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Teze:  
Ateroskleróza je onemocnění vznikající na podkladě postupně se rozvíjejících procesů 
v cévní stěně a bylo prokázáno, že její rozvoj je spojen se subklinickým zánětem jak 
lokálně, v cévní stěně, tak systémově. Obezita je spojena s dysfunkcí imunitního systému 
a se systémovým subklinickým zánětem, přičemž makrofágy v tukové tkáni byly 
identifikovány jako hlavní akcelerátor těchto změn. 
Výsledky prezentované v habilitační přednášce vycházejí ze souboru projektů, které byly 
řešeny v Institutu Klinické a Experimentální Medicíny v letech 2012-2020.  Jde o logicky 
na sebe navazující studie, jejichž prvotním cílem je objasnění mechanismů, kterými lidská 
tuková tkáň ovlivňuje rozvoj kardiovaskulárních onemocnění v jejich iniciální fázi. Vzorky 
analyzovaných tukových tkání od subjektů bez klinických manifestací aterosklerózy byly 
získány v průběhu od živých dárců ledvin v průběhu transplantačního výkonu.  
První část je věnována definici subpopulací makrofágů izolovaných z lidské tukové tkáně 
a je demonstrován jejich vztah ke rizikovým prediktorům aterosklerózy. Prezentace 
zaměřuje zejména na specifickou subpopulaci prozánětlivých metabolicky aktivovaných 
makrofágů exprimujících vysoce CD36 znak (CD14+CD16+CD36high).  Tato subpopulace 
narůstá s obezitou a hypercholesterolémií, přičemž při užívání statinů zastoupení této 
subpopulace v tukové tkáni klesá. V další části jsou prezentovány vztahy mastných 
kyselin ve fosfolipidech tukové tkáně a diety subjektů k této subpopulaci metabolicky 
aktivovaných makrofágů.  

Prezentované výsledky prokazují tkáňově specifickou polarizaci makrofágů v tukové tkáni a 
její ovlivnění rizikovými prediktory aterosklerózy. V širším smyslu jde o prokázání nově 
popsaného propojení imunitních a metabolických dějů v tukové tkáni s významným 
systémovým vlivem.  
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