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1. Abstrakt
Práce je věnována problematice matrixových 
metaloproteináz se zaměřením na matrixo-
vé metaloproteinázy 2, 3, 9 a asymetrického 
dimethylargininu, metodám stanovení těchto 
enzymů a jejich metabolitů a stanovení jejich refe-
renčních intervalů. Matrixové metaloproteinázy 
jsou proteolytické enzymy podílející se na štěpení 
bílkovin extracelulární matrix. Jejich význam je 
možné spatřovat např. při regeneraci tkání, hoje-
ní, zánětu. Asymetrický dimethylarginin vzniká 
při metabolizaci bílkovin z argininu působením 
enzymů methyltransferáz. Přirozeně se vysky-
tuje v lidském organismu a významně brání 
tvorbě oxidu dusnatého. Volba těchto enzymů 
a jejich metabolitů vychází z jejich provázanosti 
s kardiovaskulárními onemocněními, stenózami 
a in stent restenózami. V případě matrixových 
metaloproteináz spočívá konkrétní vazba v tom, 
že zvýšená aktivita právě těchto enzymů a jejich 
metabolitů byla prokázána uvnitř aterosklerotic-
kých plátů v porovnání s hodnotami matrixových 
metaloproteináz u normální arteriální stěny. 
Rovněž mechanické poškození koronární artérie 
vyvolává expresi matrixových metaloproteináz 
a zvyšuje jejich aktivitu. Pokud se jedná o asy-
metrický dimethylarginin, ten prostřednictvím 
nitroxidsyntázy ovlivňuje nejen reaktivitu, ale 
taktéž strukturu cév. Po poškození endotelu se 
zvyšuje intracelulární koncentrace asymetrické-
ho dimethylargininu v buňkách překrývajících 
defekt, čímž se snižuje také vazodilatační schop-
nost těchto buněk. Stupeň poškození endotelové 
funkce a intracelulární koncentrace asymetric-
kého dimethylargininu přímo souvisí s tloušťkou 
intimy postižené cévy. Zvyšující se koncentrace 
asymetrického dimethylargininu odráží zvyšující 
se riziko aterosklerózy.

2. Teoretická část
2.1 Metaloproteinázy
Matrixové metaloproteinázy (MMPs) jsou zinek 
dependentní enzymy patřící do skupiny proteáz. 
Jsou secernovány buňkami v neaktivní formě, teprve 
proteolytickým procesem dochází k jejich aktivaci. 
Jejich schopnost spočívá v proteolytickém štěpení 
téměř všech složek extracelulární matrix (ECM). 
Účastní se v podstatě všech biologických procesů, 
při kterých dochází k degradaci a remodelaci ECM. 
Může se jednat jak o procesy fyziologické (hojení 
ran, angiogeneze a další), tak také procesy pato-
logické (kardiovaskulární onemocnění, nádorová 
onemocnění a další) [1-4].
Z obecného úhlu pohledu mají MMPs schopnost 
zcela rozkládat kolagen i většinu ostatních kompo-
nent ECM, modifikují rozpustné proteiny, cytokiny, 
chemokiny a taktéž zajišťují fyziologickou remode-
laci ECM [5-8]. Účastní se řady fyziologických pro-
cesů, při nichž dochází k degradaci pojivové tkáně, 
také procesů zánětlivých, degenerativních a malig-
ních spojených se zvýšenou syntézou, degradací 
nebo porušenou maturací a organizací ECM [8]. 
Význam MMPs lze spatřovat také v oblasti hojení 
ran, obnově tkání v návaznosti na jejich poškození 
(např. infarkt myokardu), při progresi onemocnění, 
jakými jsou artritida, chronické ulcerace tkání, nad-
měrné množství tuku v tepnách [2,3,5,9]. 
MMPs a jejich aktivita jsou regulovány na několika 
úrovních, transkripční, post-transkripční a post-
translační úrovni. Mimo to jsou regulovány pro-
střednictvím svých vnitřních inhibitorů, tkáňových 
metaloproteinázových inhibitorů (TIMPs) a jejich 
intracelulární a extracelulární lokalizací [10].
2.2 Asymetrický dimethylarginin
Asymetrický dimethylarginin (ADMA) vzniká při 
metabolizaci bílkovin působením enzymů methyl-
transferáz. Je metabolitem L-argininu. V lidském 
organismu se vyskytuje přirozeně a v poměrně znač-
ném množství. Hromadí se v buněčném cytosolu 
a z něj je uvolňován do plazmy. Hlavní metabolická 
degradace probíhá hydrolýzou na dimethylamin a L-
citrulin, reakci katalyzuje enzym dimethylarginin 
dimethylaminohydroláza. Právě aktivita tohoto 
enzymu se jeví jako klíčová pro regulaci koncent-
race ADMA a tím ovlivnění funkce endotelu (příp. 
endotelových buněk) [11-13].
ADMA inhibuje nitroxidsyntázu (NOS), čímž 
nepřímo brzdí produkci oxidu dusnatého (NO), 
příp. jeho radikálu (NO·), který vzniká dvoustup-
ňovou reakcí z L-argininu působením NOS. Kromě 
asymetrického dimethylargininu způsobuje inhibici 
syntézy NO také další derivát L-argininu, a to NG-
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monomethyl-L-arginin (L-NMMA). Vzhledem 
k tomu, že koncentrace ADMA v krvi je desetkrát 
vyšší než koncentrace tohoto druhého derivátu 
(L-NMMA), je za hlavní inhibitor NOS považován 
ADMA [11].
Zvýšená koncentrace ADMA v plazmě je sama 
o sobě jedním z nejsilnějších ukazatelů rizika kardio- 
vaskulární příhody. Mimo to jsou zvýšené hladiny 
ADMA v plazmě prokazovány u pacientů s hyper-
cholesterolémií, hypertenzí, chronickým ledvino-
vým selháním a dalšími poruchami [14,11,12].
2.3 Spojitost matrixových metaloproteináz a asy-
metrického dimethylargininu s aterosklerózou, 
kardiovaskulárním rizikem a stenózou
V patogenezi aterosklerózy lze za klíčové elementy 
považovat dysfunkci endotelu, zánět, dyslipidémii 
a autoimunitní reakce. MMPs, endopeptidázy s pro-
teolytickou aktivitou, stejně jako TIMPs, byly navrženy 
na faktory, které přispívají k patogenezi aterosklerózy, 
přičemž klíčová úloha MMPs v procesu ateroge-
neze byla potvrzena rovněž studiemi [15]. Uvnitř  
aterosklerotických plátů byla prokázána zvýšená 
aktivita několika MMPs (MMP-1, MMP-3, MMP-13) 
v porovnání s hodnotami MMPs u normální arteri-
ální stěny. Zároveň při těchto procesech dochází ke 
změně jejich koncentrace v krevním řečišti [8,16].
Úlohu důležitého markeru plní rovněž asymetrický 
dimethylarginin. Konkrétně ve vztahu k prognóze 
rizika kardiovaskulárních onemocnění a komplikací, 
u pacientů s hypercholesterolémií, hypertenzí, chro-
nickým ledvinným selháním a dalšími poruchami. 
ADMA vzniká při metabolizaci bílkovin. V důsledku 
toho, že inhibuje nitroxidsyntázu, brzdí produkci oxi-
du dusnatého. Zvýšená koncentrace ADMA v plazmě 
také vede k poškození funkce cévního endotelu. 
Nedostatečné působení NO a dysfunkce endotelu 
má následně dopad na zvýšené riziko koronárních 
příhod, vznik aterosklerózy, diabetu, hypertenze, 
poškození různých orgánů [14,11,12].
Přínos MMPs a ADMA lze spatřovat jak v jejich 
diagnostické hodnotě, tak také v prognostické 
[12,17]. Jednou z celé řady oblastí, kde tyto markery 
sehrávají významnou roli z hlediska své vypovídací 
schopnosti, jsou tak stenózy a in stent restenózy. 
Při postižení koronární artérie je jako hlavní revas-
kularizační technika využívána implantace stentu, 
přičemž limitující faktor pro její použití představuje 
právě in stent restenóza [18].

3. Experimentální část
Cílem této práce bylo vybrat vhodnou populaci pro 
stanovení referenčních mezí, stanovit koncentrace 
matrixových metaloproteináz (MMP-2, MMP-3, 
MMP-9) a asymetrického dimethylargininu.

Do studie bylo zahrnuto celkem 180 probandů Krev-
ního centra Fakultní nemocnice Ostrava, kteří byli 
před odběrem krve seznámeni se záměrem studie 
a následně podepsali informovaný souhlas.
3.1 Stanovení koncentrace vybraných matrixových 
metaloproteináz a asymetrického dimetylargi-
ninu
K analýze prováděné v rámci této práce byla použi-
ta imunochemická metoda ELISA. Analyzovány 
byly vzorky plazmy a séra 180 jedinců, při analýze 
MMP-2, MMP-3, MMP-9  byla využita plazma, při 
analýze ADMA sérum. Pro stanovení koncentrace 
matrixových metaloproteináz  a asymetrického 
dimethylargininu byly použity diagnostické sou-
pravy firmy  BioVendor - Laboratorní medicína a.s., 
Brno, Czech Republic. Ke statistickému zpracování 
dat a k výpočtu referenčních intervalů sledovaných 
markerů byly použity statistické programy  MedCalc 
Version 14.12., NCSS 2007 a Cbstat5, R software. Při 
výpočtu referenčních hodnot byla sledována závis-
lost parametrů na pohlaví a věku [14,19-21].
3.2 Určení referenčního intervalu
Pro zpracování získaných experimentálních dat byla 
pro určení referenčních intervalů použita přímá 
(induktivní) metoda. Tato metoda je založena na statis-
tickém zpracování naměřených referenčních hodnot, 
přičemž získaná data lze vyhodnotit jedním ze dvou 
postupů – parametrickým nebo neparametrickým. 

4. Výsledky, statistické zpracování 
dat

K základním předpokladům o datech patří norma-
lita, nezávislost a homogenita, tzn. nepřítomnost 
vybočujících měření, odlehlých dat a hrubých chyb. 
Výpočet referenčních mezí vychází z předpokladu, 
že data mají symetrické, normální (Gaussovo) roz-
dělení, data musí vykazovat normalitu a symetrii.
Ke statistickému hodnocení dat byly z řady testů 
normality použity dva, a to momentový test norma-
lity, který matematicky hodnotí současně špičatost 
a šikmost, a D´Agostiniho test, který je zdokona-
lením momentového testu, je podstatně citlivější 
a posuzuje výběrové momenty dat. Tab. 1 shrnuje 
výsledky statistické analýzy.
Při výpočtu referenčních mezí byl použit parame-
trický i neparametrický postup. Získané výsledky 
jsou shrnuty v tab. 2.

5. Závěr
V návaznosti na provedenou analýzu imunoche-
mickou metodou ELISA byly stanoveny referenční 
intervaly pro předem vybrané enzymy, a to MMP-2, 
MMP-3 a MMP-9 v plazmě a pro ADMA v séru 
v závislosti na věku a pohlaví. 
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Analýza prokázala, že hodnoty MMP-2 v plazmě 
nejsou závislé na pohlaví ani na věku. V literatuře 
nebyla nalezena analogická data pro možnost srov-
nání výsledků s provedenou analýzou.
V případě hodnot MMP-3 v plazmě byla proká-
zána statisticky významná závislost na pohlaví. 
Ve srovnání s dostupnými studiemi [22,23] byly 
v našem souboru prokázány vyšší koncentrace 
MMP-3 v plazmě. Tato skutečnost může být 
způsobena použitím odlišných diagnostických 
souprav.
Hodnoty MMP-9 v plazmě vykazovaly nižší koncen-
traci u žen ve srovnání s muži. Iizasa et al. studoval 
plazmatickou koncentraci MMP-9 u 138 zdravých 
dobrovolníků za použití jednokrokové enzymové 
imunoanalýzy (Fuji Chemical Industries, Toyama, 
Japan). Stanovili normální hodnoty MMP-9 v plaz-

mě, které byly nižší než námi vypočtené hodnoty. 
Navíc autoři neuvedli věkový rozsah zdravých 
dobrovolníků ani blíže nespecifikovali použitý pri-
mární materiál, jen uvedli, že se jednalo o plazmu. 
Další publikované práce prokázaly, že naměřené 
koncentrace MMP-9, jakož i jiné MMPs v krvi jsou 
výrazně závislé na postupu odběru vzorků a na typu 
antikoagulačního činidla [24-26]. Takové rozdíly 
v metodice by mohly být základem pozorovaných 
rozdílů mezi výsledky těchto studií.
Analýzou ADMA v séru bylo zjištěno, že jeho 
koncentrace není závislá na pohlaví ani na věku. 
Ve srovnání s publikovanými daty [27,28] Ekim 
et al., Celik et al., dosáhly koncentrace ADMA 
v rámci provedené analýzy vyšších hodnot. Rozdíly 
mohou plynout z použití odlišných diagnostických 
souprav.

Tab. 1 Statistické hodnocení 

S t a t i s t i c k é 
testy

MMP-2 MMP-3 MMP-9 ADMA MMP-3 
(muži)

MMP-3 
(ženy)

Šikmost Významná Významná Významná Nevýznamná Nevýznamná Nevýznamná
Špičatost Významná Nevýznamná Významná Nevýznamná Nevýznamná Nevýznamná
Testy normality
Momentový Nepřijata Přijata Nepřijata Přijata Přijata Přijata
D’Agostiniho Nepřijata Přijata Nepřijata Přijata Přijata Přijata

Pozn. Statistická významnost na hladině α=0.05

Tab. 2 Referenční meze

Analyt (jed-
notky, počet)

Dolní mez 
2,5% kvantil

90% interval 
spolehlivosti

Horní mez 
97,5% kvantil

90% interval 
spolehlivosti

Typ výpočtu

MMP-2 (µg/l) 
(n=180)

110,0 97,1-124,1 590,9 520,8-670,0 Parametricky 
(mocn. transf.)

113,9 93,8-133,9 636,1 536,8-735,4 Neparametric-
ky (Bootstrap)

MMP-3 (µg/l) 
(n=60) MUŽI 16,99 14,98-19,14 41,09 37,65-44,67 Parametricky 

(Mocn. transf.)
MMP-3 (µg/l) 
(n=60) ŽENY 11,71 10,37-13,15 30,06 27,17-33,16 Parametricky 

(mocn. transf.)
MMP-9 (µg/l) 
(n=60) MUŽI 34,0 37,6-37,9 135,6 106,1-176,6 Parametricky 

(mocn.transf.)
MMP-9 (µg/l) 
(n=60) ŽENY 25,8 22,8-29,4 145,0 104,6-206,3 Parametricky 

(mocn.transf.)

ADMA (µmol/
l) (n=120)

0,227 0,189-0,267 0,877 0,812-0,945 Parametricky 
(mocn. transf.)

0,238 0,205-0,272 0,849 0,735-0,963 Neparametric-
ky (bootstrap)
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