
Abstrakt 

 
Ischemická choroba srdeční a následné srdeční selhání patří k nejzávažnějším příčinám úmrtí 

v rozvinutých zemích. Zlepšení klinického obrazu pacientů s infarktem myokardu a úspěšná 
prevence postischemického srdečního selhání vyžaduje použití nových léčebných postupů, které by 
ochránily srdce před zhoubnými důsledky ischemického poškození. Přenos experimentálních 
kardioprotektivních postupů do klinické praxe zatím není úspěšný; přetrvává proto potřeba hledat 
nové efektivní strategie pro prevenci a léčbu srdeční ischemie.  

V naší práci jsme se proto pokusili vyzkoušet nové protektivní postupy, s cílem ochránit 
myokard před postischemickým srdečním selháním, vyvolaným u laboratorních potkanů podvazem 
koronární arterie. Sledovali jsme preventivní a terapeutický vliv adaptace na kontinuální 
normobarickou hypoxii (CNH, 12 % O2), preventivní a terapeutický vliv fyzické zátěže (běhací pás) 
a vliv farmakologického ovlivnění hladiny epoxyeikosatrienových kyselin (EET) na průběh 
postischemického srdečního selhání. U prvních dvou přístupů byly již dříve prokázány 
kardioprotektivní účinky při akutním ischemicko/reperfuzním poškození, projevující se zmenšením 
rozsahu infarktu myokardu. EETs jsou známé pro své antihypertenzní účinky, a zdají se proto 
vhodné pro výzkum klinicky relevantních modelů kardioprotekce u hypertenzních zvířat. 

Naše výsledky ukázaly, že: 
- Preventivní adaptace na CNH měla významný antiarytmický efekt, což vedlo ke zlepšenému 
přežívání; srdeční funkce v průběhu postischemického srdečního selhání však ovlivněna nebyla. 
Kardioprotektivní vliv preventivní adaptace na fyzickou zátěž se v našem experimentálním 
uspořádání prokázat nepodařilo. 
- Terapeutická adaptace na CNH zpomalila průběh postischemického srdečního selhání a zlepšila 
srdeční funkci. Obdobně jako u preventivní adaptace jsme nepozorovali ani u terapeutické adaptace 
na fyzickou zátěž kardioprotektivní vliv na postischemické srdeční selhání. 
 - Preventivní podávání EET-B (analog EET) mělo významný antiarytmický efekt, což vedlo ke 
zlepšenému přežívání spontánně hypertenzních potkanů; zlepšilo rovněž postischemickou funkci 
srdce.  
- Současné terapeutické podání EET-A (analog EET) a c-AUCB (inhibitor solubilní epoxid 
hydrolázy) zlepšilo funkci levé komory u normotenzních potkanů kmene Hannover Sprague-
Dawley s postischemickým srdečním selháním. Samostatné podávání těchto látek kardioprotektivní 
efekt nemělo. Terapeutické podání EET-A a c-AUCB nemělo vliv na postischemické srdeční selhání 
u transgenního kmene potkanů s angiotensin II dependentní hypertenzí. 

Naše výsledky ukazují, že mechanismy, které zvyšují odolnost srdečního svalu k akutní ischemii, 
mohou protektivně ovlivnit rovněž jeho postischemickou funkci a remodelaci. 
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