neradikálového typu (peroxid vodíka H2O2, organické peroxidy). Superoxidový anión, 

peroxid vodíka a hydroxylový radikál vznikajú postupnou redukciou molekuly kyslíka 

O2 štyrmi elektrónmi.  
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Dokonca aj samotná molekula kyslíka, ako možno vidieť v uvedenej reakcii, 

obsahuje dva nespárené elektróny, čo znamená, že sa v skutočnosti jedná sa 

o biradikál. Oba nespárené elektróny môžu existovať v troch rôznych konfiguráciách 

(Obr. 1). Najstabilnejšiu konfiguráciu predstavuje obr. 1a, tzv. tripletový kyslík, kde oba 

nespárené elektróny majú rovnaký spin, ostatné dve konfigurácie (Obr. 1b,c) 

predstavujú tzv. singletový kyslík, kde oba nespárené elektróny majú rôzny spin. 

Singletový kyslík je výrazne menej stabilný a preto zvýšene reaktívny [68].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Schéma orbitalovej štruktúry tripletového a singletového kyslíka.  

 

Radikálové molekuly (najmä hydroxylový radikál HO·) sú extrémne reaktívne 

a majú veľmi krátky polčas existencie. Tým je zároveň aj limitované miesto ich 

pôsobenia. Naopak stabilnejšie molekuly, ako peroxid vodíka, môžu prenikať cez 

bunkové membrány a miesto ich pôsobenia je širšie.  

Niektoré kovové prvky, pokiaľ sa vyskytujú vo voľnej forme, najmä železo, meď, 

mangán, kobalt, kadmium, chróm, nikel a zinok, sú schopné katalyticky stimulovať 

tvorbu a premenu reaktívnych kyslíkových molekúl. Peroxid vodíka reaguje vo 

Fentonovej reakcii s dvojmocným železom za vzniku hydroxylového radikálu [200].  
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Pri súčasnom výskyte superoxidu a peroxidu vodíka dochádza k ich vzájomnej 

reakcii za vzniku hydroxylového radikálu, avšak bez vhodného katalyzátora táto 

reakcia prebieha veľmi pomaly. Prítomnosť iónov trojmocného železa dokáže túto 

reakciu výrazne urýchliť (Haber-Weissova reakcia) [67, 200].  
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Reaktívne formy kyslíka však nie sú produkované len takýmito jednoduchými 

reakciami, na ich tvorbe sa podieľajú taktiež viaceré enzýmy a enzýmové systémy 

v bunkách organizmu. Z hľadiska množstva vyprodukovaných ROS medzi 

najvýznamnejšie patria NADPH-oxidáza, xantín-oxidáza, enzýmy mitochondriálneho 

dýchacieho reťazca a paradoxne aj endotelová NO-syntáza, keďže superoxid 

vyrobený NADPH oxidázou zároveň aktivuje xantín-oxidázu a spôsobuje rozpojenie 

podjednotiek NO-syntázy s následnou poruchou jej funkcie a syntézou superoxidu 

namiesto NO. Ďalšie potenciálne zdroje ROS, ako sú cytochróm-P450-

monooxygenáza, cyklooxygenáza a lipoxygenáza, pravdepodobne zohrávajú menej 

významnú úlohu v rozvoji kardiovaskulárnych ochorení [67, 200].  

 

 

1.1.2 Reaktívne formy odvodené od dusíka (reactive nitrogen species, RNS) 

 

Okrem reaktívnych foriem odvodených od kyslíka sa v organizme pri oxidačnom 

strese môže tvoriť nadmerné množstvo reaktívnych foriem odvodených od dusíka. 

Oxid dusnatý je taktiež molekula radikálového charakteru, produkovaná oxidáciou 

dusíka v guanidínovej časti molekuly L-arginínu, katalyzovanou enzýmom NO-syntáza 

[56]. NO má schopnosť veľmi rýchlo reagovať s reaktívnymi kyslíkovými molekulami 

(najmä superoxidovým aniónom) a v závislosti na prostredí môžu vznikať ďalšie 

reaktívne dusíkové molekuly ako nitrozóniový katión NO+, nitróniový katión NO2+, 

nitroxylový anión NO2
- alebo peroxonitritový anión ·ONOO-, ktorý sa môže ďalej 

premieňať na oxid dusičitý NO2 a hydroxylový radikál HO· (Obr. 2). Tieto sú schopné 

spúšťať ďalšie radikálové reakcie, ktoré môžu viesť k poškodeniu biologicky aktívnych 



molekúl (nitrozylácia proteínov a DNA). Niektoré fyziologické reakcie NO prebiehajú 

cez tvorbu medziproduktov ako sú S-nitrozyl-cysteín alebo S-nitrozyl-glutatión, ktorých 

molekuly majú taktiež radikálový charakter [191]. 

 

 

1.1.3 Ďalšie prooxidačné molekuly 

 

Ďalšiu skupinu prooxidačných faktorov tvoria organické zlúčeniny obsahujúce 

síru (cysteín, homocysteín a iné), ktorých oxidáciou vznikajú alkylsulfanylové radikály 

RS· [49, 50]. Enzým myeloperoxidáza katalyzuje reakciu peroxidu vodíka 

s chloridovým aniónom za vzniku kyseliny chlórnej, ktorá má zásadný význam pri 

inaktivácii patologických mikroorganizmov, ale aj poškodení tkanív pri autoimunitných 

ochoreniach [97]. Pri metabolizme tetrachlórmetánu v pečeni vzniká trichlórmetylový 

radikál Cl3C·, ktorý môže ďalej reagovať s kyslíkom za vzniku vysokoreaktívnych 

peroxylových radikálov. Tie zodpovedajú za vysokú toxicitu tetrachlórmetánu [49, 50].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Vzájomné reakcie medzi prooxidačnými faktormi. Podľa Ďuračková 2010 [48]. 
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1.2 Antioxidačné faktory 

 

Antioxidačné faktory tvoria protiváhu prooxidačným faktorom a chránia 

organizmus pred oxidačným stresom. Rozdeľujeme ich na preventívne antioxidanty, 

ktoré zabraňujú tvorbe voľných radikálov, vychytávače voľných radikálov (tzv. 

scavengery), ktoré odstraňujú už vzniknuté voľné radikály a reparačné enzýmy, ktoré 

vychytávajú a opravujú už poškodené molekuly. Podľa molekulovej hmotnosti delíme 

antioxidanty na nízkomolekulové a vysokomolekulové.  

Halliwell and Gutteridge definujú antioxidanty ako látky, prítomné v relatívne 

nízkych koncentráciách, schopné kompetitívne vstupovať do oxidačných reakcií a tým 

spomaliť, alebo zastaviť oxidáciu iných, biologicky dôležitých substrátov [68].  

 

Antioxidačne pôsobiace látky musia spĺňať nasledujúce kritériá: 

a. musia byť v organizme v dostatočnej koncentrácii, 

b. musia reagovať s voľnými kyslíkovými a dusíkovými radikálmi, 

c. výsledný produkt reakcie nesmie byť toxickejší ako odstraňovaný radikál. 

 

 

1.2.1 Nízkomolekulárne antioxidačné mechanizmy 

  

Do tejto skupiny zaraďujeme hydrofilné a lipofilné intracelulárne vyskytujúce sa 

látky, najmä glutatión, ubichinón a kyselinu alfa-lipoovú, z extracelulárnych 

antioxidantov najmä kyselinu askorbovú (vitamín C) a alfa-tokoferol (vitamín E). 

Taktiež sem zaraďujeme karotenoidy, flavonoidy, kyselinu močovú a mnohé iné látky.  

 

 

1.2.1.1 Glutatión 

 

Glutatión (GSH) je tripeptid, zložený z troch neesenciálnych aminokyselín 

glycínu, L-cysteínu a kyseliny L-glutámovej, obsahujúci γ-amidovú väzbu (Obr. 3). Je 

široko rozšírený v živočíšnych a rastlinných tkanivách a mikroorganizmoch a je 

najčastejšie sa vyskytujúcim intracelulárnym tiolom. V cytozole väčšiny buniek sa 

hladina GSH pohybuje okolo 1-2 mmol/l, s výnimkou hepatocytov, kde koncentrácia 

GSH dosahuje až 10 mmol/l. V plazme sa GSH vyskytuje rádovo v mikromolárnych 



koncentráciách, avšak v niektorých extracelulárnych priestoroch (napr. alveoly v 

pľúcach) je koncentrácia GSH výrazne vyššia [54].  

 

Obr. 3. Schéma molekuly glutatiónu.  

 

Glutatión sa zúčastňuje priamo alebo nepriamo mnohých biologických 

procesov. Jeho oxidoredukčná funkcia je nepostrádateľná pri syntéze a degradácii 

proteínov, produkcii deoxynukleotidových prekurzorov DNA, regulácii účinku enzýmov 

a génovej expresie a ochrane buniek pred reaktívnymi formami kyslíka a voľnými 

radikálmi [127]. V mitochondriách a v jadre sa zúčastňuje regulácie apoptózy 

a génovej expresie [54].  

Glutatión sa podieľa na likvidácii voľných radikálov priamo cez GSH-peroxidázy 

a GSH-transferázy a taktiež nepriamo cez regeneráciu ďalšich antioxidantov, ako sú 

tokoferol a kyselina askorbová. Pomer medzi oxidovanou (GSSG) a redukovanou 

formou glutatiónu (a ďalších tiolov ako cysteín, homocysteín) sa označuje ako tiol-

disulfidová  redoxná rovnováha [163]. Táto rovnováha je vo väčšine prípadov výrazne 

posunutá v prospech redukovanej formy GSH. V endoplazmatickom retikule je však 

tento pomer opačný, pričom vysoká hladina GSSG sa tu podieľa na vzniku 

disulfidových väzieb medzi cysteínovými zvyškami proteínov, čo vedie ku „skladaniu“ 

proteínov a úprave ich sekundárnej a terciárnej štruktúry [54].  

Znížené hladiny glutatiónu boli asociované s patofyziológiou množstva 

ochorení, najmä HIV, hepatitídy C, diabetes mellitus typu II, ulceróznej kolitídy, 

popálenín, idiopatickej pľúcnej fibrózy, adult respiratory distress syndrómu (ARDS), 

Parkinsonovej choroby a katarakty. GSH je tesne previazaný s ochranou pred voľnými 

kyslíkovými radikálmi, ktorých účasť sa predpokladá pri patofyziológii aterosklerózy, 

ARDS, HIV, reumatoidnej artritídy a malígnych nádorov [5]. 

 



 

 

Obr. 4. Základné oxidačné a redukčné reakcie glutatiónu (1-transhydrogenázy,  2-

GSH-peroxidáza, 3-detoxikácia radikálov, 4-oxidácia GSH kyslíkom, 5-GSSG-

reduktáza, 6-glukóza-6-P-dehydrogenáza).  

 

 

1.2.1.2 Ubichinón 

 

Ubichinón (koenzým Q) je priamo zapojený do tzv. dýchacieho reťazca ako 

komponent sukcinyldehydrogenázového komplexu v mitochodriách, ale okrem toho 

patrí medzi dôležité lipofilné antioxidanty, zastavujúce reťazovú reakciu lipidovej 

peroxidácie. Napriek tomu, že sa vyskytuje v menších koncentráciách ako alfa-

tokoferol, dokáže reagovať s lipidovými peroxylovými radikálmi rýchlejšie ako alfa-

tokoferol a karotenoidy. Okrem reakcií s peroxylovými a alkoxylovými radikálmi môže 

reagovať aj so superoxidom a dokáže regenerovať tokoferoxylový radikál naspäť na 

tokoferol [49, 50, 200]. 

 

 

1.2.1.3 Kyselina alfa-lipoová 

 

 Kyselina alfa-lipoová (lipoic acid, LA), tiež nazývaná kyselina tioktová, bola 

pôvodne objavená v roku 1937 v zemiakoch ako rastový faktor pre baktérie. Neskôr 

bola popísaná jej úloha v glykolýze, pri metabolizme rozvetvených aminokyselín a 

v Krebsovom cykle ako kofaktor pyruvát-dehydrogenázy, dehydrogenázy 

rozvetvených 2-oxokyselín a 2-oxoglutarát-dehydrogenázy. Až v 80-tych rokoch boli 

popísané antioxidačné vlastnosti kyseliny alfa-lipoovej [188].  

Kyselina alfa-lipoová je jeden z mála antioxidantov, ktorý je súčasne hydrofilný 

aj lipofilný. Jej antioxidačná aktivita spočíva v priamej reakcii s voľnými radikálmi (nie 



je však citlivá voči H2O2 a O2-), vo väzbe iónov prechodných kovov a v regenerácii 

iných antioxidantov (askorbát, semiubichinol, oxidovaný glutatión a alfa-tokoferol). 

Okrem kyseliny lipoovej sa antioxidačnými účinkami vyznačujú aj iné tiolové zlúčeniny 

- tiomočovina, dimetyltiomočovina [49, 50, 188]. 

Ďalší efekt kyseliny lipoovej spočíva v redukcii plazmatického cystínu. 

Vzniknutý cysteín je vychytávaný bunkami a môže slúžiť ako prekurzor pre syntézu 

glutatiónu [54].  

 

 

1.2.1.4 Kyselina askorbová 

 

Kyselina askorbová (vitamín C) predstavuje najvýznamnejší extracelulárny 

hydrofilný antioxidant. V ľudskom organizme pôsobí tiež ako kofaktor niektorých 

enzýmov katalyzujúcich hydroxylačné reakcie, napr. hydroxylácia prolínových a 

lyzínových zvyškov v molekule kolagénu alebo premena dopamínu na noradrenalín. 

Jej schopnosť redukovať trojmocné železo FeIII na dvojmocné FeII je základnou 

podmienkou na resorpciu železa. Tiež redukuje z ceruloplazmínu uvoľnený atóm medi 

CuII na CuI, ktorý sa transportuje do buniek, kde sa prenáša do proteínov [49, 50]. 

Kyselina askorbová funguje ako scavenger superoxidového a peroxidového 

aniónu, hydroxylových a peroxylových radikálov, singletového kyslíka i dusíkových 

radikálov, pričom sa premieňa postupne na semidehydroaskorbylový radikál a 

následne na dehydroaskorbát. Zapojená je taktiež do regenerácie alfa-tokoferolu. 

Antioxidačný účinok kyseliny askorbovej obmedzuje prítomnosť iónov prechodných 

kovov, ktoré môžu kyselinu askorbovú taktiež oxidovať. Semidehydroaskorbylový 

radikál vzniknutý oxidáciou kyseliny askorbovej je relatívne stabilný a môže sa 

regenerovať späť pomocou GSH, kyselinou lipoovou alebo selenoenzýmom 

tioredoxín-reduktázou. Dehydroaskorbát je pomerne nestabilný a hydrolyzuje sa na 

kyselinu diketogulónovú, ktorá sa následne rozpadá na kyselinu šťaveľovú a treonovú. 

V plazme je dehydroaskorbát vychytávaný erytrocytmi a následne regenerovaný [49, 

50, 200]. 

 

 

 

 



1.2.1.5 Tokoferol 

 

Tokoferol (vitamín E) patrí medzi najdôležitejšie lipofilné antioxidanty. V prírode 

sa vyskytuje v 8 formách: alfa-, beta- , gama- a delta-tokoferol a alfa-, beta-, gama- a 

delta-tokotrienol. Tokoferoly obsahujú chromanolový kruh a nasýtený bočný fytylový 

reťazec, medzi sebou sa líšia rozmiestnením metylových skupín. Tokotrienoly majú na 

rozdiel od tokoferolov nenasýtený bočný reťazec s tromi dvojitými väzbami. Všetky z 

nich majú antioxidačné vlastnosti, pričom najúčinnejší z nich je alfa-tokoferol [200].  

Úlohou tokoferolu v lipodových membránach je reagovať s peroxylovými 

radikálmi a tým zastavovať reťazovú reakciu lipidovej peroxidácie. Tokoferol nedokáže 

zabrániť vzniku lipidového radikálu, ale minimalizuje vznik sekundárnych radikálov. 

Reakciou vzniká relatívne stabilný tokoferoxylový radikál, ktorý sa regeneruje 

redukciou askorbátom, glutatiónom alebo ubichinolom späť na tokoferol (Obr. 5). 

Tokoferoxylový radikál sa môže taktiež ďalej oxidovať na chinón, prípadne vytvoriť s 

ďalším tokoferoxylovým radikálom stabilný dimér [49, 50, 200].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Antioxidačné faktory a ich vzájomné reakcie. GSH – glutatión, GSSG – 

oxidovaný glutatión, LA – kyselina lipoová, DHLA – kyselina dihydrolipoová.  

 

 

 

 



1.2.1.6 Kyselina močová 

 

Kyselina močová je koncový produkt metabolizmu purínov u človeka a cicavcov. 

Zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi je prítomná pri viacerých ochoreniach a 

považuje sa za marker oxidačného stresu. Avšak dnes je známe, že že kyselina 

močová má pri normálnych koncentráciách významné antioxidačné vlastnosti. 

Kyselina močová dokáže vychytávať radikály a aj niektoré špeciálne oxidanty, ako 

napríklad ozón a následne sa premieňa na alantoín. Okrem toho časť antioxidačného 

efektu kyseliny močovej môže byť pripísaná tvorbe nereaktívnych komplexov so 

železom [200].  

U primátov a niektorých iných cicavcov bolo dokázané, že plazmatická hladina 

kyseliny močovej koreluje s dlhovekosťou a predpokladá sa, že predĺženie ľudského 

života počas evolúcie bolo čiastočne spôsobené protektívnym efektom kyseliny 

močovej. Napriek tomu, pri zvýšenej hladine môže kyselina močová, najmä v 

prítomnosti redukujúcich látok, pôsobiť ako prooxidant [49, 50, 200].  

 

 

1.2.1.7 Prírodné antioxidanty – karotenoidy a flavonoidy 

 

Karotenoidy predstavujú skupinu lipofilných antioxidantov odvodených od 

molekuly izoprénu (izoprenoidy). Najdôležitejší z nich je beta-karotén; okrem neho bolo 

popísaných vyše 20 ďalších molekúl vyskytujúcich sa v membránach a lipoproteínoch. 

Karotenoidy sú účinné zhášače singletového kyslíka a pri zníženom obsahu kyslíka 

dokážu vychytávať peroxylové radikály podobne ako alfa-tokoferol. Týmto 

mechanizmom karotenoidy môžu zohrávať rolu pri ochrane lipidov pred peroxidáciou 

[200].  

Flavonoidy zahŕňajú veľkú skupinu polyfenolických antioxidantov, 

nachádzajúcich sa v ovocí, zelenine a v nápojoch ako čaj a víno. Bolo popísaných 

vyše 4000 flavonoidov a roztriedených podľa chemickej štruktúry na flavonoly, 

flavanoly, flavóny a izoflavóny. Epidemiologické štúdie naznačujú inverzný vzťah 

medzi príjmom flavonoidov a výskytom ischemickej choroby srdca [76, 77, 154], avšak 

konkrétne údaje o absorpcii a metabolizme flavonoidov chýbajú. Biologická 

dostupnosť a plazmatické hladiny flavonoidov sú nízke, ale existujú dôkazy, že 



zvýšený príjem flavonoidov môže zlepšiť biochemické parametre oxidačného stresu 

[200].  

 

 

1.2.2 Vysokomolekulárne antioxidačné mechanizmy 

 

1.2.2.1 Neenzymatické vysokomolekulárne antioxidanty 

 

Do tejto skupiny zaraďujeme plazmatické proteíny viažuce prechodné kovy 

(feritín, transferín a laktoferín viažuce železo a ceruloplazmín viažuci meď). Ich úlohou 

je zabrániť voľným kovom katalyzovanie premeny menej reaktívnych ROS na 

vysokoaktívne hydroxylové radikály. Ceruloplazmín okrem toho dokáže katalyzovať 

oxidáciu dvojmocného železa FeII na trojmocné FeIII, čím zabráni účasti FeII vo 

Fentonovej reakcii [200].  
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Ďalším dôležitým vysokomolekulárnym antioxidantom je najviac zastúpený 

plazmatický proteín – albumín. Obsahuje 17 disulfidových mostíkov a cysteínový 

zvyšok, ktorý umožňuje albumínu reagovať s peroxylovými radikálmi. Albumín taktiež 

na seba dokáže naviazať meď a tým zablokovať meďou katalyzované radikálové 

reakcie. Albumín funguje aj ako scavenger pre chlórnanový anión [200].  

Vzhľadom na to, že reakcia albumínu s oxidantmi vedie k jeho poškodeniu, 

predpokladá sa, že albumín ako antioxidant predstavuje „molekulu na obetovanie“, 

ktorá zabráni poškodeniu dôležitejších štruktúr. Keďže hladina albumínu v plazme je 

relatívne vysoká a jeho polčas krátky, nepredpokladá sa, že oxidačné poškodenie 

albumínu by malo klinický význam. V Riedlovej in vitro štúdii však pri vysokých 

koncentráciách tio-yl albumínových radikálov dochádzalo k oxidácii polynenasýtených 

mastných kyselín, pričom táto reakcia bola inhibovaná napr. kyselinou askorbovou. 

Význam tohto pozorovania v klinickej praxi zatiaľ nie je známy [153].  

Okrem uvedených funkcií je albumín schopný na seba viazať bilirubín, ktorý je 

sám o sebe potentným antioxidantom. Predpokladá sa, že tento mechanizmus je 

obzvlášť významný u novorodencov, ktorí majú často deficit iných antioxidantov [200].  

 



1.2.2.2 Enzymatické vysokomolekulárne antioxidanty 

 

1.2.2.2.1 Kataláza  

 

Jeden z prvých známych antioxidačných enzýmov predstavuje kataláza. 

Zodpovedá za rozklad peroxidu vodíka na vodu a menej reaktívny molekulárny kyslík. 

Proces prvýkrát popísal objaviteľ peroxidu vodíka Louis Jacques Thénard už v roku 

1811, názov kataláza navrhol v roku 1900 Oscar Loew. Presný mechanizmus reakcie 

nie je známy, predpokladá sa však, že prebieha v dvoch nasledujúcich stupňoch [200]:  
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Kataláza sa nachádza v zváštnych organelách buniek nazývaných peroxizómy. 

Skladá sa zo štyroch podjednotiek, z ktorých každý obsahuje molekulu hemu a v nej 

viazaný trojmocný atóm železa FeIII. Najvyššia aktivita katalázy je popísaná v pečeni 

a erytrocytoch, avšak určitá aktivita katalázy sa nachádza v každej bunke [49, 50, 200]. 

Bolo popísané autozomálne recesívne ochorenie s chýbaním aktivity katalázy 

v peroxizómoch (akatalázia, Takaharova choroba), ktoré sa v homozygotnej forme 

prejavuje rekurentnými infekciami alebo ulceráciami v ústnej dutine [176].  

 

 

1.2.2.2.2 Superoxid-dizmutáza 

 

Ďalší známy antioxidačný enzým je superoxid-dizmutáza (SOD). Objavený bol 

McCordom a Fridovichom v roku 1968. Je zodpovedný za ochranu pred 

superoxidovým aniónom, ktorý patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ROS. Enzým 

katalyzuje dizmutáciu superoxidu na kyslík a menej toxický peroxid vodíka [124].  
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V organizme sa vyskytujú 3 izoenzýmy: intracelulárne lokalizovaná SOD-1 

a SOD-2 (mitochondriálna matrix) a extracelulárne lokalizovaná SOD-3 [200].  



Intracelulárna SOD-1 sa vyskytuje prakticky vo všetkých bunkách organizmu 

v rôznych bunkových štruktúrach a organelách (cytozol, jadro, mitochondriálny 

intermembránový priestor). Skladá sa z dvoch podjednotiek, pričom každá obsahuje 

po jednom katalyticky aktívnom atóme medi a zinku. Mutácie v SOD-1  boli popísané 

pri familiárnych formách amyotrofickej laterálnej sklerózy [42], zvýšená expresia SOD-

1 zohráva negatívnu úlohu pri Downovom syndróme [65]. 

Mitochondriálna SOD-2 sa nachádza v mitochondriách takmer všetkých buniek 

organizmu. Skladá sa zo štyroch podjednotiek obsahujúcich po 1 atóme mangánu. 

Sekvencia aminokyselín v SOD-2 sa výrazne líši od SOD-1, čo má za následok, že 

SOD-2 nie je na rozdiel od SOD-1 inhibovaná kyanidom. Genetický deficit SOD-2 

u myší spôsobuje poškodenie myokardu a embryonálnu letalitu [107, 109].  

Extracelulárna SOD-3 bola popísaná až v roku 1982 Marklundom a obsahuje 

vo svojom aktívnom mieste meď a zinok. Je syntetizovaná len pomerne malým počtom 

buniek, najmä fibroblastami a endotelovými bunkami ciev, kde sa nachádza na ich 

povrchu naviazaná na heparansulfát. SOD-3 zohráva úlohu významnú pri regulácii 

krvného tlaku, keď zabraňuje inaktivácii NO superoxidom [200].  

 

 

1.2.2.2.3 Glutatión-peroxidáza 

 

K najvýznamnejším antioxidačným enzýmom patrí glutatión-peroxidáza (GPX, 

EC 1.11.1.9), ktorá sa podieľa na odstraňovaní voľných radikálov za pomoci glutatiónu. 

Jej biologickou úlohou je odbúravanie lipidových hydroperoxidov na korešpondujúce 

alkoholy a redukcia voľného peroxidu vodíka na vodu. Následne sa oxidovaný 

glutatión redukuje na pôvodnú formu glutatión-reduktázou za spotreby NADPH.  
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Existujú viaceré izoenzýmy GPX: najčastejšie sa vyskytujúci je izoenzým GPX-

1, ktorý v svojej molekule obsahuje zabudovaný selén. GPX sa vyskytuje v cytozole a 

najmä v mitochondriách, kde je zodpovedný za odbúravanie peroxidu vodíka, nakoľko 

mitochondriálna matrix neobsahuje katalázu. Najvyššie koncentrácie GPX sa 



nachádzajú v pečeni, plazmatická GPX sa pravdepodobne syntetizuje v obličkách [25, 

114, 200].  

 

 

1.2.2.2.4 Paraoxonáza 

  

V poslednej dobe sa sústreďuje záujem na enzým paraoxonázu (PON, EC 

3.1.8.1) ktorý bol pôvodne objavený ako enzým zodpovedný za odbúravanie 

organofosfátov. Až neskôr sa prišlo na antioxidačné vlastnosti paraoxonázy  [57]. 

Izoenzým PON-1 syntetizovaný v pečeni je tesne asociovaný s apolipoproteínom A-1 

v časticiach HDL cholesterolu [117, 194]. PON-1 dokáže zabrániť oxidácii častíc LDL 

cholesterolu a produkcii monocyto-chemoatraktantového proteínu MCP-1 

endotelovými bunkami, ktorá je stimulovaná oxidovanými časticami LDL cholesterolu. 

Epidemiologické štúdie preukázali asociáciu medzi polymorfizmom génu pre PON-1 

a výskytom koronárnej choroby srdca [147]. 

 

 

1.2.2.2.5 Hemoxygenáza 

 

Ďalší enzým, ktorý má na prvý pohľad len málo spoločné s oxidačným stresom, 

je hemoxygenáza (HOX, EC 1.14.99.3). Jej hlavnou úlohou v organizme je oxidačná 

degradácia hemu na biliverdín, oxid uhoľnatý a železo, pričom biliverdín je následne 

konvertovaný biliverdín-reduktázou na žlčové farbivo bilirubín. Bolo však dokázané, že 

expresia HOX je stimulovaná zvýšenými hladinami oxidačného stresu, napríklad pri 

ischemicko-reperfúznom poškodení. Produkty reakcie – CO a bilirubín majú 

protektívne vlastnosti: CO stimuláciou guanylátcyklázy a Ca-dependentných káliových 

kanálov vedie k vazodilatácii a znižuje expresiu zápalových cytokínov, bilirubín má 

sám o sebe antioxidačné a protizápalové vlastnosti [57, 112, 200].  

 

 

1.2.3 Ďalšie antioxidačné mechanizmy 

 

Okrem už uvedených mechanizmov organizmus disponuje ďalšími látkami, 

ktoré majú relatívne nízku špecifickú antioxidačnú kapacitu (na molárnej báze). Ak sú 



prítomné v dostatočne vysokej koncentrácii, môžu predstavovať významný príspevok 

k antioxidačnej kapacite organizmu (Obr. 6). Najvýznamnejšími reprezentantmi tejto 

skupiny antioxidantov s nízkou antioxidačnou efektivitou ale vysokou koncentráciou sú 

voľné aminokyseliny, peptidy a proteíny. Prakticky všetky aminokyseliny sú schopné 

reagovať s voľnými kyslíkovými radikálmi, pričom tryptofán, tyrozín, histidín a najmä 

cysteín najčastejšie vstupujú do reakcie s reaktívnymi formami kyslíka. Vzhľadom na 

to, že kumulatívna koncentrácia voľných aminokyselín v bunke sa pohybuje rádovo 

v 10-100 mmol/l, voľné aminokyseliny predstavujú kvantitatívne významný 

antioxidačný mechanizmus [47].  

 

 

    ROS, RNS           Antioxidanty 

   Proteíny Aminokyseliny     nízka koncentrácia,  

(vysoká koncentrácia, nízka reaktivita)            vysoká reaktivita 

    

 

 

 

Obr. 6. Úloha nízkomolekulárnych antioxidantov, proteínov a aminokyselín pri 

udržiavaní redoxnej rovnováhy v organizme. Podľa Drőge 2002 [47].  



2 FYZIOLOGICKÝ VÝZNAM OXIDAČNÉHO STRESU 

 

Prítomnosť prooxidačne pôsobiacich foriem kyslíka v organizmoch bola 

dokázaná Commonerom et al pred takmer 60 rokmi [34]. Následne Harman v roku 

1956 vyslovil hypotézu, že kyslíkové radikály môžu vznikať ako vedľajšie produkty 

enzymatických reakcií in vivo [70]. Popísal voľné radikály ako Pandorinu skrinku, 

zodpovednú za poškodenie buniek, mutagenézu, vznik nádorov a taktiež 

degeneratívne procesy sprevádzajúce starnutie. Neskôr bola Fridovichom 

a McCordom objavená superoxiddizmutáza a začal sa skúmať vplyv ROS na oxidačné 

poškodenie DNA, proteínov, lipidov a ďalších súčastí buniek [124].  

Reaktívne formy kyslíka však zohrávajú okrem negatívnych úloh aj dôležitú 

úlohu v systéme nešpecifickej imunity. Pojem „respiračné vzplanutie“ označuje 

situáciu, keď neutrofilné leukocyty a makrofágy začnú produkovať veľké množstvo 

reaktívnych foriem kyslíka a dusíka – najmä superoxidu, peroxidu vodíka a NO, ktoré 

sa zúčastňujú na zničení fagocytovaných mikroorganizmov. Časť superoxidu je využitá 

na tvorbu chlórnanového iónu pomocou myeloperoxidázy, ktorý má taktiež vysoko 

toxické účinky na fagocytované baktérie [97]. 

Prvé správy o význame ROS pre reguláciu v organizme priniesli objavy Mittala 

a Murada, že superoxidový anión dokáže stimulovať aktiváciu guanylátcyklázy 

a následne produkciu cGMP. Neskôr bola objavená úloha NO ako regulačnej molekuly 

pre relaxáciu hladkých svalových buniek a adhézie trombocytov [129].  

 

 

2.1 Redoxná rovnováha a jej zmeny 

 

Bunky a tkanivá v živých organizmoch sa nachádzajú v stabilnom oxidačno-

redukčnom stave, pokiaľ úroveň produkcie voľných kyslíkových radikálov 

a antioxidačných faktorov je vyrovnaná. Dysbalancia – oxidačný stres môže nastať 

zvýšením koncentrácie voľných radikálov alebo poklesom aktivity jedného či viacerých 

antioxidačných systémov. Vo vyšších organizmoch môže takýto prooxidačný stav 

nastať regulovaným zvýšením syntézy kyslíkových alebo dusíkových radikálov, ale 

takisto aj prísunom prooxidačných faktorov z prostredia.  

V prípade, že vzostup koncentrácie prooxidačných látok je relatívne malý, 

antioxidačné mechanizmy dokážu vykompenzovať tento vzostup a obnoviť rovnováhu 



v oxidačno-redukčných dejoch. Takéto dočasné výkyvy smerom k prooxidačnému 

stavu a posuny v tiol-disulfidovej redoxnej rovnováhe sú normálnou súčasťou 

oxidačno-redukčnej regulácie za fyziologických podmienok. V dlhodobom meradle sú 

tieto mechanizmy zodpovedné za udržiavanie stabilného stavu nazývaného redoxná 

homeostáza [47].  

Za určitých podmienok môže nastať situácia, že produkcia voľných kyslíkových 

radikálov je vyššia a dlhodobejšia, čo má za následok, že antioxidačné mechanizmy 

nestačia na obnovenie pôvodnej redoxnej homeostázy. V takom prípade nastáva 

kratšie či dlhšie trvajúci posun v redoxnej rovnováhe, sprevádzaný zvýšenou hladinou 

voľných kyslíkových radikálov a antioxidačných mechanizmov, spolu so zmenami 

expresie redox-senzitívnych génov a zmenami aktivity redox-senzitívnych enzýmov. 

V prípade extrémne vysokých hladín oxidačného stresu môže nastať trvalý posun 

redoxnej rovnováhy s následnými patologickými symptómami vyplývajúcimi jednak 

z poškodenia voľnými kyslíkovými radikálmi a taktiež zo zmien expresie redox-

senzitívnych génov [47].  
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Obr. 7. Redoxná rovnováha a jej posuny. Podľa Drőge 2002 [47].  

 

 

2.2 Redoxná regulácia 

 

Reaktívne formy kyslíka a dusíka predstavujú dôležitý prvok bunkovej 

regulácie. Môžu pochádzať z exogénnych zdrojov (napríklad kyslíkové a dusíkové 

radikály pri fajčení, donory NO pri farmakologickej liečbe ICHS), väčšia časť z nich je 

tvorená endogénne.  



2.2.1 Reaktívne formy odvodené od kyslíka a redoxná regulácia 

 

Reaktívne formy kyslíka vznikajú v organizme v mitochondriách pri redukcii 

kyslíka na dýchacom reťazci. Okrem toho existujú špeciálne enzýmy, ktoré priamo 

produkujú superoxid – NADPH oxidázy.  

Hlavný intracelulárny zdroj reaktívnych foriem kyslíka predstavujú mitochondrie. 

Väčšina kyslíka v mitochondriách sa premieňa na vodu, avšak odhaduje sa, že za 

fyziologických podmienok v 1-4% vznikajú reaktívne formy kyslíka, najmä superoxid 

[203].  

Superoxid vzniká v mitochondriách počas prenosu elektrónov na komplexe 

I a III a následne sa uvoľňuje do mitochondriálnej matrix a do intermembránového 

priestoru. Keďže sa jedná o polárnu molekulu, superoxid nemôže voľne prechádzať 

cez mitochondriálne membrány. Väčšina vzniknutého superoxidu je však 

konvertovaná pomocou SOD-1 a SOD-2 na peroxid vodíka, menšia časť prechádza 

z intermembránového priestoru do cytozolu cez napäťovo závislé aniónové kanály 

(VDAC). Peroxid vodíka v matrixe mitochondrií je následne odstraňovaný pomocou 

GPX [203].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8. Produkcia ROS v mitochondriách. Upravené podľa Zhang 2006 [203].  
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Produkcia ROS v mitochondriách je regulovaná viacerými faktormi. Najviac 

preskúmané sú mitochondriálny transmembránový potenciál (MTP), NO, a 

intracelulárne kalcium. Zvýšený MTP vedie k vzostupu produkcie ROS, čo vedie 

k peroxidácii lipidov v mitochondriálnych membránach, následne k ich rozpájaniu, 

vyrovnaniu potenciálu a poklesu produkcie ROS. Tento proces pravdepodobne 

zohráva významnú úlohu pri ischemicko-reperfúznom poškodení, kde tzv. ischemický 

pre-conditioning dokáže znížiť poškodenie mitochondrií pri následnej reperfúzii. 

Kalcium v mitochondriách stimuluje citrátový cyklus, a tým zvyšuje prítok elektrónov 

do dýchacieho reťazca a spôsobuje uvoľnenie cytochrómu c z vnútornej 

mitochondriálnej membrány, čo má za následok zvýšenie produkcie ROS. Kalcium 

taktiež stimuluje mitochondriálnu NOS k produkcii NO. Oxid dusnatý v mitochondriách 

zohráva dvojakú úlohu: pri nízkych koncentráciách reverzibilnou väzbou inhibuje 

komplex IV, čo vedie k vzostupu produkcie ROS, avšak NO dokáže zároveň inhibovať 

aj komplex I, čo má za následok pokles produkcie ROS a taktiež stabilizuje cytochróm 

c v membráne. Okrem toho NO reaguje so vzniknutým superoxidom za vzniku 

peroxonitritu, ktorý taktiež inhibuje komplex I [148, 203].  
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Obr. 9. Regulácia tvorby ROS v mitochondriách. Upravené podľa Zhang 2006 [203]. 

 



Ďalší zdroj ROS predstavuje NADPH-oxidáza (NOX), ktorá produkuje 

superoxidové anióny. NOX bola pôvodne opísaná ako enzým špecifický pre fagocyty 

(p91phox), ktorý spolu s podjednotkou p22phox zohráva kľúčovú úlohu pri respiračnom 

vzplanutí – produkcii ROS zameranej na deštrukciu infikujúcich mikroorganizmov 

[203]. Objav podjednotky p22phox v nefagocytujúcich bunkách viedol postupne 

k identifikácii piatich izoforiem NOX1-5 a dvoch príbuzných enzýmov (duálne oxidázy 

DUOX1-2), pričom pôvodný enzým p91phox z fagocytov je dnes označovaný ako NOX2 

[92]. ROS vyprodukované NOX a DUOX zohrávajú významnú úlohu vo fyziológii CNS, 

kardiovaskulárneho systému, gastrointestinálneho traktu, imunitného systému 

a endokrinných žliaz [203].  

NOX a DUOX sú lokalizované v membránach buniek a ku svojej činnosti si 

vyžadujú viacero kofaktorov. Vyššie spomínaná podjednotka p22phox je membránový 

proteín vytvárajúci heterodimér s NOX2, čím ho stabilizuje v membráne. Aktivácia 

NOX2 si vyžaduje vytvorenie fosforyláciu cytozolového proteínu p47phox, ktorý vytvorí 

komplex s p40phox a p67phox. Uvedený komplex je následne translokovaný k p22phox, 

kde sa k nemu pripojí G-proteín Rac [92]. Podobný mechanizmus funguje aj pre 

izoformu NOX1, ktorá ku svojej funkcii okrem podjednotky p22phox využíva cytozolové 

proteíny NOX-organizér 1 (ktorý je homológom p47phox), NOX-aktivátor 1 (ktorý je 

homológom p67phox) a taktiež G-proteín Rac  [2]. Podjednotku p22phox využívajú aj 

izoformy NOX3 a NOX4, iné podjednotky u nich neboli dokázané. Molekuly NOX5 

a DUOX1-2 ku svojej činnosti vyžadujú ióny kalcia [39].  

 

Obr. 10. Štruktúra NOX1 a NOX2. Upravené podľa Brown 2009 [203].  

 

V bunkách kardiovaskulárneho systému sa vyskytujú prevažne izoformy NOX1, 

NOX2 a NOX4 [2]. NOX1 sa vyskytuje prevažne v plazmatickej membráne 

endotelových buniek ciev. Jej aktivita je stimulovaná zvýšeným napätím cievnej steny 

NOXA1 

NOXO1 



(shear stress) pri hypertenzii [2], angiotenzínom II, TNF-α, trombínom, PGDF [203]. 

V membránach hladkých svalových buniek ciev je lokalizovaná NOX2, ktorá tiež môže 

byť aktivovaná viacerými faktormi, najmä angiotenzínom II a prostaglandínom F2 [92]. 

NOX4 bola prvýkrát objavená v renálnych tubulárnych a mezangiálnych bunkách, 

avšak nachádza sa taktiež v endoteli a hladkých svalových bunkách ciev 

a kardiomyocytoch. Jej aktivita sa zvyšuje pri hypoxii, čo by naznačovalo úlohu NOX4 

ako „kyslíkového senzoru“, okrem toho aktivitu NOX4 zvyšuje aj transformujúci rastový 

faktor beta [92].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11. Schéma pôsobenia NOX1 na bunkovú reguláciu. Podľa Brown 2009 [203].  

 

Superoxid vyprodukovaný NOX vstupuje priamo alebo po konverzii na H2O2 do 

mnohých regulačných procesov ako tzv. druhý posol (second messenger). Vytvorenie 

alebo rozpojenie disulfidovej väzby medzi susediacimi reťazcami aminokyseliny 

cysteínu v proteíne (reverzibilný proces) alebo priame naviazanie superoxidu na 
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cysteínový zvyšok proteínu za vzniku sulfénovej, sulfónovej alebo sulfónovej kyseliny 

(ireverzibilný proces) vedie ku zmene aktivity daného proteínu.  

Superoxid znižuje aktivitu proteín-fosfatáz, zvyšuje aktivitu proteín-kináz (napr. 

ERK1/2, p38-MAPK, JNK) a ovplyvňuje membránové a intracelulárne K+ a Ca2+ 

kanály, čo vedie k zmene aktivity transkripčných faktorov NFκB, AP-1 a p53 a expresii 

dôležitých proteínov, ako sú TNF-α, TGF-β, angiotenzín II, MCP-1, PAI-1. Výsledný 

efekt ROS predstavuje reguláciu rastu, migrácie, prežívania a apoptózy buniek, zmenu 

tonusu buniek hladkých svalov ciev, rozvoj zápalovej reakcie a fibrózy, čo môže viesť 

k cievnej remodelácii a rozvoju aterosklerózy [17]. 

 

 

2.2.2 Reaktívne formy odvodené od dusíka a redoxná regulácia 

 

Oxid dusnatý, vyhlásený v roku 1992 za molekulu roka, predstavuje významnú 

bunkovú signálnu molekulu, ktorá je zapojená do mnohých fyziologických aj 

patologických procesov. Jeho vazodilatačná funkcia bola dokázaná mnoho rokov pred 

jeho objavom, preto bol tento „neznámy“ faktor nazvaný podľa jeho účinku ako 

(vazo)relaxačný faktor odvodený od endotelu (endothelium-derived relaxation factor, 

EDRF). Až v 80-tych rokoch 20. storočia bolo zistené, že podstatou EDRF je vlastne 

jednoduchá anorganická molekula – NO [37]. Za tento objav bola v roku 1998 udelená 

R.F. Furchgottovi, L. Ignarrovi a F. Muradovi udelená Nobelova cena za medicínu.  

Oxid dusnatý je v bunke syntetizovaný pomocou enzým NO-syntetázy (NOS) 

oxidáciou L-arginínu. NOS má 3 základné izoformy: endotelová eNOS vyskytujúca sa 

prevažne v endotelových bunkách ciev, neuronálna nNOS vyskytujúca sa v neurónoch 

a bunkách kostrového svalstva a inducibilná (tiež nazývaná inflamatórna) iNOS, ktorá 

sa vyskytuje v bunkách imunitného systému, ale aj v kardiovaskulárnom systéme. 

NOS je homodimerický enzým, každá z jeho dvoch podjednotiek má N-terminálnu 

oxygenázovú a C-terminálnu reduktázovú doménu, ktoré obsahujú železo viazané 

v protoporfyríne IX, tetrahydrobiopterín (BH4) a flavínové nukleotidy FAD a FMN [56]. 

Katalytická aktivita enzýmu vyžaduje prítomnosť substrátov molekulárneho kyslíka a 

L-arginínu a kofaktorov NADPH a kalcium-kalmodulínu (Obr. 12a). Aktivitu eNOS 

a následnú produkciu NO zvyšujú acetylcholín, bradykinín, ako aj  prítomnosť napätia 

(shear stress) v stene cievy, ktoré zvyšujú hladinu kalcia v bunke. Iný spôsob aktivácie 

NOS zahŕňa fosforyláciu a defosforyláciu pomocou kinázy Akt a kalcineurín-fosfatázy. 



Kaveolín má inhibičný vplyv na NOS, taktiež produkovaný NO pôsobí negatívnou 

spätnou väzbou na eNOS cestou S-nitrozylácie; tento druhý spôsob inhibície je menej 

účinný u izoforiem nNOS a iNOS [16].  

Účinok oxidu dusnatého prebieha cez 3 hlavné biochemické cesty: redoxná 

interakcia s tiolmi, najmä glutatiónom, interakcia s atómami kovov vo funkčných 

centrách proteínov a regulácia aktivity proteínkináz. Efekt NO v bunke je však závislý 

od jeho koncentrácie. Nízke hladiny NO majú modulujúce a regulačné účinky 

v normálnej biológii a fyziológii; bolo však preukázané, že vyššie koncentrácie NO 

majú negatívny efekt na fyziologické procesy a môžu viesť k ich narušeniu. Pri 

koncentráciách NO pod 50 nmol/l dochádza k aktivácii guanylát cyklázy a následne 

cGMP-dependentnej proteínkinázy ERK. Pri vyšších koncentráciách NO >100 nmol/l 

nastáva aktivácia hypoxiou-indukovaného faktora 1, pri vzostupe koncentrácie NO nad 

300 nmol/l nastáva fosforylácia proteínu p53. Pri ďalšom vzostupe koncentrácie NO 

nastáva prevaha nitrozylačných a oxidačných procesov [185].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12. Schéma (a) normálne fungujúcej a (b) rozpojenej NO syntetázy. Upravené 

podľa Mas 2009 [122].  

 

NO pôsobí vo veľkom množstve rôznych buniek a orgánov. Najviac 
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produkcie NO v endotelových bunkách ciev má za následok vznik endotelovej 

dysfunkcie, ktorá je predstupňom ku vzniku aterosklerózy a kardiovaskulárnych 

ochorení. NO zohráva svoju úlohu pri neurotransmisii v CNS aj v GIT, regulácii 

srdcovej frekvencie a kontraktility myokardu. Makrofágy produkujú NO spolu s ďalšími 

RNS a ROS na zničenie invadujúcich mikroorganizmov; nadmerná produkcia NO pri 

zápalovej odpovedi môže viesť k nadmernej vazodilatácii v organizme a vzniku 

hypotenzie pri sepse [122].  

Do metabolizmu NO taktiež zasahujú reaktívne formy kyslíka. Superoxid môže 

inaktivovať NO vznikom peroxonitritu. Peroxonitrit môže oxidovať kofaktor BH4 na 

dihydrobiopterín BH2, pričom nastáva rozpojenie podjednotiek NOS (tzv. uncoupling). 

V takomto prípade NOS nie je schopná produkovať NO, avšak oxygenázová funkcia 

je zachovaná, čo má za následok produkciu superoxidového aniónu za spotreby 

NADPH (Obr. 12b). Tento stav bol pozorovaný pri ateroskleróze, ischemicko-

reperfúznom poškodení ako aj pri zápalovej reakcii. Peroxid vodíka stimuluje expresiu 

arginázy, ktorá rozkladom arginínu na citrulín a ureu znižuje množstvo substrátu pre 

NOS [183]. 

 

 

2.2.3 Glutatión a redoxná regulácia 

 

Dôležitý regulačný mechanizmus, využívaný viacerými enzýmami a receptormi 

predstavuje reverzibilná väzba glutatiónu na cysteínový zvyšok v proteíne – tzv. 

glutationylácia proteínu. Naviazanie glutatiónu na proteín spôsobuje zmenu aktivity 

daného proteínu. Opačný proces, nazývaný deglutationylácia, je katalyzovaný 

glutaredoxínom (GRX), ktorý je následne regenerovaný glutatiónom (Obr. 13).  

 

                 GSSG                Proteín – SH                  GRX (ox)               GSH 

 

 

        GSH  Proteín – SSG               GRX (red)              GSSG 

 

Obr. 13. Glutationylácia a deglutationylácia proteínu.  

 



Medzi proteíny podliehajúce glutationylácii patria niektoré mitochondriálne 

enzýmy (cytochróm c  oxidáza, mitochondriálne komplexy I a II), enzýmy anaeróbnej 

glykolýzy (glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenáza, aldoláza, enoláza, pyruvát-kináza, 

a trióza-fosfát-izomeráza), heat-shock proteíny (napr. HSP70), transkripčné faktory 

(nukleárny faktor kapa-B, jeho inhibítor IKK, tumor supresorový proteín p53), niektoré 

proteíny cytoskeletu (aktín, myozín, profilín a vimentín), HIV-1 proteáza a ďalšie [39, 

98, 141].  

Glutationylácia a deglutationylácia zasahuje do regulačných bunkových kaskád 

ovplyvnením aktivity viacerých fosfatáz a kináz. Naviazanie GSH inhibuje aktivitu 

proteín-tyrozín-fosfatázy PTP1B, čo vedie k prevahe aktivity proteín-kináz a následnej 

fosforylácii ďalších proteínov v regulačnej kaskáde [156]. Glutationylácia taktiež 

reverzibilne inhibuje aktivitu MAPK/ERK kinázy kinázy 1 (MEKK1), čo následne vedie 

k poklesu aktivity daných kináz (MAPK a ERK) [36]. Zmena aktivity NF-κB spôsobí 

aktiváciu alebo inhibíciu transkripcie DNA a následnú syntézu proteínov [141].   

 

 

2.2.4 Iné molekuly zapojené do redoxnej regulácie 

 

Príkladom neobvyklej regulačnej molekuly je 4-hydroxynonenál (HNE). HNE bol 

dlho považovaný len za produkt peroxidácie lipidov, vznikajúci oxidáciou omega-6 

nenasýtených mastných kyselín (kyselina linolová, arachidónová) (Obr. 14) [168]. 

V posledných rokoch sa zistila významná regulačná úloha tejto molekuly. Podobne ako 

H2O2, aj HNE je malá molekula s krátkym polčasom, schopná prieniku cez bunkové 

membrány a jej intracelulárna koncentrácia je prísne regulovaná [9].  

HNE aktivuje apoptózu buniek vonkajšou cestou aktiváciou membránového 

receptoru Fas, ako aj vnútornou cestou cez proteín p53. HNE však taktiež pomocou 

aktivácie nukleárneho Daxx proteínu a jeho následnej väzby na Fas receptor 

spôsobuje blokovanie Fas receptoru a tak zabraňuje apoptóze bunky. Pri nízkej 

koncentrácii HNE prevažuje inhibícia apoptózy, pri náraste koncentrácie HNE nastáva 

posun smerom k apoptóze (Obr. 15) [9].  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14. Oxidácia polynenasýtenej mastnej kyseliny (PUFA) a vznik 4-

hydroxynonenálu. Upravené podľa Schaur 2003 [168].  

 

 

 

Obr. 15. Metabolizmus 4-hydroxynonenálu. Upravené podľa Awasthi 2008 [9]. 



3 KLINICKÉ NÁSLEDKY OXIDAČNÉHO STRESU 

 

Následkom oxidačného stresu môže vznikať poškodenie organizmu. Voľné 

radikály môžu v organizme reagovať s biologickými molekulami (lipidy, proteíny, DNA), 

narušovať ich štruktúru a funkciu a týmto mechanizmom poškodzovať ktorúkoľvek 

z bunkových organel.  

 

 

3.1 Oxidačné poškodenie DNA 

 

Oxidačné poškodenie DNA v jadrách buniek je nevyhnuteľnou súčasťou 

bunkového metabolizmu, pri ktorom sa produkujú reaktívne formy kyslíka. 

Mitochondriálna DNA je ešte viac náchylnejšia na tento typ poškodenia, nakoľko 

v mitochondriách priamo vznikajú ROS. Za fyziologických podmienok sú ROS 

eliminované antioxidačnými mechanizmami; v prípade, ak poškodenie DNA nastane, 

nastupujú reparačné mechanizmy, ktoré sa snažia poškodené miesto opraviť [35].  

Medzi najreaktívnejšie ROS patrí hydroxylový radikál, ktorý reaguje s 

nukleotidmi v DNA. Adíciou hydroxylového radikálu na dvojité väzby v dusíkatých 

bázach alebo extrakciou vodíka v metylovej skupine tymínu vznikajú peroxy-nukleotidy 

[35]. Tieto následne podliehajú ďalšej oxidácii, redukcii, deaminácii, adícii alebo 

eliminácii vody, so vznikom rôznych produktov, z ktorých je najznámejší 8-

hydroxyguanín. Ďalšiu možnosť predstavuje extrakcia vodíka v C-H väzbách v 2’-

deoxyribóze, čo môže viesť k intramolekulárnej cyklizácii medzi C8 uhlíkom v purínovej 

báze a C5’ uhlíkom deoxyribózy [35].  

Oxidačné poškodenie nukleotidov môže viesť k nesprávnemu párovaniu báz, 

ku fragmentácii jedného alebo oboch vlákien DNA alebo ku vzniku skrížených väzieb 

v rámci molekuly DNA alebo medzi molekulou DNA a aminokyselinami v proteínoch. 

Takéto zmeny môžu mať mutagénny a karcinogénny potenciál, v prípade, že dôjde k 

ich prenosu na dcérske bunky. Keďže poškodenú molekulu DNA nie je možné 

odstrániť a nahradiť novou podobne ako pri oxidačne zmenených lipidoch, 

sacharidoch alebo proteínoch, v bunkách existujú mechanizmy na opravu DNA. V 

prípade zlyhania reparačných procesov DNA môžu bunky indukovať proces apoptózy 

alebo nekrózy, aby sa zabránilo prenosu porušenej genetickej informácie na dcérske 

bunky [35].  



Najdôležitejší reparačný mechanizmus pre oxidačné poškodenie DNA v 

bunkách predstavuje excízia oxidačne zmenenej alebo atypickej bázy (base excision 

repair, BER). Pomocou enzýmu glykozylázy dôjde k odštiepeniu atypickej bázy, 

následne pomocou ďalších enzýmov (apurinická/apyrimidinická endonukleáza, DNA 

polymeráza a DNA ligáza) dôjde k zaradeniu správneho nukleotidu a spojeniu s 

pôvodným vláknom DNA [123]. Ďalšie mechanizmy reparácie DNA predstavujú excízia 

jedného alebo viacerých nukleotidov (nucleotide excision repair, NER) a oprava jedno- 

a dvojvláknovej fragmentácie [35].  

Oxidačné poškodenie DNA môže prispievať ku viacerým patologickým stavom 

organizmu, ako sú karcinogenéza, neurodegenerácia a starnutie. Vzniknuté mutácie 

môžu aktivovať onkogény alebo inaktivovať tumor-supresorové gény [35].  

 

 

3.2 Oxidačné poškodenie proteínov 

 

Reaktívne formy kyslíka bežne vstupujú do reakcií s proteínmi, pričom nie vždy 

ide o nevratné poškodenie proteínu. Tieto reakcie možno rozdeliť na 2 typy: v prvom 

prípade ide o reakciu ROS s aminokyselinovými zvyškami proteínov, v druhom 

prípade ROS reagujú so samotným „skeletom“ peptidu, čiže s peptidovou väzbou –

NH–CH–CO– [85].  

Aminokyselinové zvyšky sú častým terčom reakcií ROS a RNS. Môže ísť o 

fyziologické posttranslačné úpravy, prípadne reverzibilné alebo ireverzibilné zmeny 

v rámci redoxnej regulácie. Zvýšenie hydrofility spôsobené oxidáciou hydrofóbnych 

zvyškov môže viesť ku zmenám konformácie proteínu, veľmi často však nastáva 

ireverzibilné poškodenie štruktúry a funkcie proteínu. Najčastejšie vstupuje do reakcie 

cysteín (vznik cystínových alebo iných disulfidových väzieb a oxykyselín), histidín 

(vznik 2-oxohistidínu), tryptofán (vznik kynurenínu, hydroxytryptofánu), tyrozín (vznik 

DOPA) a metionín (vznik metionín-sulfoxidu a sulfónu) [85].  

Peptidová väzba najčastejšie vstupuje do reakcií s radikálmi, neradikálové 

molekuly ju ovplyvňujú len veľmi málo. Radikály (napr. hydroxyl) spôsobujú vytrhnutie 

vodíka z alfa-uhlíka, na ktorom je pripojený aminokyselinový zvyšok. Na alfa-uhlík sa 

následne môže naviazať molekula kyslíka, čo má za následok vznik peroxidov 

a ďalších oxidačných reakcií s následnou fragmentáciou peptidu [85].  



Oxidačné poškodenie proteínov vedie postupne k poruche terciárnej, 

sekundárnej a primárnej štruktúry, vzniku fragmentov, di- a polymerizácii. Zmeny 

spôsobené oxidačným poškodením sú vo väčšine prípadov ireverzibilné a poškodené 

proteíny následne podliehajú katabolizmu. Výnimku predstavujú cystínové a zmiešané 

disulfidové mostíky, ktoré môžu byť redukované na príslušné tioly skupinou reduktáz 

a izomeráz a metionín-sulfoxid, ktorý môže byť taktiež redukovaný príslušným 

enzýmom [85].  

Oxidačné zmeny proteínov – fyziologické i patologické – majú veľký klinický 

význam. Zvýšené hladiny oxidovaného metionín-sulfoxidu boli zistené pri starnutí, 

u fajčiarov a viacerých degeneratívnych ochorení – napr. pri katarakte. Proteíny často 

pôsobia ako antioxidanty, keď reakciou s ROS a následným katabolizmom zabránia 

poškodeniu iných súčastí bunky (napr. DNA). Niektoré oxidačne zmenené proteíny 

(napr. apolipoproteín B v LDL) môžu však odolávať katabolizmu a viesť k akumulácii 

v makrofágoch a vzniku penových buniek [41, 85].  

 

 

3.3 Oxidačné poškodenie lipidov 

 

Oxidačné poškodenie lipidov patrí ku klinicky najvýznamnejším a najviac 

preskúmaným. Oxidácia postihuje najmä mastné kyseliny (fatty acids, FA), 

nachádzajúce sa v lipoproteínoch, membránových štruktúrach a inde. Najcitlivejšie na 

oxidáciu sú polynenasýtené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acids, PUFA) – 

kyselina linolová, linolénová, arachidonová, pričom citlivosť na oxidačné poškodenie 

stúpa s počtom dvojitých väzieb v reťazci FA.  

V súčasnosti sa rozlišujú štyri hlavné typy lipoproteínov: chylomikróny 

(transportujú exogénne triglyceridy z potravy portálnym obehom z čreva do pečene), 

lipoproteíny s veľmi nízkou hustotou VLDL (transportujú endogénne triglyceridy 

z pečene do periférie), lipoproteíny s nízkou hustotou LDL (vznikajú z VLDL po 

uvoľnení triglyceridov a transportujú endogénny cholesterol do periférie) a lipoproteíny 

s vysokou hustotou HDL (slúžia na reverzný transport cholesterolu z periférnych 

buniek do pečene). Okrem týchto 4 hlavných typov existujú lipoproteíny 

s intermediárnou hustotou IDL (prechodný stav medzi VLDL a LDL) a lipoproteín(a), 

ktorého fyziologický význam nie je celkom jasný, avšak vyššie hladiny tohto 



lipoproteínu sú asociované so zvýšeným rizikom aterosklerózy a aterotrombotických 

príhod [51,116].  

LDL častice, obsahujú v jadre prevažne estery cholesterolu a malé množstvo 

triacylglycerolov, vo vonkajšej vrstve fosfolipidy a voľný cholesterol. Na ich povrchu sa 

nachádza molekula apolipoproteínu B-100 (apo B-100). Tento proteín sa rozpoznáva 

pomocou LDL (LDLR) receptorov, ktoré sú na povrchu buniek takmer všetkých tkanív 

a umožňuje vstup cholesterolu do bunky. LDL častice obsahujú veľké množstvo PUFA, 

ktoré sú vhodný substrát pre oxidačné procesy, hlavne kyselinu linolovú, arachidónovú 

a dekozahexaénovú [116]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Lipoproteíny a ich metabolizmus. Upravené podľa Lusis 2008 [116]. 

 

Reaktívne formy kyslíka vstupujú do reakcie s dvojitými väzbami v PUFA. 

V prvom kroku vzniká odtrhnutím vodíka radikál lipidu s vytvorením kongujovanej 

diénovej štruktúry (iniciácia). Následne sa na lipidový radikál naviaže molekula kyslíka 

za vzniku peroxylového radikálu. Tento radikál na seba naviaže vodík z inej PUFA za 

vzniku lipidového peroxidu a ďalšieho lipidového radikálu, čím sa celá reakcia môže 

opakovať (propagácia). Lipidové peroxidy vstupujú do ďalších reakcií, môžu podliehať 

štiepeniu za vzniku sekundárnych produktov peroxidácie lipidov, ako sú 

malondialdehyd (MDA) či 4-hydroxynonenál (HNE). Vytvorením vnútorných cyklov 

v molekule oxidovanej FA vznikajú izoprostány. V prípade cholesterolu a cholesterol-



esterov môže oxidácii podliehať aj steránové jadro, pričom vznikajú oxidované 

metabolity (7-ketosterol, cholestanón, oxysteroly a iné) [43, 199].  

Sekundárne produkty peroxidácie lipidov môžu vstupovať do ďalších reakcií 

v organizme. Boli popísané reakcie MDA a HNE s aminokyselinovými zvyškami 

(najmä lyzín) apo B-100 v LDL časticiach. Po poškodení apo B-100 strácajú LDL 

častice schopnosť väzby na LDL receptor a nastáva ich hromadenie v krvnej plazme 

[43].  HNE cez aktiváciu Fas receptoru alebo proteínu p53 môže spôsobiť apoptózu 

buniek. Isoprostány vznikajúce neenzýmovou peroxidáciu kyseliny arachidonovej 

môžu augmentovať vnímanie bolesti pri zápalovej reakcii [9, 168]. Hodnotenie hladín 

MDA, HNE a ďalších oxidačných produktov je možné využiť na sledovanie miery 

oxidačného stresu a oxidačného poškodenia lipidov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17. Schéma oxidačného poškodenia mastných kyselín v lipidoch. Podľa Young 

2001 [199].  

 

Výskumy z posledných rokov naznačujú, že aterogenicita LDL častíc nie je 

uniformná. LDL častice je možné pomocou ultracentrifugácie alebo elektroforézou na 

polyakrylamidovom géli (metóda Lipoprint) rozdeliť na 7 podtried podľa stúpajúcej 

hustoty a klesajúcej veľkosti, označovaných 1-7 [84]. Podtriedy LDL častíc 3-7 

s menším rozmerom a väčšou hustotou, nazývané malé denzné LDL častice (small 



dense LDL, sdLDL) oveľa ľahšie podliehajú oxidácii ako LDL častice s väčším 

rozmerom. Bolo preukázané, že sdLDL sa častejšie vyskytujú u pacientov 

s hypertenziou, manifestnými kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako aj u pacientov 

s metabolickým syndrómom a s diabetes mellitus [99].  

Stanovenie množstva sdLDL častíc umožňuje od seba odlíšiť aterogénny 

a neaterogénny lipoproteínový profil. Existujú pacienti so zvýšenou hladinou 

celkového a LDL cholesterolu, ale s neaterogénnym lipoproteínovým profilom. 

Podobne môžu existovať pacienti s normálnou hladinou celkového a LDL cholesterolu, 

ale so zvýšeným množstvom sdLDL, teda s aterogénnym lipoproteínovým profilom 

[137].  



4 OXIDAČNÝ STRES A ATEROSKLERÓZA 

 

Ateroskleróza predstavuje chronický zápalový syndróm prevažne postihujúci 

steny artérií. Do patogenézy aterosklerózy sú zapojené bunky cievneho endotelu, 

hladké svalové bunky, trombocyty, makrofágy a nebunkové proteínové a lipidové 

substancie ako sú lipoproteíny s nízkou hustotou (LDL), rastové faktory, cytokíny a 

mnohé iné [69]. Aterosklerotické postihnutie ciev prebieha vo viacerých štádiách (Obr. 

18): od iniciálnej lézie, cez štádium tukových prúžkov, štádium intermediárnej lézie, 

aterómu a fibroaterómu až po komplikovanú aterosklerotickú léziu, tzv. nestabilný 

aterosklerotický plát, pri ktorého poškodení vzniká akútna komplikácia aterosklerózy - 

aterotrombóza [110, 144]. Od začiatku procesu aterosklerózy je prítomná dysfunkcia 

endotelu charakterizovaná poruchou endotelom dependentnej vazodilatácie [69].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18. Ateroskleróza a jej štádiá. Podľa Liao 1998 [110].  



Reaktívne formy kyslíka predstavujú rizikový faktor pre vznik aterosklerózy, 

keďže spôsobujú oxidáciu a poškodenie lipidov a proteínov v cievnej stene, čo vedie 

ku vzniku endotelovej dysfunkcie [69, 192]. ROS taktiež vstupujú do reakcie s 

molekulami lipoproteínov (najmä lipoproteínov s nízkou hustotou - LDL), pričom 

vznikajú tzv. oxidované LDL (oxLDL) častice. Poškodené lipoproteíny nie sú schopné 

väzby na klasické LDL receptory buniek a cirkulujú v krvi, čo im umožňuje lepší prenik 

do steny ciev. Navyše bolo dokázané, že oxidácia zvyšuje afinitu LDL častice 

k extracelulárnej matrix, čo prispieva k retencii oxLDL v intime [130, 159, 173].  

Oxidované LDL častice a prozápalové proteíny stimulujú endotelové bunky k 

expresii adhéznych molekúl (VCAM-1), chemokínov (MCP-1) a rastových faktorov, 

ktoré priťahujú cirkulujúce monocyty a T-lymfocyty k zápalovo zmeneným 

endotelovým bunkám [69]. Okrem toho OxLDL častice môžu stimulovať NADPH-

oxidázu, čo vedie k zvýšeniu produkcie ROS, inaktivácii NO a vzniku peroxonitritu. 

Vzniknutý superoxid a peroxonitrit môžu prispievať k ďalšej oxidácii LDL častíc [130, 

159, 173].  

Monocyty následne priestupujú do intimy cievy, kde sa pod vplyvom 

makrofágového faktoru stimulujúceho kolónie (M-CSF) produkovaného endotelovými 

bunkami diferencujú na makrofágy. Tento krok je kritický z hľadiska rozvoja 

aterosklerózy. Makrofágy vychytávajú v intime oxLDL častice cez scavengerový 

receptor CD36, nakoľko poškodená molekula apoB-100 nie je schopná väzby na 

normálny LDL receptor [69]. Pohltené oxLDL častice podliehajú v makrofágoch 

deštrukcii. Väčšinu pohlteného cholesterolu makrofágy nie sú schopné spotrebovať, 

preto sa kumuluje v cytoplazme vo forme drobných kvapôčok, čo vedie k postupnej 

premene makrofágu na tzv. penovú bunku. Hromadenie penových buniek v intime 

cievy vedie ku vzniku tukových prúžkov. Tukové prúžky vznikajú už u mladých ľudí, sú 

úplne asymptomatické a plne reverzibilné; môžu progredovať do ďalších štádií, alebo 

úplne vymiznúť [130, 159, 173].  

 



 

Obr. 19. Efekt oxidovaného LDL na formáciu aterosklerotického plátu. eNOS – 

endotelová NO syntáza, IL-8 – interleukín-8, L-Arg – L-arginín, L-Cit – L-citrulín, LOX-

1 – receptor pre oxidovaný LDL, oxLDL – oxidovaný LDL, MCP-1 – monocytový 

chemotaktický proteín-1, NO – oxid dusnatý, ROS – reaktívne formy kyslíka, TNFα – 

tumor nekrotizujúci faktor alfa. Podľa Rosenson 2004 [159]. 

 

Makrofágy sa pri pohlcovaní oxLDL častíc zároveň správajú ako antigén-

prezentujúce bunky. Spracovaný antigén je prezentovaný T-lymfocytom, ktoré 

následne začnú produkovať interferón gama (IFN-γ), ktorý spolu s cytokínmi 

pochádzajúcimi z makrofágov – tumor nekrotizujúci faktor  alfa (TNF-α), interleukín 1 

(IL-1), interleukín 6 (IL-6) – zvyšujú aktivitu makrofágov a stimulujú bunky ciev 

(fibroblasty, hladké svalové bunky) k proliferácii. Následkom progresie lokálnej 

zápalovej aktivity sa v pečeni pod vplyvom IL-6 začínajú syntetizovať proteíny akútnej 

zápalovej fázy – C-reaktívny proteín (CRP) a sérový amyloid A [69]. Penové bunky 

podliehajú apoptóze a vzniká lipidové jadro, ktoré  obsahujúce extracelulárne 

nekrotické hmoty z rozpadnutých penových buniek. Lipidové jadro je od krvného prúdu 

oddelené fibróznou čiapočkou, ktorú pokrýva monovrstva endotelových buniek. 

V tomto štádiu dochádza k vzniku stabilného aterosklerotického plátu [69, 159].  

Proliferácia hladkých svalových buniek v mieste plátu môže spôsobiť 

prominenciu plátu do lumenu cievy a vznik stenózy. V prípade, že stenóza predstavuje 

viac ako 50% lúmenu cievy, je považovaná za hemodynamicky významnú a môže sa 



klinicky prejavovať príznakmi zo zníženého prietoku a následnej ischémie 

zásobovaného tkaniva (angina pectoris, claudicatio intermittens a iné).   

Stabilný aterosklerotický plát môže s postupom času ďalej progredovať. 

Aktivované makrofágy, T-lymfocyty a mastocyty prítomné v pláte môžu produkovať 

rôzne molekuly – zápalové cytokíny, ROS, koagulačné faktory, vazoaktívne látky 

a proteázy, ktoré môžu destabilizovať aterosklerotický plát [69]. Matrixové 

metaloproteinázy (najma kolagenáza MMP1 a želatinázy MMP2, MMP9) a cysteínové 

proteázy sa podieľajú na deštrukcii kolagénu a bielkovinovej matrix 

v aterosklerotickom pláte, čo vedie k stenčeniu fibróznej čiapočky. MMP sú 

syntetizované makrofágmi ako proenzýmy, ich aktivita je regulovaná na viacerých 

úrovniach. Expresia MMP je stimulovaná prozápalovými cytokínmi, plazmín aktivuje 

pro-formy MMP a ich aktivita je inhibovaná tkanivovými inhibírormi metaloproteináz. 

Oxidované LDL častice dokážu taktiež stimulovať expresiu MMP [69, 142].  

Následkom oslabenia aterosklerotického plátu môže nastať ruptúra fibróznej 

čiapočky plátu, na ktorej sa podieľajú taktiež mechanické vplyvy spôsobené zmenami 

krvného tlaku a prítomnosťou turbulentného prúdenia krvi pri pláte. Pri ruptúre nastane 

odhalenie lipidového jadra, ktoré má vysoký trombogénny potenciál. Na poškodené 

miesto začnú adherovať trombocyty a vytvorí sa trombus, ktorý môže čiastočne alebo 

úplne obturovať lúmen cievy. Nekrotické hmoty lipidového jadra môžu taktiež uniknúť 

do krvného prúdu a spôsobiť trombózu a embóliu distálne od pôvodného 

aterosklerotického plátu. Uzáver cievy spôsobí ischémiu a následne nekrózu (infarkt) 

tkaniva distálne od uzáveru [69, 110].  

 

 



5 OXIDAČNÝ STRES A JEHO LIEČBA  

 

Oxidačný stres, najmä poškodenie LDL častíc reaktívnymi formami kyslíka 

predstavuje významný rizikový faktor v rozvoji aterosklerózy. Zníženie množstva 

oxidovaného LDL by mohlo znamenať užitočný prístup na prevenciu aterosklerózy. 

Tento efekt by mohol byť dosiahnutý: (a) redukciou oxidačného stresu znížením 

množstva ROS, čo by viedlo k zníženiu oxidácie LDL častíc; (b) znížením hladiny LDL 

cholesterolu, čím sa dosiahne zníženie množstva substrátu na oxidáciu; (c) 

kombináciou vyššie uvedených postupov.  

 

 

5.1 Znižovanie hladiny oxidačného stresu 

 

 Oxidačná teória rozvoja aterosklerózy viedla k hypotéze, že inhibícia oxidácie 

LDL by mohla zabrániť rozvoju aterosklerotického postihnutia ciev. Najjednoduchší 

postup bol pokus o vyrovnanie oxidačno-redukčnej rovnováhy pridaním antioxidantov 

do organizmu. Inou možnosťou bol pokus o zníženie prísunu exogénnych 

prooxidačných faktorov alebo ovplyvnenie endogénnej tvorby ROS.  

 

 

5.1.1 Oxidačný stres a pridávanie antioxidantov do organizmu 

 

5.1.1.1 Antioxidanty a epidemiologické štúdie 

 

Mnohé epidemiologické štúdie preukázali, že zvýšený príjem potravín 

obsahujúcich antioxidanty v diéte bol asociovaný s nižším výskytom 

kardiovaskulárnych ochorení. Enstrom et al publikovali v roku 1992 10-ročné 

sledovanie užívania potravín s obsahom vitamínu C u 11348 dospelých osôb 

zapojených do projektu NHANES I. Zistili, že príjem potravín s obsahom vitamínu C u 

mužov silne inverzne koreloval s mortalitou zo všetkých príčin, s kardiovaskulárnou 

mortalitou i mortalitou na onkologické ochorenia, u žien bola pozorovaná podobná, ale 

slabšia inverzná korelácia. V skupine s najvyšším príjmom vitamínu C bol u mužov 

pokles celkovej mortality o 35%, kardiovaskulárnej mortality o 42% a mortality na 

onkologické ochorenia o 22% oproti populácii bežných Američanov bielej pleti. U žien 



bol pozorovaný pokles mortality o niečo nižší – 10%, 25% a 14% [52]. Štúdia 

Nyyssönena et al z roku 1997 zahŕňala sledovanie 1605 mužov bez prítomnosti 

ischemickej choroby srdca, vyšetrených v rámci projektu Kuopio ischemic heart 

disease risk factor study. Muži s nameraným deficitom vitamínu C (plazmatická hladina 

pod 2 mg/l) mali 3,5-násobne vyššie riziko vzniku infarktu myokardu oproti mužom s 

normálnymi hladinami vitamínu C v plazme. Po adjustovaní na ostatné rizikové faktory 

pre infarkt myokardu a diétne faktory pretrvávalo u mužov s deficitom vitamínu C 2,5-

násobné riziko vzniku infarktu myokardu [134]. 

Projekt Rimma a Stampfera publikovaný v roku 1993 sledoval 39910 

amerických mužov zamestnaných v zdravotníctve vo veku 40-75 rokov bez 

diagnostikovanej ICHS, diabetes mellitus a hypercholesterolémie. U všetkých 

subjektov bol vyplnený detailný dotazník zameraný na zloženie potravín v strave a 

obsah vitamínov C, E a karoténu. Počas 4-ročného sledovania sa u subjektov vyskytlo 

667 prípadov ICHS. Vyšší príjem vitamínu E bol asociovaný s 36% poklesom rizika 

ICHS, podobne aj príjem suplementov vitamínu E aspoň 100 IU denne počas 2 rokov 

bol asociovaný s 37% poklesom rizika ICHS. Užívanie karoténu viedlo k poklesu rizika 

ICHS o 70% u aktívnych fajčiarov a o 40% u exfajčiarov. Vzťah medzi príjmom 

vitamínu C a rizikom ICHS v tejto štúdii pozorovaný nebol [155]. V ďalšej Stampferovej 

a Hennekensovej štúdii, ktorá 8 rokov sledovala 87245 amerických zdravotných sestier 

vo veku 34-59 rokov bez diagnostikovanej ICHS, bol u žien s najvyšším príjmom 

vitamínu E nižší výskyt ICHS o 34% oproti ženám s najnižším príjmom vitamínu E. 

Ženy, ktoré užívali suplementy vitamínu E po dobu aspoň 2 rokov, mali pozorovaný 

nižší výskyt ICHS o 41% [171]. 

 

 

5.1.1.2 Antioxidanty a intervenčné štúdie  

 

5.1.1.2.1 Antioxidanty – experimentálne štúdie 

 

Sľubné výsledky sa získali z experimentálnych štúdií na zvieracích modeloch. 

U králikov kŕmených potravou bohatou na cholesterol s endotelovou dysfunkciou bola 

meraná vazodilatácia závislá od endotelu po aplikácii acetylcholínu; podávanie 

vitamínu E alebo beta-karoténu dokázalo u týchto králikov zlepšiť endotelovú 



dysfunkciu. [6, 93]. Podobný efekt vitamínu E na endotelovú dysfunkciu bol 

pozorovaný aj u potkanov so streptozocín-indukovaným diabetes mellitus [94].  

Ďalšie experimentálne štúdie sledovali vplyv antioxidantov na progresiu 

aterosklerózy. Podávanie probukolu (hypolipidemikum so silným antioxidačným 

efektom) u králikov s dedičnou hyperlipidémiou viedlo k poklesu oxidácie LDL 

cholesterolu a nižšiemu obsahu penových buniek v aorte ako u kontrolnej skupiny [30, 

96]. Iný experimentálny antioxidant N,N-difenyl-1,4-fenyléndiamín dokázal u králikov 

kŕmených potravou bohatou na cholesterol významne znížiť veľkosť aterosklerotických 

plátov v aorte a obsah cholesterolu v pláte oproti kontrolám [170]. Podávanie alfa-

tokoferolu v potrave znížilo oxidáciu LDL cholesterolu a veľkosť aterosklerotických 

plátov u hypercholesterolemických králikov [195], u škrečkov [143] a u primátov [189].  

Napriek uvedeným výsledkom nemožno jednoznačne hodnotiť efekt 

antioxidantov na aterosklerózu. Podávané látky mohli dosiahnuť pozorovaný efekt aj 

inými efektami na bunky ako prevencia oxidácie LDL; v štúdii Fruebisa et al, kde bola 

králikom podávaná kombinácia alfa-tokoferolu a probukolu bol síce pozorovaný pokles 

oxLDL, ale nie zmenšenie rozsahu aterosklerózy oproti kontrolnej skupine [58]. 

Schopnosť antioxidantu chrániť LDL pred oxidáciou sa nemusí vždy premietnuť aj na 

antiaterosklerotický efekt.  

 

 

5.1.1.2.2 Antioxidanty – humánne štúdie a endotelová dysfunkcia 

 

 Na rozdiel od prevažne pozitívnych výsledkov získaných s alfa-tokoferolom v 

experimentálnych štúdiách, výsledky pozorované v humánnych štúdiach boli menej 

jednoznačné. V štúdii McDowella et al bol podávaný alfa-tokoferol v dávke 400 IU 

denne  pacientom s hypercholesterolémiou, ktorí boli liečení simvastatínom v dávke 

20 mg denne. Po 8 týždňoch liečby bol pozorovaný vzostup rezistencie LDL častíc na 

oxidáciu o 30%, avšak nebol pozorovaný pozitívny efekt na endotel-dependentnú 

vazodilatáciu na artérii brachialis [125]. Gilligan et al v svojej štúdii podávali 

kombináciu antioxidantov (30 mg beta-beta-karénu, 1000 mg vitamínu C, 800 IU 

vitamínu E) počas 1 mesiaca; u pacientov došlo k zníženiu oxLDL o 26%, avšak 

rozdiel v prietoku artérie brachialis po stimulácii acetylcholínom nebol signifikantný 

[62]. Niektoré štúdie ukázali pozitívnejšie výsledky: Kugiyama et al dokázali zlepšenie 

endotel-dependentnej vazodilatácie po 4-týždňovom podávaní 300 IU vitamínu E, ale 



iba u pacientov s vysokým obsahom remnantných aterogénnych lipoproteínov [101]. 

Podobne Heitzer et al preukázali zlepšenie endotel-dependentnej vazodilatácie po 4-

mesačnom podávaní 544 IU vitamínu E, ale iba u subjektov s hypercholesterolémiou, 

ktorí boli súčasne aj fajčiari [74]. Tieto rozporné výsledky však mohli byť ovplyvnené 

metodológiou – najmä rôzny výber populácie a malý počet sledovaných subjektov.  

 

 

5.1.1.2.3 Antioxidanty – humánne ultrazvukové a angiografické štúdie 

 

Pozitívnejšie výsledky mali štúdie, ktoré sledovali vplyv antioxidantov na 

ultrazvukové a angiografické parametre aterosklerózy. Kritchevsky et al v štúdii ARIC 

vyšetrili 11307 mužov a žien, u ktorých sledovali príjem vitamínov C, E a beta-karoténu 

pomocou diétnych dotazníkov a pomer hrúbky intima/media na artérii carotis. 

U subjektov nad 55 rokov bola zistená signifikantná negatívna korelácia medzi 

príjmom vitamínov C a pomerom intima/media. Negatívny vzťah bol tiež prítomný 

medzi príjmom vitamínu E a pomerom intima/media, ale iba u žien nad 55 rokov. 

U subjektov mladších  ako 55 rokov nebol zistený štatistický významný vzťah [100].  

Salonenova štúdia ASAP sledovala troj- a šesťročný efekt podávania 

suplementov vitamínu C (250 mg), vitamínu E (136 IU) a ich kombinácie na zmenu 

pomeru intima/media u 520 mužov a žien vo veku 45-69 rokov. Po 3 rokoch sledovania 

došlo u mužov užívajúcich kombináciu vitamínov k spomaleniu progresie pomeru 

intima/media o 74% oproti placebovej skupine, u žien nebol pozorovaný štatisticky 

významný efekt [160]. Po 6 rokoch sledovania pretrvával signifikantný efekt 

kombinácie vitamínov u mužov – pokles nárastu pomeru intima/media o 33% oproti 

placebovej skupine [161].  

V menšej angiografickej štúdii Hodisa et al bolo vyšetrených 156 mužov a žien 

po bypassovej operácii srdca. Po 2-ročnom užívaní minimálne 100 IU vitamínu E 

denne bola pozorovaná menšia progresia stenóz na koronárnych artériách 

v porovnaní s pacientami, ktorí užívali menej ako 100 IU vitamínu E denne. Benefit 

užívania vitamínu C potvrdený nebol [78]. Naproti tomu štúdia VEAPS (taktiež autori 

Hodis et al), ktorá 3 roky sledovala 353 zdravých subjektov užívajúcich 400 IU vitamínu 

E alebo placebo, nepotvrdila priaznivý efekt vitamínu E na progresiu pomeru 

intima/media [79].  

 



5.1.1.2.4 Antioxidanty – humánne morbiditné a mortalitné štúdie 

 

Pozitívne výsledky s antioxidantami z ultrazvukových a angiografických štúdií 

(tzv. soft-endpointy) vyžadovali potvrdenie tzv. hard-endpointovými štúdiami, ktoré 

musia byť randomizované a zaslepené. Pri skúmaní ovplyvnenia kardiovaskulárnych 

ochorení sa väčšinou vyžaduje zlepšenie výskytu tzv. MACE (major adverse 

cardiovascular events), kam patria smrť z kardiovaskulárnych príčin, nefatálne  infarkty 

myokardu (IM) a náhle cievne mozgové príhody (NCMP). Okrem toho sa hodnotí aj 

vplyv na celkovú mortalitu.  

Jedna z mála štúdií, ktorá dosiahla pozitívne výsledky, bola štúdia CHAOS. Do 

štúdie bolo zapojených 2002 pacientov s angiograficky potvrdenou koronárnou 

aterosklerózou; počas sledovania s mediánom 510 dní im bol podávaný alfa-tokoferol 

v dávke 400 a 800 IU alebo placebo.  Po ukončení sledovania bol zistený signifikantný 

pokles primárneho ukazovateľa (nefatálny IM + úmrtie z KV príčin) o 47% (41 vs. 64 

príhod), pričom pokles bol pozorovaný najmä čo sa týka výskytu nefatálneho IM (14 

vs. 41 príhod). Celková mortalita štatisticky významne ovplyvnená nebola [172].  

Ďalšie štúdie s alfa-tokoferolom však uvedený trend nepotvrdili. Štúdia GISSI-

Prevenzione na 11324 pacientoch po prekonanom IM nepotvrdila pozitívny efekt 

podávania 300 IU alfa-tokoferolu počas 3.5 roka na výskyt MACE [64]. Podobne aj 

vitamínové rameno štúdie HOPE, v ktorom bolo 4.5 roka sledovaných 9541 mužov 

a žien vo veku nad 55 rokov s vysokým rizikom KV príhod, nepotvrdilo benefit 

podávania 400 IU vitamínu E denne na výskyt MACE [201].   

Podobné výsledky dosiahli veľké štúdie s beta-karoténom. Hennekensova 

štúdia na 22071 zdravých mužoch nepreukázala benefit 12-ročného podávania beta-

karoténu oproti placebu na celkovú ani kardiovaskulárnu mortalitu [75]. Rovnako aj 

Omennova štúdia, ktorá sledovala 14254 fajčiacich mužov a žien v priemere 4 roky, 

nedokázala benefit podávania kombinácie 30 mg beta-karoténu a 25000 IU vitamínu 

A na výskyt úmrtia z KV príčin [136].   

Štúdia HPS skúmala v dizajne 2x2 efekt kombinácie antioxidantov (600 mg alfa-

tokoferolu, 250 mg kyseliny askorbovej a 20 mg beta-karoténu denne) oproti placebu 

a 40 mg simvastatínu oproti placebu u 20536 mužov a žien vo veku 40-80 rokov. Po 

5-ročnom sledovaní nebol dokázaný žiadny pozitívny efekt uvedenej kombinácie 

antioxidantov na celkovú a kardiovaskulárnu mortalitu, fatálne a nefatálne IM a NCMP 

[72].  



5.1.1.2.5 Antioxidanty – príčina zlyhania? 

 

Vzhľadom na potvrdený negatívny efekt oxidačného stresu na kardiovaskulárne 

ochorenia bolo očakávané, že podávanie antioxidačnej liečby dokáže zvrátiť tento 

negatívny efekt a znížiť kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu. Ako už bolo uvedené 

vyššie, epidemiologické štúdie poukázali na pozitívny vplyv príjmu antioxidantov, 

avšak randomizované intervenčné štúdie napriek zvýšeniu hladín antioxidantov 

v plazme nepotvrdili pozitívny efekt podávania antioxidačnej liečby na 

kardiovaskulárne príhody.  

Protichodné zistenia z epidemiologických, experimentálnych a intervenčných 

mortalitných štúdií však ešte nemusia znamenať, že hypotéza o antioxidantoch je 

a priori nesprávna. Hľadali sa rôzne vysvetlenia pre rozdiely vo výsledkoch v štúdiách 

na zvieracích modeloch a klinickými štúdiami; jeden z možných dôvodov je, že 

zvieracie štúdie skúmali väčšinou včasné štádiá aterosklerotického procesu, kým 

klinické štúdie boli zamerané na pacientov s ischemickou chorobou srdca alebo 

pacientov, ktorí boli dlhý čas exponovaní rizikovým faktorom aterosklerózy. Z toho by 

vyplývalo, že antioxidanty by boli menej efektívne pri progresii v neskorších štádiách  

(„sekundárnej prevencii“) aterosklerózy. 

Ako bolo spomínané vyššie, aby mohlo mať podávanie antioxidantov pozitívny 

efekt, malo  by sa začať veľmi skoro, už pri počiatočných štádiách aterosklerózy. 

Väčšina klinických štúdií bola vykonávaná na pacientoch s rozvinutou ICHS alebo 

u pacientov s dlhodobou expozíciou rizikovým faktorom ICHS. U týchto pacientov 

pravdepodobne už bola ateroskleróza prítomná v štádiu, kde podávanie antioxidantov 

mohlo mať len minimálny efekt.  

Alternatívnym vysvetlením pre nedostatočný efekt antioxidantov v klinických 

štúdiách by mohol byť fakt, že použité látky boli nedostatočne účinné alebo 

nedostatočne prenikali cez cievnu stenu. Suboptimálne dávky alebo znížená 

biologická dostupnosť môžu taktiež znižovať efekt antioxidantov; napriek tomu štúdia 

HPS sledovala podávanie vyšších dávok alfa-tokoferolu ako boli dávky asociované 

s redukciou kardiovaskulárnych príhod v observačných štúdiách a ktoré spôsobili 

zdvojnásobenie plazmatických koncentrácií antioxidantov. Na definitívne potvrdenie 

alebo vyvrátenie úlohy antioxidantov v rozvoji aterosklerózy a prevencii 

kardiovaskulárnych príhod budú potrebné ďalšie štúdie s účinnejšími antioxidantami.  



Pri podávaní antioxidantov treba mať na zreteli jeden veľmi dôležitý fakt: 

oxidačný stres je dôležitou súčasťou života organizmu, preto jeho znižovanie nemusí 

mať len pozitívny efekt. Zásah do redoxnej rovnováhy podávaním antioxidantov 

nemusí ovplyvniť len nežiaducu oxidáciu LDL cholesterolu, ale aj iné mechanizmy – 

apoptózu/prežívanie bunky, reguláciu expresie rôznych génov a pod. Nadmerný 

príjem antioxidantov môže mať taktiež za následok hromadenie ich oxidovaných 

foriem, ktoré majú samy o sebe prooxidačné účinky. 

 

 

5.1.2 Oxidačný stres a zvýšenie hladiny endogénnych antioxidantov 

 

 Hlavný endogénny nízkomolekulárny antioxidant je glutatión. Po zistení, že 

znížené hladiny glutatiónu sú asociované s oxidačným stresom a kardiovaskulárnymi 

ochoreniami, boli skúmané možnosti, či by bolo podávaním glutatiónu alebo 

stimuláciou jeho syntézy možné ovplyvniť oxidačný stres, zlepšiť účinnosť nitrátov a 

ovplyvniť nitrátovú toleranciu. Zvýšenie hladiny glutatiónu v organizme je možné 

docieliť (a) priamym podávaním glutatiónu, resp. jeho esterov a (b) podávanie 

prekurzorov glutatiónu, z ktorých je najlepšie preskúmaný N-acetylcysteín (NAC). 

 

 

5.1.2.1 Priame podávanie glutatiónu 

 

GSH podávaný per os nie je efektívne transportovaný do buniek, okrem malého 

množstva, ktoré je vychytávané enterocytmi. Väčšina je degradovaná extracelulárne. 

Degradačné produkty môžu byť využité na neosyntézu GSH [163].  

 Sen et al podávali GSH intraperitoneálne potkanom v množstve 1g/kg 

hmotnosti. Po 30 min od podania stúpla plazmatická hladina GSH až 100-násobne, 

avšak taktiež nasledoval zvýšený klírens GSH. Po 24h po podaní bola plazmatická 

hladina celkového GSH na úrovni pred podaním injekcie, nadbytočný GSH sa oxidoval 

na GSSG. Dodaný GSH nebol dostupný v pečeni, kostrovom svalstve, pľúcach, srdci 

a obličkách. Napriek tomu nastalo mierne zvýšenie intracelulárneho GSH, 

pravdepodobne v dôsledku zvýšenia množstva cysteínu prítomného po degradácii 

podaného GSH [164]. 



Priame zvýšenie bunkového GSH bolo dosiahnuté podávaním GSH-esterov. 

Samotný GSH je hydrofilný a teda nepriestupný pre bunkovú membránu. Esterifikáciou 

GSH sa zvýši jeho lipofilita a následne je umožnený priestup GSH cez bunkovú 

membránu. Na tento účel sa používajú najmä GSH-mono(glycyl)estery a GSH-

diestery. Problémom ostáva toxicita alkoholov, ktoré vznikajú hydrolýzou GSH-esterov 

(najmä metylestery). Niektoré GSH-estery sú hydrolyzované ešte v plazme a strácajú 

schopnosť prechodu bunkovou membránou [66]. Levy et al objavili výhodnosť použitia 

GSH-dietylesteru u tých druhov, ktoré nemajú v plazme α-esterázu, ako napríklad 

človek a myš, ale nie potkan [108]. Zatiaľ nie je dostatok informácií o pôsobení GSH-

esterov u človeka, preto uvažovať o jeho terapeutickom využití je predčasné [66]. 

 

 

5.1.2.2 Podávanie prekurzorov glutatiónu 

 

Hladina tkanivového GSH je závislá od prísunu cysteínu v potrave a od jeho 

transformácie z metionínu. Dostatočný príjem cysteínu v potrave udržuje za 

fyziologických podmienok normálnu hladinu GSH [163]. Pri normálnej aktivite enzýmov 

syntetizujúcich GSH podanie cysteínu zvýši syntézu GSH. Avšak priamo podávaný 

samotný cysteín je veľmi nestabilný, v plazme sa autooxiduje za vzniku molekuly 

cystínu a bola taktiež popísaná jeho toxicita na bunkové kultúry, u novorodených myší 

a potkanov. Výskum bol preto zameraný na alternatívne postupy podávania cysteínu 

[163].  

Z testovaných látok bola pozornosť výskumu zameraná na tri: L-2-oxotiazolidín-

4-karboxylát (OTC), N-acetylcysteín (NAC) a kyselinu lipoovú. OTC predstavuje 

analóg 2-oxoprolínu a je v bunke štiepený 2-oxoprolinázou na S-karboxycysteín, ktorý 

je následne hydrolyzovaný na cysteín [127]. NAC je po vstupe do bunky deacetylovaný 

na cysteín. Kyselina lipoová zvyšuje vychytávanie cystínu bunkami jeho redukciou na 

cysteín [164]. 

 Vita so spolupracovníkmi skúmali vplyv OTC na vazodilatačné účinky NO u 

pacientov s ischemickou chorobou srdca. Pacientom sa po podaní OTC zlepšila 

vazodilatačná odpoveď na artérii brachialis mediovaná NO po predchádzajúcej 

kompresii artérie u pacientov s ICHS. Taktiež bolo popísané mierne zvýšenie 

odpovede na podanie NO, avšak pre malý počet pacientov zaradených do štúdie – 48 

– nebolo toto pozorovanie štatisticky významné [190].  



Podávanie NAC dokázalo čiastočne zvrátiť experimentálne navodenú nitrátovú 

toleranciu a zlepšiť pozitívny hemodynamický efekt súčasne podávaných nitrátov 

[152]. Horowitz so spolupracovníkmi skúmali efekt podávania NAC oproti placebu 

spolu s nitroglycerínom u 46 pacientov s nestabilnou anginou pectoris. Pacienti 

v skupine, ktorá dostávala NAC mali následne nižší výskyt infarktu myokardu [80]. 

Podanie NAC v kombinácii s nitroglycerínom a streptokinázou zrýchlilo reperfúziu a 

zlepšilo funkciu ľavej komory u pacientov s vyvíjajúcim sa infarktom myokardu, pričom 

sa predpokladal pozitívny efekt NAC na zníženie rozsahu ischemicko-reperfúzneho 

poškodenia [7].  

Pilotné výsledky štúdie ISLAND realizovanej na pražskom IKEM-e prof. 

Šochmanom so spolupracovníkmi preukázali, že pacienti  s akútnym infarktom 

myokardu liečení streptokinázou s NAC mali lepšie výsledky monitorovaných 

parametrov myokardu ako tí pacienti, ktorí boli liečení len streptokinázou [175]. 

Podobné výsledky preukázali ďalšie experimentálne aj klinické štúdie [26, 95, 158, 

165, 197), boli však publikované aj dáta, ktoré tieto výsledky nepotvrdili [86]; napriek 

tomu nebol zatiaľ dokázaný žiadny negatívny efekt podávania NAC v akútnej 

kardiológii [174].  

V poslednej dobe bola zameraná pozornosť na využitie preventívneho efektu 

podávania NAC na vznik kontrastovej nefropatie u pacientov podstupujúcich 

röntgenové vyšetrenie spojené s intravenóznym podávaním kontrastnej látky (najmä 

koronarografiu). Marenziho štúdia preukázala pozitívny efekt podávania NAC na 

zabránenie vzniku kontrastovej nefropatie u 354 pacientov po primárnej angioplastike 

[120]. Oproti tomu štúdia LIPSIA-N-ACC autorov Thiele et al s 251 pacientami, ktorí 

podstúpili primárnu angioplastiku, nepotvrdila benefit podávania NAC oproti placebu 

na vznik kontrastovej nefropatie. Taktiež nebol dokázaný predpokladaný pozitívny 

efekt NAC na rozsah ischemicko-reperfúzneho poškodenia myokardu hodnoteného 

magnetickou rezonanciou [184].  

Napriek pozitívnym zisteniam zo starších prác o podávaní prekurzorov 

glutatiónu (NAC) v akútnej a reperfúznej kardiológii, v súčasnosti neexistujú 

štandardné odporúčania na podávanie NAC v uvedených indikáciách. Na získanie 

odpovede na otázku, či podávanie prekurzorov glutatiónu bude predstavovať benefit 

pri znižovaní KV príhod, bude nutné zrealizovať veľké randomizované intervenčné 

štúdie. 



Napriek tomu, že dostupnosť cysteínu je rozhodujúca pri syntéze GSH, pri 

určitých situáciách (operácia, trauma) môže substitúcia glutamátu pomocou glutamínu 

podporovať syntézu GSH. Parenterálna výživa s obsahom glutamínu pomáha udržať 

normálne hladiny GSH a zlepšiť prežívanie po chemoterapii a pri otrave 

paracetamolom [164]. 

Syntéza GSH je takisto ovplyvnená aj hormonálne. Novotvorba enzýmov 

syntézy GSH a transport aminokyselín (Glu, Cys) môžu byť zvýšené ako odpoveď na 

podávanie inzulínu a glukokortikoidov do kultúry hepatocytov [115]. Pri streptozocínom 

indukovanom diabete alebo adrenalektómii u pokusných zvierat nastáva zníženie 

obsahu GSH v pečeni [113, 115]. 

 

 

5.1.3 Oxidačný stres a zníženie prísunu exogénnych prooxidantov do organizmu 

 

Produkcia reaktívnych foriem kyslíka v organizme je podporovaná viacerými 

exogénnymi (environmentálnymi) prooxidantmi, ktoré zahŕňajú minerálny prach, ozón, 

oxidy dusíka, oxid siričitý, ultrafialové a ionizačné žiarenie. Jeden z najdôležitejších 

a najčastejších spôsobov prísunu exogénnych prooxidantov do organizmu však 

predstavuje fajčenie tabakových výrobkov.  

Inhalácia tabakového dymu priamo poškodzuje organizmus. Plynná fáza 

tabakového dymu obsahuje vysokú koncentráciu reaktívnych foriem kyslíka a dusíka 

(viac ako 10^15 molekúl v 1 vdychu), najmä radikály s krátkou životnosťou, ako sú 

superoxid a NO, ktoré vzájomne reagujú za vzniku peroxinitritu ONOO-. Pevná 

(dechtová) fáza tabakového dymu obsahuje organické radikály s dlhou životnosťou 

(napr. semichinónové radikály), ktoré môžu reagovať s molekulárnym kyslíkom za 

vzniku superoxidu, peroxidu vodíka a hydroxylu. Pevná fáza taktiež predstavuje 

efektívny chelátor pre kovové ióny (najmä železo), pričom vzniká komplexná molekula 

semichinón-Fe2+, ktorá dokáže kontinuálne katalyzovať vznik ROS pomocou 

Fentonovej reakcie [187]. 

Fajčenie predstavuje významný rizikový faktor pre kardiovaskulárne ochorenia 

a je asociované so zvýšenou KV morbiditou a mortalitou v rôznych modeloch výpočtu 

KV rizika – napr. Framinghamské skóre [90], ESC Score [149].  

U fajčiarov bola opakovane dokázaná prítomnosť poruchy vazodilatácie závislej 

od endotelu [32, 177], ktorej príčina môže súvisieť so zvýšenou produkciou superoxidu 



v endotelových bunkách ciev [150]. Fajčiari majú zníženú antioxidačnú kapacitu 

plazmy – zníženú aktivitu antioxidačných enzýmov (SOD, GPX) [177] a nižšie 

plazmatické hladiny vitamínu C a beta-karoténu [119]. Následkom vyššej hladiny 

oxidačného stresu boli u fajčiarov pozorované vyššie hladiny markerov peroxidácie 

lipidov a markerov zápalu [1]. Tanriverdi et al v svojej štúdii preukázali, že fajčiari aj 

bez diagnostikovanej ICHS mali spomalený prietok koronárnymi artériami oproti 

nefajčiarom [177].  

Ukončenie fajčenia predstavuje výrazný benefit vzhľadom na pokles nielen 

kardiovaskulárnej mortality, ale aj rizika vzniku nádorových ochorení. 

Kardiovaskulárne riziko výrazne klesá už po prvom roku nefajčenia, cca po 2-3 rokoch 

sa môže vyrovnať nefajčiarom [45].  

 

 

5.1.4 Oxidačný stres a zníženie tvorby endogénnych prooxidantov v organizme 

 

Jeden z hlavných endogénnych zdrojov ROS v organizme predstavuje NADPH 

oxidáza. Aktivita NOX1 a NOX2 v cievach je regulovaná viacerými faktormi, pričom 

významný stimulant aktivity predstavuje angiotenzín II cez svoj membránový receptor 

typu 1 [2, 203].  

Zníženie účinku angiotenzínu II možno dosiahnuť viacerými spôsobmi: 

blokádou jeho účinku na AT1 receptore, znížením jeho konverzie z angiotenzínu I 

inhibíciou angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACE) alebo znížením produkcie 

angiotenzínu I z angiotenzinogénu inhibíciou renínu. Podávanie blokátorov AT1 

receptoru (kandesartan, olmesartan) dokázalo znížiť aktivitu NOX a produkciu 

superoxidu v experimentálnom modeli [132, 186], podobný efekt bol docielený aj 

podávaním ACE-inhibítoru [186]. V klinickej praxi ACE-inhibítory aj sartany preukázali 

klinický benefit ako antihypertenzíva [118], ale ich benefit ide aj nad rámec zníženia 

krvného tlaku, ich efekt bol preukázaný u vysokorizikových pacientov po infarkte 

myokardu, cievnej mozgovej príhode a diabetes mellitus [202], u hypertonikov 

s hypertrofiou ľavej komory [38], so srdcovým zlyhávaním [33, 139, 146, 180,182].  

Ďalší poteciálny zdroj ROS v organizme predstavuje xantínoxidáza (XO), ktorá 

oxiduje hypoxantín a xantín pochádzajúce z metabolizmu purínových nukleotidov na 

kyselinu močovú, pričom sa uvoľňuje H2O2. Produkcia ROS xantínoxidázou sa 

v organizme zvyšuje pri ischémii, pri ischemicko-reperfúznom poškodení, pri srdcovom 



zlyhávaní a iných stavoch [57, 60]. Inhibítor XO allopurinol sa v humánnej medicíne 

využíva od roku 1966 na liečbu primárnej a sekundárnej hyperurikémie a prevenciu 

záchvatov dny. Inhibícia XO allopurinolom viedla k zlepšeniu endotelovej dysfunkcie 

v experimentálnych i humánnych štúdiách [140]. Menšie štúdie preukázali mierne 

zlepšenie ejekčnej frakcie ľavej komory po užívaní oxypurinolu (aktívny metabolit 

allopurinolu) u pacientov so srdcovým zlyhávaním, následná štúdia OPT-CHF na 

väčšom počte pacientov tieto údaje nepotvrdila [61].  

 

 

5.2 Ovplyvnenie hladiny LDL cholesterolu 

 

Zníženie hladiny LDL cholesterolu v plazme poskytuje alternatívnu cestu na 

zníženie množstva oxidovaných LDL častíc, keďže klesne množstvo substrátu pre 

oxidáciu. Toto zníženie je možné dosiahnuť pomocou nefarmakologických 

a/alebo farmakologických opatrení 

 

 

5.2.1 Nefarmakologické opatrenia na zníženie LDL cholesterolu 

 

 Zvýšená fyzická aktivita a vhodná úprava stravovania môžu viesť k zníženiu 

obsahu lipidov v plazme. Nízkotuková diéta u králikov dokázala znížiť hladiny voľných 

kyslíkových radikálov a akumuláciu oxLDL v aterómoch [3]. U mužov, ktorým bola 

podávaná nízkotuková diéta a zároveň boli vystavení fyzickej záťaži došlo 

k výraznému zlepšeniu hladiny oxidačného stresu [157]. Vhodne volená strava, najmä 

so zníženým obsahom sacharidov, dokázala znížiť obsah aj malých denzných LDL 

častíc, ktoré sú najviac náchylné na oxidáciu [131]. Samotné nefarmakologické 

opatrenia však často nie sú dostatočné na dosiahnutie doporučených hladín LDL 

cholesterolu, preto musí byť vo väčšine prípadov zvážená i farmakologická 

intervencia.    

 

 

 

 

 



5.2.2 Farmakologické opatrenia na zníženie LDL cholesterolu 

  

5.2.2.1 Statíny 

 

5.2.2.1.1 Statíny a znižovanie LDL cholesterolu 

 

 Lieky prvej voľby na zníženie hladiny LDL cholesterolu sú statíny, nakoľko sú 

dobre tolerované a ich efekt je dobre preukázaný  [83, 145, 151]. Účinok statínov na 

zníženie LDL cholesterolu spočíva v blokáde enzýmu HMG-CoA-reduktázy (HMGCR), 

čím sa zablokuje endogénna syntéza cholesterolu v pečeni (Obr. 20). Pokles 

intracelulárnej hladiny cholesterolu vedie ku zvýšeniu expresie receptorov pre LDL 

cholesterol (LDLR) na povrchu hepatocytov, čo vedie ku zvýšenej extrakcii LDL 

cholesterolu z plazmy a zníženie koncentrácie cirkulujúcich LDL častíc a ďalších 

lipoproteínov obsahujúcich apo-B100, vrátane častíc bohatých na triglyceridy [159].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Schéma účinku statínu v hepatocyte.  

 

Statínov je k dispozícii viacero a ich efektivita v znižovaní hladiny LDL je rôzna. 

Účinok statínu na pokles hladiny LDL je taktiež závislý od dávky, pričom so zvýšením 

dávky statínu na dvojnásobok sa dá dosiahnuť aditívny pokles LDL cholesterolu cca 

o 6% [87, 135].  
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Veľké klinické štúdie so statínmi opakovane dokázali ich účinok na zníženie 

rizika kardiovaskulárnych príhod. Efekt statínov na pokles rizika KV príhod bol 

preukázaný v primárnej prevencii u pacientov, ktorí dovtedy neprekonali KV príhodu – 

štúdie AFCAPS/TexCAPS, WOSCOPS [46, 167], u pacientov s vysokým rizikom 

vzniku kardiovaskulárnych príhod – štúdia HPS [73] a aj v sekundárnej prevencii 

u pacientov, ktorí už boli po prekonanej KV príhode – štúdie 4S [162], PROSPER [166] 

a LIPID [181]. Vyšší pokles LDL cholesterolu pri efektívnejšom statíne (štúdia PROVE-

IT) alebo vyššej dávke statínu (štúdia TNT) bol priamo úmerný vyššiemu poklesu 

výskytu kardiovaskulárnych príhod [28, 105]. Efekt atorvastatínu bol dokázaný aj 

v sekundárnej prevencii cerebrovaskulárnych príhod v štúdii SPARCL [4].  

 Statíny dokážu ovplyvniť aj hladiny ďalších lipoproteínov, ktoré ovplyvňujú 

oxidačný stres a aterogenézu. Zvýšenie hladiny HDL cholesterolu pri podávaní 

statínov by mohlo prispievať k reverznému transportu cholesterolu [8, 135]. Štúdie so 

simvastatínom a rosuvastatínom dokázali okrem zníženia hladiny LDL cholesterolu 

taktiež pokles triglyceridov a zvýšenie hladiny HDL cholesterolu [14, 15].   

Niektoré štúdie dokázali, že statíny okrem zníženia hladiny LDL cholesterolu 

môžu modifikovať veľkosť, zloženie a distribúciu LDL častíc. V štúdii Bahadira et al bol 

po liečbe rôznymi statínmi pozorovaný pokles nielen LDL cholesterolu ale aj sdLDL, 

pričom došlo aj k zníženiu pomeru LDL/sdLDL [11]. Znížením obsahu sdLDL 

a zväčšením podielu väčších LDL častíc dokážu statíny znížiť náchylnosť LDL častíc 

na oxidáciu [31, 55, 126, 138]. 

 

 

5.2.2.1.2 Pleiotropné účinky statínov 

 

 Napriek tomu, že hlavný klinický benefit statínov je možné pripísať znižovaniu 

LDL cholesterolu, bolo opakovane dokázané, že tieto látky majú ďalšie vlastnosti (tzv. 

pleiotropné účinky), ktoré celkom nemožno pripísať ich hypocholesterolemickému 

efektu. Štúdia WOSCOPS preukázala, že pacienti užívajúci pravastatín mali nižšie 

riziko KV príhod ako pacienti, ktorí užívali placebo a súčasne mali rovnaké hladiny LDL 

cholesterolu [167]. Pleiotropné účinky statínov zahŕňajú zlepšovanie endotelovej 

dysfunkcie, znižovanie vaskulárneho zápalu, zvyšovanie stability aterosklerotického 

plátu a znižovanie oxidačného stresu [111]. U pacientov užívajúcich simvastatín bola 



taktiež pozorovaná zvýšená aktivita SOD [104] a statíny dokážu priamo aktivovať 

endotelovú NOS cez aktiváciu fosfatidyl-inozitol 3-kinázy / proteín-kinázy Akt [103]. 

 Vysvetlenie pleiotropných efektov statínov môže spočívať v širšom pohľade na 

inhibíciu mevalonátového metabolizmu. Statíny blokovaním HMG-CoA reduktázy 

znižujú syntézu mevalonátu a následne farnezyl-difosfátu, ktorý predstavuje nielen 

prekurzor cholesterolu, ale okrem toho slúži aj ako substrát pre naviazanie 

hydrofóbnych izoprenoidných reťazcov na proteíny (tzv. prenylácia, napr. hemu 

A v cytochróm c oxidáze),  pre syntézu ubichinónu a dolicholov (Obr. 21).  

Farnezylácia a geranyl-geranylácia predstavuje dôležitú posttranslačnú 

modifikáciu u viacerých proteínov. Prevencia farnezylácie G-proteínu Rac zabraňuje 

poskladaniu podjednotiek enzýmu NADPH-oxidázy po jej aktivácii proteín kinázou C, 

čo vedie k zníženiu produkcie superoxidu v endotelových a hladkých svalových 

bunkách [193]. Zníženie geranyl-geranylácie iného G-proteínu RhoA vedie ku zvýšeniu 

expresie endotelovej NO syntetázy [106]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21. Inhibícia metabolizmu mevalonátu účinkom statínov.  

 

Uvedené efekty statínov môžu prispievať ku zlepšeniu funkcie endotelu 

znížením oxidačného stresu a zvýšeniu syntézy NO, avšak pripisuje sa im aj možný 

vznik statínových nežiaducich účinkov. Zníženie hladiny ubichinónu a funkcie 

mitochondrií bolo popísané u pacientov užívajúcich atorvastatín [102], čo sa dáva do 

súvisu so vznikom statínovej myopatie [44]. Podľa niektorých autorov podávanie 
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koenzýmu Q10 dokázalo zredukovať symptómy statínovej myopatie [169, 204], iní 

autori však tento fakt nepotvrdili [19, 20] 

 

 

5.2.2.2 Ezetimib 

 

Ďalším liekom zameraným na zníženie hladiny LDL cholesterolu je ezetimib. 

Jeho efekt predstavuje zníženie vstrebávania cholesterolu v čreve pomocou väzby na 

Niemann-Pickov C1-like 1 proteín, nachádzajúci sa na kefkovom leme enterocytov 

v čreve, ktorý napomáha transportu cholesterolu a iných sterolov do bunky [59]. 

Ezetimib je možné využiť v monoterapii, avšak pri takomto užívaní stúpa syntéza 

endogénneho cholesterolu v pečeni a hypolipidemický efekt môže byť menší. Preto sa 

využíva najmä v kombinácii so statínmi; kombinácia ezetimibu so simvastatínom alebo 

atorvastatínom dokázala znížiť LDL cholesterol o 12-19% viac ako pri statíne 

samotnom [13, 40]. V štúdii Azara et al bol sledovaný efekt ezetimibu a atorvastatínu 

na oxLDL častice; pridanie ezetimibu dokázalo znížiť množstvo oxLDL v plazme, 

avšak neovplyvnilo prítomnosť sdLDL častíc [10].  

Štúdia ENHANCE mala preukázať výhodu kombinácie ezetimibu 

a simvastatínu na progresiu aterosklerózy, meranou zmenou pomeru hrúbky 

intima/media na arteria carotis u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou. 

Napriek vyššiemu poklesu LDL cholesterolu pri kombinovanej liečbe (55,6% vs. 

39,1%) nebol pozorovaný signifikantný rozdiel v progresii pomeru intima/media medzi 

kombinovanou liečbou a monoterapiou simvastatínom [91].  

Štúdia SHARP, ukončená v roku 2011, skúmala efekt kombinácie 

simvastatín+ezetimib oproti placebu u 9270 pacientov so závažným ochorením 

obličiek. Bolo pozorované zníženie výskytu primárneho ukazovateľa (nefatálny + 

fatálny IM, ischemická CMP a revaskularizácia) o 17%, avšak vplyv na 

kardiovaskulárnu ani celkovú mortalitu dokázaný nebol [12].  

Posledným veľkým projektom realizovanom s ezetimibom bola štúdia 

IMPROVE-IT, ktorá mala preukázať vplyv kombinácie simvastatín+ezetimib oproti 

samotnému simvastatínu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu u 18 144 

pacientov po infarkte myokardu [29]. Kombinovaná liečba dokázala po 7 rokoch 

sledovania znížiť primárny cieľ štúdie o 6,4% (rozdiel v hladinách LDL cholesterolu bol 

0,4 mmol/l), čo sa môže zdať síce málo, avšak treba si uvedomiť, že dosiahnuté 



hladiny LDL cholesterolu boli relatívne nízke (v simvastatínovom ramene 1,8 mmol/l, 

v kombinovanom ramene 1,4 mmol/l) [27]. Aktuálne má ezetimib svoje stabilné miesto 

v liečbe dyslipidémie ako liek do kombinácie so statínmi, prípadne ako monoterapia 

pri statínovej intolerancii [12].  

 

 

5.2.2.3 Fibráty 

 

Fibráty sú agonisty peroxizómovým proliferátorom aktivovaného receptoru alfa 

(PPAR-α). Interakciou s PPAR-α fibráty regulujú expresiu génov a následne aktivitu 

viacerých krokov v lipidovom a lipoproteínovom metabolizme. Výsledný efekt je 

zníženie hladiny triglyceridov nalačno i postprandiálne a lipoproteínov bohatých na 

triglyceridy, okrem toho dôjde aj k miernemu zvýšeniu hladiny HDL cholesterolu 

a poklesu LDL cholesterolu. Popri tom nastane aj posun v distribúcii LDL častíc, čo má 

za následok pokles množstva aterogénnych malých denzných LDL častíc v prospech 

veľkých neaterogénnych LDL častíc [12].  

Klinický efekt fibrátov v monoterapii bol sledovaný v štúdiách HHS, VA-HIT, BIP 

a FIELD, pričom bol pozorovaný pokles nefatálneho infarktu myokardu [88]. Nedávna 

metaanalýza ohľadom fibrátovej terapie preukázala pokles KV príhod po terapii 

fibrátmi o 13%, výraznejší efekt bol u pacientov s hladinou triglyceridov nad 2,3 mmol/l 

[81].  

Kombinovaná liečba statínom a fibrátom vedie k výraznejšiemu zníženiu LDL 

cholesterolu a triglyceridov a zvýšeniu HDL cholesterolu ako monoterapia jedným 

z nich. V štúdii ACCORD síce kombinovaná liečba fenofibrátu a simvastatínu 

nedokázala znížiť výskyt KV príhod oproti liečbe samotným simvastatínom, avšak pri 

analýze pacientov, ktorí mali hladinu TG nad 2,3 mmol/l a HDL pod 0,88 mmol/l, bol 

prítomný signifikantný efekt na redukciu KV príhod [63, 81].  

Rozšíreniu kombinovanej terapie statín+fibrát však bránila obava z možných 

nežiaducich účinkov, najmä myopatie a rabdomyolýzy so zlyhaním obličiek, pokiaľ je 

použitá vysoká dávka statínu. Riziko rabdomyolýzy je až 15-násobne vyššie pri 

kombinovanej liečbe s gemfibrozilom ako s fenofibrátom. Riziko nežiaducich účinkov 

taktiež zvyšuje podávanie ďalších liečiv, ktoré sa metabolizujú cez cytochróm P450 

[19].  

 



5.2.2.4 Kyselina nikotínová 

 

Efekt kyseliny nikotínovej (niacínu) je podobný ako efekt fibrátov, jeho 

využívaniu však bránil vysoký výskyt nežiaducich účinkov, najmä výrazné sčervenanie 

tváre (flush), napriek používaniu liekovej formy s pomalým uvoľnovaním. Určitú 

renesanciu pre niacín priniesla kombinácia pomaly uvoľňujúceho sa niacínu 

s laropiprantom, ktorý blokuje receptor pre prostaglandín D2, zodpovedný za flushovú 

reakciu [151].   

Niacín účinkuje na hormón-senzitívnu lipázu v tukovom tkanive, inhibuje 

diacylglycerol-acyltransferázu-2 a stimuluje syntézu apolipoproteínu A1 v pečeni. 

Výsledný efekt je pokles pečeňovej sekrécie VLDL cholesterolu, čo sa následne odrazí 

v redukcii ďalších lipoproteínových častíc obsahujúcich apo-B 100 (IDL a LDL) 

a taktiež vo vzostupe hladiny HDL cholesterolu [89]. V klinických štúdiách bol 

pozorovaný pokles TG o 20-40% a LDL cholesterolu o 15-18% a vzostup HDL 

cholesterolu o 15-35% [82]. Angiografické štúdie FATS a HATS potvrdili spomalenie 

progresie aterosklerózy po liečbe niacínom [22, 23]. Štúdia ARBITER 6-HALTS 

preukázala lepší efekt niacínu s pomalým uvoľňovaním oproti ezetimibu na progresiu 

aterosklerózy meranej pomerom hrúbky intima/media na arteria carotis po pridaní 

k štandardnej hypolipidemickej liečbe statínom [179]. 

Účinok niacínu v kombinácii so simvastatínom na kardiovaskulárne príhody mali 

potvrdiť veľké randomizované štúdie AIM-HIGH (niacín s pomalým uvoľňovaním vs. 

placebo) a HPS2-THRIVE (niacín+laropiprant vs. placebo), kde bol niacín pridaný ku 

štandardnej liečbe statínom (v uvedených štúdiách sa jednalo o simvastatín). Štúdia 

AIM-HIGH však bola v apríli 2011 predčasne zastavená (pôvodne bolo ukončenie 

plánované v septembri 2012), keďže napriek vyšším hladinám HDL cholesterolu 

a nižším hladinám TG u pacientov liečených niacínom oproti placebo-skupine nebol 

pozorovaný pokles KV príhod [18]. Jedno z možných vysvetlení bolo, že počet 

pacientov v štúdii vzhľadom na predpokladaný výskyt primárneho ukazovateľa bol 

pomerne nízky (3414 pacientov, očakávaných 800 príhod); taktiež priemerná hladina 

LDL cholesterolu pri randomizácii bola relatívne nízka – 71 mg/dl, t.j. 1,82 mmol/l. 

Okrem toho v placebovej skupine viac pacientov užívalo vyššie dávky simvastatínu 

[128]. 

Výsledky štúdie HPS2-THRIVE boli prezenzované na kongrese American 

College of Cardiology v marci 2013. Ani v tejto štúdii sa nepodarilo dosiahnuť primárny 



cieľ – pokles kardiovaskulárnych príhod v skupine pacientov liečených kombináciou 

niacín+laropiprant. Čo bolo však závažnejšie, v ramene s aktívnou liečbou bol 

pozorovaný významne vyšší počet nežiaducich účinkov [71]. Preto Európska 

medicínska agentúra vydala 18.1.2013 odporúčanie o pozastavení užívania 

kombinácie niacín+laropiprant na liečbu dyslipidémie [53].   

 

 

5.2.2.5 Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny 

 

Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA), najmä kyseliny 

eikozapentaénová a dokozahexaénová, sú obsiahnuté v rybom tuku a v tzv. 

mediteránnej diéte. Ich účinok sa prejavuje najmä na koncentráciách VLDL, čo má za 

následok pokles hladiny TG o 30-45%, avšas presný mechanizmus účinku nie je 

známy. Predpokladá sa interakcia s PPAR s následným znížením syntézy apoB-100 

[151].  

V štúdiách GISSI-Prevenzione (pacienti po IM) a GISSI-HF (pacienti so 

srdcovým zlyhávaním) mali pacienti liečení PUFA pozorovaný pokles celkovej 

mortality oproti pacientom liečeným placebom, pričom pokles bol najmä pozorovaný 

vo výskyte náhlej kardiálnej smrti, ale tento efekt môže súvisieť aj s možnými 

nelipidovými účinkomi PUFA [121, 178]. Pozitívny efekt PUFA preukázala aj otvorená 

japonská štúdia JELIS, ktorá skúmala pridanie PUFA k štandardnej statínovej liečbe 

v primárnej i sekundárnej prevencii KV príhod [198]. Oproti tomu štúdia ORIGIN, ktorá 

sledovala efekt liečby PUFA u diabetikov, nedokázala pozitívny efekt PUFA oproti 

placebu na mortalitu a výskyt kardiovaskulárnych príhod, napriek  signifikantnému 

zníženiu hladiny triglyceridov [21].   

 

 

5.3 Znižovanie hladiny oxidačného stresu aj LDL cholesterolu 

 

 Keďže statíny znižujú hladinu LDL cholesterolu a antioxidanty znižujú oxidačný 

stres s následným poklesom oxidácie LDL cholesterolu, kombinácia týchto dvoch 

postupov by mohla ešte výraznejšie znížiť oxidáciu LDL cholesterolu a následne riziko 

vzniku kardiovaskulárnych príhod. Napriek tomu niekoľko štúdií, ktoré sledovali 

kombinované podávanie týchto látok, prinieslo nejednoznačné výsledky.  



Neunteufl et al sledovali vplyv kombinácie statínu a alfa-tokoferolu na 

endotelovú dysfunkciu, pričom zistili výraznejšie zlepšenie vazodilatácie závislej od 

endotelu na artérii brachialis pri kombinovanej terapii oproti samotnej terapii statínom 

a alfa-tokoferolom [133]. Na druhej strane, výsledky štúdie HATS však ukázali 

dokonca zníženie pozitívneho efektu simvastatínu a niacínu na progresiu 

aterosklerotických lézií pri kombinovanej terapii s antioxidantmi (kombinácia 800 IU 

alfa-tokoferolu, 1000 mg kyseliny askorbovej, 25 mg beta-karoténu, 100 ug selénu) 

[23]. Tieto štúdie však obsahovali relatívne malý počet pacientov (Neunteufl – 7 

pacientov, HATS – 160 pacientov). Veľká klinická štúdia HPS však ukázala, že 

súčasné podávanie simvastatínu a kombinácie antioxidantov (600 mg alfa-tokoferolu, 

250 mg kyseliny askorbovej a 20 mg beta-karoténu) nemalo žiadny pozitívny efekt 

oproti podávaniu samotného statínu [73].  

 

 

 

  



6 ZÁVER  

 

Napriek všetkým pokrokom v medicíne, sú kardiovaskulárne ochorenia 

najčastejšou príčinou morbidity a mortality v rozvinutých a rozvojových krajinách, 

vrátane Slovenska. Oxidačný stres predstavuje významný patomechanizmus rozvoja 

aterosklerózy, avšak jeho ovplyvnenie pomocou suplementácie antioxidantmi sa 

nepreukázalo ako účinné opatrenie na zníženie kardiovaskulárnych príhod. Na druhej 

strane, statíny, ktoré v súčasnosti predstavujú základný pilier hypolipidemickej liečby, 

dokážu pomocou zníženia LDL cholesterolu (a cez ďalšie nelipidové – pleiotropné 

účinky) pozitívne ovplyvniť kardiovaskulárnu morbiditu aj mortalitu. V budúcnosti môžu 

prispieť k ďalšej kardiovaskulárnej ochrane nové možnosti ovplyvnenia lipidov 

pomocou nových hypolipidemík (PCSK9 inhibítory) a taktiež inhibícia zápalu na 

kardiovaskulárnej úrovni.  
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 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

AGE advanced glycation endproduct, produkt pokročilej glykácie 

βAla  β-alanín 

AK aminokyselina 

ARDS respiračný distress syndróm dospelých 

ATP adenozíntrifosfát 

BSO  butionín-sulfoximín 

Cys cysteín 

DDT 1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl)-etán 

DHLA kyselina dihydrolipoová, redukovaná forma 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EDRF endothelium derived relaxtion factor, relaxačný faktor odvodený od 

endotelu 

GCS γ-glutamylcysteinylsyntáza 

GCT γ-glutamylcyklotransferáza 

Glu kyselina glutámová 

Gly glycín 

GMT γ-glutamyltranspeptidáza, γ-glutamyltransferáza 

G6PD glukóza-6-fosfátdehydrogenáza 

GSH L-γ-glutamyl-L-cysteinylglycín, γ-Glu-Cys-Gly, glutatión, redukovaná 

forma 

GSSG  glutatióndisulfid, oxidovaná forma GSH 

GTN glyceroltrinitrát 

HIV vírus ľudskej imunodeficiencie 

HO· hydroxylový radikál 

HPETE kyselina hydroperoxyeikozatetraénová 

HST hormón - substitučná terapia 

ICHS ischemická choroba srdca 

ISDN izosorbid-2,5-dinitrát 

ISMN izosorbid-5-mononitrát 

LA kyselina lipoová, oxidovaná forma 

MSO  metionín-sulfoximín 

NAC N-acetylcysteín  



NAD+ nikotínamidadeníndinukleotid, oxidovaná forma 

NADH  nikotínamidadeníndinukleotid, redukovaná forma 

NADP+ nikotínamidadeníndinukleotid fosfát, oxidovaná forma 

NADPH  nikotínamidadeníndinukleotid fosfát, redukovaná forma 

NF-κB nukleárny faktor kapa-B 

NO  oxid dusnatý 

O2
- superoxidový anion 

·ONOO- peroxonitritový anion 

OTC L-2-oxothiazolidín-4-karboxylát 

Pi anorganický fosfát 

PCSK9 proproteín konvertáza subtilizín-like kexín-9 

SRS-A slow-reacting substance of anaphylaxis, pomaly reagujúca 

anafylaktická substancia 

TAS celkový antioxidačný status 

TBARS tiobarbiturátová reaktívna substancia  

 

 

 



ZOZNAM AKRONYMOV CITOVANÝCH KLINICKÝCH ŠTÚDIÍ 

 

4S  Scandinavian Simvastatin Survival Study  

ACCORD Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 

AFCAPS Air Force Coronary Atherosclerosis Prevention Study 

AIM-HIGH Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome With Low 

HDL/High Triglycerides: Impact on Global Health Outcomes 

ARBITER 6-HALTS   Arterial Biology for the Investigation of the Treatment Effects of 

Reducing Cholesterol 6–HDL and LDL Treatment Strategies in 

Atherosclerosis 

ASAP  Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention 

BIP  Bezafibrate Infarction Prevention study 

ENHANCE Ezetimibe and Simvastatin in Hypercholesterolemia Enhances 

Atherosclerosis Regression 

FATS  Familial Atherosclerosis Treatment Study 

FIELD  Fenofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes 

GISSI  Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell'Infarto miocardico 

Go-DARTS  Genetics of Diabetes Audit and Research in Tayside Scotland 

HATS  HDL-Atherosclerosis Treatment Study 

HHS  Helsinki Heart Study 

HOPE  Heart Outcomes Prevention Evaluation 

HPS  Heart Protection Study 

HPS2-THRIVE Heart Protection Study 2 - Treatment of HDL to Reduce the Incidence 

of Vascular Events 

CHAOS Cambridge Heart Antioxidant Study  

IMPROVE-IT    IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial 

ISLAND Infarct Size Limitation: acute N-acetylcysteine defense 

JELIS  Japan EPA Lipid Intervention Study  

LIPID  Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease 

NHANES I National Health and Nutrition Examination Survey I 

OPT-CHF  Oxypurinol Therapy for Congestive Heart Failure 

ORIGIN Outcome Reduction With Initial Glargine Intervention 

PROSPER PROspective Study of Pravastatin in the Elderly at Risk  

PROVE-IT Pravastatin Or atorVastatin Evaluation and Infection Trial 



SHARP The Study of Heart and Renal Protection 

SPARCL Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels 

TexCAPS Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study 

TNT  Treatment to New Targets 

VA-HIT Veterans Affairs HDL Intervention Trial 

VEAPS Vitamin E Atherosclerosis Prevention Study 

WOSCOPS  West of Scotland Coronary Prevention Study 



ZOZNAM OBRÁZKOV 

 

Obr. 1. Schéma orbitalovej štruktúry tripletového a singletového kyslíka.  

Obr. 2. Vzájomné reakcie medzi prooxidačnými faktormi. 

Obr. 3. Schéma molekuly glutatiónu.  

Obr. 4. Základné oxidačné a redukčné reakcie glutatiónu.  

Obr. 5. Antioxidačné faktory a ich vzájomné reakcie.  

Obr. 6. Úloha nízkomolekulárnych antioxidantov, proteínov a aminokyselín pri 

udržiavaní redoxnej rovnováhy v organizme.  

Obr. 7. Redoxná rovnováha a jej posuny.  

Obr. 8. Produkcia ROS v mitochondriách.  

Obr. 9. Regulácia tvorby ROS v mitochondriách.  

Obr. 10. Štruktúra NOX1 a NOX2.  

Obr. 11. Schéma pôsobenia NOX1 na bunkovú reguláciu. 

Obr. 12. Schéma (a) normálne fungujúcej a (b) rozpojenej NO syntetázy. 

Obr. 13. Glutationylácia a deglutationylácia proteínu.  

Obr. 14. Oxidácia polynenasýtenej mastnej kyseliny (PUFA) a vznik 4-

hydroxynonenálu.  

Obr. 15. Metabolizmus 4-hydroxynonenálu. 

Obr. 16. Lipoproteíny a ich metabolizmus. 

Obr. 17. Schéma oxidačného poškodenia mastných kyselín v lipidoch. 

Obr. 18. Ateroskleróza a jej štádiá. 

Obr. 19. Efekt oxidovaného LDL na formáciu aterosklerotického plátu.  

Obr. 20. Schéma účinku statínu v hepatocyte. 

Obr. 21. Inhibícia metabolizmu mevalonátu účinkom statínov.  

 

 


