
 
 

Abstrakt 

 Akutní i chronické podávání morfinu dokáže u potkanů výrazně snížit ischemicko-

reperfuzní poškození srdce. Molekulární mechanismy zprostředkovávající protektivní 

působení morfinu však nejsou dodnes zcela objasněny. Zároveň existuje jen velmi málo 

poznatků o důsledcích dlouhodobého působení morfinu na srdeční tkáň.   

 V první části projektu jsme se proto zaměřili na zkoumání vlivu dlouhodobého 

podávání vysokých dávek morfinu (10 mg/kg/den, 10 dní) na srdeční tkáň potkana. Ve druhé 

části projektu jsme zkoumali vliv 1 mM morfinu na viabilitu a redoxní stav buněčné linie 

potkaních kardiomyoblastů H9c2, u které byl vyvolán oxidativní stres působením 300 µM 

tert-butylhydroperoxidu (t-BHP).  

 Naše experimenty ukázaly, že dlouhodobé podávání morfinu neovlivnilo množství 

a afinitu myokardiálních β-adrenergních receptorů (β-AR), ale téměř zdvojnásobilo množství 

dominantní izoformy myokardiální adenylylcyklázy (AC) V/VI a vedlo k supersenzibilizaci 

AC. Proteomické analýzy současně odhalily, že dlouhodobé podávání morfinu bylo spojené 

s výraznými změnami proteomu levé srdeční komory. Docházelo přitom především ke 

zvýšení exprese heat shock proteinů (HSP). Zvýšená exprese HSP27 byla současně 

doprovázena zvýšenou fosforylací tohoto proteinu, přičemž míra fosforylace byla nejvyšší 

3 dny po ukončení podávání morfinu a 6. den se navrátila na kontrolní hladinu. Naopak žádné 

změny nebyly pozorovány v expresi proteinů, které jsou zapojeny do regulace oxidativního 

stresu. 

 Ve druhé části projektu jsme ukázali, že 1 mM morfin dokáže významně ochránit 

buněčnou linii H9c2 před oxidativním stresem, který byl vyvoláván působením t-BHP. 

Protektivní působení morfinu bylo přinejmenším částečně zprostředkováno současnou 

aktivací signálních drah p38 MAPK a PI3K/GSK-3β. Morfin zároveň zvýšil celkovou 

antioxidační kapacitu buněk a snížil karbonylaci proteinů, peroxidaci lipidů a celkové 

množství volných kyslíkových radikálů. Preinkubace s morfinem pak snížila negativní dopad 

t-BHP na všechny výše popsané parametry redoxního stavu buněk.  

 V souhrnu naše experimenty ukazují, že dlouhodobé podávání vysokých dávek 

morfinu potkanům výrazně ovlivňuje myokardiální AC signalizaci a vede k četným změnám 

v proteomu srdeční tkáně. V in vitro podmínkách může morfin vykazovat silné antioxidační 

účinky a dokáže významně ochránit H9c2 buňky před oxidativním stresem. 
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