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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ADP – adenosindifosfát 
Akt – aktivita serin/threonin proteinkinázy 
ATP – adenosintrifosfát 
AR – oblast v ohrožení (area at risk) 
·OH – hydroxylový radikál  
CF – koronární průtok (coronary flow) 
cAMP – cyklický adenosinmonofosfát 
cGMP – cyklický guanosinmonofosfát 
eNOS – endoteliální NO syntáza 
GDP – guanosindifosfát 
GTP – guanosintrifosfát 
H2O2 – peroxid vodíku  
HIF 1 – hypoxia-inducible factor 1 
HSP – stresové proteiny (heat shock proteins) 
HT – hmotnost těla 
HS –  hmotnost srdce 
IHH – intermitentní hypobarická hypoxie 
iNOS – inducibilní NO syntáza 
I/R – ischemicko/reperfuzní 
IS – oblast infarktu (infarct size) 
KATP – draslíkové ATP dependentní kanály    
L-NAME – NG-nitroso-L-arginine metyl ester 
LDH – laktát dehydrogenáza 
LK – levá komora 
p38 MAPK – mitogenem aktivovaná proteinkináza  p38 
mitoKATP – mitochondriální KATP kanály 
MPT – mitochondrial permeability transition 
N – normoxie  
NO – oxid dusnatý 
nNOS – neuronální NO syntáza  
PNH – permanentní normobarická hypoxie 
PK – pravá komora 
PKC – proteinkináza C 
ROS – volné kyslíkové radikály (reaktivní formy kyslíku) 
S – septum 
sarcKATP – sarkolemální KATP kanály 
TNF – tumor necrosis factor 
TTC – 2,3,5-trifenyltetrazolium chloridem  
VF – komorové fibrilace   
VT – komorové tachykardie 
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SOUHRN 
 
Úvod: Počet jedinců, kteří byli vystaveni vlivu perinatální hypoxie a nyní se dožívají  
dospělosti, významně stoupá. Lze předpokládat, že i tito jedinci budou stále častěji 
podstupovat kardiologické a kardiochirugické intervence. Není přitom vůbec jasné, jak 
může prodělaná perinatální hypoxie ovlivnit odolnost jejich myokardu k I/R postižení. 
Cíl: 1. vypracovat metodiku hodnocení a měření infarktu myokardu (IM) vyvolaného 
regionální ischemií na preparátu izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana;                 
2. zhodnotit vliv různých typů perinatální hypoxie a pohlaví na odolnost dospělého 
myokardu k I/R poškození. 
Metodika: 1. Měření rozsahu IM bylo prováděno na modelu in vitro dle Langendorffa; 
srdce bylo vystaveno různě dlouhé ischemii (30-50 min.) a po reperfuzi bylo zastaveno 
v diastole. Oblast v ohrožení (AR) a oblast infarktu (IS) byly ohraničeny pomocí barvení 
KMnO4 a TTC. Srdce byla nakrájena na 1 mm tenké řezy a zastoupení oblastí bylo 
vyhodnocováno planimetrickou metodou. 
2. Laboratorní potkani byli vystaveni dvěma druhům hypoxie: a) Intermitentní hypobarické 
hypoxii 7 dnů před porodem; mláďata se rodila za normoxických podmínek a následně byla 
opět vystavena IHH do 10 dne. b) Permanentní normobarické hypoxii 7 dnů před porodem a 
následně až do 5. dne po porodu. Dále pak byla všechna zvířata chována za normoxických 
podmínek. Pokusy byly prováděny na dospělých, 90 dnů starých, jedincích. Komorové 
arytmie byly sledovány na modelu izolovaného perfundovaného srdce během 30 min. 
ischemie vyvolané okluzí ramus interventricularis anterior. Rozsah oblasti infarktového 
ložiska byl měřen na izolovaném srdci po 40 min. ischemii a 120 min reperfuzi. 
Výsledky: 1. Experimenty prokázaly jako nejvhodnější 40 min. délku regionální ischemie 
při ponoření srdce do normotermického nálevu. Bylo dosaženo maximální velikosti 
infarktového ložiska vůči oblasti v ohrožení (IS/AR 28%).Toto uspořádání bylo použito jako 
výchozí pro další pokusy 2. a) Perinatální expozice IHH neměla vliv na rozsah IM, 
neprojevil se ani vliv pohlaví. Na druhé straně IHH zvýšila odolnost k I/R poškození u  
dospělých samic; významně poklesl počet ischemických komorových arytmií v porovnání 
s kontrolní skupinou. Efekt u dospělých samců byl právě opačný;  počet arytmií se 
význmaně zvýšil. b) PNH ovlivnila odolnost dospělých laboratorních potkanů pouze u 
samců; na rozdíl od IHH byl naopak pozorován výrazný protektivní vliv vyjádřený 
poklesem všech typů komorových ischemických arytmií. U samic nebyl žádný efekt 
pozorován. Zároveň ani gonadektomie neovlivnila arytmogenezi u normoxických ani 
hypoxických samic. U samců však měla gonadektomie provedená po porodu významné 
důsledky; u dospělých normoxických kastrovaných samců byl pozorován protektivní efekt 
vyjádřený snížením počtu arytmií proti kontrolní skupině.   
Závěr: Výsledky předkládané studie podporují hypotézu, že perinatální hypoxie je 
primárním programujícím stimulem, který může vést ke změnám v odolnosti dospělého 
srdce k akutní ischemii, a to v závislosti na pohlaví.  Tyto závěry mohou mít zásadní dopad 
na přístup k pacientům s anamnézou prodělané perinatální hypoxemie. 
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SUMMARY 
 
Background: The number of adult patients with history of hypoxaemic insult in childhood 
has increased significantly. Cardiac interventions performed on these individuals in 
adulthood have become frequent. The evidence of their possibly specific response to 
ischaemia while undergoing  these procedures is scarce and not sufficiently conclusive. 
Aim: The aims can be summarized as follows: 1. to develop a method of appropriate 
measurement and assessement of infarct size induced by regional ischaemia on isolated 
perfused rat heart; 2. to examine the effect of different types of perinatal hypoxia to the 
tolerance of the adult myocardium to acute ischaemia/reperfusion injury with regard to sex. 
Method: 1. The method of infarct size measurement was carried out on isolated perfused 
heart model; hearts were exposed to different length of ischaemia (30-50 min.) and after 
reperfusion  arrested in diastole. The area at risk and the infarct area were deliniated by 
potassium permanganate and TTC staining, respectively. Hearts were cut perpendicularly to 
long axis (1 mm slices) and the areas were determined by computerized planimetric method. 
2. Rats were exposed to two different types of hypoxia: a) intermittent hypobaric hypoxia 7 
days before delivery; pups were born under normoxic conditions and exposed to hypoxia 
again for 10 postnatal days. b) pemanent normobaric hypoxia 7 days before delivery; pups 
were born and later exposed to hypoxia until 5th postnatal day. Further, all animals were 
kept under normoxic conditions. All experiments were performed on 90-day-old rats. 
Ventricular arrhythmias were assessed on isolated perfused hearts during 30 min. occlusion 
of the left anterior descending coronary artery. Infarct size was measured on isolated hearts 
40 min. regional ischaemia and 120 min. reperfusion. 
Results: 1.The experiments have proven 40 min. regional ischaemia, while heart placed in 
normothermic bath, as optimal for further experiments. Maximal proportion of infarct size 
(IS) to area at risk (AR) has been achieved (28%). 2. a) Perinatal exposure to IHH had no 
effect on infarct size in either setting or sex. On the other hand, perinatal exposure to IHH 
significantly increased cardiac tolerance to ischaemic injury in adult females, as evidenced 
by the lower incidence of ischaemic ventricular arrhythmias, compared to the normoxic 
group. The effect of hypobaric hypoxia on ischaemic arrhythmias in males was quite the 
opposite. b) PNH influenced tolerance of adult rat hearts to ischaemia in males only; in 
contrast to hypobaric hypoxia significant protective phenomenon has been observed as 
decreased incidence of arrhythmias. In females no effect has been detected. Gonadectomy 
did not affect arrhythmogenesis in both normoxic and hypoxic female hearts. Interestingly, 
gonadectomy performed in early postnatal period in males have shown a significant 
protective effect in adulthood expressed as decrease of ischaemic arrhythmias compared to 
controls.  
Conclusions: The results of the present study support the hypothesis that perinatal hypoxia 
is a primary programming stimulus in the heart that may lead to sex-dependent changes in 
cardiac tolerance to acute ischaemia in later adult life. This would have important 
implications for patients who have experienced prolonged hypoxaemia in early life. 
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1. ÚVOD 
 
Primárním impulsem, který inicioval vznik předkládané experimentální práce, bylo 
konstatování klinického faktu, že v naší dospělé populaci se neustále zvyšuje prevalence 
jedinců, kteří byli po určité období  časné fáze postnatálního vývoje vystaveni vlivu 
chronické hypoxie.  

Tito jedinci se postupně blíží věku, ve kterém se zvyšuje riziko závažných 
kardiovaskulárních onemocnění. Z klinického pohledu lze očekávat, že budou v 
následujícím období života vyžadovat další kardiologické a kardiochirurgické intervence. 
Ty mohou být totožné s terapeutickými výkony charakteristickými pro běžnou populaci 
vystavenou rizikovým faktorům (např. hypertenze, ateroskleróza nebo věkem podmíněná 
degenerace chlopní). Zároveň se však budou uplatňovat i specifické podmínky dané 
možnými pozdními důsledky časné postnatální hypoxie. Není přitom vůbec jasné, jak tento 
faktor může ovlivnit odolnost dospělého srdce k akutnímu nedostatku kyslíku. Je proto 
pochopitelné, že uvedené otázky se v poslední době dostávají do popředí zájmu jak 
klinického, tak experimentálního kardiologického výzkumu. Zároveň se nabízí i další 
zásadní otázka, a to zda jsou pozdní důsledky perinatální hypoxie závislé na pohlaví 
jedince. Deskriptivní klinický výzkum nám na tyto otázky nemůže odpovědět. Pokusili jsme 
se proto o experimentální analýzu některých z uvedených problémů. 

 

2. HYPOTÉZY A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
2.1 Hypoxie a ischemie myokardu 

Hypoxie může být charakterizována jako výsledek disproporce mezi množstvím 
kyslíku srdeční buňce dodávaného a množstvím kyslíku srdeční buňkou spotřebovaného. 
Tato situace může být způsobena několika mechanizmy; nejčastější příčinou je bezesporu 
hypoxie stagnační, kam patří především ischemie vyvolaná snížením až zástavou 
koronárního průtoku a hypoxie hypoxická (systémová), charakterizovaná poklesem PO2  
v arteriální krvi. Pro úplnost je třeba dodat ještě hypoxii anemickou a dále hypoxii 
histoxickou, která se vyznačuje dostatečným přísunem kyslíku k buňkám, které ho však 
nejsou schopny využít v procesu oxidativní fosforylace. 

Je třeba zdůraznit, že hypoxie a ischemie jsou často zaměňovány, přestože důsledky  
mechanizmů se na buněčné úrovni zásadně liší1; u ischemie dochází nejen k poklesu přísunu 
kyslíku a metabolických substrátů, ale zároveň i k významnému snížení odstraňování 
metabolitů, zejména pak laktátu a H+. Naproti tomu u hypoxické hypoxie jsou tyto 
metabolity odstraňovány, což oddaluje rozvoj acidózy. K rozvoji hypoxické hypoxie může 
vést řada patologických stavů, nicméně za dvou okolností lze stav považovat za 
fyziologický: 1. u rezidentů žijících ve vysokých nadmořských výškách a 2. u plodů během 
intrauterinního vývoje2. V obou těchto situacích dochází ke zvýšení odolnosti myokardu 
k akutnímu nedostatku kyslíku. 
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2.2 Ontogenetický vývoj odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku 
První důkazy o tom, že odolnost k hypoxii klesá v závislosti na věku, přineslo 

studium doby přežití různých experimentálních zvířat v anoxických podmínkách3. Ukázalo 
se, že u všech sledovaných druhů byl čas přežití nepřímo úměrný zralosti novorozenců. Tyto 
pokusy však byly prováděny na intaktních zvířatech, takže nebylo možné vyloučit vliv 
hypoxie na centrální nervový systém a acidobazickou rovnováhu4. Vyšší odolnost 
neonatálního myokardu k hypoxii  potvrdili další autoři5,6,7 na perfundovaném myokardu 
králíka a psa. Podobná věková závislost byla pozorována i u potkanů8: tolerance izolované 
pravé komory vyjádřená jako obnovení kontraktility po 20 min. dusíkové anoxii, byla 
signifikantně vyšší u novorozených než u dospělých jedinců.  

Stejně jako k hypoxii je nezralý myokard odolnější i k I/R poškození. Tato 
skutečnost byla prokázaná u králíka9, prasete10, psa11,12 a potkana13,14,15. Odolnost k ischemii 
vykazuje bifázický profil, se vzestupem odolnosti do doby odstavu a následným poklesem 
do dospělosti, tedy obdobně jako u odolnosti srdce k hypoxii14. Detailní analýza tolerance 
izolovaného srdce potkana ke globální ischemii během prvního týdne života ukázala 
významný pokles od prvního do sedmého dne, který naznačuje možný trifázický profil 
ontogenetického vývoje citlivosti k ischemii, alespoň u potkana16.  

Jaké může být vysvětlení tohoto fenoménu? Lze spekulovat, zda vliv můžeme přičíst 
nižším energetickým požadavkům, vyšší anaerobní glykolytické kapacitě a větším zásobám 
glykogenu v nezralém srdci17. Během vývoje se zároveň mění míra utilizace ATP: ve zralém 
srdci dojde rychleji k vyčerpání jeho zásob18. Dalším faktorem, který se může podílet na 
zvýšené odolnosti nezralého srdce, jsou vývojové změny v transportu Ca2+. Kontrakce 
neonatálního myokardu, ve kterém není sarkoplasmatické retikulum plně vyvinuto, je ve 
velké míře závislá na toku vápníku přes sarkolemu, především Na+/Ca2+ výměníkem. Během 
dalšího vývoje se zvyšuje schopnost sarkoplasmatického retikula akumulovat vápenaté 
ionty, mění se rovněž distribuce vápníkových kanálů a postupně dozrává schopnost 
uvolňovat Ca 2+ ze sarkoplasmatického retikula19. Nezralé srdce je díky větší závislosti na 
transsarkolemálním  vstupu vápníku citlivější k negativně inotropnímu účinku vápníkových 
antagonistů. Dávky, které u dospělých zvířat vyvolaly jen malý negativně inotropní efekt, u 
novorozených srdcí kontrakci zastavily20,21. Dalším faktorem, který se podílí na tkáňovém 
poškození, jsou volné kyslíkové radikály.  Zdá se, že nezralé srdce produkuje v reperfuzi 
méně volných kyslíkových radikálů22. Důležitou roli v citlivost k ischemii může hrát též 
acidóza: negativně inotropní efekt nízkého pH byl překvapivě nižší u neonatálních králíků, 
což může být vysvětleno nižší citlivostí myofibril k Ca2+ při nízkém pH  v této věkové 
skupině 23. V poslední době se ukazuje, že svou významnou roli zde mohou hrát 
mitochondrie: úloha MPT póru v mechanizmu I/R poškození neonatálního srdce se od 
dospělého jedince liší: zatímco jeho blokáda v dospělém srdci snižuje rozsah poškození, 
v nezralém srdci je bez účinku24.  
 
2.3 Chronická hypoxie 
2.3.1 Experimentální modely chronické hypoxie 

Nejčastějšími experimentálními modely chronické hypoxie je a) hypobarická 
hypoxie, a to jak přirozená (vysoká nadmořská výška), tak i simulovaná v barokomoře nebo 
b) normobarická hypoxie (normobarická komora)25. Permanentní hypobarická hypoxie je 
charakteristická pro život ve vysokých nadmořských výškách, permanentní normobarická 
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hypoxie je přítomna u cyanotických vrozených vad srdečních, u těžkých forem chronické 
obstruktivní plicní choroby a chronické ICHS. Chronická hypoxie však není vždy 
permanentní: má často intermitentní charakter, jako např. při opakovaných výstupech 
v horách, při exacerbaci chronické obstruktivní plicní choroby, při respiračních infekcích 
nebo při spánkové apnoi.   

Citlivost k chronické hypoxii je charakteristická významnými mezidruhovými 
rozdíly. To samozřejmě vede k otázce volby nejvhodnějšího experimentálního modelu. 
Hovězí dobytek a vepři patří k nejcitlivějším druhům, naopak ovce a psi jsou ke vzniku 
hypoxické plicní hypertenze a hypertrofie pravé komory srdeční odolnější26,27. Význam 
experimentálních výsledků pro klinickou praxi spočívá především v odpovědi na otázku, do 
jaké míry jsou pokusná data srovnatelná s údaji pro člověka. Plicní hypertenze, hypertrofie 
pravé komory, muskularizace plicních arteriol a zvětšení karotických tělísek se vyskytuje u 
lidí i u laboratorních potkanů, srovnatelná je rovněž ventilační adaptace na chronickou 
hypoxii28. Jakékoliv srovnání experimentálních výsledků je však komplikováno použitím 
různých experimentálních modelů, trváním a stupněm hypoxického stimulu. 

 
2.3.2 Adaptace na chronickou hypoxii 

Adaptace na chronickou hypoxii je charakterizována řadou funkčních a 
strukturálních změn, jejichž cílem je udržení homeostázy za podmínek snížené dodávky 
kyslíku29. Takové přizpůsobení může ochránit myokard v situaci zvýšených potřeb 
metabolizmu. Tento typ adaptace tedy zvyšuje odolnost srdečního svalu ke všem projevům 
akutního nedostatku kyslíku. K protektivnímu efektu chronické hypoxie však přispívají i 
další nekardiální mechanizmy; známý je systémový antihypertenzivní účinek vyvolaný 
poklesem periferní rezistence ve velkém oběhu 30.  

Kromě protektivního vlivu však chronická hypoxie vede k řadě dalších adaptačních 
změn, jako je hypoxická plicní hypertenze a v jejím důsledku hypertrofie pravé komory 
srdeční. Adaptace kardiovaskulárního systému na chronickou hypoxii je tak spojena 
s rozvojem ochranných, ale i nežádoucích změn.   

 
2.3.2.1 Ochranný efekt chronické hypoxie na kardiovaskulární systém  

V podmínkách chronické hypoxie musí srdeční sval udržovat adekvátní funkci i při 
sníženém parciálním tlaku kyslíku v koronárních artériích. Již od konce padesátých let 
minulého století byl pozorován snížený výskyt ischemické choroby srdeční u populací 
žijících trvale ve vysoké nadmořské výšce31. Experimentální práce tyto epidemiologické 
studie potvrdily. Čeští autoři jako první už v roce 1958 prokázali32, že v srdečním svalu 
laboratorních potkanů, kteří byli adaptováni po dobu 6 týdnů na výšku 7000 metrů, došlo ke 
zlepšení obnovy kontraktility během reoxygenace po akutní anoxii v porovnání s kontrolní 
skupinou. Další práce tyto výsledky potvrdily. Později se ukázalo, že podobný protektivní 
efekt má i relativně krátká intermitentní expozice simulované vysoké nadmořské výšce (4 
hod/den, 24 expozic, 7000 m)33,34. Dále byl prokázán výrazný pohlavní rozdíl v odolnosti 
srdečního svalu k akutní hypoxii: myokard kontrolních samic byl k nedostatku kyslíku 
podstatně odolnější. Adaptace na chronickou hypoxii vedla ke zvýšení tolerance u obou 
pohlaví, avšak pohlavní rozdíl zůstal zachován35.  

Tyto výsledky byly později opakovaně potvrzeny ve studiích, které používaly různé 
experimentální modely, adaptační protokoly a známky poškození. Bylo zjištěno, že adaptace 
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srdce na chronickou hypoxii snižuje všechny hlavní projevy I/R poškození: zmenšuje 
velikosti infarktu myokardu36,37, snižuje postischemickou kontraktilní dysfunkci38,39,40 a 
omezuje ischemické a reperfuzní arytmie41,42,43,44,45. Na rozdíl od výše uvedených prací, 
které prokazují protektivní efekt chronické hypoxie, jiní autoři ukázali46, že při extrémní 
hypoxické zátěži  je srdce citlivější k I/R poškození, pravděpodobně díky nadměrné tvorbě 
volných kyslíkových radikálů.   
 

Kardioprotektivní efekt adaptace na chronickou hypoxii je závislý na věku 
experimentálních zvířat. Při vystavení potkanů od 7. týdne postnatálního vývoje do 
dospělosti chronické hypoxii odpovídající výšce 5000 m bylo zjištěno, že zatímco odolnost 
myokardu k akutní hypoxii byla u dospělých jedinců do 18. měsíce života zvýšená, u starých 
zvířat tento protektivní fenomén vymizel47. Zatímco v literatuře existuje řada studií 
zabývajících se vlivem chronické hypoxie na dospělý myokard, mnohem méně je známo o 
možném protektivním vlivu adaptace na nezralé srdce. Experimentální práce prokázaly, že 
adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje u novorozených jedinců (potkan a králík) odolnost 
myokardu k akutnímu ischemickému poškození48,49. Jiní autoři však zaznamenali, že tento 
protektivní efekt nelze vyvolat u novorozenců: prenatální expozice výškové hypoxii nevedla 
ke zvýšení odolnosti myokardu k ischemii u jednodenních mláďat; tento protektivní 
fenomén vzniká až během prvního postnatálního dne50.    

  
2.3.2.2 Nežádoucí efekt chronické hypoxie na kardiovaskulární systém  

Literární údaje, popisující efekt kardiovaskulárních a kardiopulmonálních změn po 
vystavení chronické hypoxii, jsou stále nedostatečné. Je však zřejmé, že vliv chronické 
hypoxie na plicní řečiště je na rozdíl od systémové cirkulace právě opačný; dochází 
ke vzestupu tlaků v plicnici a s tím spojené hypertrofii a dilataci pravé komory. Mnohé 
práce dokládají, že při vystavení dospělých experimentálních zvířat intermitentní 
hypobarické hypoxii dochází k vyvolání plicní hypertenze a zvětšení pravé komory; ke 
stejnému efektu dochází u jedinců vystavených hypoxii od 4. dne postnatálního života48. 
K obdobným závěrům dochází i další autoři, kteří srovnávali kardiopulmonální reakci u 
potkanů vystavených permanentní hypobarické hypoxii od 9. postnatálního dne nebo až 
v dospělosti51.  
 
2.4 Vliv perinatální hypoxie na odolnost kardiovaskulárního systému v dospělosti  

Chronická hypoxie v průběhu těhotenství, ale také v časných fázích po porodu, je 
jednou z nejčastějších příčin poruchy normálního vývoje jedince. Vystavení srdce tomuto 
vlivu vede ke zvýšené expresi genů spojených s oxidativním stresem a metabolizmem. 
Naopak u mnoha genů zapojených do buněčné signalizace, komunikace, obrany a 
proliferace dochází ke snížení exprese52.  

Přibývá důkazů, že perinatální hypoxie může mít dlouhodobé důsledky i 
v dospělosti. Klinické i experimentální studie naznačují vzájemný vztah mezi hypoxií in 

utero a zvýšenou incidencí kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti53. Bylo zjištěno, že 
perinatální expozice potkanů hypoxii vede k nežádoucím změnám ve vývoji autonomního 
nervového systému, které vedou ke zvýšené hemodynamické reakci na stresové podněty 
v dospělosti54. Dále pak bylo pozorováno, že dospělí samci potkana vystavení hypoxemii v 
neonatálním období měli při expozici akutní hypoxii signifikantně vyšší srdeční výdej v 
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porovnání s kontrolními potkany, i když jejich srdeční frekvence byla zvýšena a systémový 
arteriální tlak snížen stejně jako u normoxických zvířat55. Zároveň je prokázáno, že 
vystavení perinatální hypoxii  zvyšuje u potkanů citlivost k rozvoji hypoxické plicní 
hypertenze v dospělosti56,57. Uvedená fakta podporují hypotézu, že perinatální hypoxie je 
primárním stimulem programujícím vývoj srdce; ten může měnit odpověď dospělého srdce 
na různé stresové situace, jako je např. nedostatek kyslíku.  

 
2.5 Vliv perinatální hypoxie na odolnost myokardu k ischemicko/reperfuznímu 
poškození v dospělosti  

Přestože experimentálních prací mapujících vliv chronické perinatální hypoxie na 
odolnost srdce k I/R poškození v dospělosti přibývá, je jejich množství stále nedostatečné a 
interpretace je často nejednoznačná.  

Bylo zjišteno, že prenatální hypoxie významně zvyšuje senzitivitu potkanů k I/R 
postižení58. Dochází ke zvětšení infarktu myokardu a k horší reparaci kontraktilní funkce 
než u normoxických zvířat. Je zajímavé, že apoptóza srdečních buněk vyvolaná I/R 
poškozením byla o 44% vyšší u dospělých (6 měsíců starých) potkanů, kteří byli v 
prenatálním období vystaveni chronické hypoxii při srovnání s kontrolní normoxickou 
skupinou.   

Jiní autoři zjistili, že snížená dodávka kyslíku v prenatálním období má za následek 
vznik patologických ultrastukturálních změn v tkáni levé komory u 4 i 7 měsíců starých 
potkanů. Strukturální změny byly provázeny diastolickou dysfunkcí levé komory a 
zvýšenou citlivostí k I/R poškození59.  

Naopak při zkoumání vlivu prenatální hypoxie na velikost infarktu myokardu u 
dvouměsíčních potkanů nebyl zjištěn významný rozdíl mezi prenatálně hypoxickými a 
normoxickými zvířaty60. Tyto zdánlivě rozporuplné výsledky mohou podporovat hypotézu, 
že míra odolnosti k I/R poškození po perinatálně prodělaném hypoxickém inzultu může být 
závislá na stáří pokusných laboratorních zvířat.  

Je však třeba zdůraznit, že všechny uváděné studie používaly jako experimentální 
objekt výlučně samce; vliv pohlaví studován nebyl. 

 
 
2.6 Pohlavní rozdíly a kardiovaskulární systém  

Kardiovaskulární aparát patří bezpochyby mezi systémové soustavy, u kterých se 
zásadním způsobem uplatňuje vliv pohlaví na řadu strukturálních, funkčních i 
metabolických vlastností.  
 
2.6.1 Pohlavní rozdíly za fyziologických podmínek 

Pohlavní odlišnosti jsou patrné již u normálních jedinců. Hodnota arteriálního 
krevního tlaku (TK) je u mužů do 60 let vyšší o 6-7 mmHg než u stejně starých žen. 
Hodnoty TK u žen se až po menopauze postupně vyrovnávají hodnotám u mužů.  

Dalším příkladem je pohlavní rozdíl v hmotnosti srdce; ta se v období před pubertou 
prakticky neliší. Následně však dochází k významnému nárůstu absolutní i relativní 
hmotnosti srdce u mužů, rozdíl může dosáhnout 15-30%. Stárnutím se však relativní 
hmotnost srdce u mužů opět snižuje, zatímco u žen zůstává konstantní.  To souvisí i 
s počtem myocytů v srdci. Je zajímavé, že startovní počet myocytů se u obou pohlaví neliší. 
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Avšak zatímco u žen se počet myocytů v dalším vývoji prakticky nemění, u mužů naopak 
dochází mezi 17. a 89. rokem života k úbytku myocytů o 45 milionů/rok v levé komoře a 19 
milionů/rok v komoře pravé 61. Zde se nesporně uplatňuje i odlišnost výskytu apoptózy; 
četnost výskytu byla sledována na normálních lidských srdcích různého stáří, a to jak 
v myokardu62, tak i ve stěně koronárních arterií63. V obou případech došli autoři 
k překvapivému poznatku, že výskyt tohoto typu buněčné smrti je u mužů 3x vyšší než u 
žen; věk jedinců tento poměr neovlivnil. 

Ztráta buněčné tkáně je u mužů kompenzována zvětšováním přežívajících myocytů, 
což znamená, že hypertrofický růst je u nich podstatně vyšší. Tuto představu podporuje 
pozorování64, že na příčných řezech myocytů různě starých opic dochází u samců ke 
zvětšení o 51 %, zatímco u samic tento růst dosahuje pouze 8 %.  

Pohlavní rozdíly jsou však zřetelné nejen ve velikosti srdce. Při studiu exprese 
klíčových proteinů, regulujících buněčný metabolizmus vápníku, bylo zjištěno, že v samčím 
srdci je významně vyšší zastoupení vápníkových kanálů L-typu, ryanodinových receptorů 
(odpovědných za uvolňování Ca2+ iontů ze sarkoplazmatického retikula) a proteinů 
Na+/Ca2+ výměníku (odpovědného za odstraňování Ca2+ ze srdeční buňky)65.  

Významné pohlavní rozdíly byly zjištěny rovněž v metabolismu vápníku 
v mitochondriích; v samičím myokardu je tento proces podstatně méně vyjádřen, jeho 
mitochondrie jsou navíc schopny udržovat stálý membránový potenciál i při vysokých 
koncentracích vápníku66.  Produkce volných kyslíkových radikálů v mitochondriích je 
rovněž výrazně nižší u samic než u samců, což přirozeně snižuje riziko oxidativního 
poškození samičího myokardu67. Naproti tomu samčí myocyty mají vyšší hustotu beta-
adrenergních receptorů a tedy i vyšší odpověď na adrenergní stimulaci; ta opět vede ke 
zvýšenému vstupu Ca2+ do samičího myocytu, a proto vyššímu ohrožení kalciovým 
přetížením. 

 
 
2.6.2 Pohlavní rozdíly za patofyziologických podmínek 

Odlišné jsou i charakter a míra odpovědi za patologických situací, jako je infarkt 
myokardu, tlakové či objemové přetížení. Byla prokázána vyšší odolnost samičího srdečního 
svalu k I/R poškození68; velikost infarktového ložiska u laboratorních potkanů byla u samců 
významně větší než u samic vystavených identickému typu ischemie. Zároveň se liší i 
mechanizmus buněčné smrti; nekróza a apoptóza je v mužském selhávajícím myokardu 2x 
větší než v myokardu ženském69. Literatura uvádí, že rozsálý infarkt myokardu vede u 
samců i samic laboratorního potkana k progresivní dilataci levé komory a rozvoji systolické 
dysfunkce70; u samců byla však tloušťka infarktem nezasažené stěny komory podstatně větší 
než u samic. Autoři jsou přesvědčeni, že odlišná remodelace samičího srdce usnadňuje 
diastolické plnění, což může být jedním z mechanizmů přispívajících k úspěšnějšímu 
přežívání samic po infarktu myokardu. Příčinou rozdílné remodelační odpovědi je 
pravděpodobně přímý vliv pohlavních hormonů; testosteron podporuje rozvoj hypertrofie, 
estrogeny mají efekt právě opačný.  

Tyto příklady opravňují obecnější konstatování, že samičí kardiovaskulární systém 
se lépe vyrovnává s nejrůznějšími typy zátěže. Z hlediska tématu této práce je však zásadní 
otázkou, zda lze zvýšit v závislosti na pohlaví odolnost srdce k nedostatku kyslíku některým 
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z kardioprotektivních fenoménů. Experimentálních prací zabývajících se touto 
problematikou je velmi málo, klinická data pak prakticky chybí.  

Je známo, že adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje u potkanů odolnost srdečního 
svalu srovnatelně u obou pohlaví, sexuální rozdíl přitom zůstává zachován35. Údaje o efektu 
ischemického preconditioningu jsou rozporné. Někteří autoři pozorovali stejný stupeň 
protekce u potkana obou pohlaví47, jiní naproti tomu nezaznamenali zvýšení odolnosti 
samičího myokardu králíka preconditioningem vyvolaným podáním izofluranu71. 
K podobnému závěru dochází i další experimenty72, které nezjistily protektivní vliv  
preconditioningu u mladých samic, jejichž přirozená odolnost byla již primárně vysoká; 
s poklesem tolerance k ischemii u starších jedinců se však efekt již projevil. Zdá se, že tento 
fenomén může mít obecnější biologický charakter; byl popsán i u novorozených potkanů 
v případě adaptace na chronickou hypoxii, kdy se protektivní efekt projevil až po poklesu 
přirozené odolnosti v průběhu prvního postnatálního týdne16. 

 

Na základě dostupných literárních údajů a zvážení našich metodických možností jsme si 
stanovili následující cíle disertační práce: 
 
1. Vypracovat metodický postup vyvolání infarktu myokardu regionální ischemií na 
preparátu izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana a měření jeho 
rozsahu.  
Metodika měření velikosti infarktu myokardu na izolovaném perfundovaném srdci nebyla 
dosud popsána. Proto se první část našeho projektu zaměřila na její vypracování. 
 
2. Zjistit, zda perinatální hypoxie ovlivní odolnost dospělého srdce laboratorního 
potkana k akutní ischemii a zda je tento efekt závislý na pohlaví a na typu a trvání 
perinatální hypoxie. 
a)  Testovali jsme hypotézu, zda perinatální intermitentní hypobarické hypoxii ovlivňuje 

odolnost myokardu dospělých samců a samic laboratorního potkana k akutní ischemii. 
Sledovali jsme dva základní parametry I/R poškození; i) závažnost a počet ischemických 
arytmií ii) velikost vyvolaného infarktu myokardu a aktivitu LDH v efluentu preparátu.  

 
b) V další etapě jsme se zaměřili na dobu trvání perinatální hypoxie. Obměnili jsme 

adaptační protokol a potkany jsme vystavili krátkodobější permanentní normobarické 
hypoxii. Cílem bylo ověřit, zda změna délky trvání a charakteru hypoxického inzultu 
mají vliv na pozdní důsledky časné hypoxie. 

 
c) V poslední fázi jsme se pokusili odpovědět na otázku, zda gonadektomie samců a samic, 

provedená v časné fázi ontogenetického vývoje, ovlivní pozdní důsledky perinatální 
hypoxie. 
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3. MATERIÁL A METODIKA 
Všechny pokusy byly prováděny po schválení etickou komisí Fyziologického ústavu AV 
ČR a v souladu s pravidly Guide for the Care and Use of Laboratory Animals, publikované 
US National Institute of Health (NIH číslo 85-23, 1996). 

3.1 Experimentální model 
K pokusům byli použiti samci a samice laboratorního potkana kmene Wistar. Zvířata byla 
chována za standardních podmínek v plastikových teráriích.  
 
3.2 Adaptace na perinatální hypoxii 

Experimentální zvířata byla adaptována na perinatální chronickou hypoxii; použity 
byly dva rozdílné způsoby adaptace. 
 
3.2.1 Adaptace na intermitentní hypobarickou hypoxii  

Březí samice potkanů kmene Wistar byly vystaveny intermitentní výškové hypoxii 
5000 m (PB = 405 mm Hg, 11.3 kPa; PO2 = 85 mm Hg) v hypobarické komoře 8 hod./den 
v posledním trimestru gravidity (7 dní před porodem). Mláďata byla porozena za 
normoxických podmínek mimo hypobarickou komoru a poté opět vystavena s matkou stejné 
výškové hypoxii po dobu 10 dní. 
 
3.2.2 Adaptace na permanentní normobarickou hypoxii  

Březí samice potkanů kmene Wistar byly vystaveny normobarické hypoxii (10 % 
O2) v normobarické komoře v posledním trimestru gravidity, tj. stejně jako u hypobarického 
modelu. Mláďata se rodila v komoře a byla vystavena permanentní hypoxii až do 5. 
postnatálního dne.  
 

U obou protokolů adaptace byla zvířata po skončení hypoxické periody chována až 
do dospělosti (3 měsíce) v normoxických podmínkách, odpovídajících nadmořské výšce 200 
m (PB = 742 mmHg, 99 kP; PO2 = 155 mmHg, 20,7 kPa). Kontrolní zvířata byla po celý 
život chována za  normoxických podmínek.  Stáří všech zvířat při zahájení vlastního pokusu 
bylo 90 dní.  
 

3.3 Preparát izolovaného perfundovaného srdce 

Zvířata byla anestezována jednorázovým intraperitoneálním podáním pentobarbitalu 
(60 mg/kg). Srdce bylo po vniknutí do hrudníku urychleně vyjmuto a následně fixováno 
ligaturou na aortální kanylu a perfundováno v perfuzním aparátu dle Langendorffa73. 
Perfuzní podmínky se lišily v závislosti na sledovaném parametru I/R poškození.  

 
3.3.1 Měření rozsahu  infarktu myokardu 

Izolované srdce potkana bylo perfundováno za konstantního tlaku (100 cm H2O) 
Krebs-Henseleitovým roztokem. Roztok byl saturován karbogenem (95% O2 a 5% CO2), pH 
bylo upraveno na 7,4 a roztok byl udržován při konstantní teplotě (37 °C). Koronární průtok 
(CF) byl měřen ve zvolených časových intervalech jako množství perfuzátu vytékajícího ze 
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srdce a normalizován na hmotnost srdce. Po 25 min. stabilizaci bylo srdce vystaveno 
regionální ischemii (v délce dle použitého protokolu) pomocí okluze ramus 
interventricularis anterior (RIA) stehem s dotažitelným turniketem. Reperfuze trvala 120 
min.; velikost infarktu byla po nabarvení TTC hodnocena planimetricky.  

 

3.3.2 Sledování ischemických a reperfuzních arytmií 

Izolované srdce potkana bylo perfundováno Krebs-Hanseleitovým za konstantního 
průtoku (10 ml/min/g srdce). Předpokládaná hmotnost srdce potkanů byla vypočtena ze 
vztahu mezi hmotností těla (HT) a hmotností srdce (HS): log HS (mg) = 1,042 log HT (g) + 
0,309 pro normoxická zvířata74. Perfuzní roztok byl stejný jako při studiu infarktu myokardu 
(viz 4.3.1), s výjimkou: KCl (3,2 mmol/l), CaCl2 (2,5 mmol/l), pyruvátu sodného (2,0 
mmol/l). Epikardiální elektrokardiogram (EKG) byl zaznamenáván pomocí elektrod 
připevněných na bazi pravé komory a apex. Střední perfuzní tlak byl měřen v aortální 
kanyle (transducer Hewlett-Packard 1280) a byl spolu s EKG zaznamenáván (Hewlett-
Packard 7702B) a následně hodnocen pomocí počítačového programu CAA. Po 25 min. 
stabilizaci byla vyvolána regionální ischemie. Preparát byl vystaven 30 min. regionální 
ischemii následované 5 min. reperfuzí. Kontrolním ukazatelem úspěšnosti koronární okluze 
bylo okamžité zvýšení perfuzního tlaku. Komorové arytmie byly hodnoceny během 
ischemie a reperfuze. 

3.4 Měření velikosti infarktu myokardu 

Po skončení reperfuze (120 min.) bylo do aortální kanyly aplikováno 0,25 mg 
verapamilu (Isoptin, Knoll); srdce bylo zastaveno v diastole. Poté byla opět provedena 
okluze RIA a srdce perfundováno 2 ml 5 % KMnO4. Tak byla odlišena ischemická oblast od 
normálně perfundované tkáně. Silným oxidačním účinkem manganistanu se trvale 
perfundovaná část myokardu obarvila do černohněda. Po perfuzi KMnO4 byly vyměněny 
injekční stříkačky na aortální kanyle a přebytečný manganistan v koronárním řečišti a v 
dutinách komor byl dokonale vypláchnut fyziologickým roztokem. Myokard byl následně 
perfundován75,76,77,78,79 10ml roztoku TTC ve fosfátovém pufru o pH 7,4. 

Srdce bylo po dobu 20 min. ponecháno80 ponořené v kádince s TTC. Poté byly 
odstřiženy síně a komorová část srdce byla ponořena na dobu 30 min. do neutrálního 
roztoku 10% formaldehydu ke zpevnění tkáně. To umožnilo následné krájení preparátu na 1 
mm tenké řezy kolmé na podélnou osu srdce. Vzniklé řezy byly vloženy do Petriho misky s 
formaldehydem. Následující den byla z řezů odstraněna pravá komora; sada řezů levých 
komor včetně sept byla oboustranně digitálně nasnímána a následně planimetricky 
vyhodnocena pomocí programu Elipse. Kvantifikováno bylo relativní zastoupení 
jednotlivých oblastí, které bylo vyjádřeno v jejich procentuálním zastoupení (ponecháváme 
jejich mezinárodně uznávané názvy): IS/AR – plocha oblasti infarktu IS „infarct size“ 
vztažená na celkovou plochu oblasti vystavené řízené ischemii AR „area at risk“, IS/LV - 
plocha oblasti infarktu vztažená na celkovou plochu levé komory LV „left ventricle“, 
AR/LV - velikost oblasti vystavené ischemii vztažená na celkovou plochu levé komory. 
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3.5 Měření množství LDH 
Další metodou hodnocení rozsahu I/R poškození bylo měření obsahu LDH 

v koronárním efluentu. Vzorky byly odebírány ve stabilizační periodě a poté v průběhu 
reperfuze: v 1. sekundě po uvolnění koronární arterie a dále v 30. sekundě a v 1., 2., 3., 10. a 
20. min. reperfuze a následně zmrazeny v tekutém dusíku. Aktivita LDH byla měřena na 
analyzátoru Cobas Mira standardní metodou laktát/NAD+ (Roche Diagnostics GmbH, 
Mannheim). 
 
3.6 Gonadektomie 

U pětidenních mláďat obojího pohlaví byla v hluboké etherové narkóze provedena 
oboustranná gonadektomie  z jediného břišního řezu.  
 
3.7 Hodnocení arytmií 

Komorové arytmie byly sledovány v průběhu ischemie a reperfuze. EKG byl 
zaznamenáván počítačem a následně analyzován programem CAA. Arytmie byly 
hodnoceny podle Lambethské konvence81: 
a) jednoduché předčasné komorové stahy (singles), 
b) dvojité a trojité po sobě jdoucí komorové stahy - tzv. salvy, 
c) komorové tachykardie (VT) - čtyři a více po sobě jdoucích předčasných stahů, 
d) komorové fibrilace (VF). 
 

Hodnotili jsme výskyt a počet epizod komorových tachykardií a fibrilací. Komorové 
fibrilace trvající více než 2 min. jsme pokládali za trvalé. Kromě typu arytmií jsme hodnotili 
jejich závažnost pomocí sestaveného skóre. Každému srdci byla přidělena numerická 
hodnota od 1 do 5, a to podle nejzávažnějšího typu arytmie, který se u daného srdce vyskytl 
(singles-1, salvy-2, VT-3, VF-4, trvalé VF-5). 

 
3.8 Statistické hodnocení 

Naměřené výsledky jsou uváděny jako průměrné hodnoty ± střední chyby průměru 
(SEM). Rozdíly v počtu arytmií a ve velikosti infarktu myokardu mezi skupinami byly 
hodnoceny pomocí Mann-Whitneyova U testu. Při porovnávání více než dvou skupin byl 
použit Kruskal-Wallisův neparametrický test. Výskyt komorových tachykardií a fibrilací byl 
hodnocen Fisherovým testem; ANOVA a následný Student-Newman-Keulsův test byly 
použity pro analýzu variance uvnitř skupin. Statistické rozdíly byly považovány za 
významné při p<0,05. Ke statistickému a grafickému zpracování výsledků byl použit 
program GraphPad Prism 3.00. 
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4. VÝSLEDKY 

4.1 Metodický postup vyvolání infarktu myokardu na izolovaném perfundovaném 
srdci laboratorního potkana a měření jeho rozsahu  

Byly použity tři doby trvání ischemie: 30, 40 a 50 min. Pro zvýraznění 
ischemického poškození bylo u poslední pokusné skupiny srdce po dobu 40 min. ischemie 
ponořeno do roztoku o teplotě 37°C. Z  experimentů vyplynulo, že pro další pokusy je 
nejvhodnější doba ischemie 40 min: při tomto uspořádání bylo dosaženo největší velikosti 
infarktového ložiska při zachování dostatečné viability preparátu (Obr. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Velikost infarktu myokardu (IS) vztažená na ohroženou oblast (AR) po 30, 40, 50 min. ischemii 

a po 40 min. ischemii a současném ponoření do Krebs-Henseleitova roztoku (37°C) a následné 120 min. 

reperfuzi.  

 
4.2. Vliv intermitentní hypobarické hypoxie v perinatálním období na odolnost 
dospělých srdcí k ischemii 

Tato část byla rozdělena do dvou etap. V první z nich byly jako parametr akutního 
ischemického poškození sledovány závažnost a počet ischemických arytmií. V druhé etapě 
byla jako kritérium vlivu perinatální hypoxie zvolena velikost infarktu myokardu.  

4.2.1 Ischemické arytmie 

Všechna srdce měla v preischemické fázi pravidelný rytmus bez komorových 
arytmií. Podvaz koronární arterie vyvolal komorové arytmie s maximem mezi 10. a 20. min. 
ischemie. 

Perinatální hypoxie významně ovlivnila odolnost dospělého myokardu k akutní 
ischemii; efekt byl však zásadně závislý na pohlaví.  U samců byl pozorován výrazný 
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proarytmogenní vliv perinatálni hypoxie: v porovnání s kontrolní skupinou došlo ke zvýšení 
počtu všech sledovaných typů arytmií (Obr. 2). Naopak u dospělých samic se projevil 
antiarytmický účinek perinatální hypoxie charakterizovaný výrazným snížením počtu 
ischemických arytmií (Obr. 3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2: Počet jednotlivých typů ischemických komorových arytmií a arytmické skóre v průběhu 30 min. 

ischemie u srdcí normoxických a perinatálně hypoxických samců. * p<0,05 vs. kontroly. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Počet jednotlivých typů ischemických komorových arytmií a arytmické skóre v průběhu 30 min. 

ischemie u srdcí normoxických a perinatálně hypoxických samic. * p<0,05 vs. kontroly. 
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4.2.2  Infarkt myokardu a LDH 

Velikost infarktového ložiska dospělých normoxických samců, vztažená k oblasti ohrožené 
ischemií (IS/AR), byla 33,7 %. Ve skupině dospělých normoxických samic byla relativní 
velikost infarktového ložiska 40,8 %; rozdíl nedosáhl statistické významnosti proti kontrolní 
m skupinám. Perinatální hypoxie tedy velikost infarktového ložiska neovlivnila.  

Naproti tomu množství LDH, uvolněné v průběhu reperfuze do koronárního 
efluentu, bylo u perinatálně hypoxických dospělých samic statisticky významně nižší ve 
srovnání s kontrolní normoxickou skupinou (Obr. 4).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4: Aktivita LDH v koronárním efluentu izolovaných srdcí v průběhu reperfuze u normoxických 

samců (n=6), perinatálně hypoxických samců (n=7), normoxických samic (n=7) a perinatálně 

hypoxických samic (n=6). * p<0.05 hypoxické samice vs. normoxické samice. 

 

4.3 Vliv permanentní normobarické hypoxie v perinatálním období na odolnost 
dospělých srdcí k ischemii 

Na modelu izolovaného perfundovaného srdce byly sledovány závažnost a počet 
ischemických arytmií. Pro přehlednost a možnost porovnání s výsledky při vystavení IHH 
byly zvažovány dva vlivy. 

 

4.3.1 Vliv permanentní normobarické perinatální hypoxie u intaktních potkanů na 

odolnost dospělých srdcí k ischemii 

V preischemické fázi měla všechna srdce pravidelný rytmus bez komorových 
arytmií. Permanentní perinatální hypoxie zásadním způsobem ovlivnila odolnost myokardu 
dospělých samců k akutní ischemii: v porovnání s normoxickou skupinou došlo ke snížení 
počtu všech pozorovaných typů arytmií. U dospělých samic se žádný efekt perinatální 
hypoxie neprojevil (Obr. 5). 
 

0

2

4

6

8

10

stab. 0 0.5 1 2 3 10 20

min. reperfuz e

S amci-normoxie

S amci-perinatální hypoxie

S amice-normoxie

S amice-perinatální hypoxie

* 
* 



 

 22

4.3.2 Vliv permanentní normobarické perinatální hypoxie a gonadektomie na odolnost 

dospělých srdcí k ischemii 

Celkový počet ischemických komorových arytmií v průběhu ischemie u samců a samic 
znázorňuje Obr. 5. Kastrace neovlivnila arytmogenezi u dospělých normoxických a 
hypoxických samic. Naproti tomu u dospělých normoxických samců významně snížila počet 
ischemických arytmií. U hypoxických kastrovaných samců byl tento trend rovněž 
zaznamenán, nedosáhl však statistické významnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5: Celkový počet ischemických komorových arytmií v průběhu 30 min. ischemie u srdcí 

normoxických, perinatálně hypoxických a kastrovaných samců (nahoře) a samic (dole). *p<0.05 

hypoxie vs. normoxie, + p<0.05 kastrované vs. odpovídající kontroly. 
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5. DISKUZE 
 
5.1 Experimentální model 

Ke studiu účinků akutní ischemie na myokard lze použít celou řadu 
experimentálních modelů: odolnost k nedostatku kyslíku můžeme sledovat na úrovni buněk, 
izolovaného orgánu i celého zvířete. V naší práci byl použit model izolovaného 
perfundovaného srdce dospělého laboratorního potkana dle Langendorffa81. Tento preparát 
má nesporná pozitiva i určitá omezení. Jeho neoddiskutovatelnou výhodou je skutečnost, že 
je v současnosti standardně používán v mnoha světových laboratořích; výsledky dosažené 
na tomto modelu je proto možné spolehlivě porovnávat a zároveň se vyznačuje výbornou 
krátkodobou stabilitou preparátu a možností standardizace podmínek během ischemie a 
reperfuze. Nevýhodou izolovaného srdce je, že se tento preparát nehodí pro dlouhodobé 
pokusy, protože nízká koronární rezistence spolu s perfuzním roztokem o nízkém koloidně 
osmotickém tlaku vedou po určité době k edému a zhoršení funkčních ukazatelů.  

Preparát izolovaného srdce dovoluje vyvolat dva typy ischemie: a) regionální, 
vyvolanou podvazem koronární artérie a b) globální, vznikající úplnou zástavou perfuze 
izolovaného srdce. Regionální ischemie lépe odpovídá klinické situaci a používá se pro 
sledování ischemických a reperfuzních komorových arytmií a infarktu myokardu. Při 
zkoumání arytmogeneze je výhodou izolovaného srdce snadná manipulace a přímé měření 
elektrogramu. V naší studii jsme využili výhod regionální ischemie a hodnotili dva základní 
parametry I/R poškození: ischemické arytmie a infarkt myokardu in vitro. Metodika měření 
ischemických arytmií na izolovaném perfundovaném srdci laboratorního potkana byla na 
školícím pracovišti již používána38. Naopak metodu měření rozsahu infarktu myokardu bylo 
nutné vypracovat, především pak stanovit optimální délku ischemie, tzn. časový interval, po 
jehož uplynutí získáme reprodukovatelné výsledky. Na základě literárních údajů83,84,85 jsme 
použili tři doby ischemie: 30, 40 a 50 min. Zjistili jsme, že pro naše pokusy je nejvhodnější 
40 min. délka ischemie při současném ponoření srdce do roztoku 37° C, která nejlépe 
splňovala námi stanovená kriteria. Můžeme konstatovat, že dosažené výsledky byly plně 
reprodukovatelné, a proto jsme tento protokol použili jako výchozí pro další experimenty. 
 
5.2 Vliv perinatální hypoxie na odolnost dospělých srdcí k nedostatku kyslíku 

Naše pokusy ukázaly, že pozdní kardiální důsledky časné hypoxie jsou u 
laboratorních potkanů závislé na pohlaví. Zatímco perinatální expozice IHH významně 
zvýšila odolnost dospělých samic k akutnímu I/R poškození, vyjádřenou nižší incidencí 
ischemických arytmií, pak odpověď dospělých samců byla zcela opačná. Tyto výsledky 
podporují hypotézu vyslovenou v úvodu této práce, že chronická hypoxie v časném období 
ontogenetického vývoje může významně ovlivnit odpověď dospělého kardiovaskulárního 
systému na akutní patogenní podněty. Je překvapivé, že perinatální IHH neovlivnila velikost 
infarktového ložiska přesto, že uvolnění LDH z izolovaného perfundovaného srdce bylo u 
perinatálně hypoxických samic významně nižší. Vysvětlení tohoto zřejmého rozporu může 
být pouze hypotetické: uvolňování LDH může být spolehlivým ukazatelem poškození pouze 
tehdy, je-li její koncentrace u kontrolní a experimentální skupiny srovnatelná. My však 
nemůžeme vyloučit, že v našem pokusném uspořádání byla kapacita tohoto enzymu 
permanentně ovlivněna perinatální hypoxií. 
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Údaje o pozdních důsledcích chronické hypoxie na odolnost srdečního svalu 
k akutní hypoxii či ischemii jsou zatím nedostatečné; případné pohlavní rozdíly pak nebyly 
dosud vůbec studovány. U neonatálně hypoxických potkanů byl ve srovnání s kontrolní 
skupinou pozorován významně vyšší minutový objem srdeční55,86;  tepová frekvence byla 
přitom zvýšená a krevní tlak klesal podobně jako u normoxických kontrol. Jiní autoři 
zjistili58, že prenatální chronická hypoxie významně zvyšuje citlivost dospělých srdcí (stáří 6 
měsíců) k I/R poškození: velikost infarktu byla zvýšená a obnovení kontraktilních funkcí 
zhoršeno. V další studii s dvouměsíčními potkany však ukázali60, že prenatální hypoxie 
velikost srdečního infarktu neovlivnila. To je v souladu s našimi pokusy, ve kterých jsme 
rovněž použili zvířata mladší věkové skupiny. Nicméně další námi sledované parametry I/R 
poškození – ischemické arytmie a aktivita LDH – prokázaly rozdíly i u takto starých zvířat. 
Srovnatelné údaje nejsou dosud k dispozici, zdá se však, že vliv pozdních důsledků časné 
hypoxie na odolnost dospělých zvířat k akutní ischemii může záviset na věku 
experimentálních zvířat. 
 
5.3 Protektivní vliv adaptace na chronickou hypoxii 

Perinatální hypoxie zvýšila v našich experimentech odolnost srdcí dospělých samic 
k akutní ischemii. Je známo, že adaptace na chronickou hypoxii představuje efektivní 
kardioprotektivní fenomén88, jehož vliv může přetrvávat poměrně dlouho po vyjmutí zvířat 
z hypoxického prostředí89,90. Další experimenty prokázaly91, že ještě 35 dní po skončení 
hypoxické expozice je rozsah infarktového ložiska u pokusných zvířat menší než u zvířat 
kontrolních. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené výsledky byly získány pouze u samců, 
nelze vyloučit, že přetrvávání protektivního vlivu může být u samic delší. 

Přesné molekulární mechanismy protektivního působení adaptace na chronickou 
hypoxii nejsou dosud objasněny92. Je dobře známo, že expozice chronické hypoxii je 
zpočátku spojena s oxidačním stresem93,94 a zvýšenou adrenergní stimulací35. Oba vlivy byly 
dlouho považovány za jednoznačně škodlivé; v současné době se však ukazuje, že se mohou 
dosud neznámým mechanizmem podílet na rozvoji protektivního působení.  Dalším 
studovaným faktorem je oxid dusnatý (NO). Bylo prokázáno, že hraje pozitivní úlohu 
v protektivním mechanizmu chronické hypoxie u neonatálních potkanů50 a králíků95. Jak 
adrenergní stimulace, tak zvýšená produkce kyslíkových radikálů a NO mohou měnit 
expresi řady signálních molekul. V této souvislosti je třeba jmenovat protein kinázy96,97, 
sarkolemální a mitochondriální  KATP kanály98, ryanodinové receptory99 a fosfolamban100. 
Nelze však vyloučit působení dalších dosud nepopsaných látek a vlivů. 
 

Jak však vysvětlit, že vliv perinatální hypoxie na odolnost myokardu se projeví i 
v době dospělosti, která se u potkanů blíží až třem měsícům života? Novější práce uvádějí58, 
že perinatální hypoxie může vést ke změně programu některých genů in utero, jako např. 
HSP70, eNOS, β-adrenergních receptorů a G proteinů, což může mít dlouhodobý vliv na 
srdeční funkci a odolnost dospělého srdce k nedostatku kyslíku. Tuto hypotézu podporují i 
další výsledky uvedeného týmu60, které ukázaly, že prenatální hypoxie vede v srdci 
k inhibici syntézy proteinů tepelného šoku (HSP70) a ruší tak kardioprotektivní působení 
těchto proteinů101. Doposud však neexistují důkazy možných pohlavních rozdílů 
v molekulárních mechanizmech odpovědných za protektivní působení chronické hypoxie. 
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5.4 Pohlavní rozdíly 
Průkaz pohlavních rozdílů v odolnosti dospělého srdečního svalu k nedostatku 

kyslíku není překvapivý. Již před více než dvaceti lety bylo zjištěno35, že izolovaná pravá 
srdeční komora samic laboratorních potkanů je významně odolnější k akutnímu nedostatku 
kyslíku než pravá komora samčí. Intenzivní výzkum této otázky však začal teprve 
v posledních několika letech. Vyšší odolnost samičího srdečního svalu k I/R poškození byla 
prokázána u psů, potkanů a myší68. Nedostatek estrogenů zvyšuje u potkanů citlivost k I/R 
poškození, zvýšená hladina ji naopak snižuje. V této souvislosti je však zajímavé, že 
pohlavní rozdíly v odolnosti dospělého srdečního svalu k ischemii mohou výrazně ovlivnit 
zásahy v časných fázích ontogenetického vývoje. Nevyřešena je otázka, co je příčinou 
těchto rozdílů.  Provedli jsme proto gonadektomii u perinatálně hypoxických samců a samic 
ihned po narození. Zjistili jsme, že neonatální kastrace neovlivnila arytmogenezi u 
normoxických ani hypoxických dospělých samic, naproti tomu u dospělých normoxických 
samců významně snížila počet ischemických arytmií. U hypoxických kastrovaných samců 
se počet arytmií dále snížil, ale pokles již nebyl statisticky významný. Zdá se, že pokles 
počtu arytmií vyvolaný kastrací je již téměř maximální a další inzult ho již neovlivní. 

Experimentálních studií, které se zabývají pohlavními rozdíly v pozdních důsledcích 
perinatální hypoxie na kardiopulmonální systém, existuje velmi málo. Jejich autoři 
zjistili56,57, že perinatální hypoxie vede u samic laboratorního potkana k permanentnímu 
zvýšení pravo-levého srdečního indexu; to odpovídá i perzistující pravostranné hypertrofii u 
dospělých samic vystavených perinatální hypoxii v našem experimentálním uspořádání. 
Dále ukázali, že ovariektomie, provedená u samic v časném postnatálním období, zvyšuje 
negativní vliv perinatální hypoxie v dospělosti: tlak v plicním řečišti byl u samic významně 
zvýšen. Autoři proto uzavírají, že přítomnost ovarií při použití tohoto modelu chrání před 
negativním působením perinatální hypoxie v dospělosti. 

I když úloha pohlavních hormonů v kardioprotekci není zdaleka tak jednoznačná, 
jak se předpokládalo, nelze říci, že by neměly na kardiovaskulární systém žádný vliv. Vždyť 
funkční estrogenové receptory (α a β) byly prokázány v samčích i samičích srdečních 
buňkách; jejich afinita k vazbě na 17β estradiol je přitom u obou pohlaví stejná. Vazba 
estrogenů na receptory vede k ovlivnění genové exprese řady funkčních a strukturálních 
bílkovin  („genomic effect“). Kromě toho mají však estrogeny i přímý vliv na aktivitu 
signálních kaskád, který se objevuje rychle a nezávisle na syntéze proteinů („non-genomic 
effect“). Jedním z možných mechanizmů, které by se mohly ve zvýšené odolnosti samičího 
srdce uplatnit, je molekula NO103. Bylo prokázáno, že v samičím myokardu je významně 
vyšší exprese endoteliální NO syntázy (eNOS); blokátor tohoto enzymu (L-NAME) 
pohlavní rozdíly v I/R poškození zrušil. Dále bylo publikováno, že vyšší hladina eNOS 
v samičím srdci snižuje aktivitu vápníkových kanálů typu L a tak zabraňuje přetížení buňky 
vápníkem, jedné z hlavních příčin I/R poškození104. Tento mechanizmus však zřejmě 
nebude jedinou cestou, která se v protekci samičího myokardu uplatňuje. Svou roli zde hrají 
např. sarkolemální68 a mitochondriální K ATP kanály105; jejich blokáda totiž zvětšila rozsah 
poškození v samičím srdci.  Dále je diskutována hypotéza106, že za zvýšenou odolnost 
samičího srdce je odpovědná vyšší aktivita serin/threonin protein kinázy (Akt) a protein 
kinázy Cε; ta má na jedné straně za následek redukci tvorby kyslíkových radikálů a 
proapoptotické isoformy p38α MAPK kinázy, na druhé straně pak vede ke stimulaci 
antiapoptotické isoformy p38β. Pro možnou protektivní úlohu Akt svědčí i další 
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pozorování107, a to že v jádrech myocytů premenopauzálních žen se nachází větší množství 
Akt. Jiné práce uvádějí59, že kardioprotektivní efekt estrogenů je vyvolán inhibicí 
prozánětlivého  TNF α v ischemickém myokardu; dochází ke zlepšení reparace kontraktilní 
funkce a k redukci apoptózy a nekrózy.  

Převážná většina experimentálních prací si však z pohlavních hormonů vybrala 
pouze jeden – estrogen. Je přitom jasné, že kardiovaskulární systém je ovlivňován nejen 
celou řadou estrogenních hormonů či hormonů s estrogenními účinky, ale ještě nejméně 
jedním silným faktorem, androgenními hormony. Jak estrogenní tak androgenní hormony 
jsou přítomny u obou pohlaví, i když v různých koncentracích a poměrech. Endogenní 
androgeny (dehydroepiandrosteron, androstendion a dehydroepiandrosteron) jsou pomocí 
enzymů 17β hydroxysteroid dehydrogenázy a aromatázy přeměňovány na estradiol. To 
znamená, že některé pozitivní efekty testosteronu, které pozorujeme u samců, mohou být 
způsobeny jeho konverzí na estradiol a jeho metabolity. Testosteron aktivuje androgenové 
receptory, které jsou exprimovány v myocytech; zvyšuje hladinu homocysteinu a 
endothelinu-1 a stimulací tyroxin hydroxylázy zvyšuje syntézu katecholaminů. Testosteron 
tedy zásadním způsobem ovlivňuje kardiovaskulární systém; jeho nižší hladina má 
kardioprotektivní efekt108.  
 
5.5 Rozdílné typy perinatální hypoxie 

Při vystavení potkanů časné PNH jsme zjistili, že její vliv na dospělý srdeční sval se 
od IHH významně liší: a) u žádného pohlaví významně nezměnila hmotnostní parametry,   
b) protektivní vliv se  tentokrát projevil u samců snížením počtu ischemických arytmií, srdce 
samic ovlivněno nebylo.  

Literární údaje, které by srovnávaly efekt normobarické a hypobarické hypoxie, jsou 
dosud velmi sporadické a vysvětlení nalezených rozdílů může být pouze hypotetické. Je 
uváděno109, že hypobarická a normobarická hypoxie vyvolávají stejný stupeň hypertrofie 
pravé komory, remodelace plicních arteriol a zvýšení hematokritu. Naopak jiní autoři 
prokázali110, že hypobarická hypoxie vede k větší hypoxemii, hypokapnii a snížení saturace 
arteriální krve kyslíkem. Také práce, které sledovaly pozdní důsledky časné hypoxie, 
používaly různé typy hypoxie; hypobarickou komoru55, permanentní normobarickou 
hypoxii57,58,60. Srovnání výsledků je však velmi obtížné: v experimentech jsou používány 
různé délky hypoxických cyklů, různý počet expozic a stupeň hypoxie. Je zřejmé, že na 
seriózní srovnání účinku různých typů hypoxie při použití analogických experimentálních 
protokolů si musíme ještě počkat.  

Další otázkou, která si jistě zaslouží pozornost v budoucnosti, je určit kritické 
období prenatálního či časného postnatálního vývoje, ve kterém je působení časné hypoxie 
z hlediska pozdních důsledků nejzávažnější. Není pochyb o tom, že právě tato otázka má 
nesporný klinický význam. 

Při pokusu o přenesení výsledků laboratorního výzkumu do klinické praxe musíme 
být samozřejmě kritičtí. Limitujících otázek se může nabízet celá řada, jedno je však možné 
konstatovat již dnes: pohlavní rozdíly v odpovědi dospělého myokardu, vystaveného 
perinatální hypoxii, jsou natolik závažné, že by na ně měl být již dnes brán zřetel v lékařské 
praxi; minimálním požadavkem by mělo být rozšíření rozsahu vyžadovaných 
anamnestických údajů. 
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6. ZÁVĚRY 
 
1.  Vypracovali jsme metodiku vhodného měření a hodnocení rozsahu infarktového ložiska 
vyvolaného regionální ischemií na izolovaném perfundovaném srdci laboratorního potkana. 
Cílem bylo maximalizovat měřitelnou velikost infarktu myokardu při zachování dostatečné 
viability preparátu v průběhu celého protokolu izolované perfuze. Z experimentů vyplynulo, 
že pro další pokusy je nejvhodnější doba ischemie 40 min.; pro zvýraznění ischemického 
efektu byl preparát ponořen do normotermického nálevu Krebs-Hanseleitova roztoku o 
teplotě 37° C. Bylo tak dosaženo maximálního podílu rozsahu infarktu myokardu (IS) 
vztaženého k ploše oblasti ohrožené ischemií (AR).  
 
2. Zjistili jsme, že perinatální hypoxie významně ovlivňuje odolnost dospělého srdečního 
svalu k nedostatku kyslíku, a to v závislosti na pohlaví jedince a na typu a délce perinatální 
hypoxie: 
 
a)  Intermitentní hypobarická perinatální hypoxie má u dospělých samců výrazný 
proarytmogenní efekt; v porovnání s kontrolní skupinou dochází ke zvýšení počtu všech 
sledovaných typů arytmií. Naopak u dospělých samic jsme pozorovali antiarytmický 
účinek, který se projevil prokazatelným snížením počtu ischemických arytmií. Vliv 
intermitentní hypobarické perinatální hypoxie na rozsah infarktu myokardu dospělých 
samců a samic jsme neprokázali. 
 
b) Permanentní normobarická perinatální hypoxie ovlivňuje odolnost myokardu k akutní 
ischemii v dospělosti pouze u samců; na rozdíl od hypobarické hypoxie jsme zaznamenali 
výrazný protektivní efekt: dochází ke snížení počtu všech sledovaných arytmií. U samic 
vystavených stejnému typu perinatální hypoxie jsme nepozorovali žádný významný efekt.  
 
c) Kastrace neovlivnila arytmogenezi u normoxických ani hypoxických samic. U samců 
však měla gonadektomie po porodu výrazný vliv na výskyt arytmií v dospělosti: u 
normoxických kastrovaných samců jsme pozorovali protektivní efekt ve snížení počtu 
ischemických arytmií oproti kontrolní skupině.  
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