
Abstrakt 

Úvod: U onemocnění spojených se zvýšenou tvorbou reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku 

(RONS) se přepokládá účast oxidačního stresu v jejich patogenezi. Oxidační stres hraje roli 

v řadě onemocnění; významnou úlohu má v patogeneze zánětu a sepse, akutní a chronické 

pankreatitidy či vzniku rakovinného bujení. Organismus je proti působení RONS chráněn 

antioxidačním systémem, který je tvořen antioxidačními enzymy a neenzymatickými 

antioxidanty. K nejdůležitějším antioxidačním enzymům se řadí superoxiddismutasa (SOD), 

katalasa (CAT), glutathionperoxidasa (GPX), glutathionreduktasa (GR) a paraoxonasa (PON). 

Cílem této disertační práce bylo vyšetření aktivity tří těchto antioxidačních enzymů – SOD, 

CAT, PON za různých patofyziologických stavů.  

Materiál a metody: U šesti různých patofyziologických stavů byly měřeny aktivity 

CuZnSOD, CAT a PON1. Do jednotlivých studií bylo zařazeno 40 pacientů s metabolickým 

syndromem (MetS), 35 žen s depresivní poruchou (DD), 30 pacientů se sepsí (SP), 50 

pacientů s karcinomem pankreatu (PC), 50 pacientů s chronickou pankreatitidou (CP) a 13 

pacientů s akutní pankreatitidou (AP). Ke každé sledované skupině pacientů byla zařazena též 

kontrolní skupina spárovaná na základě věku a pohlaví (CON). Pacienti s AP a SP byli 

sledováni v průběhu jejich onemocnění a vzorky byly nabírány celkem 4x respektive 3x. 

Aktivity antioxidačních enzymů byly stanovovány spektrofotometrickými kinetickými 

metodami. Ve všech studiích byly zároveň měřeny markery oxidačního stresu.  

Výsledky: Snížené hladiny aktivit CAT byly pozorovány u pacientů se sepsí či septickými 

šokem, MetS a PC v porovnání s kontrolami, zatímco u pacientů s DD, CP a AP nebyly 

zjištěny žádné rozdíly v aktivitě CAT při srovnání s CON. U pacientů s MetS, DD, PC a SP 

byly zjištěny zvýšené aktivity CuZnSOD, i když u pacientů s CP a AP nebyly pozorovány 

rozdíly v aktivitě CuZnSOD při srovnání s CON. U všech sledovaných patofyziologických 

stavů (s výjimkou depresivních poruch) byly nalezeny snížené aktivity PON1 v porovnání 

s CON.  

Závěr: Provedené studie ukazují, že všechna sledovaná onemocnění jsou spojena 

se zvýšeným oxidačním stresem, v rámci kterého dochází k ovlivnění chování námi 

sledovaných antioxidačních enzymů. 


