
ABSTRAKT 

 

Kardiovaskulární nemoci jsou nejčastější příčinou smrti jak na celém světě, tak v České 

republice. Hlavní faktory přispívající k rozvoji srdečních onemocnění, kromě věku a pohlaví, jsou 

obezita, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů v krvi. Spontánně 

hypertenzní potkan (SHR) byl vyvinut a používán k vyhledávání genetických determinant těchto 

projevů. Tento běžně používaný potkaní model rozvíjí hypertenzi, dyslipidemii a inzulínovou 

rezistenci díky abnormálnímu genu translokázy mastných kyselin Cd36. Předchozí studie ukázaly, 

že transgenní oprava Cd36 u kmene SHR-Tg19 zlepšuje činnost beta-adrenergního systému v 

srdci, mírně zvyšuje srdeční hmotnost a vede ke zvýšení náchylnosti k arytmiím. 

Tato práce měla dva hlavní cíle: 

1) Zjistit, zda a jak transgenní náhrada Cd36 v SHR ovlivňuje proteinové složení, 

mitochondriální funkci a aktivitu vybraných metabolických enzymů srdce. 

2) Studovat expresi a distribuci vybraných složek beta-adrenergního signálního systému v 

lipidových raftech izolovaných pomocí solubilizace membrán detergentem TX-100. 

 

Rozhodli jsme se porovnat dva běžně používané proteomické přístupů, 2D elektroforézu 

spojenou s MALDI-TOF hmotnostní spektrometrií a tzv. label-free LC-MS. Výsledky neukázaly 

překryv mezi odlišně exprimovanými proteiny identifikovanými těmito dvěma metodami. 

Porovnávali jsme vzorky z obou komor a zjistili, že obě metody identifikovaly více změn 

v pravých než v levých komorách SHR-Tg19. Tyto změny se týkají několika enzymů 

energetického metabolismu a strukturních a regulačních proteinů cytoskeletu. Změny v levých 

komorách byly pozorovány u metabolických enzymů a také u proteinových produktů pseudogenů, 

podobných některým OXPHOS enzymům, což může poukazovat na jejich možnou regulační roli. 

Malát dehydrogenáza je enzymem, který podle MALDI-TOF MS měl 6 krát nižší expresi v 

LV u SHR-Tg19. Tento enzym měl také významně nižší aktivitu ve vzorcích cytoplazmy a v 

mitochondriích izolovaných z levých komor SHR-Tg19. Aktivita cytoplazmatické hexokinázy 

byla také nižší v z levých komorách SHR-Tg19. Rovněž jsme zjistili sníženou hladinu exprese 

podjednotky sukcinát dehydrogenázy SdhB (součást komplexu II) a 70 kDa peroxisomálního 

membránového proteinu v levých komorách SHR-Tg19. Ačkoli respirometrická měření 

neodhalila významné rozdíly mezi kmeny, získané výsledky demonstrovaly vyšší míru respirace 

u mitochondrií izolovaných z levých než z pravých komor. 

Nakonec jsme převzali a rozpracovali zjednodušený postup pro izolaci lipidových raftů ze 

srdeční tkáně. Použitelnost této metodologie byla testována pomocí proteomického přístupů. 

Získané výsledky ukázaly, že tato metoda vedla k úspěšné separaci typických raftových a 

neraftových proteinů. Použili jsme tuto metodu pro analýzu distribuce několika klíčových 

komponent beta-adrenergního signálního systému v levé komoře srdeční u obou potkaních kmenů. 

Raftová lokalizace G beta podjednotky byla významně snížena u SHR-Tg19, což by mohlo být 

spojeno se zvýšením signalizace cAMP. Celková exprese konexinu 43 byla vyšší v levých 

komorách SHR-Tg19, což je možnou příčinou zvýšené arytmogeneze pozorované u těchto zvířat. 

Také jsme nalezli zvýšenou expresi ERK1 a fosforylací RhoA, jejichž funkce může být spojena 

s hypertrofickými projevy v srdci u starších SHR-Tg19. Konexin 43, ERK1 a RhoA jsou 

považovány za efektory signalizační sítě cAMP, což poukazuje na její široky vliv na funkci srdce. 


