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Účinek laktoferinu na makroskopický a mikroskopický obraz různých tkání u potkana. 

I. Kardiopulmonální systém. 

Abstrakt 

V teoretické části diplomové práce jsme zpracovali současné vědecké poznatky o struktuře, 

vlastnostech, účincích a využití laktoferinu.Laktoferin je 80 kD glykoprotein vázající železo. 

Sdílí vysoký stupeň homologie na úrovni sekvencí aminokyselin a trojrozměrné konfigurace  

s transferinem.Oba proteiny jsou řazeny do rodiny železo vázajících glykoproteinů 

označovaných jako rodina transferinů.Vazební afinita k iontům železa je u laktoferinu 260x 

vyšší než u transferinu. 

Laktoferin je přítomen fyziologicky v exokrinních sekretech jako např. slzy, sliny, mléko, 

synoviální tekutina a nachází se i v sekundárních granulích neurofilů. Jeho funkce 

v organizmu  je velmi komplexní a  není dosud zcela objasněna.Prokázány jsou  jeho 

protimikrobiální, protizánětlivé a protinádorové účinky.Další jeho vlastností je schopnost 

inhibovat hydroxylové radikály cestou přes Fentonovu reakci.Z tohoto pohledu fyziologických 

účinků lze laktoferin pokládat za látku využitelnou pro terapeutické účely. 

Provedli jsme studii, ve které jsme sledovali účinek laktoferinu na makroskopický  a 

mikroskopický obraz  tkání kardiopulmonálního systému  u laboratorního potkana.Laktoferin 

jsme aplikovali i.v. samcům laboratorních potkanů rozdělených do dvou skupin.V první 

skupině byl laktoferin podán jednorázově v dávce 50mg/kg, ve druhé skupině byl aplikován 

v dávce 20 mg/kg po tři dny. Odebrané vzorky tkání (včetně vzorků od intaktní kontrolní 

skupiny) byly zpracovány konvenční histologickou technikou pro světelnou mikroskopii a 

podrobeny histopatologickému vyšetření a byla provedena jejich fotodokumentace. Ve 

strukturách myokardu i tkáně plic nebyly nalezeny patologické změny. 

Ve spolupráci s pracovní skupinou Katedry farmakologie a toxikologie jsme v  rámci sledování 

chelatačních vlastností laktoferinu a dále i jeho možného ovlivnění  struktury srdce po 

modelovaném akutním infarktu myokardu dále zjišťovali některé funkční parametry 

srdečního svalu (index srdečního výdeje a index vlhké hmotnosti komor) .Ve skupinách, 

kterým byl podán laktoferin,  byl pozorován statisticky významný nárůst srdečního výdeje 

oproti kontrolní skupině.Dále byla ve skupinách s laktoferinem zjištěn mírný nárůstindexu 

vlhké hmotnosti komor myokardu oproti kontrolám. 

Tato  práce by mohla přispět k dalším poznatkům o biologickém účinku laktoferinu 

v organizmu, protože je v literatuře  dosud poměrně málo publikováno informací o jeho 

účinku na histologické úrovni. Bylo by vhodné provést studii, ve které by byl laktoferin 

dlouhodobě podáván do organizmu v různých dávkovacích schématech. 

Řešení experimentů bylo umožněno grantovou podporou GAUK 94/2006/C/Faf.  



 

 


