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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová slova: spontánně hypertenzní potkan, srdce, mitochondrie, chronická hypoxie 



 

 

ABSTRACT 

Cardiovascular intervention studies are a very important issue given that  

the ischaemic heart disease is one of the main mortality and morbidity causes  

in the Western world. Cardioprotection is mediated through a variety of signalling 

pathways in the cell that may directly or indirectly affect energy metabolism  

and mitochondria. Ischaemia-reperfusion injury of the heart significantly affect 

mitochondrial function revealing a potential therapeutic target. The role of mitochondria 

in the myocardium is not only in the field of energy homeostasis, but also in mediating 

the cellular response to reduced oxygen supply and in apoptosis regulation. 

This thesis aims to elucidate the response of the hypertrophied heart  

of the spontaneously hypertensive rat (SHR) and the derived conplastic strain  

with mitochondrial genome of normotensive Brown Norway (SHR-mtBN)  

to the cardioprotective regime of adaptation to chronic normobaric hypoxia (CNH, Fi 

0.1). The adaptive changes were studied at the cellular, protein and gene levels using 

Real-time RT-PCR, Biomark Chip Analysis, Western Blot, spectrophotometric 

measurements of enzyme activity and quantitative immunofluorescence analyses. 

The present thesis was based on a different cardioprotective phenotype between 

SHR and SHR-mtBN strains, i.e. a significantly smaller infarct size was observed  

in the SHR-mtBN strain after CNH. Partial analyses focused on the mitochondrial function 

revealed a decrease in 4.1 and 4.2 subunits of cytochrome c oxidase mRNA expression. 

The subsequent analyses of HIF-dependent protein kinase B/glucose 

transporter/hexokinase (Akt/GLUT/HK) pathway displayed this pathway  

to be upregulated by more than 50% larger protein expression of the individual 

components after CNH in both strains. The difference between strains was observed  

at the level of increased Akt2 and HK activity in SHR-mtBN with simultaneous higher 

translocation of GLUT to sarcolemma. The data also suggest a higher HK translocation 

to mitochondria associated membranes after CNH in the conplastic strain. 

The Biomark Chip Analysis of 48 mRNA transcripts revealed expression changes  

after CNH in genes associated with metabolism and oxidative stress in both strains.  

In SHR, a decrease in lipid metabolism transcripts and in genes involved in mitochondrial 

biogenesis was observed that was compensated in SHR-mtBN. The analysis of hypoxic 

clusters data uncovered candidate genes that might be responsible for the phenotypic 

difference between the strains manifested up to the CNH adaptation (Acer2, Cd36, Aco1, 

Pparg, Hmox2, Ppl2g2a, Drp, Pk, Sgms2, Casp3, Mfn1, Pla2g5, Cat).  



 

 

There were no changes in the level of Adrb1 and Adrb2 mRNA expression 

suggesting no alterations in adrenergic signalling, however, these proteins may be 

regulated post-translationally. Adenylate cyclase expression (Ac5 and Ac6) decreased 

after CNH in SHR-mtBN as well as selected mitochondrial antioxidants. In contrast, CNH 

evoked an increase in MAO A mRNA expression in SHR that is a known reactive oxygen 

species producer. 

In conclusion, the mitochondrial genome positively modulates  

the cardioprotective effect of CNH in the hypertensive rat. This effect is associated  

with the enhancement of glucose metabolism, lipid metabolism and antioxidant 

modulation. The pleiotropic effect of the Akt2 signalling pathway can play a significant 

role in the observed changes. The obtained results deepened the characteristics  

of the more resistant, conplastic strain SHR-mtBN, demonstrating the notable role  

of the mitochondrial genome in myocardial protection in the hypertrophied heart.  
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1. ÚVOD 

1.1. Kardioprotekce 

Kardioprotekci můžeme definovat jako soubor mechanismů a způsobů,  

které přispívají k ochraně myokardu snížením myokardiálního poškození, anebo jeho 

prevencí. Tento pojem zahrnuje jak primární, tak i sekundární prevenci koronárních 

onemocnění srdce, kardiochirurgické výkony a trombolýzy. Kardioprotekce může být 

vyvolána následkem: i) fyziologické adaptivní a kompenzační změny  

anebo ii) terapeutického přístupu. První skupinu adaptivních a kompenzačních změn 

můžeme rozdělit na akutní a chronickou, přičemž v rámci akutní odpovědi může docházet 

k regulaci dodávky kyslíku, adaptaci metabolického toku a změně rezervní kapacity 

životně důležitých funkcí. U chronické odpovědi jsou popisovány neurohormonální 

aktivace, morfologické, funkční a metabolické změny (Kubler & Haass 1996). V oblasti 

našich výzkumů nás nejvíce zajímají adaptivní a kompenzační změny s přetrvávajícím 

účinkem, které jsou využitelné jak pro prevenci ochrany myokardu,  

tak pro základní výzkum mechanismu kardioprotekce.  

Historicky první kardioprotektivní intervence byla popsána v polovině 20. století. 

Epidemiologickým sledováním bylo zjištěno, že lidé žijící ve vysokých nadmořských 

výškách mají menší incidenci infarktu myokardu (Hurtado 1960) a toto zjištění bylo 

opakovaně potvrzeno studiemi s experimentálně navozenou hypoxií (review Ostadal & 

Kolar 2007). V pozdějším roce 1986 bylo stanoveno kardioprotektivní paradigma 

ischemického preconditioningu (IPC). Byly popsány 4 pětiminutové cykly koronární 

okluze s 5 min reperfúzí, bezprostředně před 40 min ischemií s následnou reperfúzí,  

které vedly k redukci velikosti infarktového ložiska. Nicméně pokud bylo trvání ischemie 

prodlouženo na 3 h, k redukci infarktového ložiska již nedošlo. Tyto prvotní studie vedly 

k závěru, že opakované ischemické epizody předcházející infarktu myokardu, mohou 

zpomalit buněčnou smrt, a tím zmírnit následky infarktu po včasné reperfúzi (Murry et 

al. 1986). Dalším významným okamžikem v rozvoji IPC byla studie Downey et al v roce 

1991, která identifikovala adenosin, jako klíčovou signalizační molekulu, která se 

uvolňuje během IPC a zprostředkovává kardioprotektivní fenotyp i po poklesu její 

koncentrace (G. S. Liu et al. 1991). U vlastního IPC rozlišujeme dvě formy 

kardioprotekce: i) akutní, asociovaná s bezprostřední protekcí po preconditioningu 
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(Murry et al. 1986) a ii) pozdější forma, která se objeví s odstupem 24 hodin s menším 

protektivním efektem, který je asociován se zvýšenou expresí specifických proteinů 

souvisejících s buněčnou ochranou (Kuzuya et al. 1993; Bolli 2000; Marber et al. 1993). 

Modifikací klasického IPC, pomocí matematických výpočtů, byl sestaven protokol  

tzv. ischemického remote preconditioningu (RIPC) neboli ischemického conditioningu 

na dálku. Protokol zahrnoval 60 min okluze levé přední sestupné koronární arterie 

s následnou reperfúzí s předcházejícími 4 cykly 5 min okluze levé koronární arterie 

(ramus circumflexus) a 5 min reperfúze. Ověření tohoto protokolu skutečně potvrdilo 

redukci infarktového ložiska (Przyklenk et al. 1993; Whittaker & Przyklenk 1994). 

V roce 2003 byla popsána další kardioprotektivní intervence intermitentní reperfúze, 

která zahrnovala po 60 min ischemii 3 cykly 30 vteřinové reperfúze a 30 vteřinové 

reokluze, která také vedla k redukci infarktového ložiska. Tento fenomén byl nazván 

postconditioningem (POC) (Zhao et al. 2003). V dnešní době je již popsáno více než 100 

různých signalizačních molekul, které se podílejí na mechanismech conditioningů.  

Cílem veškerých kardioprotektivních intervencí je maximální snížení velikosti 

infarktového ložiska, které je docíleno aktivací různých kardioprotektivních drah.  

Mezi aktivátory těchto drah se řadí nejen zvýšená fyzická zátěž (Powers et al. 2014),  

ale i neurohormony (Simpson 2015) a peptidové hormony (Burley et al. 2007).  

Vedle toho lze zvýšit odolnost srdce k ischemicko-reperfúznímu poškození i hypoxickou 

adaptací (Mortimer et al. 1977). Na buněčné a molekulární úrovni jsou v souvislosti 

s kardioprotekcí popisovány řady změn, například v lipidových molekulách, růstových 

faktorech, cytokinech/chemokinech, intracelulárních mediátorech, protein kináze C, 

mitogen aktivované protein kináze, oxidu dusnatém a protein kináze G, RISK Pathway, 

SAFE Pathway, hypoxií indukovaném faktoru 1a, miRNA, proteinové expresi v pozdní 

fázi IPC, apod. Většina uvedených drah je přímo či nepřímo úzce spojena s funkcí 

mitochondrií. A již mnohokrát bylo ukázáno, že právě mitochondrie jsou jedním 

z hlavních cílů při ischemicko-reperfúzním poškození myokardu (Obr. 1) (pro prehled 

Heusch, 2015). Srdce, jako vysoce aerobní orgán, je extrémně citlivé  

na nedostatek kyslíku, který významně ovlivňuje mitochondriální funkci. Jeho nedostatek 

zvyšuje tvorbu volných radikálů, které mohou poškozovat subcelulární struktury  

a vyvolat vznik mitochondriálních poruch. Proto, zvýšení odolnosti mitochondrií může 

být jedním z terapeutických cílů kardiologie  (Garlid et al. 2009).  V převážné většině 

prací, které jsou součástí této dizertační práce, jsme pracovali s hypotézou,  

že mitochondriální genom a dobře časovaná aktivace antiapoptotických signálních drah 
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je kauzální pro míru ischemicko-reperfúzního poškození srdce. Z výše uvedených 

protektivních intervencí se naše studie zabývaly tradičním experimentálním modelem 

adaptace na chronickou normobarickou hypoxii.  

 

 

Obr. 1: Zjednodušené schéma kardioprotektivních signálních drah. Signální dráha NO/PKG je 

vyznačena zeleně, žlutě je znázornění RISK pathway a červeně RED pathway. Protein kináza B 

(Akt); adenosinmonofosfát (AMP) aktivovaná proteinová kináza (AMPK); mozkový natriuretický 

peptid (BNP); cyklický adenosinmonofosfát (cAMP); cyklooxygenáza (COX); 

konexin 43 (CX43); diacylglycerol (DAG); receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR); 

extracelulárně regulovaná kináza (ERK); fibroblastový růstový faktor (FGF); 

stimulační/inhibiční G protein (Gs,Gi/q); s G proteinem spřažený receptor (GPCR); glykoprotein 

130 (gp130); glykogen syntáza kináza 3β (GSK3β); sulfan (H2S); H11 kináza (H11K); hypoxií 

indukovaný faktor 1α (HIF-1α); inzulínu podobný růstový faktor (IGF); inducibilní syntáza oxidu 

dusnatého (iNOS); inositoltrifosfát (IP3); Janusova kináza (JAK); adenosintrifosfát dependentní 

draselný kanál (KATP); sodíkový/protonový výměník (Na+/H+); natriuretický peptidový receptor 

(NPR); parciální guanylát cykláza (pGC); mitogenem aktivovaná proteinkináza p38 (p38); oxid 

dusnatý (NO); endoteliální syntáza oxidu dusnatého (eNOS); fosfatidylinositol (4,5) bisfosfát3 

kináza (PI3K); proteinkináza C (PKC); proteinkináza G (PKG); fosfolipáza C (PLC); homolog 

fosfatáz a tenzinu (PTEN); protein tyrozinová kináza (PTK); reaktivní kyslíkové radikály (ROS); 

solubilní guanylát cykláza (sGC); sarkoplazmatické retikulum (SR); signální transduktor  

a aktivátor transkripce (STAT); tumor nekrotizující faktor α (TNFα). Převzato z (Heusch 2015).  
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1.2. Chronická hypoxie 

Chronická hypoxie může být vyvolána mnoha různými způsoby (pro přehled 

Ostadal and Kolar, 2007) a vyvolává dlouhodobý stav nerovnováhy mezi dostupností 

kyslíku a jeho spotřebou, který organismus kompenzuje na úrovni celého organismu  

i samotné buňky. Hypoxie je součásti ischemie, při které dochází ke sníženému průtoku 

krve zasaženou oblastí. Na rozdíl od ischemie, je v hypoxii zachován průtok koronárními 

cévami, zásobení substráty a odvod metabolických produktů (Verdouw et al. 1998).  

Adaptace na chronickou hypoxii (s přiměřenou intenzitou) je známá řadou 

benefičních účinků. Má vliv na nižší incidenci infarktů (Hurtado 1960) s následně nižší 

mortalitou srdečních chorob  (Mortimer et al. 1977), podílí se na řadě asociovaných 

protektivních efektů, mezi které patří menší infarktová ložiska (Mortimer et al. 1977), 

zlepšení hemodynamické funkce (Tajima et al. 1994), zlepšení postischemické 

kontraktilní funkce srdce (Baker et al. 1997) a snížení incidence a závažnosti ichemicko-

reperfúzních arytmií srdečních komor (Asemu et al. 2000). Vedle kardioprotektivního 

efektu chronické hypoxie se setkáváme i s jejím patofyziologickým působením,  

kdy časná vazokonstrikce pulmonálních arterií vede k adaptivní zvýšené rezistenci 

plicních cév a jejich remodelaci. V důsledku toho dochází ke zvýšení odporu v plicním 

řečišti a rozvíjí se hypertrofie pravého srdeční komory (Setty et al. 2008), která je 

doprovázena zvýšenou syntézou kolagenu I a II (Pelouch et al. 1997) s následným 

poklesem elasticity pravého myokardu (Jalil et al. 1989).  

Kardioprotektivní účinky adaptace na chronickou hypoxii jsou na pracovišti 

Experimentální kardiologie FGU AV studovány na modelu normobarické intermitentní  

a kontinuální hypoxie (5000 m.n.m, O2 frakce 0,1) (Neckar et al. 2013; Kasparova et al. 

2015) nebo intermitentní hypobarické hypoxie (7000 m.n.m.) (Widimsky et al. 1973; 

Neckar et al. 2002). Vedle očekávaného rozdílu v parciálním tlaku kyslíku a byl  

u těchto modelů popsán také rozdíl v koncentraci oxidu uhličitého (Savourey et al. 2003), 

který by mohl hrát roli v adaptačních procesech. Současně byl publikován shodný efekt 

adaptace na myokardiální parametry, jako je hypertrofie pravé komory, remodelace 

plicních arteriol a nárůst hematokritu (Sheedy et al., 1996). Zůstává však otázka, zda mají 

obě adaptace stejný molekulární mechanismus kardioprotekce i přes rozdílné parciální 

tlaky kyslíku a pravděpodobně koncentračně odlišné tkáňové perfúze kyslíkem. Je 

přirozené, že extrémní modely chronické hypoxie mají detrimentální efekt, kdy se srdce 
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stává více citlivé na ischemické poškození (Joyeux-Faure et al. 2005), a proto intenzita, 

režim a délka trvání expozice jsou zcela klíčové.  

Organismus vystavený hypoxii reaguje adaptivními mechanismy na orgánové  

i buněčné úrovni, které vedou ke zvýšeně dodávce kyslíku do tkání a metabolickým 

změnám. Na molekulární úrovni hraje klíčovou roli v tomto mechanismu hypoxické 

adaptace hypoxií indukovaný faktor (HIF), který řídí expresi řady genů zodpovědných  

za zmíněnou orgánovou i buněčnou adaptaci. HIF je heterodimér, který se skládá 

z konstitutivně exprimované β podjednotky (aryl hydrocarbon nuclear translocator, 

ARNT) (Hoffman et al. 1991) a z α podjednotky, jejíž exprese je závislá na množství 

kyslíku (Wang & Semenza 1995). Obě podjednotky mají 3 izoformy: 1α, 2α, 3α  

a ARNT, ARNT2, ARNT3 (Kewley et al. 2004). Je známo, že izoformy HIF-1α (HIF-

1α/ARNT) a HIF-2 (HIF-2α/ARNT) jsou klíčové pro fyziologickou adaptaci  

na chronickou hypoxii (Prabhakar & Semenza 2012), avšak rozdíly mezi jednotlivými 

izoformami nejsou stále zcela jasné. Hladina HIFα podjednotky je za normoxických 

podmínek regulována hydroxylací na prolinových zbytcích (Pro402  

a Pro564), které jsou součástí degradační domény závislé na kyslíku (DOD)  

a na asparaginylovém zbytku (Asn803) na C-TAD doméně. Tyto hydroxylace umožňují 

asociaci HIF-1α podjednotky s pVHL E3 ligázovým komplexem a následnou degradaci 

prostřednictvím ubikvitin-proteazomové dráhy (Ke & Costa 2006; Semenza 2000). 

Transaktivační aktivita HIF je zajištěna asparaginyl hydroxylázou, působící na Asn803,  

tzv. faktorem inhibující HIF a prolylhydroxylázami 1-3, působící na Pro402 a Pro564 

(Epstein et al. 2001). V rámci hypoxie dochází k jejich represi (Zhang et al. 2010)  

a následné stabilizaci HIF-1α podjednotky, která se translokuje do jádra, kde vytvoří 

heterodimér s β podjednotkou. Heterodimér se váže na DNA elementy odpovídající  

na kyslík (HRE, hypoxia response elements) a dochází k ovlivnění exprese genů 

zasahujících do celé řady oblastí (Ke & Costa 2006; Semenza 2000). Aktivace HIF 

zvyšuje dodávku kyslíku k cílovým tkáním v součinnosti s dalšími transkripčními  

a růstovými faktory (obr. 2). Současně připravuje metabolismus kardiomyocytů  

na nedostatek kyslíku tím, že aktivuje dráhy zvyšující anaerobní utilizaci glukózy a tím 

posouvá metabolismus směrem ke glykolýze, která byla ukázána jako efektivnější 

metabolická dráha pro srdeční kontrakci než β-oxidace mastných kyselin (Korvald et al. 

2000). 
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Obr. 2: Pleiotropní působení hypoxií indukovaným faktorem. Převzato z (Schofield & Ratcliffe 

2004). 

 

V naší práci Nedvedova et al. 2018a, jsme se zabývali především ovlivněním 

energetického metabolismu hypoxickou adaptací a změnou mitochondriálního genomu. 

Zaměřili jsme se na HIF dependentní dráhu proteinkinázy B / glukozového 

transportéru / hexokinázy (Akt/GLUT/HK). Již dříve byl popsán kardioprotektivní 

fenotyp asociovaný se zvýšeným příjmem glukózy do buněk, díky HIF-dependentní 

upregulaci GLUT4 a HK2 (Zuurbier et al. 2009; Ramasamy et al. 2001; Sakagami et al. 

2014; Schofield & Ratcliffe 2004). Vedle silného vlivu HIF dependentní Akt signální 

dráhy na energetický metabolismus, hraje Akt významnou roli v rozvoji hypertrofie. 

Konkrétně signalizační dráha izoformy Akt1 je zodpovědná za růst srdečních buněk, a to 

jak fyziologický v rámci odpovědi na inzulinu podobný růstový faktor 1 (IGF-1),  

tak patologicky hypertrofický v odpovědi na expresi endotelinu1 nebo tlakové přetížení 

(Muslin & DeBosch 2006).  Dráha izoformy Akt2 je důležitá pro buněčné přežívání  

a pro odpověď na inzulinu závislý vstup glukózy (DeBosch et al. 2006). Velmi 

významnou roli hraje Akt také v prevenci v ischemicko-reperfúzního poškození 

myokardu (I/R) způsobeného ischemickým preconditioningem pomocí regulace 

signalizace RISK pathway a extracelulárně regulované kinázy 1/2 (ERK1/2) (Hausenloy 

& Yellon 2007). 
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1.3. Energetický metabolismus srdce 

Energetický metabolismus je charakterizován jako soubor všech metabolických 

drah, které slouží k udržení energetické homeostázy a stálého poolu chemické energie, 

především v podobě adenosintrifosfátu (ATP) (obr. 3). Mitochondrie vytvoří  

za aerobních podmínek v myokardu více než 90% ATP procesem mitochondriální 

oxidativní fosforylace (Stanley et al. 2005), přičemž dostupnost kyslíku  

pro kardiomyocyty je dána saturací krve kyslíkem a perfúzí srdce. Za hypoxických 

podmínek hrají mitochondrie důležitou roli senzorů, kdy v rámci odpovědi na hypoxii 

dochází k tvorbě reaktivních forem kyslíku (ROS) z komplexu III (Guzy & Schumacker 

2006) a aktivaci hypoxií indukovaného faktoru 1α (HIF-1α), který ovlivňuje rovnováhu 

mezi anaerobní glykolýzou a systémem oxidační fosforylace (Jewell et al. 2001). 

V hypoxickém stavu se zvyšuje podíl ATP generovaného anaerobní glykolýzou  

a více NAD+ je regenerováno pomocí laktátdehydrogenázy. V případě, že produkce ATP 

není dostačující k pokrytí metabolických požadavků kardiomyocytů, dojde k vychýlení 

poměru adeninových nukleotidů, kdy zvýšený poměr 

adenosinmonofosfát/adenosintrifosfát (AMP/ATP) aktivuje AMP-aktivní protein kinázu 

(AMPK) (Tzatsos & Tsichlis 2007). AMPK stimuluje odbourávání mastných kyselin  

v mitochondriích, zvyšuje rychlost glykolýzy a zároveň ovlivňuje mitochondriální 

biogenezi a inhibici apoptózy (Liu et al. 2010; Li et al. 2016). Tento metabolický posun 

je velmi citlivý na míru hypoxie a v extrémních případech hypoxie již tento model může 

přejít k aktivaci pro-apoptotických drah. 

Hlavními energetickými substráty myokardu jsou glukóza, mastné kyseliny  

a laktát, přičemž míra jejich utilizace je dána konkrétními metabolickými podmínkami, 

tedy mírou jejich dostupnosti z krevního řečiště. V dospělém srdci jsou hlavním 

energetickým substrátem mastné kyseliny, které zaujímají zhruba 60-70 % spotřeby. 

V hypoxii roste význam glukózy, jako energetického substrátu, díky metabolickému 

posunu od oxidativní fosforylace k anaerobní glykolýze. S rostoucí zátěží srdce poté 

stoupá preference laktátu jako metabolického substrátu, spolu s jeho vzrůstající 

koncentrací v krvi (Gertz et al. 1988; Lopaschuk et al. 2010).  
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Obr. 3: Metabolické dráhy myokardu. Komplexní síť biochemických reakcí a drah zahrnujících 

glykolýzu, oxidaci pyruvátu, oxidaci mastných kyselin, citrátový cyklus a oxidativní fosforylaci. 

Zároveň jsou zde znázorněny transporty přes cytoplazmatickou a mitochondriální membránu. 

Adenosindifosfát (ADP); adenosintrifosfát (ATP); bisfosfoglycerát (BPG); fosfokreatin (PCr); 

glukoza-6-fosfát (G6P); glyceraldehyd-3-fosfát (GAP); kreatin (Cr)  

nikotinamidadenindinukleotid v oxidované formě (NAD+); nikotinamidadenindinukleotid 

v redukované formě (NADH); Převzato z (Zhou et al. 2005). 

 

Metabolismus mastných kyselin začíná extracelulárně, odštěpením z vazby  

z triacylglycerolu nebo albuminu. Volné mastné kyseliny jsou následně transportovány  

do cytosolu transportéry (CD36/transportní proteiny mastných kyselin/s plazmatickou 

membránou asociované proteiny vázající mastné kyseliny) a aktivovány v cytosolu  

nebo peroxizomu za katalýzy Acyl-CoA syntetázy na Acyl-CoA. Za vhodných 

energetických podmínek vstupují mastné kyseliny do mitochondrií pomocí karnitinového 

člunku, který zahrnuje následující reakce. Na vnější mitochondriální membráně je 

lokalizována karnitinpalmitoyltransferéza I, která katalyzuje přeměnu Acyl-CoA  

na acylkarnitin (Murthy & Pande 1987) a ten je pomocí karnitintranslokázy 

v mitochondriální membráně přepraven do mitochondriální matrix. Na vnitřní 

mitochondriální membráně je lokalizován enzym karnitinpalmitoyltransferéza II (Stanley 



22 

 

& Chandler 2002), který zprostředkuje zpětnou přeměnu acylkarnitinu na acyl-CoA, 

který vstupuje do β-oxidace. V β-oxidaci vznikají redukované formy 

nikotinamidadenindinukleotidu (NADH) a flavinadenindinukleotidu (FADH2), zatímco 

molekula Acyl-CoA se postupně zkracuje o 2 uhlíky v každém cyklu následných kroků 

dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace a thiolytické štěpení. Tyto dva uhlíky jsou  

ve formě Acetyl-CoA přenášeny do Krebsova cyklu, kde následně vznikají další 

molekuly NADH/FADH2. Vznikající redukované ekvivalenty jsou donory elektronů  

v procesu oxidativní fosforylace, tedy tvorby ATP (Koolman Jan & Klaus-Heinrich 

2012). Regulace míry oxidace mastných kyselin probíhá na několika úrovních:  

i) koncentrace cirkulujících mastných kyselin v plazmě, ii) aktivita transportu mastných 

kyselin, iii) intracelulární koncentrace malonyl-CoA, která je regulována inhibicí 

karnitinpalmitoyltransferázy I, iv) zvýšený poměr NAD+/NADH, kdy snížená spotřeba 

NADH, pozastaví citrátový cyklus přes pyruvát dehydrogenázu kinázu (Koolman Jan & 

Klaus-Heinrich 2012; Dyck & Lopaschuk 2002).  

Vstup glukózy do buněk myokardu je zajištěn pomocí GLUT. Ve zralém 

myokardu se jedná převážně o izoformy GLUT1 a GLUT4, jejichž zvýšená exprese  

a inkorporace do sarkolemy stimuluje transport glukózy do buněk (Becker et al. 2001). 

Glukóza je po vstupu do buňky fosforylována pomocí enzymu hexokinázy na glukóza-6-

fosfát, což zajištuje trvalý gradient glukózy do kardiomyocytů. V dospělém myokardu 

nacházíme dominantní izoformy GLUT4/HK2, zatímco izoforma GLUT1 se nachází  

ve fetálním vývoji (Postic et al. 1994). Izoformy HK se liší v lokalizaci a substrátové 

afinitě, avšak obě izoformy jsou schopny se vázat na vnější mitochondriální membránu. 

Za fyziologických podmínek se na membránu váže HK1, zatímco HK2 je převážně 

v solubilní formě (Wilson 2003). HK2 se translokuje na membránu v případě zvýšené 

koncentrace glukózy (John et al. 2011) nebo za hypoxického stavu (Waskova-Arnostova 

et al. 2015). Její  translokace je zprostředkována aktivovanou dráhou Akt (Miyamoto et 

al. 2008) v důsledku fosforylace Thr zbytků na HK2 (Roberts et al. 2013). 

Kardioprotektivní efekt HK2 byl doložen silnou negativní korelací mezi aktivitou HK2  

a velikostí infarktu (Halestrap et al. 2015) a prevencí otevření mitochondriálního póru 

přechodné propustnosti (MPTP) (Azoulay-Zohar et al. 2004). Aktivita HK může být 

inhibována jejím vlastním produktem glukozou-6-fosfátem, který je dále metabolizován 

pomocí enzymu fosfofruktokináza 1 (PFK1). Aktivita PFK1 je inhibována rostoucí 

koncentrací citrátu následkem β-oxidace, přičemž míra inhibice určuje míru glykolýzy 

(Randle 1998) 
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 Čistý energetický výtěžek glykolýzy jsou 2 molekuly ATP a terminálním 

produktem v srdci je převážně pyruvát, případně anaerobních podmínek laktát. Vzniklý 

pyruvát je transportován do mitochondrií pomocí monokarboxylového přenašeče, kde je 

přeměněn za katalýzy pyruvátdehydrogenázy na Acetyl-CoA. Acetyl-CoA je společným 

produktem při odbourávání sacharidů i mastných kyselin. V mitochondriích se 

v Krebsově cyklu odbourává Acetyl-CoA, za vzniku guanosintrifosfátu (GTP)  

a redukovaných molekul NADH a FADH2, které dále vstupující do procesu oxidační 

fosforylace, kde dochází k syntéze ATP při průchodu vodíkových protonů komplexem 

V respiračního řetězce. Vzhledem k tomu, že procesy glykolýzy a β-oxidace konvergují 

ke stejnému produktu, je zřejmé, že se obě dráhy budou navzájem ovlivňovat. 

Nejvýznamnější ovlivnění je na úrovni enzymu pyruvát dehydrogenázy (PDH) v matrix 

mitochondrií. PDH katalyzuje přeměnu pyruvátu na Acetyl-CoA a je inhibován svým 

vlastním produktem a NADH produkovaným β-oxidací. Následkem intenzivní β-oxidace 

je blokace oxidace pyruvátu vzniklého glykolýzou, který je standardně transportován přes 

mitochondriální membránu symportem s protony (Halestrap et al. 1990). V případě,  

že tedy dochází k vysoké míře glykolýzy bez oxidace pyruvátu, protony nejsou 

spotřebovávány a dochází k buněčné acidóze (Robergs et al. 2004). Tento jev probíhá 

například při ischemii, kdy nedochází k efektivnímu odstraňování metabolických 

meziproduktů.  

1.4. Reaktivní formy kyslíku a antioxidační systém 

Změna parciálního tlaku kyslíku v organismu je detekována pomocí karotických  

a aortálních tělísek, které jsou senzory udržujícími kardiorespirační rovnováhu (Kumar 

& Prabhakar 2012). Jejich receptory jsou stimulovány při nízkém parciálním tlaku 

kyslíku nebo sníženém průtoku krve, kdy dojde k uvolnění dopaminu a uzavření K+ 

kanálů. Na buněčné úrovni je v srdci hlavním kyslíkovým senzorem redukovaná 

nikotinamidadenindinukleotidfosfát  (NADPH) oxidáza, ovlivňující stav K+ kanálů 

(Dinger et al. 2007). Zvýšená exprese a aktivita NADPH oxidázy byla detekována 

v souvislosti se srdeční hypertrofií (Li et al. 2002) a je diskutována její role v produkci 

ROS (MacCarthy et al. 2001). Zároveň je tento enzym součástí fagocytárních buněk,  

kde generované superoxidové radikály a hydrogen peroxidy likvidují invazivní 

mikroorganismy (Rosen et al. 1995). Další senzor byl popsán na úrovni komplexů III  

a IV mitochondriálního dýchacího řetězce (Acker et al. 2006), který je zodpovědný  

za vysokou neenzymatickou formaci ROS v kardiomyocytech. Kyslík přítomný  
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v mitochondriích je ve většině redukován na vodu na komplexu IV. Únikem elektronů 

z redoxních center komplexu I a III, které se přenesou přímo na kyslík, však vznikají 

částečně redukované formy kyslíku, především superoxid O2
•- neboli superoxidový 

aniont. Tento aniont je přeměněn na peroxid vodíku pomocí superoxid dismutázy (SOD) 

(Murphy 2009). Není-li peroxid vodíku odstraněn pomocí katalázy (CAT)  

či peroxiredoxinu (PRX), může pak reagovat s dalším superoxidovým aniontem  

a v přítomnosti kovů (Fe2+, Cu+) dát vzniknout vysoce reaktivnímu a toxickému 

hydroxylovému radikálu OH-. Dalším významným producentem ROS je enzym 

monoamioxidáza (MAO), lokalizovaný na vnější membráně mitochondrií (Di Lisa et al. 

2009). Jedná se o enzym ze skupiny oxidoreduktáz, který degraduje neurotransmitery. 

Izoforma MAO A odbourává převážně serotonin a katecholaminy, zatímco izoforma 

MAO B, která je lokalizována převážně v mozku, odbourává tryptamin  

a betafenyletylamin (Saura et al. 1996).   

Produkce ROS v kardiomyocytech může hrát dvojí roli. Fyziologicky jsou volné 

radikály důležitými mediátory intracelulární komunikace a účastní se aktivace řady 

redox-senzitivních signálních drah, které vedou ke stimulaci antioxidačního systému, 

proliferaci buněk a hrají roli v aktivaci procesů souvisejících s rozvojem hypertrofie. 

Přiměřený vzestup koncentrace ROS je také důležitý pro navození ochranných 

mechanismů hypoxické adaptace (Kolar et al. 2007), Naopak vyšší koncentrace ROS 

vyvolává tzv. „oxidační stres“, kdy dochází k oxidativnímu poškození membrán, 

proteinů, deoxyribonukleové kyseliny (DNA), mitochondriální DNA (mtDNA)  

a současně hraje roli v procesu apoptózy kardiomyocytů a intersticiální fibróze (Siwik et 

al. 1999). Mitochondriální DNA mutuje snáze než DNA jaderná, jednak díky své 

lokalizaci blízko vzniku ROS a také vzhledem k absenci dostatečných reparačních 

mechanismů. Frekvence nukleotidových substitucí u mitochondriální DNA se obvykle 

uvádí 5 – 10x vyšší než u jaderné DNA (Brown et al. 1979), je však závislá na úseku 

DNA. Některé sekvence mají frekvenci substitucí srovnatelnou s jadernou DNA, jiné 

mutují 20x rychleji (lokus malé ribozomální RNA), jiné 100x rychleji (transferové RNA). 

Mutace mtDNA postihuje tedy zejména tkáně závislé na oxidativní fosforylaci (Pesole et 

al. 1999). V srdci je vyšší koncentrace ROS detekována při ischemicko-reperfúzním 

poškození myokardu. Toto poškození je srovnatelné s experimentálně vyvolaným 

poškozením pomocí exogenně podávaných ROS (Lefer & Granger 2000). 

V udržování hladiny ROS, vzhledem k jejich vysoké reaktivitě, hraje důležitou 

úlohu antioxidační systém. Tento systém se snaží eliminovat nebo blokovat činnost 
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volných radikálů, přičemž jeho funkční podmínkou je komplexnost díky specificitě 

enzymů k jednotlivým substrátům. V případě, že dojde k produkci ROS nad limit 

kapacity antioxidačního systému, vzniká v buněčných kompartmentech lokální  

a následně globální oxidační stres, který může vést k buněčné smrti (Harsdorf von et al. 

1999; Galang et al. 2000). Antioxidační systém zahrnuje z chemického hlediska 

různorodou skupinu od neenzymatických látek, jako je koenzym Q, melatonin, kyselina 

askorbová, α-tokoferol, glutathion, karotenoidy, flavonoidy a další (Giordano 2005)  

až po specifické enzymy.  

V enzymovém antioxidačním systému je prvním nárazníkem, který utlilizuje 

superoxidové radikály SOD, u které rozlišujeme tři izoformy v závislosti na kofaktoru  

a lokalizaci (Bannister et al. 1987). Nejdůležitější izoformou je inducibilní 

mitochondriální MnSOD, kódovaná genem Sod1, která v srdci katalyzuje přeměnu 

superoxidových radikálů (především z komplexu I a III respiračního řetězce (Raha et al. 

2000)) na peroxid vodíku a kyslík. Delece této izoformy u myší vede k úmrtí na srdeční 

kardiomyopatii několik dní po narozením  (Li et al. 1995). Zn/Cu SOD, která je kódována 

genem Sod2, je lokalizována v cytosolu, kde katalyzuje přeměnu především superoxidů 

produkovaných NADPH oxidázou, lipoxygenázou nebo cyklooxygenázou (Fukai & 

Ushio-Fukai 2011). Třetí izoforma, kódovaná genem Sod3, je extracelulární. Dalším 

účinným enzymem v odstraňování ROS je glutathionperoxidáza (GPx), která katalyzuje 

štěpení peroxidu vodíku za současné oxidace glutathionu (který je potřeba následně 

regenerovat pomocí glutathionreduktázy a NADPH). Membránová izoforma se mimo 

redukce H2O2 podílí na redukci lipidových hydroperoxidů, čímž chrání membrány (Imai 

et al. 1998). Peroxid vodíku může být štěpen na vodu a kyslík pomocí katalázy,  

která tímto procesem brání vzniku hydroxylového radikálu a navazuje na činnost SOD. 

Její koncentrace je však v srdci relativně nízká, ve srovnání s ostatními tkáněmi, 

v souladu se zvýšenou citlivostí myokardu k oxidačnímu poškození (Chen et al. 1994). 

Dalším enzymem, který je schopen redukovat peroxid vodíku za současné vlastní oxidace 

je PRX. PRX zastává v buňce nejen antioxidační roli, ale je také významnou signalizační 

molekulou v buněčné proliferaci, diferenciaci a apoptóze. Aktivní místo tohoto enzymu 

tvoří cystein, který je oxidován na kyselinu sulfanilovou. Lokalizace cysteinu nám PRX 

dělí do 3 skupin: typické 2-Cys, atypické 2-Cys a 1-Cys PRX (Wood et al. 2003).  

U savců nalézáme v rámci těchto 3 skupin 6 izoforem, přičemž jsou v současné době 

zkoumány asociace konkrétních izoforem (PRX 1,2,4,6) s kardiovaskulárními rizikovými 

faktory v patofyziologii diabetu mellitus 2. typu (DMII) (El Eter & Al-Masri 2015). 
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Zpětná regenerace PRX je zajištěna thioredoxinovým systémem. Thioredoxinový systém 

se skládá z thioredoxinu (TXN), thioredoxinreduktázy (TXNR), NADPH a redox 

aktivních proteinů regulujících aktivitu enzymů (Holmgren 1989). Rozlišujeme 

cytosolické izoformy TRX1, TXNR1 a mitochondriální TXN2, TXRN2. Systémové 

větve jsou velmi významné pro udržení redoxního stavu buňky a mají celou řadu cílových 

proteinů, které regulují. Cytosolická větev se podílí na regulaci redox-senzitivních 

transkripčních faktorů (p53, NF-κB, aktivátorový protein 1), ribonukleáz, 

glukokortikoidních receptorů a inzulinu (Nordberg & Arner 2001),  

zatímco mitochondriální větev je esenciální pro viabilitu buněk, hraje roli při vychytávání 

ROS a reguluje signální dráhy apoptotické dráhy závislé na mitochondriích (Tanaka et al. 

2002). 

Adaptace na chronickou hypoxii je provázena zvýšením antioxidačních enzymů,  

které brání vzniku oxidačního stresu. Na úrovni mRNA byl v naší laboratoři zjištěn 

vzestup převážně mitochondriálních antioxidačních enzymů po adaptaci normoxických 

potkanů kmene Wistar.  Po adaptaci na chronickou normobarickou hypoxii (CNH) byl 

zjištěn v levé komoře nárůst mRNA transkriptů MnSod, Cu/Zn Sod, Prx2, Prx5, Txn2,  

a její reduktázy Txnr2, Gpx4, glutathion reduktázy (Gsr), hemoxygenázy 1 (Hmox1)  

a akonitázy 2 (Aco2). Z transkripčních faktorů byla prokázán po adaptaci nárůst mRNA 

inhibitoru hypoxií indukovaného faktoru asparaginyl hydroxylasy a podjednotky 

NADPH oxidázy p22phox, která je aktivátorem nukleárního respiračního faktoru 2 

(NRF2). Jedná se o redox senzitivní transkripční faktory, což naznačuje, že přiměřený 

oxidativní stres je důležitý pro aktivaci exprese těchto faktorů. Studie zároveň potvrdila, 

že protektivní efekt CNH není navozen v případě, že je v protokolu zahrnuta denně krátká 

normoxická epizoda (60min) (Neckar et al. 2013; Kasparova et al. 2015). Ve srovnání 

s potkaním kmenem WKY pozorujeme u 4 týdenních spontánně hypertenzních potkanů 

(SHR) v srdci sníženou aktivitu výše zmiňované GPx a zvýšený oxidační stres 

(peroxidace lipidů), zatímco aktivita SOD  se nelišila (Gomez-Amores et al. 2006).  

V 18-tém měsíci se u SHR antioxidační potenciál zvyšuje (zvýšená aktivita SOD, GPx) 

(Csonka et al. 2000), což nasvědčuje narůstajícímu oxidačnímu stresu s rozvojem 

závažné hypertrofie.  

Experimentálně zvýšená exprese antioxidačních enzymů chrání před reperfúzním 

poškozením myokardu (Lefer & Granger 2000). Kardioprotektivní role antioxidantů  

v I/R je prokázána v řadě studií např.  bylo ukázáno, že MnSOD koreluje s velikosti 

infarktu (Kolář et al. 2007)nebo redukuje jeho velikost u myší (Jones et al. 2003). Dále, 
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že zvýšená exprese Gpx, který degraduje peroxid vodíku na vodu, inhibuje rozvoj 

remodelace levé komory srdeční (LV) a srdečního selhání po infarktu myokardu (Tavares 

et al. 2012). Na druhé straně existuje řada studií, které vliv antioxidačního systému  

na velikosti infarktu nepotvrdily (Nejima et al. 1989; Downey et al. 1991) nebo popisují 

jeho opožděný nástup (Miki et al. 1999). 

1.5. Adrenergní signalizace v srdci 

Regulace činnosti kardiovaskulárního systému je zajištěna katecholaminy 

stimulujícími adrenergní receptory (AR) spřažené s G proteiny a jejich buněčnou 

signalizační odpovědí (obr. 3). AR se dělí na 2 skupiny α a β s dalšími podtypy (α1, α2, 

β1, β2, β3). β a α receptory jsou v srdci v poměru 70:30 v síních a 80:20 v komorách. 

Nejdůležitějším typem AR v myokardu je β1-AR, který představuje 75-80 % celkové 

množství β-AR a stává se terapeutickým cílem v léčbě a prevenci arytmií. β2-AR se 

vyskytuje v myokardu 20-30 % z celkového množství β-AR a β3-AR jsou zastoupeny 

pouze minimálně. Poměr jednotlivých typů β-AR v srdci je 70:27:3 (β1: β2: β3) (Brodde 

et al. 2006; Workman 2010). β1 a 2-AR jsou obecně spřaženy se stimulačními Gs 

proteiny regulujícími aktivitu adenylátcyklázy (AC) (Rockman et al. 2002),  

která katalyzuje přeměnu ATP v cyklický adenosin monofosfátu (cAMP) (Xiao et al. 

2006). Následná aktivace proteinkinázy A (PKA) pomocí cAMP ovlivňuje srdeční 

kontrakci fosforylací plasmatických iontových kanálů a kontraktilních proteinů 

sarkomery (Xiang & Kobilka 2003), což mění jejich aktivitu a zvyšuje citlivost k Ca2+ 

iotům. Zatímco β1-AR jsou spřaženy se stimulačními G proteiny (GS) (Gs/cAMP/PKA) 

s pozitivním ionotropním a chronotropním efektem a stimulací proapoptotických drah, 

β2-AR mohou být spřaženy jak s GS proteiny, tak s proteiny inhibičními (Gi),  

které stimulují Akt, která je spojena s aktivaci antiapoptotických drah (Brodde et al. 

2006). Je známo, že skrz Gi/PI3K/Akt spřažené receptory dochází ke „crosstalku“ mezi 

adrenergní dráhou a signalizací inzulínu. Tato stimulace je asociována  

s antiapoptotickými účinky (Lohse et al. 2003) (obr. 4).  
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Obr. 4: Schéma β-AR signalizace v myokardu. Po stimulaci β-AR dojde pomocí G spřažených 

proteinů (Gs) k aktivaci (v případě Gi k inhibici) adenylátcyklázy (AC) s následnou tvorbou 

cyklického adenosin monofosfátu (cAMP), který aktivuje proteinkinasu A (PKA). PKA ovlivňuje 

homeostázu vápníku přes sarkoplazmatické retikulum a Ca2+ kanály L-typu (LTCC) vedoucí  

ke zvýšené kontraktilitě. Protein kináza A (PKA) inhibuje dráhu Raf/MEK/ERK, čímž suprimuje 

apoptózu. Rapidně rostoucí fibrosarkom (Raf), MAP/ERK kináza (MEK), extracelulárně 

regulovaná kináza (ERK), Ca2+/kalmodulin dependentní protein kináza II (CaMKII); 

adenosintrifosfát (ATP), fosfatidylinositol (4,5) bisfosfát3 kináza (PI3K); protein kináza B (Akt); 

mitogenem aktivovaná proteinkináza p38 (p38 MAPK). Převzato z (Ho et al. 2010).  

 

V odpovědi na stimulaci β2-AR dochází ke zvýšení koncentrace a obratu 

intracelulárního vápníku nezávisle na cAMP. Tento efekt je vyvolán aktivací cytosolické 

fosfolipázy A2 (cPLA2) s následnou produkcí kyseliny arachidonové (ARA) (Pavoine et 

al. 1999). Kyselina arachidonová funguje jako signalizační molekula ovlivňující iontové 

kanály, ale zároveň je také substrátem pro syntézu kardioprotektivních, protizánětlivých, 

antihypertenzivních, antiarytmických a antitrombotických lipoxinů a eikosatrienových 

kyselin (Das 2008). Regulace této dráhy je závislá na stavu spřažení β-AR/AC,   

kdy změna stimulace β-AR  podporuje aktivaci cPLA2, zatímco indukovaná aktivace AC 

vede k inhibici cPLA2 (Pavoine et al. 2003). Vzhledem k tomu, že při stárnutí myokardu 

se snižuje počet  dominantních β1-AR, zatímco počet β2-AR zůstává nezměněný  

a dochází také k narušení spřažené dráhy β-AR/Gs/AC, stává se alternativní stimulace 

β2-AR důležitou drahou (Brodde et al. 1995). Tento fakt je potvrzen tím,  

že polymorfismy β2-AR, které vykazují abnormality, modifikují prognózu u pacientů 
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s městnavým srdečním selháním (Liggett et al. 1998) a kapacitu srdečního výkonu  

u pacientů se srdečním selháním (Wagoner et al. 2000). β3-AR jsou důležitými regulátory 

v odpovědi na stres. Jsou aktivovány vyšší koncentrací katecholaminů  

než β1-AR a β2-AR (Lafontan 1994) a jejich aktivace spřaženými Gi indukuje negativní 

ionotropní efekt (Gauthier et al. 1995). Během srdečního selhání dochází k downregulaci 

a desenzitizaci β1a β2-AR (Kompa et al. 1999), zatímco β3-AR jsou upregulovány 

(Moniotte et al. 2001) a stávají se potenciálními cíli léčby kardiovaskulárních nemocí. 

Naproti tomu studie Wang et al. prokazuje, že mechanismus aerobního cvičení 

zodpovědného za protektivní efekt je asociován s β3-AR-nNOS-NO signalizací (Wang et 

al. 2017). Adenylátcykláza má nejméně 9 izoforem, přičemž v srdci jsou nejdůležitější 

izoformy AC5 a AC6 se poměrně vysokou homologií (65%) primární sekvence  

a protichůdnými účinky (Defer et al. 2000; Beazely & Watts 2006). Zatímco delece AC5 

brání rozvoji apoptózy a ischemického poškození (Okumura et al. 2007), overexprese 

AC6 zlepšuje srdeční funkci při kardiomyopatii (Roth et al. 2002). 

1.6. Mitochondrie 

Z energetického hlediska je nejvýznamnější mitochondriální strukturou respirační 

řetězec, který je lokalizován ve vnitřní mitochondriální membráně a skládá se z pěti 

proteinových komplexů zodpovědných za oxidaci NADH a FADH2 za doprovodné 

syntézy ATP.  Během oxidace těchto koenzymů jsou generovány elektrony, které jsou 

přenášeny mezi jednotlivými komplexy. Prvním komplexem je komplex I (NADH 

dehydrogenáza), na kterém dochází k oxidaci redukovaného koenzymu NADH  

z Krebsova cyklu na NAD+. Získané elektrony jsou předány na koenzym Q 

(=redukovaný ubichinon) a energie přenosu je využita k pumpování H+  

do mezimembránového prostoru. Komplex II je vstupem pro flavinový koenzym FADH2, 

který se redukuje na FAD. Vzniklé elektrony jsou předány na komplex III pomocí 

koenzymu Q, bez doprovodného přenosu protonů H+. Elektrony transportované  

na koenzym Q (ubiquinone/ubiquinol pool) mohou být také generovány z NADH díky 

činnosti enzymu glycerol-3-phosphat dehydrogenázy. Komplex III (cytochrom bc1 

komplex) získává elektrony z komplexu I a III přes redukovaný koenzym Q a zajišťuje 

jejich přenos na cytochrom c, který funguje jako mobilní přenašeč mezi komplexem III  

a IV. Komplex III se také aktivně podílí na generování protonového gradientu.  

Na komplexu IV dochází k oxidaci cytochromu c, přenosu elektronů až na terminální 

akceptor kyslík za vzniku vody a vhánění protonů do mezimembránového prostoru. 
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Posledním komplexem (komplex V) je vlastní ATP synthasa, která syntetizuje ATP díky 

silnému protonovému gradientu. Vodíkové ionty mají tendenci gradient vyrovnat tím,  

že se vrátí zpět přes membránu do mitochondriální matrix. Pokud H+ kationty prochází 

přes komplex V respiračního řetězce (ATP syntázu), dochází k syntéze ATP.  

Při průchodu iontů rotorem dojde k jeho roztočení a k periodickým změnám konformace 

statoru ATP syntázy, kde jsou odhalována aktivní místa a dochází k vlastní syntéze ATP 

z ADP a Pi (Koolman Jan & Klaus-Heinrich 2012; Sousa et al. 2018).  Pokud protony 

procházejí přes uncoupling protein, využívá se energie elektrochemického potenciálu  

na tvorbu tepla, což má u srdce význam spíše v modulaci membránového potenciálu 

(Pierelli et al. 2017). Proteinové komplexy se skládají z jednotlivých podjednotek, z čehož 

jsou některé kódovány jaderným a některé mitochondriálním genomem (tab. 1) 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Počet mitochondriálních podjednotek jednotlivých komplexů respiračního řetězce 

včetně počtu mitochondriálně kódovaných podjednotek. Upraveno dle (Chinnery & Hudson 

2013). 

 

Závislost metabolismu srdce na mitochondriální funkci je z předchozích kapitol 

zcela zřejmá. Srdce je velmi citlivé ke kyslíkové deprivaci a náchylné k mitochondriální 

dysfunkci (Di Lisa et al. 1998). V souvislostí s rolí mitochondrií v I/R poškození 

(Crompton & Costi 1990; Lesnefsky et al. 2001) jsou popisovány kardioprotektivní 

modulace mitochondriálního respiračního řetězce (Xu et al. 2013; Dröse 2013; Chen et 

al. 2006) nebo mitochondriálních signalizační drah (Baines et al. 2002; Murphy 2004). 

Mezi významné modulace respiračního řetězce patří například inhibice komplexu II, 

který má ambivalentní roli na produkci ROS. Vysoká koncentrace sukcinátu a vysoké 

membránové napětí způsobuje reverzní transport elektronů z komplexu II na komplex I  

a je spojen se zvýšeným generováním ROS. V této situaci inhibice komplexu II vede  

ke snížení generování ROS komplexem I. Na druhé straně může být inhibice komplexu 

II asociována s nárůstem ROS v případě, že je hlavním substrátem sukcinát a komplex III 

je inhibován (Dröse 2013). Během ischemie dochází k inhibici mitochondriální 

Komplex  Počet podjednotek 

kódovaných mtDNA  

Celkový počet 

podjednotek  

I  7  44 

II  0  4  

III  1 (cyt b)  11  

IV  3  14  

V  2  19  
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respiračního řetězce s následnou redukcí syntézy ATP (Cave et al. 2000) a poškozením 

Ca2+ homeostázy indukující otevření přechodového permeabilního mitochondriální póru 

(MPTP). Spolu se zvýšenou produkcí ROS a uvolnění proapoptotických proteinů vedou 

tyto změny k apoptóze (Griffiths & Halestrap 1995; Seidlmayer et al. 2015; Di Lisa et al. 

2007). Ochrana mitochondrií během ischemie (reverzibilní blokace komplexu I) vede ke 

snížení srdečního poškození v reperfúzi, resp. snížení uvolňování ROS, zlepšení 

kontraktilní funkce srdce a zmenšení velikosti infarktu (Chen et al. 2006).  

U savců je přes 1000 genů kódujících mitochondriální proteiny lokalizováno  

na chromozomech jaderného genomu, zatímco mitochondriální genom obsahuje pouze 

37 genů, které ale hrají důležitou roli ve zdravé funkci srdce. Mitochondriální DNA je 

dvoušroubovice, u které rozlišujeme lehký a těžký řetězec podle rozdílného 

sedimentačního koeficientu. Mitochondriálně je determinováno 13mRNA kódujících 

proteiny komplexů respiračního řetězce, 2 rRNA a 22 tRNA (Goffart et al. 2004). 

Mitochondriální genom má jisté odlišnosti od univerzálního genetického kódu. U savců 

UGA terminační kodón kóduje v mitochondriálním genomu tryptofan, AUA, AUU  

a AUC triplety nekódují isoleucin, ale jsou iniciačními kodony a AGG, AGA jsou 

terminačními kodony namísto kódování argininu. Pro translaci takto zjednodušeného 

mitochondriální kódu je dostačujících pouze  22 tRNA (Fernandez-Silva et al. 2003). 

Bylo prokázáno, že mutace v mtDNA jsou asociovány s patologickými stavy, jako 

je například kardiomyopatie (Bindoff 2003) a že změna mitochondriálního genomu 

ovlivňuje ischemickou toleranci srdce u diabetických potkanů (Muravyeva et al. 2014). 

Při srdečním selhání hraje pravděpodobně důležitou roli změny mitochondriální 

energetiky (Marin-Garcia et al. 2001).  

Pomocí analýzy restrikčních enzymů (RFLP) na mtDNA byl laboratorní potkan 

rozdělen na 6 kmenů: Wistar, Wistar Munich, Brown Norway (BN), WKY, SHR  

a SHR-stroke prone, které byly rozděleny do 4 významných haplotypových skupin  

na základě analýzy restrikčních enzymů. Kmeny WKY, SHR a SHR-stroke prone spadají 

do jedné haplotypové skupiny (Hilsdorf & Krieger 1999). 
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1.7. Potkaní kmeny 

1.7.1. SHR 

Tento inbrední potkaní kmen vznikl v roce 1963 opakovaným křížením inbredních 

jedinců kmene WKY, kteří vykazovali spontánní hypertenzi (systolický krevní tlak 

>150 mmHg perzistující minimálně pod dobu 1 měsíce). Celkem bylo získáno 6 linií (F1-

F6), přičemž linie F3 až F6 vykazuje ve 100 % znaky spontánní hypertenze ve věku 15 

týdnů. Spontánně hypertenzní potkani vykazují korelaci mezi vzrůstajícím věkem a mírou 

hypertenze, zatímco tento trend není u normotenzních potkanů pozorován (Okamoto & 

Aoki 1963). Hypertenze u těchto potkanů je vyvolána nadměrnou aktivitou sympatického 

nervového systému, zvýšenou kontraktilní silou a zvýšenou citlivostí hladkých cévních 

svalům k agonistům (Pintérová et al. 2010). V dnešní době je tento potkaní kmen 

nejpoužívanější model esenciální hypertenze (vyvíjecí se spontánně bez zjevných příčin, 

na rozdíl od hypertenze sekundární, v důsledku jiného onemocnění) (Cowley 2006)  

a zároveň slouží jako model metabolického syndromu. SHR potkani mají inzulinovou 

rezistenci, hyperinzulinémii (2,4x vyšší hladina inzulinu než u kontrolních potkanů) 

(Hajri et al. 2001), hypertriglyceridémii a glukózovou intoleranci (Reaven & Chang 

1991). 

Stacionárně zvýšený krevní tlak, který je charakteristický pro SHR, může být 

kompenzační odpovědí na sníženou mitochondriální syntézu ATP, způsobenou nižším 

počtem krist a změnou uspořádání mitochondrií s následkem zhoršení přenosu energie 

díky změnám vzdáleností mezi jednotlivými komponentami (Hickey et al. 2009). 

Výrazně snížená syntéza ATP a zvýšená hladina ADP je sledována v relativně 

nízkoenergetických tkáních, jako jsou játra nebo slezina, v srdci je tento deficit 

pravděpodobně kompenzován kreatinfosfátem (Postnov et al. 2007). Tato kompenzace 

však nemusí být dostatečná při vysoké zátěži, kdy dojde k vyčerpání mitochondrií  

a nárůstu superoxidů (Hickey et al. 2009). Pokles ATP a zvýšená hladina ROS může 

souviset s částečným rozpřažením oxidační fosforylace, vzhledem k tomu, že její 

experimentální navození vede ke zvýšení krevního tlaku (Postnov et al. 2007). V souladu 

s těmito údaji je u 4 týdenních SHR potkanů pozorován pokles exprese komplexu 

V respiračního řetězce (ATP syntáza) a zvýšení exprese proteinů komplexu I (Ndufs1)  

a II (Sdha) (Meng et al. 2009).  
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U SHR je také popisován pokles v metabolismu mastných kyselin a kompenzačně 

zvýšený glukózový obrat. Tento pokles je způsoben výskytem deleční varianty genu 

Cd36, který vede ke sníženému transportu hlavního energetického substrátu, mastných 

kyselin s dlouhým řetězcem do kardiomyocytů (Bonen et al. 2009; Hajri et al. 2001).  

U hypertrofních SHR potkanů byly v levé komoře myokardu detekovány změny 

v enzymech oxidační fosforylace, oxidace mastných kyselin, Krebsova cyklu, glykolýzy 

a oxidace pyruvátu, které se lišily v hladině v porovnání s WKY. Všechny výše uvedené 

změny se pravděpodobně podílejí na vývoji hypertenze u toho modelového organismu.  

V dospělosti vykazují SHR potkani zvýšenou citlivost na ischemii v porovnání 

s WKY (Besik et al. 2007) a v 18-24 měsících u nich dochází k srdečnímu selhání, 

následkem poškození systolické a diastolické funkce (Jullig et al. 2008) s předchozí 

myokardiální fibrózou a poškozením kontraktilní funkce (Conrad et al. 1995).  

1.7.2. SHR-mtBN 

Potkaní kmen SHR-mtBN (SHR/OLAIPCV-MTBN/CRL dle rgd) vznikl za účelem 

sledování efektu mitochondriálního genomu, bez negativních vlivů rozdílného 

nukleárního genomu, imprintingu a environmentálních faktorů. Tohoto cíle bylo 

dosaženo selektivním nahrazením mitochondriálního genomu spontánně hypertenzního 

potkana mitochondriálním genomem potkana kmene BN (Pravenec et al. 2007). Tento 

kmen byl poprvé použit ve studii zabývající se vlivem mitochondriálního genomu 

v patogenezi  DMII (Wallace 2005). Odhaduje se, že více než 20 % případů DMII může 

být způsobeno mutací v mitochondriální DNA, která je děděna výhradně po mateřské linii 

(Sun et al. 2003). Vzácné případy jsou spojeny s heteroplazmickou variantou mtDNA 

(Maassen et al. 2005). I přes veškeré znalosti o mitochondriálním genomu je velmi 

obtížné stanovit jednoznačné role jednotlivých variant mtDNA, ve vztahu k jednotlivým 

komplexním dějům díky řadě faktorů. Mezi ně se řadí například heteroplazmie mtDNA, 

imprinting, složité interakce s nukleárním genomem, environmentální faktory, apod. 

(FischelGhodsian 2000).  

 Vyšlechtění konplastického kmene může být provedeno několika způsoby. 

Tradičním způsobem je zpětné křížení samic F1 linie se samci inbredního kmene. Po 10 

generacích křížení je konplastický kmen z 99,9 % identický s nukleárním genomem 

hostitelského inbredního kmene. Nevýhodou této metody je však velká časová náročnost. 

Dalším způsobem je urychlené křížení, které je umožněné díky monitoraci genetických 

markerů (jednonukleotidové polymorfismy nebo jednoduché sekvenční délkové 



34 

 

polymorfismy), které jsou mezi sledovanými kmeny polymorfní. Stanovení markerů 

umožňuje cílený výběr jedinců dané linie s nejvyšším zastoupením hostitelské genomu 

pro křížení další generace (Hasan et al. 2015). Další modifikací je „supersonická“ 

strategie křížení, která byla vyvinuta v roce 1998 za účelem zrychlení procesu (Behringer 

1998; Pravenec et al. 2007) a byla použita pro tento experimenty s SHR-mtBN kmeny. 

Pro tyto experimenty byli nakříženi SHR samci se samicemi BN, za vzniku 

potomstva (F1 generace). U 4týdenních samic z F1 generace, a následně u všech dalších 

generací křížení, byla pomocí sérového gonadotropinu březích klisen (PSMG) a lidského 

choriového gonadotropinu (hCG) indukována superovulace a následné oplození SHR 

samcem. Oplodněná vajíčka, ve stádiu dvoubuněčných embryí, byla nasbírána 

proplachem vejcovodů po 1.dni březosti. 7-9 embryí bylo přeneseno do vejcovodů 

pohlavně dospělých pseudopregnantních samic SHR, které byly pářeny s vazektomií 

sterilizovaným potkanem, v první den falešné březosti. Potomci tohoto křížení se narodily 

po 3 týdnech. Ve 4týdnech věku se provedla superovulace a cyklus se opakoval. 

Návazností a urychlením dílčích kroků došlo ke zkrácení délky jednoho cyklu zpětného 

křížení na 7 týdnů (Pravenec et al. 2007). Počty křížení v závislosti na míře nahrazení 

hostitelským genomem jsou uvedena v tabulce 2.  

 

Tradiční  

zpětné křížení 

Urychlené zpětné křížení – 

monitorace genetických markerů 

Urychlené zpětné křížení – 

superovulace 

Generace Genom 

příjemce 

Generace Genom 

příjemce 

Generace Genom 

příjemce 

F1 50 % F1 50 % F1  

2 75 % 2 ~79 % 2  

3 87,5 % 3 ~92,2 % 3  

4 93,75 % 4 ~98 % 4  

5 96,88 % 5 ~99 % 5  

6 98,44 %   6  

7 99,22 %   7 
98,4-99,6 % 8 99,61 %   8 

9 99,81 %   9 

10 99,9 %   10  

Tab. 2: Strategie šlechtění kongenních/konplastických kmenů. V tabulce jsou uvedeny generace 

křížení a % hostitelského genomu. F1 = první filiální linie, Upraveno dle (Hasan et al. 2015; 

Pravenec et al. 2007). 
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Pro experimenty byly použity konplastické kmeny ze 7.-9. křížení, u kterých byla 

ověřena totožnost s inbredním hostitelským kmenem na úrovni 98,4 – 99,6 %. Ověření 

proběhlo genotypovou analýzou polymorfních markerů v rozestupu ~ 10 cM napříč 

celým nukleárním genomem, které neprokázalo žádné rozdíly, lze tedy předpokládat,  

že původní inbrední (SHR) a konplastický kmen (SHR-mtBN) jsou homozygotní 

v každém z daných lokusů v nukleárním genomu (Pravenec et al. 2007). Porovnání 

sekvencí mtDNA SHR a BN kmene odhalila několik polymorfismů. Polymorfismy se 

nacházejí v 7 genech kódujících mRNA z celkových 13 genů; v 5 genech tRNA 

z celkového počtu 22 a v obou genech pro rRNA. Žádný z výše uvedeného polymorfismu 

není asociován s heteroplazmií. Polymorfismy v mRNA vedou k proteinovým rozdílům 

na principu aminokyselinové substituce v cytochrom c oxidázové podjednotce 1, ATP 

syntázové podjednotce 6 a 8, cytochromu b, NADH dehydrogenázou podjednotce 2, 4  

a 6.  Jako nejvýznamnější byla zatím popsána Phe-Leu substituce v podjednotce I 

komplexu IV, která má pravděpodobně za následek pokles aktivity  

a koncentrace COX v jaterních mitochondriích konplastického kmene (Pravenec et al. 

2007). Rozdíly v mtDNA kmenů jsou shrnuty v tabulce 3. 

 

Gen Nukleotid Kodón Aminokyselina 

BN SHR BN SHR 

mt-Nd2 

3956 GTA GCA Val Ala 

4352 AAC AGC Asn Ser 

4633 ACA GCA Thr Ala 

4696 GCA ACA Ala Thr 

mt-Co1 5326 CTC TTC Leu Phe 

mt-Atp8 7930 ACC ATC Thr Ile 

mt-Atp6 8021 GAA AAA Glu Lys 

mt-Nd4 

10227 ATC ACC Ile Thr 

11225 GCA ACA Ala Thr 

11360 GTC ATC Val Ile 

11374 ATC ATA Ile Met 

mt-Nd6 13647 ATT GTT Ile Val 

13974 CTT TTT Leu Phe 

mt-Cyb 14775 GAC AAC Asp Asn 

15135 ATC GTC Ile Val 

Tab. 3: Nukleotidové a navazující aminokyselinové rozdíly mezi kmenem SHR a SHR-mtBN 

v mitochondriálním genomu. V tabulce jsou shrnuty mitochondriální geny (mt-ND2,4,6 – NADH 

dehydrogenázová podjednotka 2,4,6; Co1 – cytochrom c oxidáza, podjednotka 1; Atp6,8 – ATP 

syntázová podjednotka 6,8; Cyb – cytochrom b), které jsou polymorfní mezi kmeny SHR a BN,  

s uvedenou pozicí polymorfního nukleotidu, konkrétním polymorfním kodónem a fenotypovou 

změnou aminokyselin. Upraveno dle (Pravenec et al. 2007). 
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem této dizertační práce bylo přispět k poznání úlohy mitochondriálního genomu 

v kardioprotektivním fenotypu srdce adaptovaného na kontinuální chronickou 

normobarickou hypoxii (CNH) u spontánně hypertenzního potkana (SHR) a od něj 

odvozeného konplastického kmene s mitochondriálním genomem od vysoce odolného 

kmene Brown Norway (SHR-mtBN). Dílčí cíle byly následující: 

1) Charakterizovat změny vybraných proteinů u SHR a SHRmt-BN kmenů 

v normoxii a po CNH asociovaných s rozdílným patofyziologickým dopadem. 

2) Provést genové profilování s cílem určit kauzální geny zodpovědné za rozdílné 

fenotypové projevy kardioprotekce po adaptaci na CNH v rámci zvoleného 

souboru genů u kmene SHR a SHR-mtBN  

3) Analyzovat HIF-dependentní cytoprotektivní dráhu Akt/GLUT/HK v rozvoji 

ischemické rezistence myokardu následkem kontinuální CNH adaptace  

u potkaních kmenů SHR a SHR-mtBN  

4) Posoudit změny v expresi mRNA transkriptů zahrnutých v β-adrenergní 

signalizaci a antioxidačním systému u potkaního kmene SHR a SHR-mtBN 

v normoxických a hypoxických podmínkách 
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3. POUŽITÉ METODY 

3.1. Experimentální model  

V rámci dizertační práce byly analyzovány dva hypertenzní kmeny SHR  

a konplastický kmen SHR-mtBN, jejichž charakteristiky jsou popsány v teoretické části 

práce. Dospělí potkaní samci obou kmenů byli adaptováni na kontinuální normobarickou 

hypoxii (CNH; 10% O2) po dobu 21 dní (dále jen HSRH a HSHR-mtBN). Kontrolní 

skupiny byly po stejnou dobu ponechány v normoxickém prostředí (dále jen SHR, SHR-

mtBN). Všechna zvířata byla v monitorovaných podmínkách (22±2 °C; 12:12h cykly 

světla : tmy, přičemž světlá perioda byla od 5:00) s volným přístupem k vodě a standardní 

potravě. Experimenty byly prováděny v souladu s pokyny pro péči o laboratorní zvířata 

(vydané Národní akademií věd, Wahington, D. C.). Experimentální protokoly byly 

schváleny Ministerstvem zemědělství v rámci projektu pokusů grantových projektů. 

3.2. Analýza mRNA transkriptů 

3.2.1. Odběr tkáně  

Potkani byli usmrceni cervikální dislokací. Srdce bylo okamžitě vyjmuto  

a vloženo do vychlazeného fyziologického roztoku, kde bylo ponecháno několik úderů, 

aby došlo k vypuzení zbylé krve. Srdce bylo následně na ledu separováno na pravou 

komoru (RV), septum (S) a levou komoru (LV). Levá komora byla rozstřižena na více 

částí pro různé analýzy a hmotnosti zaznamenány. Před vhozením částí srdce do tekutého 

dusíku bylo srdce osušeno filtračním papírem. V tekutém dusíku byly vzorky uchovány 

až do pozdějšího zpracování.  

3.2.2. Zpracování tkáně 

Část levé komory o hmotnosti kolem 100 mg byla rozdrcena pod tekutým 

dusíkem. K drcení byly použity v dusíku vychlazené nástroje (třenka, tlouček, špachtle, 

pinzeta), aby nedošlo k rozmrznutí vzorku. Tkáň rozdrcená na prach byla přesunuta  

do vychlazené předvážené mikrozkumavky s 600 ul RNAzolu. Ihned po přenesení vzorku 

byla tkáň zakápnuta 500 ul RNAzolu, intenzivně protřepána s použitím Vortex  

a převážena. V případě potřeby byl doplněn RNAzol (100 mg tkáně/1 ml RNAzolu). 
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Vzorky byly následně homogenizovány ve vychlazených kyvetách na homogenizátoru 

MIXER MM200, Retsch po dobu 10 min při frekvenci 30 Hz. Následně byla provedena 

centrifugace (11000 g/10 min) a 1 ml získaného supernatantu byl přenesen do nové  

2ml mikrozkumavky pro další zpracování.  

3.2.3. RNA izolace a reverzní transkripce 

K získanému supernatantu bylo přidáno 400 µl vody a dynamicky promícháno.  

Po 15 min inkubaci při laboratorní teplotě byly vzorky centrifugovány (12000 g/15 min) 

a 1 ml supernatantu obsahujícího RNA byl přenesen do nové mikrozkumavky. Zde byla 

provedena precipitace RNA přidáním 1 ml destilovaného isopropanolu s následnou 

10 min inkubací při laboratorní teplotě. Vzorek byl poté centrifugován (12000 g/10 min) 

a vzniklá peleta byla dvakrát promyta ve 400 µl čerstvě připraveného 75 % ethanolu.  

Po finálním promytím byl ethanol odpipetován a následný zbytek odpařen. Peleta byla 

resuspendována ve 200 µl vody a ve vzniklém roztoku byla spektrofotometricky měřena 

koncentrace RNA. Koncentrace byla měřena v 10násobném ředění v 0,5 % 

dodecylsulfátovém pufru, který byl zvolen jako blank. Čistota byla hodnocena na základě 

absorbancí při 260 a 280 nm a elektroforeticky. Výsledné koncentrace byly použity  

pro výpočet koncentrace RNA vstupující do reverzní transkripce.  

Krok reverzní transkripce zajišťuje přepis mRNA do cDNA. Do reakce byl vnesen 

1 µg celkové RNA, ke kterému bylo přidán 1 µl oligo(dT)18. Směs byla inkubována  

v termocycleru při 5 °C pod dobu 5 min, během kterých došlo k vazbě tyminu  

na polyadeninový konec mRNA. Následovalo zchlazení na 4 °C a přidání premixu  

(5X reakční pufr, Ribolock, 10 nM dNTP mix, H-Minus). V termocycleru byl následně 

zvolen protokol s teplotním profilem 42 °C/60 min; 70 °C/5 min (stop reakce); 

4 °C/∞ min. Všechny PCR analýzy (v rámci publikovaných studií) byly prováděny  

ze společné reakce reverzní transkripce.  

3.2.4. Real-time RT PCR 

Vlastní analýza Real-time RT PCR byla provedena LightCycleru ® 480 firmy 

Roche na 384 jamkových destičkách v objemu 10 µl reakční směsi (1 µl cDNA + 9 µl 

premixu) dle teplotního protokolu 95 °C/10 sec; 60 °C/30 sec; 72 °C/1 sec po vstupní 

10 min preinkubaci při 95 °C (Obr. 5). Bylo provedeno 50 teplotních cyklů a finální 

zchlazení na teplotu 40 °C pro vytvoření křivek tání.  
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Obr. 5: Teplotní profil PCR reakce. 

 

Ke kvantifikaci byly použity průměrné hodnoty CT, přičemž každý vzorek byl 

pipetován v triplikátech, jejichž směrodatná odchylka nepřekročila hodnotu 0,4. Relativní 

kvantifikace byla provedena výpočtem, který vztahuje expresi sledovaného genového 

transkriptu k expresi referenčního genu., přičemž referenční gen se stanovuje v rámci 

konkrétního experimentu vzhledem k variabilitám v expresích. Referenční gen musí být 

stabilní v analyzované tkáni za daných experimentálních podmínek (Zhang & Snyder 

1992; Bhatia et al. 1994). Do výpočtu relativní kvantifikace byla zahrnuta efektivita  

pro daný primer, která byla odečtena z kalibrační křivky, která byla sestrojena ze tří bodů 

v ředění 1:2 včetně negativní kontroly. Relativní hladina transkriptu byla počítána  

dle vzorce upraveného dle (Pfaffl 2004) publikovaného (Waskova-Arnostova et al. 2013): 

 

Normalizované množství =
(1 + E)ct referenčního genu

(1 + E)ct sledovaného genu
 

 

3.2.5. Čipová analýza Agilent čip 2100 

Zhodnocení integrity izolované RNA, která byla použita pro následnou reverzní 

transkripci, byla ověřena pomocí Agilent čipu 2100 (Agilent Technologies, Inc.). Získaný 

profil poskytuje u vzorku informaci o koncentraci, umožňuje vizuální kontrolu integrity 

RNA a vyhodnocení ribozomálních poměrů (18S/28S). Vzorky byly elektroforeticky 

separovány na mikročipech a následně detekovány pomocí laserem indukované 

fluorescenční detekce. Za účelem standardizace interpretace integrity RNA je vydáváno 

tzv. RIN číslo (RNA integrity number), které zohledňuje celou elektroforetickou stopu. 

Umožňuje klasifikaci celkové RNA založené na číselném hodnocení od 1 do 10,  

kde 1 znamená nejvíce degradovaný profil a 10 označuje nejvíce intaktní RNA (Mueller 

et al. 2016).  
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Obr. 6: Záznam z elektroforeogramu s popisy jednotlivých oblastí důležitých pro zhodnocení 

kvality RNA. Vpravo příklady elektroforeogramů s RIN hodnotami 2,3,6 a 10. Převzato  

z (Mueller et al. 2016). 

3.2.6. Čipová analýza Biomark čip (48x48) 

Čistota izolované RNA pro účely čipové analýzy byla ověřena v předchozích 

experimentech pomocí čipu Agilent 2100 (Kolář, nepublikované výsledky). Pro analýzu 

bylo zasláno 10 µl cDNA s výchozí koncentrací RNA 1 µg do reakce reverzní transkripce  

a specifické primery. cDNA byla zaslána na analýzu genové exprese pomocí Biomark 

čipové analýzy (Fluidigm) do Biotechnologického ústavu AVČR na pracoviště 

Kvantitativní a digitální PCR.  

Pro preamplifikaci byl použit iQ Supermix (Bio-Rad) a 2 µl vzorku cDNA 

(zředěného na 10 ng původní RNA/µl). Celkový objem pro preamplifikaci byl 10 µl  

s konečnou koncentrací každého primeru 25 nM. Vzorky cDNA byly preamplifikovány 

18 cyklů podle následujícího teplotního protokolu: aktivace polymerázy 95 °C 3 minuty, 

18 cyklů denaturace při 95 °C 15 sekund a 4 minuty annealingu na 59 °C. 48 párů primerů 

bylo použito pro preamplifikační reakci (Tab. 4). Po preamplifikaci byla destička ihned 

umístěna na led a před použitím byly vzorky 40x ředěny. Preamplifikace byla provedena 

za použití reagencie iQSupermix (2x) (Bio-Rad) na Cycleru C1000 (Bio-Rad). 
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PRIMERY 1 2 3 4 5 6 

A PPARA PPARG PGC1a PKCE PKCD PKR 

B p53 MDM2 BCL2 BAX CASP3 DRP 

C MFN1 OPA1 MAO A ACO1 ACO2 CAT 

D HMOX1 HMOX2 TXRD1 TXRD2 PDK3 PRX6 

E GSR HK1 HK2 ACADL CS PDP2 

F CD36 PLA2G2a CRLS SPTLC1 PLA2G5 PAP2a 

G SMPD2 SGMS2 ACER2 PLA2G4A AC5 AC6 

H ADRB1 B2M TG6 XIAP HPRT S18 

 

Tab. 4: Primery použité pro preamplifikaci (10uM). Adenylátcykláza 5,6 (AC5,6); Acyl-CoA 

dehydrogenáza (ACADL); alkalická ceramidáza 3 (ACER2); akonitáza 1,2 (ACO 1,2); 

adrenergní receptor beta 1 (ADRB1); beta-2-mikroglobulin (B2M); s BCL2  asociovaný X protein 

(BAX); protein odvozený od B-buněčného lymfomu (BCL2); kaspáza 3 (CASP3); kataláza (CAT); 

transportér mastných kyselin (CD36); kardiolipinsyntáza 1 (CRLS1); citrátrsyntáza (CS); 

s dynaminem asociovaný protein (DRP); glutathion S-reduktáza (GSR); hexokináza 1,2 (HK 1,2); 

hemoxygenáza 1,2 (HMOX1,2,); hypoxantin fosforibosyltransferáza 1 (HPRT); monoamioxodáza 

A (MAOA); protoonkogen, E3 ubiquitin ligáza (MDM2); mitofussin 1 (MFN1); mitochondriální 

dynaminu podobná GRPáza (OPA1); protein 53 (P53); fosfolipidová fosfatáza 2a (PAP2a); 

pyruvátdehydogenáza kináza 3 (PDK3); pyruvátdehydogenáza fosfatáza 2 (PDP2); koaktivátor 

peroxizomální proliferací aktivovaného receptoru gama 1 (PGC1); proteinkináza C delta 

(PKCD); proteinkináza C epsilon (PKCE); proteinkináza R (PKR); fosfolipáza A2, skupiny IIa 

(PLA2G2a); fosfolipáza A2, skupiny IVa (PLA2G4a); fosfolipáza A2, skupiny V (PLA2G5); 

peroxizomální proliferací aktivovaný receptor alfa (PPARA); peroxizomální proliferací 

aktivovaný receptor gama (PPARG); peroxiredoxin 6 (PRX6); malá eukaryotická ribozomální 

podjednotka se sedimentační konstatou 18 Svedbergů (S18); sfingomyelinsyntáza 2 (SGMS2); 

sfingomyelinfosfodiesteráza 2 (SMPD2); dlouhý řetězec základní podjednotky 1 

serinpalmytoyltransferázy (SPTLC1); transglutamináza (TG6); thioredoxinreduktáza 1,2 

(TXRD1,2); X-vázána inhibitor apoptózy (XIAP).  

Vlastní Biomark analýza byla provedena za použití těchto reagencií: barvivo Rox 

(Invitrogen), Biomark 48.48 Dynamic Array (Fluidigm) a GE 48.48 Reagent Kit 

(Fluidigm) na přístroji BioMarkTM Systém (Fluidigm). Preamplifikované vzorky byly 

rozředěny 40x. Jako kontrola byla použitá DNAse and RNase free voda a ředící řada 

preamplifikovaných kontrolních vzorků. Preamplifikované vzorky cDNA cal byly 
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připraveny v poměru 1:1, s následným ředěním 4x, 8x, 16x, 32x. Teplotní protokol byl 

následující: 95 °C/3 min, 30 cyklů na 96 °C/5sec , 60 °C/20 sec plus melting křivka. 

Raw data byla zpracována v programu Fluidigm Real-Time PCR Analysis (quality 

treshold: 0,65, baseline correction: linear, specifický pro každý primer). Získané hodnoty 

byly ve formátu Heatmap exportovány jako soubor CSV a následně importovány  

do programu Genex. Chybějící hodnoty byly doplněny na základě dat dané 

experimentální skupiny. Byl proveden test na stanovení vhodného housekeeping genu 

pomocí analýzy NormFinder, ke kterému byla následně data normalizována a poté 

logaritmována. Vyjádření relativní genové exprese se vztahovalo ke kontrolní skupině, 

SHR.  

3.3. Proteinová analýza 

3.3.1. Odběr tkáně 

Odběr tkáně pro Western blot analýzu byl zcela totožný s odběrem tkáně  

pro analýzu Real-time RT PCR uvedeným v kapitole 3.2.1 Odběr tkáně.  

3.3.2. Zpracování tkáně 

Vzorky LV byly po vyjmutí z tekutého dusíku rozmrazeny a rozstříhány 

v homogenizačním médiu (12.5 mM TRIS, 2.5mM EGTA, 1mM EDTA, 250 mM 

sacharóza, 5mM DTT, proteázové (Complete, Roche Diagnostic) a fosfatázové inhibitory 

(PhosSTOP, Roche Diagnostic, pH 7,4, 4 °C) a následně homogenizovány pomocí teflon-

skleněného homogenizátoru. Pro analýzu celkových buněčných homogenátů a stanovení 

enzymové aktivity byly vzorky alikvotovány a uchovány v - 80 °C. Pro analýzu frakcí 

byly vzorky separovány centrifugací v sacharózovém gradientu s obsahem 15,20,35,40  

a 45 % sacharidu v TME pufru (2mMTris-HCl, 3 mM MgCl2, and 1 mM EDTA; pH 7.4). 

Centrifugace byla provedena při 27000 rpm po dobu 60 min (Beckman SW 41 Ti rotor). 

Separovány byly následující frakce (5): Lehké vesikulární frakce (frakce 1 a 2 obohacené 

o sarkoplazmatické/endoplazmatické retikulum), vesikulární frakce s plazmatickou 

membránou (frakce 3 a 4 obohacené o NA,K-ATPázu) a frakce 5 obohacená  

o mitochondrie. Hrubé membránové a cytosolické frakce byly získány centrifugací 

postnukleárního supernatantu při 23500 rpm po dobu 30minut.  

Pomocí Bradfordova činidla byly v homogenátech stanoveny koncentrace 

proteinů. K sestrojení kalibrační křivky byl použit hovězí sérový albumin v koncentracích 
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25, 50, 100, 200, 400, 800 a 1000 ng/µl, jako blank byla použita destilovaná voda. 10 µl 

vzorku bylo pipetováno do jednotlivých jamek v 96jamkové destičce. Ke vzorkům bylo 

přidáno 250 µl činidla Bradfordové a následovala 10 min inkubace. Absorbance byla 

měřena na readeru Varioskan (Thermo Scientific). Koncentrace proteinů byla odečtena 

ze sestrojené kalibrační křivky. Každý vzorek byl měřen v tripletu.  

3.3.3. SDS-PAGE a Western blot analýza 

Vzorky homogenátů LV nebo jednotlivých analyzovaných frakcí byly naředěny 

homogenizačním médiem na stejné koncentrace proteinů z primárního zamraženého 

alikvotu bezprostředně před provedením elektroforézy. Ke vzorkům bylo přidáno 4X 

SLB a 1M dithiothreitol a následně proběhla 5 min inkubace při 100 °C (nebylo-li 

uvedeno jinak v protokolu primární protilátky). Byly připraveny 10 % nebo 12 % 

precastované polyakrylamidové gely (TGXTM FastCastTM, Biorad) v závislosti  

na molekulové hmotnosti detekovaného proteinu. Na každý gel byl nanášen hmotnostní 

standard a všechny adaptované skupiny (SHR, HSHR, SHR-mtBN, HSHR-mtBN). 

Elektroforéza probíhala 60 min při napětí 200 V a maximálním proudu. Vlastní přenos 

proteinů z elektroforetického gelu na nitrocelulózovou membránu s velikostí póru 0,2 µm 

probíhal 35 min v TurboTrans blotu (BioRad) za konstantního napětí 25 V. Membrány 

byly následně blokovány v 5% roztoku sušeného mléka v TTBS (Tris pufr a Tween 20) 

a přes noc při 4 °C inkubovány se specifickými primárními protilátkami: rabbit anti-HK1 

and anti-HK2 (1:400  a 1:5000 Santa Cruz Biotechnology SCBT, Abcam); mouse anti-

GLUT1 and anti-GLUT4 (1:2500 a 1:1000 Abcam); rabbit anti-GLUT4 (1:1000 Abcam) 

rabbit anti-Akt1 and anti-Akt2 (1:1000 Cell Signaling); rabbit anti-GAPDH (1:5000 

SCBT). Membrány byly následně promyty a inkubovány 60 min při pokojové teplotě  

s příslušnou sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidázou: anti-rabbit 

(GE Healthcare Amersham, Bio-rad), anti-mouse (Thermo Scientific, SCBT), anti-goat 

(SCBT). Proteiny byly detekovány pomocí chemiluminiscenčního (ECL) substrátu 

(SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate, Thermo Scientific Pierce)  

a vizualizací systémem LAS-4000 (Genetica, Fujifilm) nebo klasickým X-ray filmem. 

Relativní kvantifikace byla analyzována denzitometricky pomocí programu Quantity-

one. Na jeden gel bylo nanášeno stejné množství proteinu (20 µg) všech experimentálních 

skupin. Každý vzorek byl analyzován v šesti opakování pro specifický protein. Jako 

kontrola nanášek byla použita glycerlaldehdy-3fosfát dehydrogenáza.  
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3.4. Enzymová analýza 

3.4.1. Odběr a zpracování tkáně 

Odběr a zpracování tkáně pro enzymatickou analýzu celkových homogenátů je 

zcela totožný s odběrem a zpracováním tkáně uvedeným v kapitole 3.3 Proteinová 

analýza.  

Pro izolaci mitochondrií byla levá komora rozstříhána na malé kousky a homogenizována 

pomocí Teflon-skleněného homogenizátoru v homogenizačním mediu (250 mM 

sacharózy, 10 mM Tris-HCl, 2 mM EGTA, 2 mM EDTA, 0.5 mg bovinního sérového 

albuminu, 4 °C, pH 7,2). Následovala centrifugace (600 g/10 min) 10 % homogenátů. 

Supernatant byl filtrován a centrifugován (12000 g/10 min). Mitochondriální sediment 

byl dvakrát propláchnut a následně resuspendován v homogenizačním mediu.  

3.4.2. Stanovení aktivity hexokinázy 

Specifická aktivita HK byla stanovena spektrofotometricky při 339 nm pomocí 

multireaderu Synergy HT (Bio Tek, Bad Friedrichshall, Germany). Reakce je založena  

na redukci NAD+ ve spřažené reakci s glukozou-6-fosfát dehydrogenázou (G6PD) podle 

níže uvedených rovnic: 

 

Glukóza + ATP → (Hexokináza) → glukóza-6-fosfát + ADP 

Gluóza-6-fosfát + NAD+ → (G6PD) → glukonát-6-fosfát + NADH + H+ 

 

Enzymová aktivita byla měřena podle mírně upraveného Worthington protokolu 

(Worthington Biochemical corporation). Na 96 jamkovou destičku bylo nanášeno 60 µg 

proteinu vzorku a 17 µl reakčního pufru (0.05 M TRIS, 13.3 mM MgCl2, 0.8 mM NAD, 

0.8 mM ATP, 0.5 % Triton X-100, and 1 U/ml G6PD (pH 8.0) do každé jamky. 

Po 2 minutách byla reakce startována přidáním 33 µl startovacího roztoku (1.5M glukóza 

v TRIS-mgCl2 pufru, pH 8). Reakce probíhala 15 min při 30 °C, přičemž každé 3 minuty 

byla odečítána absorbance. Změna absorbance za minutu byla počítána z lineární části 

křivky a byla použita pro výpočet enzymatické aktivity vztažené na gram proteinu (U/g). 
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3.5. Kvantitativní imunofluorescenční analýza 

3.5.1. Odběr tkáně  

Srdce bylo po operativním vyjmutí zavěšeno na Langendorfovu aparaturu, kde 

bylo perfundováno relaxačním roztokem (TYROID) a následně fixováno 4 % 

formaldehydem (PFA) po dobu jedné minuty. Srdce bylo horizontálně rozpůleno na apex 

a bázi a uloženo na 3 hodiny do 4 % roztoku PFA. Přes noc bylo umístěno do roztoku 

kryoprotektivního roztoku 20 mM sacharózy a druhý den separováno na S, RV a LV, 

která byla rozdělena na 4 části. Rozdělené části byly zamrazeny do tekutého dusíku  

a uloženy v -80 °C. 

3.5.2. Příprava vzorků 

Jednotlivé části srdce byly přes noc temperovány v kryokatu při -20 °C. Druhý 

den byly vzorky pomocí media Tissue-Tek (Sakura) připevněny na terčík a krájeny  

na řezy o tloušťce 6 um. Nakrájené vzorky byly přeneseny na podložní sklo, kde se 

voskovým perem Super PAP PEN (Life Technologies) označilo místo preparátu. 

Připravené preparáty byl vloženy do kyvety s fosfátovým pufrem, aby se zabránilo 

vyschnutí preparátu před značením. 

3.5.3. Značení vzorků 

Preparáty byly fixovány ve 4 % methanolu bez formaldehydu (Polysciences, Inc.)  

a permeabilizovány v čistém metanolu vychlazeném na -20 °C po dobu 10 minut.  

Před značením primární protilátkou byly nespecifická vazebná místa blokována 

specifickým blokačním sérem po dobu 90 min. Následně byly preparáty naznačeny 

konkrétní primární protilátkou: mouse anti-GLUT1 and mouse anti-GLUT4 (Abcam), 

rabbit anti-HK2 (Abcam), mouse anti-SERCA2 (Sigma), rabbit anti-AKT2 (Cell 

Signaling) a poté bylo provedeno další značení sekundární protilátkou, konjugovanou  

s fluorochromem: goat anti-mouse IgG konjugovaná s Alexa Fluo 647 (Invitrogen), 

donkey anti-rabbit IgG konjugovaná s Alexa Fluor 488 (Invitrogen, Molecular Probes)  

a anti-rabbit IgG Cy5. Plazmatická membrána byla vizualizována pomocí Oregon green 

konjugované s WGA (Invitrogen) a mitochondrie pomocí anti-OXPHOS antibody coctail 

(Abcam). Na závěr bylo aplikováno zalévací medium ProLong Gold Antifadde Reagent 

obsahující 4',6-diamidino-2-phenylindolem (DAPI), který se specificky váže do A-T 

bohatých oblastí DNA, za účelem vizualizace jader. Ke každé skupině byl připraven 
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negativní (vzorek bez aplikované primární a sekundární protilátky) a pozitivní kontrola 

(vzorek pouze s aplikovanou sekundární protilátkou). 

3.5.4. Odečet preparátu 

Reprezentativní obrázky značených preparátů byly získány pomocí konfokální 

mikroskopie v sekvenčním skenovacím režimu, čímž byla zajištěna redukce šumu  

a rušení mezi kanály. Pro kvantitativní analýzu byly snímky pořízeny širokopásmovým 

fluorescenčním mikroskopem Olympus Cell^R. Vyhledání reprezentativního místa bylo 

provedeno skenováním vzorku při malém 20-ti násobném zvětšení. Následně bylo 

zvětšení zvýšeno na 60-ti násobné a došlo k automatickému snímání vybraného místa. 

Mikroskop provádí automatické snímkování vzorku v ose Z (po 0,5 µm) v definovaném 

režimu snímání pro zajištění stability fluorescence. Pro každý vzorek byla snímána  

4 různá reprezentativních místa, přičemž každé místo bylo skenováno 10 x a byla 

vypočítána průměrná intenzita fluorescence. Fluorescenční pozadí a šum byl redukován 

pomocí Gaussova filtru aplikovaným před výpočtem Pearsonova korelačního koeficientu 

(PCC) pomocí ICA pluginu Fiji ImageJ software.  

3.6. Statistická analýza 

Počet vzorků v experimentální skupině (SHR, HSHR-mtBN, HSHR, HSHR-mtBN) 

byl různý v závislosti na dostupnosti zvířat pro každou metodu: Real-time RT PCR (8), 

čipová analýza Biomark (5), Western blot a stanovení enzymové aktivity (6), 

kvantitativní imunofluorescenční analýza  (3). Veškerá uváděná data jsou prezentována 

jako průměr  ± SEM. Pomocí testu normality Shapiro-Wilk byla analyzována distribuce 

dat.  Vzhledem k nerovnoměrné distribuci byla použita ke stanovení rozdílu mezi 

skupinami (SHR vs  SHR-mtBN; SHR vs HSHR; HSHR-mtBN ve HSHR-mtBN a HSHR vs 

HSHR-mtBN) analýza rozptylu (ANOVA testem) s posttestem Newman Keuls. Statistická 

signifikance je značena na hladině p < 0.05, není-li určeno jinak. 

Získaná data z čipové analýzy byly podrobeny 1) univariantní analýze ANOVA 

s Bonferonniho korekcí a Tukey´s Multiple Comparison posttestem, 2) multivariantní 

analýze hlavních komponent (PCA), která je založena na vyhodnocení p hodnoty a změn 

ve rámci experimentální skupiny, tzv. „fold change“ z autoscalovaných dat. PCA analýza 

je nástroj pro snížení dimenzionality rozsáhlé množiny dat nezaujatým způsobem 

k identifikaci klastrů. Pro verifikaci vytvořených skupin byla použita analýza 

samoorganizačních map (SOM analýza). 
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4. VÝSLEDKY 

Veškeré výsledky zde uvedené byly prováděny na LV (není-li uvedeno jinak) 

normoxických potkaních kmenů SHR a SHR-mtBN a stejných kmenů exponovaných 

kontinuální normobarické hypoxii po dobu 3 týdnů (HSHR, HSHR-mtBN). 

4.1. Neckář, et al. 2017, Selective replacement of mitochondrial DNA increases 

cardioprotective effect of chronic continuous hypoxia in spontaneously 

hypertensive rats. 

Metodou Real-time RT PCR bylo zjištěno snížení genové exprese podjednotek 

cytochrom c oxidázy COX4, konkrétně COX 4.1 a COX 4.2 (obr. 7) v souladu 

s proteinovou expresí. Aktivita komplexu IV byla v odpovědi na adaptaci 

v homogenátech LV snížena, nedosahuje však statisticky signifikantních rozdílů. 

Vzhledem ke snížení mRNA a proteinové exprese bez snížení aktivity, byla analyzována 

COX aktivita na čerstvě izolovaných intaktních mitochondriích s/bez přítomnosti 

detergentu lauryl maltosidu. Aktivita měřená tímto způsobem byla významně vyšší,  

než aktivita měřena na homogenátech. Aktivita COX po přidání detergentu byla zvýšená 

po CNH u obou kmenů (SHR 47 %, SHR-mtBN 60 %), zatímco bez přidání lauryl 

maltosidu nebyl v aktivitě rozdíl.  

 

Obr. 7: mRNA exprese izoforem cytochrom c oxidázové podjednotky 4 v normoxii a v odpovědi 

na CNH adaptaci. SHR bílý sloupec, SHR-mtBN šrafovaný sloupec. * p<0,05 k odpovídající 

normoxické kontrole, † p<0,05 k odpovídající SHR skupině.  

 

V cílené analýze komponent regulujících otevírání MPTP byla analyzována 

aktivita HK v homogenátech levé komory, kde bylo zjištěno, že v odpovědi na CNH se 

její aktivita zvyšuje. V normoxii i hypoxii byla měřena vyšší aktivita HK u kmene  

SHR-mtBN (obr. 8). 
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Obr. 8: Specifická aktivita HK na homogenátech u kmene SHR (bílý sloupec) a SHR-mtBN 

(šrafovaný sloupec) v normoxii a v odpovědi na CNH adaptaci. * p<0,05 SHR vs SHR-mtBN. 

Hodnoty jsou zobrazeny jako průměry ± SEM *p0.05vs. korespondující kmen v normoxii, 

†P<0.05 vs. korespondující SHR kmen. 

 

CNH signifikantně zmenšuje velikost infarktu (% z ohrožené oblasti) myokardu 

na 46 ± 3,2 % u SHR a 33 ± 2,3 % u SHR-mtBN (obr. 9). 

 

 

Obrázek č. 9: Velikost infarktu myokardu prezentovaná jako procento z ohrožené oblasti u SHR 

(bílý sloupec) a SHR-mtBN (šrafovaný sloupec) v normoxii a v odpovědi na CNH adaptaci.  

* p<0,05 k odpovídající normoxické kontrole, † p<0,05 k odpovídající SHR skupině. Převzato  

z (Neckar et al. 2017).  

 

Celkově bylo ve studii Neckar et al. prokázáno, že mitochondriální genom 

spontánně hypertenzního potkana má vliv na predispozici k systémovým metabolickým 

poruchám s vlivem na kardiovaskulární systém (Neckar et al. 2017). 
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4.2. Nedvědová et al 2018, Cardioprotective adaptation to chronic hypoxia 

diversely alters myocardial gene expression in SHR and SHR-mtBN conplastic 

rat strains – (submitted) 

4.2.1. Agilent 2100 čipová analýza 

Vlastní čipové analýze cDNA předcházelo čipové ověření integrity izolované 

RNA, použité pro reverzní transkripci, které prokázalo standardní izolaci vzorků  

viz obr. 10. RIN hodnoty se v průměru pohybovaly na hodnotě 8,6 a byla především 

prokázána reprodukovatelnost v postupu izolace RNA. 

 

 

Obr. 10: Elektroforeogramy izolované RNA z čipu Agilent 2100. RIN = Číslo RNA integrity.  

4.2.2. Biomark čipová analýza 

Bylo testováno 48 kandidátních mRNA transkriptů vybraných z oblasti 

glukózového a lipidového metabolismu, apoptózy, mitochondrií, antioxidačního systému 

a buněčné signalizace. Jako referenční gen, ke kterému byla vztažena relativní exprese 

cílových genů byla pomocí analýzy NormFinder zvolena malá eukaryotická ribozomální 
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podjednotka se sedimentační konstantou 18 Svedbergů (S18). Testovány byly geny S18, 

hypoxantin fosforibosyltransferáza 1 (Hprt) a beta-2-mikroglobulin (B2m).  

Univariantní analýza, konkrétně ANOVA s Bonferonniho korekcí, odhalila 

změny především v genech lipidového metabolismu viz obr. 11.  

 

 

Obr. 11: (A) Grafy a (B) Heat mapa relativní exprese ANOVA signifikantních genů 

s Bonferroniho korekcí na úrovni mRNA exprese v normoxii a po CNH adaptaci. Relativní 

exprese je vztažena k SHR kontrole. SHR (prázdné sloupce), SHR-mtBN (šrafované sloupce), n=5.  

p-hodnota * ≤ 0.05, ** ≤ 0.01, *** ≤ 0.001.  

 

Ze zástupců glukózového metabolismu došlo k signifikantnímu nárůstu mRNA 

exprese pyruvátdehydrogenázy kinázy 3 (Pdk3) a poklesu exprese pyruvátdehydrogenázy 

fosfatázy 2 (Pdp2) u obou kmenů.  Rozdíly mezi kmeny byly patrné v expresi genů 

zahrnutých v metabolismu lipidů. Po adaptaci došlo k poklesu exprese rychlost 

limitujícího enzymu β oxidace acyl-CoA dehydrogenázy (Acadl) a transportéru mastných 

kyselin (Cd36) pouze u kmene SHR. Oba kmeny odpověděly na adaptaci nárůstem 

exprese alkalické ceramidázy 2 (Acer2), přičemž významnější nárůst byl pozorován  

u konplastického kmene SHR-mtBN. Exprese genu pro Prx6 byla signifikantně nižší  

u konplastického kmene, u kterého hladina setrvává i po adaptaci, zatímco u kmene SHR 

exprese adaptací významně klesá, což se projevilo signifikantně vyšší hladinou exprese 

u SHR-mtBN v hypoxii. Zatímco nebyly vyhodnoceny významné změny transkriptů  

ve vztahu k apoptóze a mitochondriím, exprese koaktivátoru peroxizomální proliferací 

aktivovaného receptoru gama 1 (Pgc1) signifikantně klesá po adaptaci kmene SHR, 

zatímco u kmene SHR-mtBN setrvává na stejné úrovni exprese. Stejné relativní změny 
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exprese jsou i u transkriptu proteinkinázy C epsilon (Pkce). Exprese β1-AR (Adrb1) není 

signifikantně změněna v korespondujících skupinách, které se hodnotily.  

Relativní exprese byla dále analyzována multivariantní analýzou PCA,  

která identifikovala dva základní klastry, normoxický (zahrnující SHR a SHR-mtBN)  

a hypoxický (zahrnující adaptované SHR a SHR-mtBN) viz obr. 12. 

 

 

Obr. 12: Analýza hlavních komponent z autoscalovaných dat genové exprese (Ct hodnot) 

experimentálních zvířat. SHR (červěně), SHR-mtBN (modře), normoxie (čtverec), hypoxie  

(kolečko).  

 

Podrobnější PCA analýza, která se zaměřila na rozdíly mezi kmeny v hypoxii 

identifikovala nejdůležitější geny zodpovědné za fenotypový rozdíl (klastrování),  

který může být asociován s odlišným kardioprotektivním fenotypem navozeným CNH. 

Výstupem jsou tyto geny (řazené podle vzrůstající p-hodnoty): Acer2 (0.0013), Cd36 

(0.0021), Aco1 (0.0057), peroxizomální proliferací aktivovaný receptor gama 

(Pparg)(0.0061), hemoxygenáza 2 (Hmox2)(0.0093), fosfolipáza A2, skupiny IIa 

(Ppla2g2a)(0.0097), s dynaminem související protein (Drp)(0.0115), Pkce (0.0145), Hk2 

(0.0155), sfingomyelin syntáza 2 (Sgms2)(0.0166), kaspáza 3 (Casp3)(0.0398), 

mitofussin 1 (Mfn1)(0.0491), fosfolipáza A2, skupiny V (Pla2g5)(0.0611), kataláza 

(Cat)(0.0633). Následná SOM analýza potvrdila klastrování pomocí PCA, kromě pozice 

jednoho vzorku (obr. 13). Výměna mitochondriální genomu vedla u kmene SHR-mtBN 

k zábraně poklesu hladiny transkriptů indukovaných CNH pozorovaných u SHR  

nebo ke zvýšení jejich regulace 
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Obr. 13: Relativní exprese kandidátních genů zodpovědný za odlišný CNH fenotyp kmenů SHR 

a SHR-mtBN (A) vybraných na základě PCA analýzy (B) a konfirmované SOM analýzou (C). 

SHR (červeně), SHR-mtBN (modře). 

4.3. Nedvědová, et al. 2018, Mitochondrial genome modulates myocardial 

Akt/GLUT/HK salvage pathway in spontaneously hypertensive rats adapted 

to chronic hypoxia. 

4.3.1. Hmotnostní parametry 

Efekt adaptace CNH na hmotnost zvířat byl významný a u obou kmenů shodný. 

Hmotnost zvířat poklesla o 17 % u SHR, 19 % u SHR-mtBN, ve srovnání s kmeny  

v normoxii. Srovnání kmenů po CNH adaptaci odhalilo signifikantní rozdíly v relativní 

hmotnosti LV (LV/BW) a hypertrofií RV, které byly lehce zvýšené u kmene SHR-mtBN.  
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Tab. 5: Hmotnosti potkanů a srdcí v normoxii a hypoxii u kmenů SHR a SHR-mtBN. BW, 

tělesná hmotnost; LV, levá komora srdeční; RV, pravá komora srdeční; S, septum.  Hodnosty jsou 

prezentovány jako průměry ± SEM. * p ≤ 0.05 vs. korespondující normoxická skupina, # p ≤ 0.05 

vs. HSHR 

 

4.3.2. Exprese a lokalizace Akt 

Exprese na úrovni mRNA transkriptů byla beze změny (obr. 14 A,B), stejně tak 

jako proteinové exprese izoformy AKT1 (obr. 14C), zatímco u izoformy Akt2 byl 

detekován nárůst o 43% u kmene SHR-mtBN po CNH adaptaci (obr. 14 D).  

Na imunofluorescenčních řezech byla detekována Akt2 lokalizace asociovaná nejen 

s mitochondriemi a sarkoplasmatickým retikulem (obr. 14 E), ale i translokace do jádra 

(obr. 14 F).  
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Obr. 14: Exprese izoforem protein kinázy B (Akt1, Akt2) u SHR (●) a SHR-mtBN (▲)  

v normoxii a hypoxii. Relativní exprese mRNA stanovené metodou Real-time RT PCR (A,B)  

a proteinové exprese stanovené pomocí metody Western blot (C,D). Relativní exprese u metody 

Real-time RT PCR je vztažena k expresi housekeeping genu S18, u metody western blot je 

prezentovaná ve vztahu ke kontrolní skupině SHR v procentech (kontrola 100 %). Hodnoty jsou 

zobrazeny jako průměry ± SEM *p0.05. Reprezentativní obrázky longitudiálních kryořezů levé 

komory zobrazují imunofluorescenční signál Akt2 (zelená barva) a SERCA2 (červená barva) (E) 

a Akt 2 (červená barva) a jádra (DAPI, modrá barva) (F). Fialová barva na obrázku F naznačuje 

lokalizaci Akt2 v jaderném kompartmentu na úrovni PCC (Akt2 a DAPI) z 5 ROIs každého vzorku: 

SHR 0,08, HSHR 0,28, SHR-mtBN = 0.26 and HSHR-mtBN = 0.24. Měřítko na obrázku prezentuje 

5 μm (E) or 20 μm (F).  

 

4.3.3. Exprese a lokalizace glukózových transportérů 

Mezi kmeny v normoxii nebyla detekována změna na úrovni mRNA a proteinové 

exprese. Zatímco se mRNA exprese Glut1 po CNH adaptaci zvýšila u obou kmenů,  

u Glut4 nedošlo u kmene SHR-mtBN ke změně a u kmene SHR dokonce k poklesu (42 %) 

(Obr. 15 A.B). Na proteinové úrovni došlo po adaptaci k nárůstu obou izoforem u obou 

kmenů (GLUT1 o 57 % u SHR a o 92 % u SHR-mtBN; GLUT4 o 85 % u SHR a o 105 % 

u SHR-mtBN) (obr. 15 C,D). Na hrubé membránové frakci nebyla detekována žádná 

změna v proteinové expresi, zatímco na vezikulární frakci byl nárůst o 90% po CNH 

adaptaci u SHR-mtBN (obr. 15 E,F).  
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Obr. 15.: Exprese a lokalizace glukózových transportérů (GLUT1 a GLUT4) v levé komoře 

srdeční u SHR (●) a SHR-mtBN (▲) v normoxii a v rámci odpovědi na CNH adaptaci.  Relativní 

exprese mRNA stanovené metodou Real-time RT PCR (A,B), relativní proteinové exprese 

stanovené metodou western-blot v homogenátech (C,D), hrubých membránových frakcích (E)  

a vezikulárních frakcích (F). Hodnoty jsou zobrazeny jako průměry ± SEM *p0.05, **p<0.01. 
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Distribuce GLUT1 na plazmatické membráně se nemění mezi kmeny, ani v rámci 

odpovědi na adaptaci (obr. 16 A), stejně tak jako izoforma GLUT4, která má ale značnou 

tendenci k nárůstu po adaptaci u obou kmenů (obr. 16 B). Podrobnější analýza, která se 

zaměřila na konkrétní místo kolokalizace, prokázala signifikantní zvýšenou translokaci 

na sarkolemu v rámci adaptace u obou kmenů (nárůst o 68 % u SHR a 81 % u SHR-mtBN) 

(obr. 16 D). Kolokalizace s T-tubuly zůstala nezměněná (obr. 16 C). 

 

Obr. 16: Reprezentativní obrázky a grafy longitudiálních řezů zobrazujících lokalizaci 

glukózových transportérů (GLUT 1,4 – červeně) na plazmatické membráně barvené WGA 

(zeleně) (A,B) a grafické vyhodnocení kolokalizace GLUT4 s T-tubuly (C) a sarkolemou (D). 

SHR (●) a SHR-mtBN (▲) za normoxických podmínek a po hypoxické adaptaci. Modrá barva 

znázorňuje jádra barvená DAPI, žluto-oranžová barva znázorňuje kolokalizaci GLUT s WGA, 

vyjádřenou PCC. Měřítko na obrázku prezentuje 10 μm, hodnoty jsou zobrazeny jako průměry ± 

SEM *p0.05, **p<0.01. 

4.3.4. Exprese a lokalizace hexokinázy 

Odpověď kmenů na CNH na úrovni mRNA exprese bylo zvýšení Hk, které se 

však lišilo konkrétní izoformou. Zatímco u potkaního kmene SHR došlo k nárůstů 

exprese izoformy Hk1 (o 51 %), u kmene SHR-mtBN došlo k nárůstu exprese izoformy 

Hk2 (o 83 %) (obr. 17 A,B). I přes odlišnou expresi na úrovni mRNA, byl na proteinové 

úrovni detekován shodný efekt adaptace napříč kmeny. Signifikantní nárůst HK2 byl  

u kmene SHR o 103 % a u kmene SHR-mtBN o 91 %, zatímco proteinová exprese HK1 

nebyla změněna (obr. 17 C,D). Mezi kmeny nebyly rozdíly v kolokalizaci s OXPHOS. 
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Stejný efekt adaptace byl sledován u proteinové analýzy hrubých membránových frakcí, 

který nasvědčuje asociaci Hk2 s vnější mitochondriální membránou (obr. 17 E),  

zatímco u frakcích obohacených o sarkoplazmatické retikulum byl nárůst po adaptaci 

pouze u kmene SHR-mtBN a to o 61 % (obr. 17 F). Analýza aktivity HK  

na mitochondriálních frakcích byla zvýšená po adaptaci, avšak bez rozdílů mezi kmeny 

(SHR 43 %, SHR-mtBN 50 %) (obr. 17 G).  

4.3.5. Exprese hypoxií indukovaného faktoru 

CNH adaptace vedla k protichůdnému efektu na mRNA transkripci v závislosti  

na konkrétní izoformě hypoxií indukovaného faktoru. Zatímco u izoformy HIF-2α a byl  

po adaptaci sledován pokles bez rozdílu mezi kmeny (obr. 18A), izoforma HIF-1α  

po adaptaci stoupá (SHR o 31 %, SHR-mtBN o 51 %), přičemž mezi kmeny v hypoxii byl 

zjištěn signifikantní rozdíl (obr. 18B) 

 

 

 

Obr. 18: Relativní mRNA exprese Hif-2α (A) a Hif-1α (B) v levé komoře srdeční u SHR (●)  

a SHR-mtBN (▲) v normoxii a v rámci odpovědi na CNH adaptaci. Hodnoty jsou zobrazeny jako 

průměry ± SEM *p0.05, **p<0.01. 
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Obr. 17: Exprese a distribuce izoforem hexokinázy (HK1 a HK2) v levé komoře srdeční u SHR 

(●) a SHR-mtBN (▲) v normoxii a v rámci odpovědi na CNH adaptaci. Relativní exprese mRNA 

stanovené metodou Real-time RT PCR (A,B), relativní proteinové exprese stanovené metodou 

western-blot v homogenátech (C,D), hrubých membránových frakcích a cytosolu (E) a  frakcích 

obohacených o sarkoplazmatické retikulum (F) Specifická aktivita hexokinázy stanovená 

spektrofotometrickou metodou na mitochondriálních frakcích (G). Hodnoty jsou zobrazeny jako 

průměry ± SEM *p0.05, **p<0.01. 
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4.4. Hahnová, et al. 2017, β-Adrenergic signaling, monoamine oxidase A  

and antioxidant defence in the myocardium of SHR and SHR-mtBN conplastic 

rat strains: the effect of chronic hypoxia 

Analýza exprese MAO A na úrovni mRNA transkriptů ukázala stejné trendy jako 

na úrovni proteinové exprese i aktivitě. Výsledky se shodují v nižší expresi (aktivitě)  

u kmene SHR-mtBN v porovnání s SHR a po adaptaci na CNH je u obou kmenů významný 

nárůst se zachováním signifikantního rozdílu mezi nimi (Obr. 19).  

 

 

Obr. 19: Analýza monoamiooxidázy A.  (A) mRNa exprese (B) proteinová exprese (C) aktivita 

MAO A u kmene SHR a SHR-mtBN v normoxii (bílý sloupec) a v odpovědi na CNH adaptaci 

(šrafovaný sloupec). * p<0,05 SHR vs SHR-mtBN; + p<0,05 SHR vs HSHR; $ p<0,05HSHR  

vs HSHR-mtBN; # p<0,05 SHR-mtBN vs HSHR-mtBN.  Výsledky proteinové exprese a aktivity 

převzaty z (Hahnova et al. 2017).  

 

 V analýze efektu CNH adaptace na antioxidační enzymy byla testována CAT, 

aldehyddehydrogenáza 2 (ALDH2), Cu/ZnSOD a MnSOD.  Na úrovni mRNA exprese 

Cat bylo zjištěno specifické zvýšení u kmene SHR-mtBN adaptovaného na hypoxii.  

Na proteinové úrovni se tento efekt CNH adaptace projevil i u kmene HSHR.  ALDH2 

se zvýšila po CNH adaptaci u obou kmenů jak na úrovni mRNA exprese, tak na úrovni 

proteinové. Naopak u Cu/Zn SOD došlo po adaptaci k poklesu a úroveň MnSOD zůstala 

nezměněna (obr. 20).  
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Obr. 20: Analýza vybraných antioxidačních enzymů.  Levý sloupec mRNA exprese, pravý 

sloupec proteinové exprese uvedených enzymů u kmene SHR a SHR-mtBN v normoxii (bílý 

sloupec) a v odpovědi na CNH adaptaci (šrafovaný sloupec). * p<0,05 SHR vs SHR-mtBN;  

+ p<0,05 SHR vs HSHR; $ p<0,05HSHR vs HSHR-mtBN; # p<0,05 SHR-mtBN vs HSHR-mtBN. 

Výsledky proteinové analýzy CAT, MnSOD, Cu/Zn SOD převzaty z (Hahnova et al. 2017). 
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Ke snížení v rámci odpovědi na adaptaci bez rozdílu mezi kmeny došlo  

na testované úrovni mRNA exprese také u těchto proteinů: Txn2, Txnr2, a Prx5. 

K signifikantnímu nárůstu po adaptaci došlo u kmene SHR-mtBN u Prx3. U Aco1, Aco2  

a Nrf2 nedošlo k signifikantním změnám, Nrf1 je významně vyšší u hypoxického kmene 

SHR-mtBN v porovnání s hypoxickým kmenem SHR    

 

Obr. 21: mRNA exprese vybraných 

proteinů u kmene SHR a SHR-mtBN 

v normoxii (bílý sloupec)  

a v odpovědi na CNH adaptaci 

(šrafovaný sloupec). Glutathion S-

transferáza omega1 (GSTO1), 

thioredoxin 2 (TXN2), thioredoxin 

reduktáza 2 (TXNR2), peroxiredoxin 

3,5 (PRX3,5), akonitáza 1,2 

(ACO1,2), nukleární respirační 

faktor 1,2 (NRF1,2). Hodnoty jsou 

zobrazeny jako průměry ± SEM 

*p0.05, **p<0.01. +, p<0.05 SHR 

vs. HSHR; §, p<0.05 HSHR vs. 

HSHR-mtBN; #, p<0.05 SHR-mtBN 

vs. HSHR-mtBN. 

 

mRNA exprese AC5 a AC6 

byla signifikantně nižší 

v odpovědi na CNH u kmene 

SHR-mtBN, zatímco u kmene 

SHR se adaptací nezměnila  

(obr. 22). 
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Obr. 22: mRNA exprese adenylátcyklázy 5 a 6 u kmene SHR a SHR-mtBN v normoxii (bílý 

sloupec) a v odpovědi na CNH adaptaci (šrafovaný sloupec). Hodnoty jsou zobrazeny jako 

průměry ± SEM *p0.05, **p<0.01. #, p<0.05 SHR-mtBN vs. HSHR-mtBN. Adenylátcykláza (AC). 
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5. DISKUZE 

Studovaný hypertenzní kmen SHR je náchylnější k akutnímu poškození myokardu I/R 

než kmeny normotenzní (Ravingerova et al. 2011; Snoeckx et al. 1993), a může tedy 

sloužit jako model pro studium různých intervencí, které by mohly zlepšit ochranu 

tlakově přetíženého srdce. V naší nedávné práci bylo ukázáno, že potenciální roli 

v kardioprotekci může hrát i mitochondriální genom (Neckar et al. 2017). Je zajímavé,  

že vliv genomu BN potkana vloženého do SHR, se projevil až po expozici chronické 

hypoxii. Z tohoto důvodu jsem se jedné ze svých prací zabývala hledáním kandidátních 

genů, zodpovědných za tento efekt hypoxie (Nedvedova et al. n.d.).  Mitochondriální 

genom zasahuje do řady oblastí, a bylo ukázáno, že se významně podílí na patogenezi 

systémových metabolických poruch (Pravenec et al. 2007).  Z tohoto důvodu jsem se  

ve druhé studii zabývala významnou metabolickou dráhou glukózy, která je  

u hypertenzního kmene posílena (Hajri et al. 2001), a kterou hypoxie ještě potencuje 

(Nedvedova et al. 2018). 

 

Hmotnosti 

Výsledky dílčích publikací se shodují v poklesu celkové hmotnosti potkana  

a významném nárůstu hypertrofie RV v rámci CNH adaptace u obou kmenů s výraznější 

hypertrofií u kmene SHR (Biff & Palmer 2014; Setty et al. 2008).  Zatímco Neckar, et 

al., 2017 popisuje rozdíl mezi adaptovanými kmeny v relativní hmotnosti RV, která je  

o 12,1 % nižší u HSHR-mtBN ve srovnání s HSHR, v publikaci Nedvedova et al. 2018, 

 je navíc publikován rozdíl v relativní hmotnosti levé komory, která byla o 4,2 % 

signifikantně vyšší í u kmene HSHR-mtBN ve srovnání s HSHR. Tento malý rozdíl 

pravděpodobně vznikl různou interpretací parametrů, zatímco v první studii je 

srovnávána relativní hmotnost LV+S, ve studii druhé jsou tyto anatomické části 

hodnoceny separátně (Neckar et al. 2017; Nedvedova et al. 2018). 

 

Metabolismus 

Důležitým efektem adaptace organismu, resp. myokardu na hypoxii je stabilizace 

HIF a vzestup jeho transkripční aktivity, který udržuje energetickou homeostázu  

za hypoxických podmínek (Prabhakar & Semenza 2012). U konplastického kmene  
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SHR-mtBN nacházíme zvýšenou expresi HIF-1α, zatímco exprese HIF-2α klesá u obou 

kmenů po CNH adaptaci. O změnách tohoto významného transkripčního faktoru můžeme 

diskutovat pouze na úrovni mRNA exprese, protože v současné době nejsou dostupné 

protilátky pro spolehlivé stanovení jeho proteinové hladiny u potkana. V závislosti  

na aktivaci HIF dochází ke zvýšení glykolytického obratu (Riddle et al. 2000), které bylo 

opakovaně prokazováno za kardioprotektivní (Tekin et al., 2010; Zuurbier et al., 2009).  

Adaptace na hypoxii posunuje energetický metabolismus myokardu z dominantní 

oxidace mastných kyselin směrem ke glykolýze (Essop 2007; Rumsey et al. 1999). HIF 

dependentní zvýšení glykolytického metabolismu v srdečních buňkách závisí především 

na dvou hlavních faktorech: zvýšení transportu glukózy do kardiomyocytů a zvýšení 

aktivity HK (Slot et al. 1991; Wilson 2003). Ve studii (Nedvedova et al. 2018) jsme 

zjistili, že CNH adaptace podporuje expresi klíčových komponent HIF dependentní dráhy 

Akt2/GLUT/HK, která je více posílena u konplastického kmene SHR-mtBN. Významnou 

roli, nejen v regulaci glukózového metabolismu, hraje Akt kináza (Hanada et al. 2004; 

John et al. 2011). V srdci vede aktivace PI3K/Akt dráhy k translokaci GLUT  

na sarkolemu (Berwick et al. 2004; Sano 2003), která se zvyšuje nejen po hypoxické 

adaptaci (Chen et al. 2001; Ramasamy et al. 2001), ale i po fyzické zátěži (Marinho et al. 

2014). Aktivace Akt navíc vede zpětnou vazbou ke stabilizaci HIF-1α  

přes PI3K/Akt/mTOR dráhu (Hedhli et al. 2005) tím, že zvyšuje jeho transkripci. Plně 

aktivovaná AKT, fosforylovaná na Thr308 a Ser473 (Alessi et al. 1996),  stimuluje 

translokaci HK2 na vnější mitochondriální membránu (Miyamoto et al. 2008),  

kde kompetitivně brání vazbě proapoptotického protein BAX (Pastorino & Hoek 2003) , 

čímž brání otevření MPTP (Azoulay-Zohar et al. 2004). Bylo potvrzeno, že izoforma 

HK2 hraje navíc důležitou roli ve snížení citlivosti MPTP k otevření díky vlastní vazbě 

na mitochondrie a tím vede ke zlepšení ischemické tolerance srdce (Halestrap & 

Richardson 2015). Existují ale i jiné mechanismy, které snižují citlivost MPTP k otevření, 

například adaptace na intermitentní hypoxii (5 000 m.n.m./42 dní) (Zhu et al. 2006), 

farmakoterapie cyklosporinem A (J. Liu et al. 1991), ROS (Briston et al. 2017)  

a v neposlední řadě zvýšený podíl n-3 PUFA, kde zejména docosahexaenová kyselina 

dramaticky snižuje citlivost MPTP k otevření vlivem Ca2+ přetížení (O’Shea et al. 2009). 

Zvýšený podíl n-3 PUFA byl popsán u intermitentní hypobarické hypoxické adaptace 

(Balkova et al. 2009). V práci Neckar, et al. 2017 jsme prokázali sníženou 

pravděpodobnost otevření MPTP, která by mohla souviset s vazbou HK2  

na mitochondriální membránu (Neckar et al. 2017), ale v následné práci jsme neprokázali 
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zvýšenou kolokalizaci HK2 s mitochondriemi (Nedvedova et al. 2018). Detekovali jsme 

však zvýšený podíl HK2 ve frakci obohacené o sarkoplasmatické retikulum u kmene 

SHR-mtBN po CNH (Nedvedova et al. 2018). V poslední době byla prokázána funkční 

vazba mitochondrií a retikula pomocí membrán asociovaných s mitochondriemi (MAM) 

jako důležitý regulátor metabolismu, apoptózy a dějů regulovaných vápenatými ionty  

(Lopez-Crisosto et al. 2017). Ukázali jsme, že konplastický kmen SHR-mtBN má 

v homogenátu z levé komory srdeční detekovanou vyšší aktivitu hexokinázy než SHR, 

což může podporovat jeho protektivní fenotyp, který se projeví až adaptací na hypoxii. 

Adaptace na CNH zvyšuje aktivitu HK v homogenátu rovnoměrně u obou kmenů, se 

zachováním signifikantně vyšší hladiny u SHR-mtBN (Neckar et al. 2017). Tento rozdíl 

v aktivitě mezi kmeny, ovšem není pozorovaný na mitochondriální frakci. Toto zjištění 

podporuje domněnku, že u konplastického kmene SHR-mtBN dochází po adaptaci  

ke zvýšené translokaci HK na MAM s následně nižší citlivostí otevření MPTP (Halestrap 

& Richardson 2015) a vyšší odolností konplastického kmene k I/R poškození. Adaptací 

zvýšená aktivita HK vede ke zvýšené stimulaci respiračního řetězce díky efektivnější 

recyklaci ADP s cílem udržet energetickou homeostázu a snížit tvorbu ROS (Waskova-

Arnostova et al. 2015). Zvýšená aktivita u konplastického kmene je ve shodě s velikostí 

infarktu, což naznačuje její podíl na ochraně myokardu. Je však důležité podotknout,  

že aktivita HK nezávisí pouze na expresi, ale také na posttranslačních modifikacích  

a interakcích s vnější mitochondriální membránou (Russell et al. 1992). 

 V oblasti lipidového metabolismu, který byl mapován pouze na úrovni mRNA 

exprese můžeme spekulovat, na základě snížení Acadl a Cd36, o snížené schopnosti 

mitochondrií zpracovávat mastné kyseliny s dlouhým řetězcem u SHR po CNH adaptaci, 

zatímco u konplastického kmene byl tento účinek vlivem adaptace potlačen.  

Naopak nárůst exprese sledujeme u CNH adaptovaného kmene SHR-mtBN v expresi genů  

pro sekretorické fosfolipázy, konkrétně Pla2g2a a Pla2g5a. Toto navýšení bývá 

v literatuře spojováno s kardioprotekcí,  která byla posílena u kmene SHR-mtBN. Na druhé 

straně existují informace o sekretorických PLA2, které jsou v otázce kardioprotekce 

kontroverzní. Zatímco delece genu Pla2g2a koreluje s expanzí velikosti infarktového 

ložiska (Krijnen et al. 2006) a její inhibice v rané fázi reperfúze snižuje rozsah poškození 

a zvyšuje viabilitu kardiomyocytů (Van Dijk et al. 2009), její zvýšená plazmatická 

koncentrace je považována za marker I/R poškození (Dutour et al. 2010; Nijmeijer et al. 

2002). Vedle toho u normotenzních zvířat CNH zvýšila expresi  cytosolických PLA2 

(Alanova et al. 2017), které se podílejí na produkci kardioprotektivního prostaglandinu 
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E2 (Cupillard et al. 1997; Ishikawa et al. 2005; Shinohara et al. 1999). My jsme 

pozorovali u adaptovaného konplastického kmene SHR-mtBN zvýšenou expresi Acer2 

(Nedvedova et al. n.d.), Enzym kódovaný genem Acer2 katalyzuje konverzi ceramidu  

na sfingosin s preferencí k nenasyceným ceramidům s dlouhým a velmi dlouhým 

řetězcem (Sun et al. 2010; Xu et al. 2006). Fosforylovaný sfingosin na pozici 1, tedy 

sfingosin-1-fosfát je zahrnutý v signalizační dráze vedoucí k přežívání buněk, na rozdíl 

od signalizační dráhy ceramidu, která je asociována s apoptózou (Van Brocklyn & 

Williams 2012).  

Z hlediska regulace energetického metabolismu je na úrovni genové exprese 

důležitý transkripční koaktivátor PGC1 (Liang & Ward 2006), který se podílí  

na biogenezi mitochondrií a ovlivňuje i metabolismus lipidů. Současně posiluje vstup 

glukózy do svalových buněk regulací exprese GLUT 4 (Michael et al. 2001). Díky tomu 

má významný vliv na patofyziologické stavy diabetu, obezity a kardiomyopatie (Oropeza 

et al. 2015). Jeho pleiotropní regulační funkce je zprostředkována pomocí řady interakcí 

s různými transkripčními faktory, mezi které patří například PPARs a NRF (Rowe et al. 

2010), přičemž přes koaktivátor PPARγ může PGC1a stimulovat svou vlastní transkripci 

(Hondares et al. 2006). Mitochondriální genom BN v SHR blokuje pokles Pparg a Pgc1 

transkriptů po CNH adaptaci (Nedvedova et al. n.d.), což se může projevit zachováním 

úrovně mitochondriální biogeneze a zábraně vzniku oxidačního poškození (Nisoli et al. 

2003; Ding et al. 2007). PGC1 může nepřímo řídit expresi mtDNA prostřednictvím 

zvýšené exprese mitochondriálního transkripčního faktoru A (TFAM) 1 přes NRF1 (Choi 

et al. 2004), přičemž exprese Nrf1 byla zvýšená u konplastického kmene po adaptaci 

(Hahnova et al. 2017). Vzhledem k tomu, že NRF1 je transkripčním faktorem  

pro komponenty elektron-transportního řetězce s významnou rolí při replikaci mtDNA, 

může jeho upregulace znamenat podporu mitochondriální biogeneze což  je v souladu se 

zvýšenou rezistenci k I/R poškození pozorovanou u adaptovaného SHR-mtBN (Neckar et 

al. 2017; Hahnova et al. 2017). Myší modely s deficiencí koaktivátoru (Pparg -/-) 

vykazují progresivní srdeční hypertrofii s mitochondriálním oxidačním poškozením 

následkem snížené exprese PPARG cílového genu MnSOD, což naznačuje jeho 

významnou roli při antioxidačním stresu (Ding et al. 2007). U adaptovaného 

konplastického kmene, kde popisujeme významnější kardioprotektivní fenotyp může hrát 

významnou roli posílená exprese Pgc1, Pparg a Nrf v porovnání s SHR kmenem 

(Nedvedova et al. n.d.; Hahnova et al. 2017).  
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Kardioprotekce a mitochondrie 

Kardioprotektivní adaptace na CNH vedla ke snížení infarktového ložiska jak  

u progenitorového kmene SHR, tak i u konplastického kmene SHR-mtBN (Neckar et al. 

2017). Vzhledem ke skutečnosti, že u adaptovaného kmene SHR-mtBN je velikost ložiska 

signifikantně menší než u adaptovaného kmene SHR, je vysoce pravděpodobné,  

že mitochondriální genom ovlivňuje ischemickou srdeční toleranci, v rámci odpovědi  

na chronickou hypoxii. Tento efekt byl u hypoxického kmene SHR-mtBN doprovázen 

sníženou senzitivitou otevírání MPTP, zvýšenou mitochondriální respirací a zvýšenou 

aktivitou hexokinázy ve srovnání s hypoxickým kmenem SHR.  

U konplastického kmene SHR-mtBN byla na rozdíl od SHR zjištěna snížená 

citlivost MPTP k Ca2+ přetížení po hypoxii (Neckar et al. 2017).  Konplastický kmen 

SHR-mtBN, respektive kmen BN, má ve srovnání s SHR ve svém mitochondriálním 

genomu polymorfismy v 7 genech (z celkových 13) pro mRNA, které se manifestují 

aminokyselinovou substitucí v mitochondriálních komplexech respiračního řetězce. Tyto 

polymorfismy nemají vliv na aktivitu mitochondriálních komplexů v játrech, mimo 

komplex IV (Pravenec et al. 2007), který je velice významný pro buněčnou energetiku 

při snížené dostupnosti kyslíku, vzhledem k jeho vysoké kapacitě přenosu redukujících 

ekvivalentů (Kadenbach & Huttemann 2015). Stejně tak jako u jater (Pravenec et al. 

2007), i u srdce byly pozorovány nižší hladiny proteinu komplexu IV (podjednotek COX) 

u kmene SHR-mtBN ve srovnání s kmenem SHR. Adaptace na CNH vedla ke snížení 

mRNA a proteinové exprese u obou kmenů, ne však k významnému snížení aktivity 

měřených na intaktních mitochondriích a v homogenátech z levé komory (Neckar et al. 

2017). Stejně tak kardioprotektivní fenotyp CNH u normotenzních kmenů není spojen 

s aktivitou COX (Costa et al. 1988). Je potřeba brát v úvahu, že stanovení COX aktivity 

stimulované detergentem odráží maximální enzymatickou kapacitu, díky uvolnění 

regulačních podjednotek (Weishaupt & Kadenbach 1992), a ne tedy aktivitu využívanou 

za fyziologických podmínek. V této studii bylo prokázáno, že u obou kmenů dochází  

po adaptaci k rovnoměrnému zvýšení aktivity stimulované detergentem, přičemž existují 

studie, které prokazují, že maximální stimulovaná aktivita COX a ischemická srdeční 

tolerance se snižují během postnatálního vývoje (Drahota et al. 2005; Ostadal et al. 1999). 

Experimentální knockdown COX podjednotky vedl ke snížení rezistence MPTP k Ca2+  

přetížení, COX tedy může modulovat citlivost MPTP k otevírání (Gomez et al. 2011). 

Ačkoli CNH adaptace zvýšila maximální COX kapacitu v homogenátech levé komory  

u obou kmenů, na intaktních mitochondriích byla aktivita sice významně vyšší  
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ve srovnání s homogenátem, ale nebyl zde sledován efekt ani adaptace,  

ani mitochondriálního genomu (Neckar et al. 2017).  Z hlediska buněčné signalizace bylo 

prokázáno, že PKCε, hraje významnou roli v ischemické toleranci srdce a kardioprotekci 

navozené CNH (Holzerova et al. 2015). Zatímco u kmene SHR došlo po adaptaci 

k poklesu PKCε, kmen SHR-mtBN si zachoval stávající úroveň exprese (na úrovni 

mRNA) (Nedvedova et al. n.d.). Mezi cílové mitochondriální komponenty této 

proteinkinázy patří komponenty elektronového transportního řetězce, kde je prokázána 

interakce s COX s následným zvýšením její aktivity (Guo et al. 2007) a MPTP pór,  

kde PKCε tvoří komplexy s řadou proteinů (hexokináza 2, adenin-nukleotidová 

translokáza, napěťové závislý kanál) a inhibuje patologické funkce MPTP (Budas et al. 

2012). Na myších srdcích bylo také experimentálně prokázáno, že konstitutivně aktivní 

PKCε chrání spřažení elektron transportního řetězce, udržuje membránový potenciál  

a brání úniku cytochromu c (Baines et al. 2002).  

 

V otázce mitochondriální biogeneze, která mimo jiné zahrnuje morfologické 

změny v mitochondriálním retikulu, byly na úrovni mRNA detekovány zvýšené exprese 

Drp1 a Mfn1 transkriptů u adaptovaného kmene SHR-mtBN (Nedvedova et al. n.d.). 

Vzhledem k tomu, že DRP1 patří do skupiny proteinů zodpovědných za rozpad retikula 

a štěpení peroxizomů (Koch et al. 2003; Koch et al. 2005; Schrader et al. 2012) a Mfn1 

gen kóduje dynaminu příbuzný protein Mitofusin, zodpovědný za opačný proces fúze 

membrán, mohlo by se jednat o významně zlepšenou metabolickou kooperaci 

mitochondrií a peroxisomů u kmene SHR-mtBN po hypoxii.  

U konplastického kmene vedla CNH adaptace k nárůstu mitochondriální respirace 

pouze o 41% za přítomnosti substrátů (glutamátu a malátu) a po stimulaci ADP o dalších 

37% ve srovnání s SHR, zatímco aktivace respirace cytochromem c a sukcinátem nevedla 

k odlišným odpovědím mezi kmeny (Neckar et al. 2017). Vzhledem k tomu, že dostupné 

publikované výsledky jsou měřeny na různých experimentálních modelech (potkan, 

králík, morče) a poskytují odlišné výsledky, snížení (Heather et al. 2012; Essop et al. 

2004), zvýšení (Eells et al. 2000) či žádnou změnu (Zhu et al. 2006) v respiraci po CNH 

adaptaci, je obtížné hodnotit vliv této změny na sledovanou kardioprotekci.  

 

Je zřejmé, že významnou roli v rozvoji I/R poškození hraje citlivost MPTP k Ca2+ 

přetížení, které vede k bobtnání mitochondrií,  a následné  otevření MPTP, které je 

provázeno ztrátou membránového potenciálu, přerušením oxidativní fosforylace   
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a uvolněním cytochromu c (Hunter & Haworth 1979), který aktivuje apoptózu. Inhibice 

MPTP je asociována se zvýšenou srdeční ischemickou tolerancí (Milerova et al. 2010), 

podobně snížení senzitivity MPTP k otevření provází kardioprotektivní CNH adaptaci 

normotenzních potkanů (Heather et al. 2012). V naší práci, adaptace na CNH vedla  

u obou kmenů ke snížení citlivosti na Ca2+ indukované bobtnání mitochondrií 

s významnějším vlivem u SHR-mtBN. Průměrné hodnoty maximální rychlosti bobtnání 

pozitivně korelují s velikostí infarktového ložiska (Neckar et al. 2017), což naznačuje 

přímou souvislost možné modulace citlivosti MPTP s mitochondriálním genomem  

a kardioprotektivním režimem CNH. Tato hypotéza je podpořena studií (Muravyeva et 

al. 2014), kdy selektivní nahrazení mitochondriální genomu (mitochondriální genom 

kmene Wistar nebo kmene „Fawn-hooded“  u diabetických potkanů (DMII)) zrušilo 

kardioprotektivní účinek anestetického preconditioningu a citlivost otevření MPTP 

indukované ROS. Ačkoli je proces regulace senzitivity MPTP k otevření velice 

komplexní, jsou již známy klíčové modulátory. Patří mezi ně například protein 

mitochondriální matrix Cyclophilin-D (Cyp-D), který se podílí na formování MPTP 

(Nicolli et al. 1996). Přestože bylo zjištěné snížení citlivosti MPTP u obou kmenů  

po adaptaci, ke změně hladiny, konkrétně poklesu, proteinu Cyp-D došlo pouze u kmene 

SHR (Neckar et al. 2017). Obdobně i jiná studie prokazuje adaptivní kardioprotektivní 

režim se snížením citlivosti MPTP při zachované expresi proteinu Cyp-D (Magalhaes et 

al. 2014).  

 

Antioxidační systém 

Mezi kmeny SHR a SHR-mtBN nebyl zjištěn žádný rozdíl v mRNA expresi genů 

antioxidačního systému v normoxii, ale změna mitochondriálního genomu zabránila 

poklesu exprese Hmox2, Aco1 a Prx6 indukované CNH adaptací u kmene SHR a zároveň 

vedla ke zvýšení exprese Cat (Nedvedova et al. n.d.). Rozdílná exprese katalázy však 

nebyla na úrovni proteinu potvrzena, adaptace zvýšila proteinovou expresi nezávisle  

na mitochondriálním genomu. Nezávisle na mitochondriálním genomu zvyšuje CNH také 

hladinu ALDH2, která může být důležitá pro snížení ischemicko-reperfúzního poškození 

srdce (Chen et al. 2008; Ma et al. 2011) a pravděpodobně souvisí s aktivací MAO A 

(Hahnova et al. 2017).  

Ze zástupců na železe závislých antioxidantů byl sledován v závislosti na adaptaci 

nárůst exprese inducibilní Hmox1, která je asociována s protektivní funkcí během 

oxidačního stresu (Yet et al. 2001) a jejíž nárůst exprese byl pozorován také  
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u normotenzních kmenů (Kasparova et al. 2015). Jako významná byla vyhodnocena 

rozdílná exprese Hmox2 mezi hypoxickými kmeny, kdy mitochondriální genom 

normotenzního kmene zabránil poklesu exprese po adaptaci a tím benefici adaptované 

kmene SHR-mtBN. Delece tohoto konstitutivně exprimovaného enzymu vede k fenotypu 

se zvýšenými prozánětlivými a prooxidačními markery (Ayer et al. 2016). Exprese obou 

izoforem akonitáz (Aco1 a Aco2) byly beze změny. 

Mezi zajímavé antioxidanty, vzhledem ke své duální funkci, se řadí cytosolická 

izoforma PRX6. Ta má důležitou funkci nejen v antioxidační ochraně, ale také  

ve fosfolipidové homeostáze, díky své fosfolipázové aktivitě (Fisher 2011). Hraje 

významnou roli v patofyziologii DMII, kdy pokusy na myších s delecí genu  

pro Prx6 (-/-) vyvinuly fenotyp časného stadia diabetu způsobeného jak zvýšenou 

inzulinovou rezistencí, tak poklesem  na glukóze závislé inzulinové sekrece (Pacifici et 

al. 2014). Tento kmenový rozdíl by mohl mít vliv na metabolické rizikové faktory rozvoje 

DMII asociované se selektivní změnou mitochondriálního genomu (Pravenec et al. 2007).  

Efekt snížení velikosti infarktového poškození po CNH adaptaci je pozorován  

na normotenzních kmenech WKY v souvislosti s aktivací mitochondriálního 

antioxidačního systému (Neckar et al. 2013; Kasparova et al. 2015). Ve srovnání  

s hypertenzními kmeny (SHR, SHR-mtBN) jsou pozorovány v rámci odpovědi na CNH 

adaptaci rozdíly v expresi Cu/Zn Sod, MnSod, Txn2, Txrd2, Prx5, Aco2, Cat a Gsto1. 

Zatímco u normotenzních potkanů dochází u obou superoxidismutáz k nárůstu,  

u hypertenzních kmenů sledujeme pokles exprese Cu/Zn Sod a expresi MnSod beze 

změny. Exprese mitochondriálních antioxidantů Prx5, thioredoxinu2 a jeho reduktázy  

u kmene SHR a SHR-mtBN po adaptaci klesá, zatímco u normotenzních zvířat sledujeme 

nárůst. Celkově je tedy antioxidační systém u normotenzních zvířat po adaptaci  

na „aktivnější“ úrovni než u hypertenzního potkana, kromě exprese katalázy,  

která vykazuje opačný fenomén, pravděpodobně v důsledku aktivity MAO A (Hahnova 

et al. 2017; Kasparova et al. 2015). CNH adaptace zvyšuje u obou kmenů hladinu 

malondialdehydu, markeru rozsahu peroxidace lipidů. Významnější zvýšení je však  

u kmene SHR, lze tedy usuzovat buď na nižší antioxidační kapacitu kmene SHR  

ve srovnání s SHR-mtBN a nebo nižší oxidativní stres u konplastického kmene. Podobné 

zvýšení bylo detekováno i u adaptovaných potkanů Wistar (Hahnova et al. 2017) 
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Adrenergní signalizace 

V oblasti adrenergní signalizace byly mezi kmeny zjištěny rozdíly na kvantitativní 

úrovni β-AR, AC a MAO A. U kmene SHR-mtBN byl v srdci stanoven vyšší podíl β2-AR 

a vyšší aktivita AC stimulovaná isoprenalinem a NaF ve srovnání s SHR, který má vyšší 

aktivitu než WKY (Ohsuzu et al. 1992). V závislosti na mitochondriálním genomu 

poskytují kmeny poskytují rozdílnou odpověď na CNH adaptaci. Zatímco u kmene SHR 

došlo adaptací ke zvýšení počtu β-AR díky zvýšení expresi podtypu β2, u kmene SHR-

mtBN klesl celkový počet β-AR, bez změny podílů izoforem. S tímto poklesem souvisí 

také pokles AC aktivity stimulované izoprenalinem (agonista β-AR). U adaptovaného 

kmene SHR-mtBN byl také sledován pokles aktivity AC stimulované přes G proteiny 

pomocí NaF, zatímco u kmene SHR došlo k nárůstu. U kmenů je tedy pravděpodobně 

rozdílná schopnost G proteinů regulovat AC aktivitu. Úroveň exprese mRNA pro srdeční 

izoformy Ac5 a Ac6 byla snížena adaptací o cca 35 % u kmene SHR-mtBN. Zvýšený podíl 

β2-AR u konplastického kmene může přispívat k lepší ochranně před akutním I/R 

poškození díky jejich schopnosti snižovat mitochondriální dysfunkci během oxidativní 

stresu a aktivaci protektivních kináz (Hahnova et al. 2017).  Na úrovni exprese mRNA 

genů Adrb1 a Adrb2 nebyly detekovány žádné změny (nepublikovaná data), studie 

Akanuma et al. Však prokazuje, že u kmene SHR dochází po dlouhodobé léčbě různými 

βblokátory ke zvýšení počtu β-AR bez změny na úrovni mRNA exprese. Hladina β-AR 

může být tedy významně regulována posttranskripčně (Akanuma et al. 1998).  

Ke stimulaci adrenergních receptorů dochází pomocí katecholaminů, které jsou 

významnými regulátory srdeční frekvence a kontraktility (Brodde et al. 2006) a jejich 

zvýšené uvolňování je pozorováno v souvislosti s hypoxickým stresem (Schomig et al. 

1987). Za jejich odbourávání procesem oxidativní deaminace je zodpovědná MAO A, 

která je lokalizována na vnější mitochondriální membráně a svou funkcí se stává hlavním 

producenta ROS, konkrétně peroxidu vodíku (Di Lisa et al. 2009) a dalších vedlejších 

produktů: aldehydů a amoniaku (Kaludercic et al. 2011). Se zvýšenou koncentrací 

peroxidu vodíku souvisí i zvýšená exprese katalázy, která katalyzuje jeho rozklad  

a na zvýšenou koncentraci aldehydů odpovídá zvýšení ALDH2. Ve studii (Hahnova et al. 

2017) byla prokázána nižší aktivita MAO A u kmene SHR-mtBN v normoxii  

i po CNH, která zvýšila aktivitu podobně u obou kmenů v rámci adaptační reakce. 

Vzhledem k tomu, že terapeutická inhibice MAO A může být cílem léčby srdečních 

onemocnění (Kaludercic et al. 2011), může mít rozdílná aktivita vliv na vyšší odolnost 

srdce SHR-mtBN k I/R poškození (Neckar et al. 2017). Je potřeba zmínit, že změny 
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v aktivitě MAO A jsou závislé na režimu hypoxie. Zatímco 5ti denní hypoxická expozice 

vedla v játrech ke snížení aktivity, 21 denní expozice aktivitu zvýšila (Shatemirova et al. 

1990).  
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6. ZÁVĚR 

Z provedených analýz ve studii (Neckar et al. 2017) vyplývá, že mitochondriální 

genom BN potkanů pozitivně moduluje kardioprotektivní efekt chronické kontinuální 

hypoxie u SHR, který se projevuje snížením infarktu myokardu, ovlivněním 

mitochondriální energetiky a citlivosti MPTP k přetížení Ca2+ ionty.  

Statistická multivariantní analýza genové exprese PCA definovala kandidátní geny 

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

Pla2g5, Cat), které mohou být zodpovědné za rozdílnou ischemickou toleranci srdce  

u CNH adaptovaných SHR a SHR-mtBN potkanů. Tyto geny jsou z oblasti buněčné 

energetiky, konkrétně glukózového a lipidového metabolismu, která je modulována jak 

adaptivním režimem, tak vlastním mitochondriálním genomem.  

Podrobná analýza HIF-dependentní cytoprotektivní dráhy Akt/GLUT/HK prokázala 

upregulaci celé dráhy v rámci odpovědi na CNH adaptaci. Zatímco u obou kmenů je 

v otázce kardioprotekce posílená translokace GLUT4 na sarkolemu a zvýšená exprese 

HK2, u adaptovaného kmene SHR-mtBN je, ve srovnání s SHR, pozorována vyšší exprese 

Akt2 a množství HK2 na membránách asociovaných s mitochondriemi. Výsledky 

naznačují, že pleiotropní efekt Akt2 může být zodpovědný za zesílení kardioprotektivního 

efektu CNH, který se manifestuje zmenšením infarktového ložiska u kmene SHR-mtBN. 

Vzhledem k rozdílu mezi těmito kmeny, lze usuzovat, že efekt je závislý  

na mitochondriálním genomu. Regulace exprese Akt2 by tedy mohla být potenciálním 

cílem farmakoterapie.  

Analýza antioxidačního systému naznačuje, že mitochondriální genom BN 

pravděpodobně modifikuje aktivitu MAO A a dalších enzymů antioxidačního systému. 

Manipulace s mitochondriálním genomem tedy může významně ovlivňovat redoxní 

rovnováhu v srdci spontánně hypertenzního potkana.  

Celkově lze tedy shrnout, že v publikacích jsou diskutovány buněčné děje, které jsou 

zodpovědné za modulaci kardioprotektivního efektu CNH adaptace v kontextu 

mitochondriálního genomu. Jedná se především o i) odlišnou expresi Akt2 kinázy s řadou 

cílových efektorů, mezi které se řadí významně ovlivněná translokace GLUT4 a asociace 

HK2 s membránami asociovanými s mitochondriemi., ii) možnosti modulace citlivosti 

MPTP s následným ovlivněním I/R poškození srdce, iii) ovlivnění redoxní rovnováhy  

a další potenciálně ovlivněné děje, které jsou nastíněny pouze na bazálních úrovních  

a mohou být předmětem dalších studií. 
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