
Abstrakt 

Studie kardioprotektivních intervencí jsou velmi významným tématem vzhledem k tomu,  

že ischemická choroba srdeční je jednou z hlavních příčin morbidity a mortality v západním 

světě. Kardioprotekce je v buňce zprostředkovávána řadou různých signalizačních drah  

a mnoho z nich přímo či nepřímo ovlivňují energetický metabolismus a mitochondrie. 

Mitochondrie jsou významně zasaženy při ischemicko-reperfúzním poškození srdce a stávají 

se tak potenciálním terapeutickým cílem. Jejich role v myokardu není jen v oblasti energetické 

homeostázy, ale i ve zprostředkování buněčné odpovědi na snížený přísun kyslíku a regulaci 

apoptózy. 

Tato práce si kladla za cíl přispět k poznání odpovědi hypertrofovaného srdce spontánně 

hypertenzního potkana (SHR) a odvozeného konplastického kmene s mitochondriálním 

genomem normotenzního kmene Brown Norway (SHR-mtBN)  

na kardioprotektivní režim adaptace na chronickou normobarickou hypoxii (CNH, Fi 0.01). 

Adaptivní změny byly studovány na buněčné, proteinové i genové úrovni  

s použitím metod Real-time RT PCR, čipová analýza Biomark, Western blot, 

spektrofotometrická měření enzymatické aktivity a kvantitativní imunofluorescenční analýzy.  

Předložená práce vycházela z rozdílného kardioprotektivního fenotypu  

mezi kmeny SHR a SHR-mtBN, kdy po CNH byla u kmene SHR-mtBN pozorována signifikantně 

menší velikost infarktového ložiska. Dílčí analýzy zaměřené  

na mitochondriální funkci odhalily snížení mRNA exprese podjednotek 4.1 a 4.2 cytochrom c 

oxidázy. V analýze HIF-dependentní dráhy proteinkinázy B / glukozového 

transportéru /hexokinázy (Akt/GLUT/HK) bylo zjištěno, že CNH zvyšuje expresi proteinů 

jednotlivých komponent této dráhy o více než 50 % u obou kmenů a rozdíl mezi kmeny byl 

pozorován na úrovní zvýšené exprese Akt2 a aktivity HK u kmene SHR-mtBN za současné vyšší 

translokace GLUT4 na plazmatickou membránu. Předpokládáme též vyšší translokaci HK 

na membrány asociované s mitochondriemi po hypoxii u konplastického kmene.  

Čipová analýza 48 mRNA transkriptů odhalila změny exprese po CNH u genů 

asociovaných s metabolismem a oxidativním stresem u obou kmenů. U samotných SHR byl 

zaznamenán pokles u transkriptů lipidového metabolismu a biogenese mitochondrií, který byl 

u kmene SHR-mtBN kompenzován. Analýza hypoxických klastrů odhalila kandidátní geny, 

které by měly být zodpovědné za fenotypový rozdíl mezi kmeny projevený až po adaptaci CNH 

(Acer2, Cd36, Aco1, Pparg, Hmox2, Ppla2g2a, Drp, Pkce, Hk2, Sgms2, Casp3, Mfn1, Pla2g5, 

Cat).  



V oblasti adrenergní signalizace nebyly zjištěny změny na úrovni mRNA exprese  

v testovaných genech Adrb1, Adrb2, jejichž regulace však může probíhat posttranskripčně. 

Exprese genů pro adenylátcylázu Ac5 a Ac6 klesá po adaptaci u kmene SHR-mtBN stejně jako 

vybrané mitochondriální antioxidanty. Naproti tomu CNH více zvyšuje mRNA významného 

producenta reaktivních forem kyslíku MAO A u SHR.  

 

Závěrem můžeme říci, že mitochondriální genom pozitivně moduluje kardioprotektivní 

efekt CNH u hypertenzního potkana. Tento efekt je spojen s posílením glukózového 

metabolismu, modulací lipidového metabolismu a antioxidačního systému. Významnou úlohu 

zde může hrát pleiotropní působení Akt2 signální dráhy. Získané výsledky prohloubily 

charakteristiku odolnějšího konplastického kmene SHR-mtBN, a dokládají nezanedbatelnou 

úlohu mitochondriálního genomu v ochraně myokardu u hypertrofovaného srdce. 
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