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Abstrakt 

V poslední době jsou studovány různé způsoby aktivace endogenních signálních 

drah vedoucích ke zvýšení odolnosti myokardu před ischemicko/reperfúzním (I/R) 

poškozením. Jedním z nich je i adaptace na chronickou hypoxii, u které bylo prokázáno, 

že snižuje výskyt a závažnost komorových arytmií, zlepšuje obnovu postischemických 

kontraktilních funkcí srdce a především snižuje rozsah infarktu myokardu. Vzhledem 

k tomu, že je funkce srdce závislá na udržení membránové integrity kardiomyocytů, 

jsou velice významné fosfolipázy A2 (PLA2), které se podílejí na opravě buněčných 

membrán. Rovněž jsou důležitou složkou protektivních signálních drah, protože štěpí 

membránové fosfolipidy za produkce lipidových signálních molekul. Objasnění role 

PLA2 a přesného mechanizmu jejich působení v signálních drahách vedoucích 

ke kardioprotekci by mohlo být podstatné pro prevenci a léčbu kardiovaskulárních 

onemocnění. Proto byl v této diplomové práci studován vliv kontinuální normobarické 

hypoxie (CNH) na relativní zastoupení srdečních PLA2 (sekretorické – sPLA2IIA, 

na kalciu nezávislé – iPLA2, cytozolické – cPLA2α a její fosforylované formy – p-cPLA2α), 

a také proteinů účastnících se aktivace a fosforylace právě cPLA2α (proteinkinázy Cα – 

PKCα, extracelulárních signálem regulovaných kináz 1 a 2 – ERK 1/2, proteinu 

o molekulové hmotnosti 38 kDa – p38 a jejich fosforylovaných forem) v homogenátu 

z myokardu levé komory potkana. Použitím metody Western blot bylo pozorováno, 

že se po adaptaci na CNH relativní zastoupení sPLA2IIA nemění, zatímco dochází 

k nárůstu iPLA2 a cPLA2α. Stejně tak došlo po adaptaci na CNH ke zvýšení všech 

sledovaných fosforylovaných forem (p-cPLA2α, p-PKCα, p-ERK 1/2 a p-p38), přestože se 

relativní zastoupení proteinů PKCα, ERK 1/2 a p38 nezměnilo. Z těchto výsledků je 

patrné, že by cPLA2α mohla být zapojena v signální dráze kardioprotekce indukované 

CNH. Proto byl v další fázi výzkumu analyzován vliv specifického inhibitoru cPLA2α 

(pyrofenonu) na kardiomyocytech izolovaných z myokardu levé komory normoxického 

a na CNH adaptovaného potkana. Testování viability a uvolňování laktátdehydrogenázy 

z kardiomyocytů po simulovaném akutním I/R poškození sice neprokázalo zapojení 

cPLA2α v kardioprotekci, pro objasnění její role bude potřeba provést ještě další 

experimenty. 

 

Klíčová slova: fosfolipázy A2, kontinuální normobarická hypoxie, levá komora, 

kardioprotekce, cytozolická fosfolipáza A2α,  cPLA2α 



 

Abstract 

Recently, they are examined various means for activating the endogenous signalling 

pathways leading to increased resistance of the myocardium from ischemic/reperfusion 

(I/R) injury. One of them is the adaptation to chronic hypoxia, which has been shown to 

reduce the incidence and severity of ventricular arrhythmias, improves the recovery of 

postischemic contractile function of the heart and particularly reduces the extent 

of myocardial infarction. Since the function of the heart depends on the maintenance 

of membrane integrity of cardiomyocytes there are very important phospholipase A2 (PLA2) 

which are involved in the repair of cellular membranes. Also they are an important 

component of the protective signalling pathways because they cleave membrane 

phospholipids to produce lipid signalling molecules. Elucidate the role of PLA2 and 

the precise mechanism of action of signalling pathways leading to cardioprotection could be 

important for the prevention and treatment of cardiovascular diseases. Therefore, in this 

thesis we examined the influence of continuous normobaric hypoxia (CNH) to the relative 

representation of cardiac PLA2 (secretory – sPLA2IIA, calcium-independent – iPLA2, 

cytosolic – cPLA2α and its phosphorylated form – p-cPLA2α), and proteins involved in the 

activation and phosphorylation of cPLA2α (protein kinase Cα – PKCα, extracellular signal 

regulated kinases 1 and 2 – ERK 1/2, the protein with a molecular weight 38 kDa – p38 and 

their phosphorylated forms) in the homogenate of left ventricle of rat myocardium. The 

Western blot revealed that after adaptation to CNH the relative representation of sPLA2IIA 

was unchanged, however there is an increase in iPLA2 and cPLA2α. Likewise, there was an 

increase in all studied phosphorylated forms (p-cPLA2α, p-PKCα, p-ERK 1/2 and p-p38), 

although the relative representation of proteins PKCα, ERK 1/2 and p38 was unchanged. 

From these results it is apparent that the cPLA2α could be involved in the signalling 

pathway of cardioprotection induced by CNH. Therefore, in the next phase of the research it 

was analyzed the influence of a specific inhibitor cPLA2α (pyrrophenone) on 

cardiomyocytes isolated from the left ventricle of myocardium from normoxic and CNH 

adapted rats. Testing of viability and release of lactate dehydrogenase from cardiomyocytes 

after simulated acute I/R damage did not prove the involvement of cPLA2α in 

cardioprotection, we will need to perform further experiments to explain its role. 

 

Keywords: phospholipases A2, continuous normobaric hypoxia, left ventricle, 

cardioprotection, cytosolic phospholipase A2α, cPLA2α 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

2-DOG 

 

2-deoxyglukóza 

A/R 

 

anoxie/reoxygenace 

AA 

 

kyselina arachidonová (5,8,11,14-eikozatetraenová kyselina) 

AACOCF3 

 

arachidonyltrifluormetylketon 

Asp 

 

kyselina asparagová 

ATP 

 

adenozin-5-trifosfát 

BEL 

 

bromenollakton 

BKCa kanály 

 

mitochondriální draslíkové kanály aktivované vápníkem  

BSA 

 

hovězí sérový albumin 

BW 

 

hmotnost těla 

C1P 

 

ceramid-1-fosfát 

Ca2+ ionty 

 

vápenaté ionty 

CaCl2 

 

chlorid vápenatý 

CaMKII 

 

Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkináza II  

CH3OH 

 

metanol 

CNH 

 

kontinuální normobarická hypoxie 

CoA 

 

koenzym A 

COX 

 

cyklooxygenázy 

COX-1 

 

cyklooxygenáza 1 (konstitutivní) 

COX-2 

 

cyklooxygenáza 2 (inducibilní) 

cPLA2 

 

cytozolická fosfolipáza A2 

cPLA2α 

 

cytozolická fosfolipáza A2 izoforma α 

cPLA2α-/-  

 

knock out myši pro gen cPLA2α 

DAG 

 

1,2-diacylglycerol 

DMSO 

 

dimetylsulfoxid 

ECL 

 

metoda zesílené chemiluminiscence 

EDTA 

 

kyselina etylendiamintetraoctová 

EGTA 

 

kyselina etylenglykoltetraoctová 

ER 

 

endoplazmatické retikulum 

ERK 1/2 

 

MAPK, extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2 

FA 

 

mastná kyselina 

FKGK18 

 

1,1,1-trifluoro-6-(naftalen-2-yl)-hexan-2-on 

GAPDH 

 

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (housekeeping protein) 

GDP 

 

guanozindifosfát 

Gi proteiny 

 

trimerní G proteiny – inhibiční (inhibují adenylátcyklázu) 

Gq proteiny 

 

trimerní G proteiny – aktivační (aktivují fosfolipázu C) 

GTP 

 

guanozintrifosfát 

HCl 

 

kyselina chlorovodíková 

HEPES 

 

kyselina 4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazin-etansulfonová kyselina 
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His 

 

histidin 

HW 

 

hmotnost srdce 

HW/BW  

 

relativní hmotnost srdce 

I/R 

 

ischemie/reperfúze 

IL-1 

 

interleukin 1 

IP3 

 

inozitol-1,4,5-trifosfát 

iPLA2 

 

na kalciu nezávislá fosfolipáza A2 

iPLA2β 

 

na kalciu nezávislá fosfolipáza A2 izoforma β 

iPLA2γ 

 

na kalciu nezávislá fosfolipáza A2 izoforma γ 

iPLA2γ-/- 

 

knock out myši pro gen iPLA2γ 

KCl 

 

chlorid draselný 

KH2PO4 

 

dihydrogenfosforečnan draselný 

LDH 

 

laktátdehydrogenáza 

LV 

 

levá komora  

LVW 

 

hmotnost levé komory 

LVW/BW  

 

relativní hmotnost levé komory 

m.j. 

 

mezinárodní jednotka 

MAPF 

 

metylarachidonylfluorofosfonát 

MAPK 

 

mitogenem aktivované proteinkinázy 

MgCl2.6H2O  

 

hexahydrát chloridu hořečnatého 

MgSO4 

 

síran hořečnatý 

mitoKATP 

 

mitochondriální draslíkové kanály závislé na ATP  

MnK 

 

MAPK-interagující kináza 

n 

 

počet laboratorních zvířat ve skupině 

Na2HPO4 

 

hydrogenfosforečnan sodný 

Na3VO4 

 

ortovanadát sodný 

NaCl 

 

chlorid sodný 

NaCN 

 

kyanid sodný 

NAD+ 

 

oxidovaný nikotinamidadenindinukleotid 

NADH 

 

redukovaný nikotinamidadenindinukleotid 

NaF 

 

fluorid sodný 

NaHCO3 

 

hydrogenuhličitan sodný 

NF-κB 

 

jaderný faktor κB  

P 

 

fosfát 

p38 

 

MAPK, protein o molekulové hmotnosti 38 kDa 

p-cPLA2α 

 

fosforylovaná forma cPLA2α (Ser505) 

p-ERK 1/2 

 

fosforylovaná forma ERK 1/2 (Thr202/Tyr204) 

PGE2 

 

prostaglandin E2 

PGI2 

 

prostaglandin I2 

PI3K 

 

fosfatidylinozitol-3-kináza 

PIP2 

 

fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát 



10 

PKB 

 

proteinkináza B  

PKC 

 

proteinkináza C 

PKCα 

 

proteinkináza C izoforma α 

PLA1 

 

fosfolipáza A1 

PLA2 

 

fosfolipáza A2 

PLC 

 

fosfolipáza C 

PLD 

 

fosfolipáza D 

PMSF 

 

fenylmetylsulfonylfluorid 

p-p38 

 

fosforylovaná forma p38 (Thr180/Tyr182) 

PPAR γ 

 

peroxizomální proliferací aktivovaný receptor γ 

p-PKCα 

 

fosforylovaná forma PKCα (Ser657) 

ROS 

 

reaktivní formy kyslíku 

RV 

 

pravá komora  

RVW 

 

hmotnost pravé komory 

RVW/BW  

 

relativní hmotnost pravé komory 

RVW/LVW  

 

relativní poměr hmotnosti pravé a levé komory 

SDS 

 

dodecylsulfát sodný 

SDS-PAGE 

 

 

polyakrylamidová gelová elektroforéza za přítomnosti 

dodecylsulfátu sodného  

S.E.M. 

 

střední chyba průměru 

Ser 

 

serin 

sPLA2 

 

sekretorická fosfolipáza A2 

sPLA2IIA 

 

sekretorická fosfolipáza A2 skupiny IIA 

sPLA2V 

 

sekretorická fosfolipáza A2 skupiny V 

sPLA2X 

 

sekretorická fosfolipáza A2 skupiny X 

SW 

 

hmotnost septa 

SW/BW  

 

relativní hmotnost septa 

TEMED 

 

N, N, N´, N´-tetrametyletylendiamin 

Thr 

 

threonin 

TIFF 

 

8-bitový formát pro soubory bitmapových obrázků 

TNFα 

 

faktor nekrotizující nádory α 

Tris 

 

tris(hydroxymetyl)aminometan 

TTBS 

 

fyziologický roztok pufrovaný Tris s Tweenem 20 

Tyr 

 

tyrozin 

X 

 

báze v molekule fosfolipidu 
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1 ÚVOD 

Kardiovaskulární onemocnění jsou hlavní příčinou úmrtí ve vyspělých zemích 

včetně České republiky. Proto se řada laboratoří zaměřuje na výzkum ochrany 

myokardu před ischemicko/reperfúzním (I/R) poškozením. Jedním z nejefektivnějších 

způsobů aktivace endogenních protektivních drah v myokardu je adaptace 

na chronickou hypoxii (Kolář and Ošťádal, 2004), která vede ke snížení výskytu 

a závažnosti komorových arytmií, zlepšení obnovy postischemických kontraktilních 

funkcí srdce a snížení rozsahu infarktu myokardu (Neckář et al., 2002b). Navíc 

v myokardu adaptovaném na chronickou hypoxii dochází na úrovni izolovaných 

kardiomyocytů k menšímu uvolňování laktátdehydrogenázy (LDH) a k lepšímu 

přežívání v podmínkách I/R než u buněk z neadaptovaného myokardu (Neckář et al., 

2013).  

Funkce srdce je závislá na udržení membránové integrity kardiomyocytů. 

Z tohoto pohledu jsou důležité fosfolipázy A2 (PLA2), které se podílejí na opravě 

buněčných membrán. PLA2 hydrolyzují nenasycené mastné kyseliny (FA) vázané 

na druhém uhlíku glycerolu fosfolipidů. Mohou působit protektivně, protože se účastní 

remodelace buněčných membrán. Preferenčně odstraňují peroxidované FA, které jsou 

nahrazeny nepoškozenými FA v deacylačně/reacylačním cyklu (Balboa and Balsinde, 

2002). Kromě toho jsou PLA2 také důležitou složkou protektivních signálních drah, 

protože štěpí membránové fosfolipidy za produkce lipidových signálních molekul, které 

se podílejí na aktivaci signálních proteinů (Burke and Dennis, 2009a). Jejich funkce však 

může být také poškozující, např. při ischemii, kdy PLA2 pouze degradují buněčné 

membrány, protože buňka nemá dostatek adenozin-5-trifosfátu (ATP) na jejich obnovu, 

a současně dochází k produkci signálních molekul zahrnutých v zánětlivých procesech 

(např. kyselina arachidonová; Balsinde et al., 1995). V srdci se vyskytují tři zástupci 

PLA2: sekretorická PLA2 (sPLA2), cytozolická PLA2 (cPLA2) a na kalciu nezávislá PLA2 

(iPLA2; Chakraborti, 2003), které se liší strukturou, buněčnou lokalizací, požadavkem 

vápenatých (Ca2+) iontů pro svou aktivitu a druhem aminokyselin ve svém aktivním 

centru (Dennis et al., 2011).  

Objasnění role jednotlivých PLA2 v signálních drahách vedoucích 

ke kardioprotekci a zjištění přesného mechanizmu jejich působení by bylo velkým 

přínosem pro prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. Ve své diplomové práci 
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jsem analyzovala změny jednotlivých PLA2 v myokardu potkana po adaptaci 

na chronickou hypoxii na proteinové úrovni. Dále jsem se zaměřila především na cPLA2α 

a některé signální proteiny, které se mohou za těchto podmínek podílet na její aktivaci. 

Diplomovou práci jsem vypracovala na Katedře buněčné biologie Přírodovědecké 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na Oddělení vývojové kardiologie ve Fyziologickém 

ústavu Akademie věd České republiky v Praze. Tato práce byla finančně zajištěna 

grantem GAČR P303/12/1162 – Interakce mezi dlouhodobými formami kardioprotekce 

vyvolané adaptací na chronickou hypoxii a pravidelnou fyzickou zátěží. 
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2 LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1 Ischemicko/reperfúzní poškození a kardioprotekce 

Mezi kardiovaskulární onemocnění, která jsou hlavní příčinou úmrtí ve vyspělých 

zemích světa včetně České republiky, patří především infarkt myokardu, dále 

ateroskleróza, hypertenze nebo srdeční arytmie. Proto se řada laboratoří zaměřuje 

na výzkum ochrany myokardu před ischemicko/reperfúzním (I/R) poškozením. 

Ischemie nastává např. při ucpání koronární tepny v důsledku aterosklerózy a projevuje 

se přerušením zásobení srdeční tkáně kyslíkem a živinami, ale také hromaděním 

odpadních produktů, což může vést k poškození myokardu (Hearse, 1990). Přestože je 

ischemie velice nebezpečná a pro přežití srdečních buněk je nezbytná reperfúze, dochází 

ve fázi reperfúze ještě k dalšímu poškození, mnohdy většímu než při ischemii samotné. 

Při reperfúzi se totiž tvoří reaktivní formy kyslíku (ROS) a dochází k aktivaci fosfolipáz, 

což má za následek poškození membrán, sníženou schopnost kontraktility a následný 

vznik arytmií (Piper et al., 1993). 

V dnešní době jsou známy různé způsoby aktivace endogenních protektivních 

drah – preconditioning (Murry et al., 1986), postconditioning (Zhao et al., 2003), tělesné 

cvičení (Powers et al., 2008) a adaptace na chronickou hypoxii (Kolář and Ošťádal, 

2004). Přestože nejúčinnější ochranou proti infarktu myokardu se zdá být 

preconditioning, který spočívá v krátkých fázích ischemie oddělených epizodami 

reperfúze před vlastním ischemickým atakem, jeho protektivní působení trvá pouze 

v řádech hodin až dní. Oproti tomu dlouhodobá adaptace na chronickou hypoxii může 

přetrvávat týdny až měsíce (Neckář et al., 2004) 
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2.2 Adaptace na chronickou hypoxii 

2.2.1 Rozdíl mezi hypoxií, ischemií, anoxií 

Hypoxie bývá definována jako nedostatečné zásobení tkáně kyslíkem, popřípadě 

celého organizmu. Často bývá tento pojem zaměňován s ischemií, která také způsobuje 

nižší dodávku kyslíku do myokardu. Rozdíl ale spočívá v tom, že při hypoxii není 

přerušen koronární průtok a myokard je i nadále zásobován substráty a je zbavován 

odpadních produktů. Při ischemii však dochází k ucpání koronární tepny, takže kromě 

kyslíku nejsou myokardu dodávány ani potřebné substráty pro správnou funkci 

metabolizmu. Navíc nejsou odváděny odpadní produkty metabolizmu (např. laktát), 

které se zde hromadí, v důsledku čehož dochází k poklesu pH. Ischemie tedy postihuje 

pouze oblast myokardu, kde došlo k neprůchodnosti koronární tepny, zatímco hypoxie 

působí na celý myokard (Ošťádal and Kolář, 2007). 

Dalším ischemii podobným stavem je anoxie, neboli úplná nepřítomnost kyslíku 

v srdeční tkáni. Při anoxii (stejně jako při ischemii) dochází k umírání kardiomyocytů 

v důsledku nedostatku kyslíku. V nedávné studii jsme publikovali, že odolnost myokardu 

proti I/R poškození po adaptaci na různé modely chronické hypoxie lze zkoumat 

použitím modelu anoxie/reoxygenace (A/R) na kardiomyocytech izolovaných 

z myokardu potkana (Neckář et al., 2013). 

 

2.2.2 Druhy hypoxie 

Hypoxii můžeme roztřídit podle různých kritérií. V závislosti na délce trvání se 

pak jedná o akutní a chronickou hypoxii. Zatímco podněty akutní hypoxie trvají v řádech 

několika minut až dní, u chronické hypoxie je to v řádech týdnů až let. 

Hypoxii je dále možné dělit podle příčiny jejího vzniku. Pokud je v arteriální krvi 

snížený parciální tlak kyslíku nebo je nízký obsah kyslíku ve vdechovaném vzduchu 

(např. při adaptaci na vysokou nadmořskou výšku), jedná se o hypoxemickou 

neboli systémovou hypoxii.  Při nedostatečném průtoku krve v části krevního řečiště 

způsobeném zúžením nebo dokonce ucpáním cév (např. při selhání srdce) mluvíme 

o ischemické neboli cirkulační hypoxii. U anemické hypoxie je snížena transportní 

kapacita krve pro kyslík v důsledku sníženého počtu erytrocytů nebo špatné funkce 

hemoglobinu (Ošťádal and Kolář, 2007). 
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2.2.3 Změny způsobené chronickou hypoxií 

Projevy chronické hypoxie mohou být fyziologické nebo patologické. 

Za fyziologický stav je považována hypoxie pouze u fetálního myokardu novorozenců 

anebo u myokardu lidí, kteří trvale žijí ve vysokých nadmořských výškách. 

Mezi patologické projevy hypoxie se řadí akutní infarkt myokardu, chronická ischemická 

choroba srdeční, hypertrofie především pravé komory myokardu, plicní hypertenze, 

polycytémie a další (Moret, 1980). 

Chronická hypoxie způsobuje změny především v kardiopulmonálním systému. 

Při adaptaci se zvyšuje aktivní povrch plic, plicní objem a difúzní kapacita pro výměnu 

plynů (Moret, 1980). Vliv chronické hypoxie má opačné účinky na systémový a plicní 

krevní oběh. V plicním oběhu dochází k vazokonstrikci a strukturální remodelaci, což 

vede k plicní hypertenzi a hypertrofii pravé komory myokardu. Naopak v systémovém 

oběhu se objevuje mírná vazodilatace (Ošťádal and Kolář, 2007). Chronická hypoxie také 

stimuluje angiogenezi (Semenza, 2004). Dalším projevem chronické hypoxie je 

polycytémie neboli zvýšení počtu erytrocytů. Důsledkem toho je i zvýšení koncentrace 

hemoglobinu, a tedy transportní kapacity krve pro kyslík. Polycytémie ale také zvyšuje 

hustotu krve, a tím i srdeční zátěž (Moret, 1980). 

K zásadním změnám dochází také v energetickém metabolizmu myokardu. 

Snižuje se syntéza ATP v důsledku změn v komplexech mitochondriálního dýchacího 

řetězce. Pro udržení potřebné hladiny ATP je snižována funkce některých na ATP 

závislých procesů, například funkce iontových pump a exprese proteinů (Hochachka and 

Lutz, 2001). Počet mitochondrií je sice zvýšený, ale jejich objem je menší (Nouette-

Gaulain et al., 2005). Dále je zvýšená kapacita pro anaerobní metabolizmus a je 

upřednostňován výběr substrátů s vyšší energetickou účinností, aby se snížilo množství 

spotřebovaného kyslíku (Ošťádal and Kolář, 2007). 

  

2.2.4 Experimentální modely chronické hypoxie 

Kardioprotektivní vliv chronické hypoxie na lidi žijící ve vysoké nadmořské výšce 

je znám již od 50. let 20. století, kdy u nich byl pozorován nižší výskyt 

infarktu myokardu. Jako dostatečně vysoká nadmořská výška, důležitá pro vznik 

kardioprotektivních účinků, je většinou označována nadmořská výška 3000 metrů 

(Hurtado, 1960). Ale v naší laboratoři bylo dokázáno, že již výška 1350 m. n. m. může 
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odolnost myokardu zvýšit (Kolář et al., 1988). Pro vznik a dlouhodobé působení 

kardioprotektivních účinků je však velice důležitý především protokol experimentu. 

Podle způsobu snížení obsahu kyslíku ve vzduchu se experimentální modely 

hypoxie dělí na hypobarický a normobarický. U hypobarického modelu dochází 

ke snížení atmosférického tlaku, a tím i ke snížení parciálního tlaku kyslíku ve vzduchu. 

Hypobarický model velice dobře simuluje podmínky ve vysoké nadmořské výšce. 

Nejčastěji se při těchto experimentech dosahuje nadmořské výšky 5000 až 7000 metrů 

(Ošťádal and Kolář, 2007). Normobarický model spočívá v zachování atmosférického 

tlaku, zatímco dochází ke snížení parciálního tlaku kyslíku ve vzduchu jeho odsátím. 

Například snížení obsahu kyslíku z 21 % na 10,5 % odpovídá nadmořské výšce přibližně 

5500 metrů (Neckář et al., 2013). 

Experimentální modely chronické hypoxie se také liší v délce trvání hypoxických 

epizod. Kontinuální model spočívá v nepřetržitém vystavení organizmu hypoxii. 

Při intermitentním modelu dochází ke střídání různě dlouhých hypoxických 

a normoxických epizod. U jednotlivých modelů se využívají různě dlouhé doby adaptace 

(Ošťádal and Kolář, 2007). 

 

2.2.5 Kardioprotektivní účinky chronické hypoxie 

Bylo zjištěno, že po adaptaci na chronickou hypoxii je myokard odolnější 

vůči zásadním projevům I/R poškození – snížení výskytu a závažnosti komorových 

arytmií, zlepšení obnovy postischemických kontraktilních funkcí myokardu a snížení 

rozsahu infarktu myokardu (Neckář et al., 2002b; Rafiee et al., 2002; Xie et al., 2005). 

Tyto kardioprotektivní účinky mohou přetrvávat týdny až měsíce (Neckář et al., 2004). 

Proto by adaptace na chronickou hypoxii a mechanizmy k ní vedoucí mohly přispět 

k terapeutickému využití v klinické praxi.   

Při adaptaci na chronickou hypoxii dochází ke zvýšení oxidačního stresu, který je 

zodpovědný za patologické projevy I/R poškození. Může však také aktivovat endogenní 

signální dráhy, které vedou ke kardioprotekci. Zvláště při mírnějších adaptacích 

(nadmořská výška okolo 5000 metrů) vzniká pouze mírný oxidační stres, který může 

nastartovat obranný mechanizmus srdce (Kolář and Ošťádal, 2004).  
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2.2.6 Mechanizmus kardioprotekce 

Přestože jsou kardioprotektivní účinky chronické hypoxie známy již více 

než 50 let, přesný mechanizmus působení nebyl doposud objasněn. Důvodem by mohlo 

být zapojení velkého množství proteinů ve více signalizačních drahách, a také používání 

různých experimentálních modelů. Doposud bylo prokázáno, že těchto drah se účastní 

ROS (Kolář et al., 2007), fosfatidylinozitol-3-kinázy a proteinkinázy B (PI3K/PKB; 

Ravingerová et al., 2007), proteinkinázy C (PKC; Hlaváčková et al., 2010; Rafiee et al., 

2002) mitochondriální draslíkové kanály závislé na ATP (mitoKATP; Neckář et al., 2002b) 

a opioidní receptory (Maslov et al., 2013). Jelikož se většina těchto komponent účastní 

také mechanizmu kardioprotekce u preconditioningu, je pravděpodobné, že budou mít 

tyto dva způsoby adaptace vedoucí ke kardioprotekci některé signální dráhy podobné 

nebo dokonce stejné (Neckář et al., 2002a). Pokud jde o chronickou hypoxii, zbývá zatím 

objasnit vzájemné vztahy mezi jednotlivými faktory, které se v signálních drahách 

zvýšené odolnosti myokardu uplatňují. Je pravděpodobné, že další výzkum ukáže 

na další dosud neobjasněné faktory celého mechanizmu endogenní kardioprotekce. 
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2.3 Fosfolipázy A2 (PLA2) 

Fosfolipázy A2 (PLA2; EC 3.1.1.4) patří do rodiny fosfolipáz, které štěpí 

membránové fosfolipidy na různých místech jejich molekuly (viz obrázek 1). Jsou 

důležité pro správnou funkci srdce, protože pomáhají udržovat integritu membrán, 

podílejí se na jejich opravě a navíc produkují různé druhy lipidových signálních molekul 

(Birts et al., 2010). 

 

Obrázek 1 – Místa štěpení na molekule fosfolipidu jednotlivými fosfolipázami. Zatímco fosfolipáza 

A1 (PLA1) odštěpuje mastnou kyselinu z prvního uhlíku glycerolu fosfolipidu, fosfolipáza A2 (PLA2) ji 

odštěpuje z druhého uhlíku. Fosfolipáza C (PLC) hydrolyzuje diesterovou vazbu mezi třetím 

uhlíkem glycerolu fosfolipidu a fosfátem. Za odštěpení báze z fosfolipidu je zodpovědná 

fosfolipáza D (PLD); PLA1 - fosfolipáza A1, PLA2 - fosfolipáza A2, PLC - fosfolipáza C, 

PLD - fosfolipáza D, X - báze v molekule fosfolipidu. Upraveno podle (Birts et al., 2010). 

 

PLA2 hydrolyzují nenasycené mastné kyseliny (FA) vázané na druhém uhlíku 

glycerolu fosfolipidů (Balboa and Balsinde, 2002). V srdci se vyskytují zástupci 

tří tříd PLA2: sekretorické PLA2 (sPLA2), na kalciu nezávislé PLA2 (iPLA2) a cytozolické 

PLA2 (cPLA2). Jednotlivé třídy PLA2 se od sebe liší svojí strukturou, lokalizací v buňce, 

druhem aminokyseliny v aktivním místě, způsobem aktivace a požadavkem vápenatých 

(Ca2+) iontů pro svoji aktivitu (Burke and Dennis, 2009b). 

 



19 

2.3.1 Sekretorické fosfolipázy A2 (sPLA2) 

sPLA2 byly poprvé objeveny v jedu kobry již na konci 19. století, ale savčí sPLA2 

byly objeveny mnohem později. sPLA2 se dělí do několika skupin, přičemž právě savčí 

sPLA2 jsou zařazeny ve skupinách GIB, GIIA, GIIC-F, GIII, GV, GX a GXII. V srdci se 

vyskytují zástupci sPLA2IIA, sPLA2V a sPLA2X. Jedná se o nízkomolekulární enzymy 

(14-18 kDa) působící extracelulárně. Pro svoji aktivaci vyžadují milimolární koncentraci 

Ca2+ iontů (Murakami and Kudo, 2002; Schaloske and Dennis, 2006).  

Přestože jednotlivé skupiny sPLA2 se od sebe liší svojí strukturou a v tomto 

ohledu jsou unikátní, mají velice konzervované některé domény. Lidská sPLA2IIA 

(14 kDa) je tvořena třemi dlouhými α-helixy a dvěmi rovnými β-listy označovanými 

jako β-křídla. Dále má vysoce konzervovanou smyčku vázající Ca2+ ionty a je specifická 

svým katalytickým místem s dvojicí His48-Asp99 v aktivním centru, čímž se liší od PLA2 

působících intracelulárně. Dále sPLA2 obsahují šest konzervovaných a obvykle také 

jeden až dva variabilní disulfidické můstky (Burke and Dennis, 2009b). 

Bylo prokázáno, že zvýšená hladina prozánětlivých cytokinů a ROS vznikajících 

během ischemie stimuluje expresi a následnou sekreci sPLA2 (viz obrázek 2, Yagami, 

2006). Mezi prozánětlivé cytokiny stimulující expresi sPLA2IIA patří především 

interleukin 1 (IL-1) a faktor nekrotizující nádory α (TNFα; Nakano et al., 1990). To vede 

k aktivaci transkripčních faktorů, například jaderného faktoru κB (NF-κB) nebo 

peroxizomálního proliferací aktivovaného receptoru γ (PPARγ), a následné expresi, 

sekreci a aktivaci sPLA2IIA (Alaoui-El-Azher et al., 2002; Couturier et al., 1999). Funkce 

sPLA2 je spojená především s následnou aktivací inducibilní cyklooxygenázy 2 (COX-2), 

která katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové (AA; 5,8,11,14-eikozatetraenová 

kyselina) odštěpené z fosfolipidů na eikozanoidy. Především se jedná o tvorbu 

prostaglandinů E2 (PGE2) a I2 (PGI2), které snižují velikost infarktu prostřednictvím 

aktivace mitoKATP, potlačením funkce prozánětlivých neutrofilů a snížením uvolňování 

Ca2+ iontů (Bolli et al., 2002). Bylo dokázáno, že sPLA2IIA a sPLA2V jsou ve svých 

funkcích vzájemně zastupitelné (Murakami et al., 1998). Dále bylo zjištěno, že ischemií 

aktivované sPLA2IIA a sPLA2V mohou nepřímo aktivovat cPLA2α, což probíhá 

prostřednictvím aktivace mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK) nebo PKC 

(Han et al., 2003; Kikawada et al., 2007). Co se týká konkrétních MAPK, bylo potvrzeno 

zapojení extracelulárních signálem regulovaných kináz 1 a 2 (ERK 1/2) v I/R poškození 

myokardu při interakci mezi sPLA2V a cPLA2α, nikoli však proteinu o molekulové 
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hmotnosti 38 kDa (p38; Yano et al., 2011). Studie také prokázala, že sPLA2V a cPLA2α 

mohou spolupracovat na produkci kardioprotektivních eikozanoidů, například PGE2 

(Shinohara et al., 1999). 

 

 

Obrázek 2 – Exprese sPLA2 a její úloha během ischemie. Při ischemii dochází ke zvýšení hladiny 

prozánětlivých cytokinů a reaktivních forem kyslíku (ROS), které podporují zvýšení exprese 

sekretorické fosfolipázy A2 (sPLA2) a její následnou sekreci. V přítomnosti Ca2+ iontů štěpí sPLA2 

fosfolipidy v plazmatické membráně. V důsledku toho je aktivována inducibilní cyklooxygenáza 2 

(COX-2), která z uvolněné kyseliny arachidonové (AA) dává vzniknout prozánětlivým 

eikozanoidům. Kromě toho jsou v důsledku poškození plazmatické membrány aktivovány také 

mitogenem aktivované proteinkinázy (MAPK) fosforylující cytozolickou fosfolipázu A2α (cPLA2α) 

a je zvýšena hladina Ca2+ iontů. Aktivovaná cPLA2α translokuje na membrány a odštěpuje AA 

z fosfolipidů membrán buněčných kompartmentů a prostřednictvím COX-2, ale také konstitutivní 

cyklooxygenázy 1 (COX-1) dává vzniknout prozánětlivým i protizánětlivým eikozanoidům; 

ROS – reaktivní formy kyslíku, sPLA2 – sekretorická fosfolipáza A2, AA – kyselina arachidonová, 

MAPK – mitogenem aktivované proteinkinázy, cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2α, COX-2 – 

cyklooxygenáza 2 (inducibilní), COX-1 – cyklooxygenáza 1 (konstitutivní), IL-1 – interleukin 1,  

TNFα – faktor nekrotizující nádory α,  NF-κB – jaderný faktor κB. (Upraveno podle (Yagami, 2006). 
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Jak je patrné z obrázku 2, sPLA2 se uplatňují v zánětlivých procesech a jsou 

exprimovány a uvolňovány lidskými prozánětlivými buňkami (Bomalaski et al., 1991). 

Úloha zánětu je velice důležitá při infarktu myokardu, kdy jsou buňky nejblíže oblasti 

akutního ohrožení poškozeny ireverzibilně a kolem této oblasti se nachází reverzibilně 

poškozené kardiomyocyty. Po obnovení krevního průtoku se molekuly sPLA2IIA 

dostávají k reverzibilně poškozeným buňkám, které dále poškozují štěpením 

jejich membránových fosfolipidů (van Dijk et al., 2009) a uvolněním dvacetiuhlíkatých 

FA – zejména AA jako prekurzoru dalších mediátorů zánětu (Boyanovsky and Webb, 

2009). Po poškození myokardu (např. ischemickém) dochází vlivem syntézy zánětlivých 

molekul k expresi sPLA2V, která se zde za normálních podmínek nevyskytuje. Nicméně 

po ischemii se zde sPLA2V účastní rozvoje apoptózy u reverzibilně poškozených 

kardiomyocytů (Ishikawa et al., 2005). V klinické praxi při infarktu myokardu je důležité 

zachránit právě ty buňky, které jsou poškozeny reverzibilně. Řada publikací poukázala 

na uplatnění sPLA2 při rozvoji aterosklerózy (Ivandic et al., 1999; Leitinger et al., 1999). 

Jelikož sPLA2 hydrolyzují oxidované lipidy v lipoproteinových částicích, a zvyšují tak 

akumulaci lipidů v arteriích. V lidských a myších aterosklerotických lézích byly 

detekovány sPLA2IIA, sPLA2V a sPLA2X (Bostrom et al., 2007; Hanasaki et al., 2002; 

Hurt-Camejo et al., 1997).  

Důležitou funkcí sPLA2 je jejich schopnost zabíjet bakterie (Chen et al., 2009) 

a viry (Fenard et al., 1999). Bylo např. prokázáno, že vysoká koncentrace sPLA2IIA 

v slzách působí antibakteriálně. Při experimentu v přítomnosti chelatačního činidla 

EGTA (kyselina etylenglykoltetraoctová) byla tato schopnost sPLA2 zcela zrušena 

(Harwig et al., 1995), protože funkce sPLA2 je závislá na koncentraci Ca2+ iontů. 

V membráně bakterií sPLA2IIA interaguje se záporně nabitými fosfolipidy 

(např. fosfatidylglycerol, fosfatidylserin nebo kardiolipin), a to především díky kladně 

nabitým doménám ve své struktuře. Zejména fosfatidylserin se v poškozených buňkách 

dostává ve větší míře do vnějšího listu cytoplazmatické membrány, kde z něho sPLA2IIA 

odštěpí FA, čímž urychlí vstup buňky do apoptózy (Pruzanski et al., 2005). V poslední 

době jsou sPLA2 studovány pro svoji důležitou roli v tumorigenezi. Zatím však není 

známo, jestli na nádory působí supresivně anebo naopak represivně. Vše ale nasvědčuje 

tomu, že jejich úloha je tkáňově specifická (Cai et al., 2013; Wang et al., 2013). 
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Pro studium funkce sPLA2 jsou využívány jejich inhibitory. Účinnými inhibitory se 

ukázaly být sulfoamidy a jejich deriváty. Například benzensulfoamid inhibuje sPLA2 tím, 

že je váže k membráně (Oinuma et al., 1991). Tyto inhibitory by mohly být využity 

především v léčbě a prevenci různých onemocnění. Proto byly zkoumány inhibitory 

Varespladib (LY315920) a metyl-Varespladib (LY333013), který se dostal až do třetí 

fáze testování v klinických studií zaměřených na jeho schopnost snížit riziko výskytu 

kardiovaskulárních onemocnění u lidí trpících akutním koronárním syndromem. 

Tato studie však byla ukončena kvůli nedostatečné účinnosti farmaka (Nicholls et al., 

2014). Nejspecifičtějším inhibitorem pro většinu savčích sPLA2 je v dnešní době hojně 

využívaný Indoxam (Oslund et al., 2008; Tanabe et al., 2011). 

 
 

2.3.2 Na kalciu nezávislé fosfolipázy A2 (iPLA2) 

Na kalciu nezávislá fosfolipáza A2 (iPLA2) se řadí do skupiny GVI. Patří sem šest 

podskupin a v každé je pouze jeden zástupce – GVIA (iPLA2β), GVIB (iPLA2γ), GVIC 

(iPLA2δ), GVID (iPLA2ε), GVIE (iPLA2ζ) a GVIF (iPLA2η). Většinou se jedná 

o vysokomolekulární enzymy o molekulové hmotnosti 85-146 kDa, ale jsou zde 

i výjimky s nižší molekulovou hmotností. Na rozdíl od ostatních PLA2 ke své aktivitě 

nepotřebují Ca2+ ionty. Právě iPLA2 je nejvíce zastoupenou fosfolipázou v lidském srdci, 

konkrétně se jedná o izoformy iPLA2β a iPLA2γ. Zatímco iPLA2β se nachází v cytozolu, 

iPLA2γ je nejčastěji navázána na membráně mitochondrií (Burke and Dennis, 2009b). 

iPLA2β má molekulární hmotnost přibližně 85 kDa. Ve své struktuře obsahuje 

katalytickou a regulační doménu. Pro její podobnost s proteinem patainem je katalytická 

doména nazývána také patainu podobná lipázová doména. Jedná se vlastně 

o α/β hydrolázovou doménu, na jejímž začátku je i Ser465, který je součástí aktivního 

místa tohoto enzymu. Zbytek enzymu tvoří regulační doména, která navíc obsahuje 

7 až 8 ankyrinových repetic v závislosti na sestřihové variantě proteinu (Tang et al., 

1997). iPLA2β má kromě fosfolipázové aktivity také lyzofosfolipázovou 

a transacylázovou aktivitu (Lio and Dennis, 1998).  

Oproti tomu iPLA2γ je enzym o molekulové hmotnosti přibližně 90 kDa, který 

ve své struktuře neobsahuje žádné ankyrinové repetice. Katalytická doména je také 

podobná patainu a v jejím aktivním místě je Ser483 (Tanaka et al., 2000). iPLA2γ vykazuje 
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nejen PLA2 aktivitu, ale i PLA1 a lyzofosfolipázovou aktivitu. Kromě toho má také nízkou 

specifitu pro hydrolýzu FA z fosfatidylcholinu (Mancuso et al., 2000). 

Katalytická aktivita iPLA2 je regulována hlavně ATP, kalmodulinem, ROS, PKC 

a štěpením kaspázami (Akiba and Sato, 2004; Dennis et al., 2011). iPLA2 je jedinou PLA2 

aktivovanou vazbou ATP. Děje se tak především v mitochondriích. Navázáním ATP dojde 

ke stabilizaci struktury iPLA2 a ochraně jejích cysteinových zbytků před působením ROS 

(Lio and Dennis, 1998). PLA2 totiž obsahují vysoké procento cysteinových zbytků 

ve své struktuře, které snadno podléhají oxidaci (Dennis et al., 2011). Přestože iPLA2 

ke své aktivaci ani translokaci na membrány nepotřebuje Ca2+ ionty, může jimi být 

nepřímo regulována. Vazba kalmodulinu na iPLA2 totiž způsobuje její inhibici. Jakmile 

dojde ke zvýšení koncentrace intracelulárního Ca2+, dochází k uvolnění vazby 

mezi kalmodulinem a iPLA2, čímž se enzym aktivuje. K tomu dochází např. při ischemii 

(Jenkins et al., 2001). Bylo také prokázáno, že aktivita iPLA2 je modulována ROS (Kinsey 

et al., 2007). Za fyziologických podmínek nevykazují iPLA2 selektivitu vůči konkrétním 

FA.  Bylo však zjištěno, že za ischemických podmínek poskytují iPLA2 zvýšené množství 

volných FA, mezi nimiž je i AA – prekurzor pro  syntézu eikozanoidů. Tím mohou iPLA2 

také přispívat k rozvoji zánětlivých procesů (Jenkins et al., 2009). Také PKC aktivují 

iPLA2 (Meyer et al., 2005; Steer et al., 2002). Lze předpokládat, že PKC mohou 

zprostředkovávat aktivaci iPLA2 v ischemickém myokardu (McHowat et al., 2000). 

Zvýšená aktivita iPLA2 při ischemii v srdeční tkáni (Cedars et al., 2009) může být také 

zapříčiněna působením kaspázy-3, která z iPLA2 odštěpuje část jejího N-konce, 

což zvyšuje aktivitu tohoto enzymu (Atsumi et al., 2000).  

Hlavní funkcí iPLA2 je udržování membránové homeostáze prostřednictvím 

remodelace membránových fosfolipidů poškozených peroxidací (Kinsey et al., 2008). 

iPLA2 totiž přednostně hydrolyzují peroxidované FA, ke kterým mají až 4x vyšší 

afinitu než k nepoškozeným FA (Balsinde and Dennis, 1997). iPLA2 fungují 

v tzv. deacylačně/reacylačním cyklu, označovaném také jako Landův cyklus 

(viz obrázek 3; Bankaitis, 2009). iPLA2 nejprve odstraní peroxidovanou FA z fosfolipidu 

za vzniku 2-lyzofosfolipidu, který je následně reacylován novou FA prostřednictvím 

acyltransferáz za spotřeby ATP (Balsinde et al., 1995). Nicméně za ischemických 

podmínek není v buňce dostatek ATP, a dochází tedy pouze k deacylaci membránových 

fosfolipidů. Za těchto podmínek mohou iPLA2 naopak poškozovat buněčné membrány, 

a směřovat tak kardiomyocyty k apoptóze (Pérez et al., 2004).  
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Obrázek 3 – Funkce iPLA2 v deacylačně/reacylačním cyklu. Pokud je fosfolipidová membrána 

poškozena peroxidací, je peroxidovaná mastná kyselina odstraněna na kalciu nezávislou 

fosfolipázou A2 (iPLA2). Vzniklý 2-lyzofosfolipid je následně prostřednictvím acyltransferázy 

reacylován novou mastnou kyselinou. Syntéza acyl-koenzymu A (CoA) vyžaduje CoA 

a adenozin-5-trifosfát (ATP); iPLA2 – na kalciu nezávislá fosfolipáza A2, CoA – koenzym A, 

ATP – adenozin-5-trifosfát. Upraveno podle (Bankaitis, 2009). 

 

Jak již bylo řečeno, v srdci se vyskytují dvě izoformy iPLA2 – iPLA2β a iPLA2γ. 

Bylo prokázáno, že inhibice iPLA2β během ischemie vedla ke snížení srdečních arytmií 

(Mancuso et al., 2003). Dojde-li k inhibici iPLA2β v ischemickém myokardu, zlepší se 

také přežívání kardiomyocytů a zmenší se oblasti poškozené infarktem myokardu 

(Williams and Gottlieb, 2002). Studie s iPLA2γ (Mancuso et al., 2007) ukázaly, že se 

u knock out myší pro tento enzym (iPLA2γ-/-) projevilo nedostatečné zásobení srdce 

kyslíkem. Bylo dokázáno, že těmto myším špatně fungoval komplex IV 

elektrontransportního řetězce v důsledku sníženého obsahu kardiolipinu ve vnitřní 

mitochondriální membráně (Mancuso et al., 2007). Jak bylo již dříve zjištěno, obsah 

kardiolipinu v membráně je úzce spojen se správnou funkcí komplexu IV (Gomez and 

Robinson, 1999). 
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Použitím specifických inhibitorů lze studovat funkce intracelulárních iPLA2. 

Prvními a doposud používanými inhibitory iPLA2 jsou arachidonyltrifluormetylketon 

(AACOCF3) a metylarachidonylfluorofosfonát (MAPF). Tyto inhibitory totiž 

ve své struktuře obsahují arachidonylový zbytek, který usnadňuje přístup k aktivnímu 

centru iPLA2. Oba tyto inhibitory však zároveň inhibují i cPLA2α, kvůli podobnosti 

jejich serinových zbytků v aktivním centru (Ackermann et al., 1995; Lio et al., 1996).  

V inhibičních studiích s iPLA2 je dnes hojně využíván ireverzibilní inhibitor 

bromenollakton (BEL), který je mnohem specifičtější než předchozí dva inhibitory, 

a který alkyluje cysteinové zbytky ve struktuře enzymu (Song et al., 2006). Jeho výhodou 

je, že se dá využít při velice nízkých koncentracích, které zároveň nemohou inhibovat 

další PLA2. Ačkoliv byl BEL používán v řadě studií zkoumajících funkci iPLA2β (Williams 

and Gottlieb, 2002), bylo zjištěno, že není příliš vhodný pro in vivo studie 

kvůli své cytotoxicitě (Balsinde and Dennis, 1996). Snahou vědců je najít selektivní 

inhibitory jak iPLA2β, tak iPLA2γ. V poslední době nejvíce studovaným selektivním 

inhibitorem iPLA2β je FKGK18 (1,1,1-trifluoro-6-(naftalen-2-yl)-hexan-2-on), sloučenina 

na bázi fluoroketonu. Na rozdíl od BEL není FKGK18 cytotoxický a mnohem účinněji 

inhibuje iPLA2β než iPLA2γ. Jeho využití při in vivo studiích by mohlo mít význam 

při výzkumu a následné léčbě zánětlivých, neurodegenerativních a kardiovaskulárních 

onemocnění (Ali et al., 2013; Hsu et al., 2013). 

 

 

2.3.3 Cytozolické fosfolipázy A2 (cPLA2) 

cPLA2 patří do skupiny GIV, která se dělí na šest podskupin – GIVA (cPLA2α), 

GIVB (cPLA2β), GIVC (cPLA2γ), GIVD (cPLA2δ), GIVE (cPLA2ε) a GIVF (cPLA2ζ). 

Nejznámější a nejstudovanější z nich je izoforma cPLA2α. Jde o intracelulární, 

vysokomolekulární protein o molekulové hmotnosti 85 kDa, který se skládá ze 749 

aminokyselin. Na rozdíl od iPLA2, ale stejně jako sPLA2, vyžaduje pro svou aktivaci 

Ca2+ ionty. Nikoliv však pro samotnou aktivitu, ale pouze pro translokaci na membrány. 

Navíc k její plné aktivaci je nutná fosforylace tohoto enzymu na serinových zbytcích. 

cPLA2α má kromě PLA2 také PLA1, lyzofosfolipázovou a transacylázovou aktivitu 

(Dennis et al., 2011).  
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Obrázek 4 – Struktura cPLA2α. V horní části obrázku se nachází schéma cytozolické fosfolipázy A2α 

(cPLA2α) a v dolní části je znázorněna struktura enzymu. Dále jsou zde vyznačena důležitá vazebná 

místa a jednotlivé domény enzymu cPLA2α. V N-terminální části se nachází C2 doména, která 

obsahuje smyčku vázající Ca2+ ionty zodpovědnou za translokaci na membránu. Také se zde 

nachází místo vazby pro ceramid-1-fosfát (C1P), který je potřeba ke zvýšení aktivity cPLA2α. 

Katalytická doména se nachází v C-terminální části a obsahuje aktivní místo tvořené 

dvojicí Ser228-Asp549. Dále se zde nachází oblast „víčka“, která je důležitá pro správnou vazbu 

fosfolipidu do aktivního místa enzymu. V katalytické doméně je také místo pro vazbu 

fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfátu (PIP2), který je potřebný ke zvýšení aktivity cPLA2α; 

cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2α, C1P – ceramid-1-fosfát, PIP2 – fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát. 

Upraveno podle (Burke and Dennis, 2009a). 

 

Strukturně se cPLA2α skládá z N-terminální C2 domény a C-terminální katalytické 

domény (viz obrázek 4, Burke and Dennis, 2009a). Ca2+ ionty se vážou na C2 doménu, 

čímž způsobí aktivaci a změnu lokalizace cPLA2α z cytozolu na fosfolipidovou dvojvrstvu 

(Burke et al., 2008) především plazmatické a jaderné membrány, ale i membrány jiných 

buněčných kompartmentů. Příkladem je mitochondriální membrána, membrána 

endoplazmatického retikula (ER) nebo Golgiho aparátu (Evans et al., 2001). Katalytická 
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doména bývá také nazývána α/β hydrolázová doména. Obsahuje aktivní místo tvořené 

dvojicí Ser228-Asp549 (Dessen et al., 1999), které je chráněno „víčkem“. Konformační 

změna aminokyselin z oblasti „víčka“ napomáhá vazbě fosfolipidu do aktivního centra 

enzymu (Burke et al., 2008). Teprve po navázání dvou Ca2+ iontů do C2 domény enzymu 

dochází k vazbě cPLA2α na fosfolipidovou membránu (Perisic et al., 1999). Po navázání 

C2 domény na fosfolipid dochází v důsledku elektrostatických a hydrofobních interakcí 

mezi katalytickou doménou cPLA2α a fosfolipidovou membránou k upevnění vazby. 

V důsledku toho dochází ke konformační změně oblasti „víčka“, která doposud bránila 

navázání fosfolipidu do aktivního místa. Následně se fosfolipid naváže do aktivního 

místa enzymu, kde je odštěpena FA (Burke et al., 2008). 

V katalytické doméně cPLA2α jsou tři fosforylovatelné serinové zbytky, které 

slouží k plné aktivaci tohoto enzymu, a to prostřednictvím MAPK (např. ERK 1/2, 

p38) na Ser505, Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinázy II (CaMKII) na Ser515 

a MAPK-interagující kinázy (MnK) nebo PKC na Ser727 (viz obrázek 5; Linkous and 

Yazlovitskaya, 2010). Až několikrát zvyšuje aktivitu cPLA2α duální fosforylace jednak 

PKC a jednak MAPK (Dennis et al., 2011). PKCα fosforyluje Ser727 v molekule cPLA2α, 

a zároveň fosforyluje ERK 1/2 (Nemenoff et al., 1993) a p38 (Zhang et al., 2007), které 

tímto také aktivuje. Aktivní MAPK mohou následně fosforylovat cPLA2α na Ser505 (Lin et 

al., 1993). Fosforylace na Ser515 zprostředkovaná CaMKII je významná zejména v cévách 

(Fatima et al., 2003), kde pomáhá k aktivaci a translokaci cPLA2α na jadernou 

membránu buněk hladkého svalstva (Muthalif et al., 2001).  

Modulaci aktivity cPLA2α iniciují také vazby lipidových druhých poslů, 

např. ceramid-1-fosfátu (C1P; Stahelin et al., 2007) a fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfátu 

(PIP2; Mosior et al., 1998). Jejich navázáním může dojít k optimální změně konformace 

cPLA2α, a tak ke zvýšení její aktivity. Navíc vazba PIP2 může vést k translokaci cPLA2α 

na membránu, a to nezávisle na koncentraci Ca2+ iontů (Das and Cho, 2002). 
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Obrázek 5 – Aktivace enzymu cPLA2α. Vazba dvou Ca2+ iontů do C2 domény iniciuje aktivaci 

a translokaci cytozolické fosfolipázy A2α (cPLA2α) na membránu. Následné fosforylace tří klíčových 

serinových zbytků v katalytické doméně slouží k plné aktivaci cPLA2α. Konkrétně se jedná 

o fosforylace zprostředkované mitogenem aktivovanými proteinkinázami (MAPK) na Ser505, 

např. extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2 (ERK 1/2) nebo protein o molekulové 

hmotnosti 38 kDa (p38), Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinázou II (CaMKII) na Ser515 

a MAPK-interagující kinázou (MnK) nebo proteinkinázou C (PKC) na Ser727. Ser228 je součástí 

aktivního místa enzymu; cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2α, MAPK – mitogenem aktivované 

proteinkinázy, ERK 1/2 – extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2, p38 – protein 

o molekulové hmotnosti 38 kDa, CaMKII – Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkináza II, 

MnK – MAPK-interagující kináza, PKC – proteinkináza C, P – fosfát. Upraveno podle (Linkous and 

Yazlovitskaya, 2010).  

 

Izoforma cPLA2α preferenčně hydrolyzuje dvacetiuhlíkaté acylové zbytky, které 

mají dvojnou vazbu v blízkosti štěpené esterové vazby – nejlépe na pátém uhlíku, jako je 

tomu u AA. Navíc aktivitu cPLA2α lépe stimuluje více dvojných vazeb v acylovém řetězci 

(Hanel et al., 1993). Nejdůležitějším hydrolytickým produktem působení cPLA2α je AA, 

která je sama významnou signální molekulou. Např. vazbou AA na mitochondriální 

draslíkové kanály aktivované vápníkem (BKCa kanály) dochází k jejich aktivaci. Kromě 

toho je také prekurzorem pro syntézu prostanoidů, leukotrienů a epoxytrienových 
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kyselin (Dennis, 2000). cPLA2α může také štěpit z molekuly fosfolipidu 

n-3 polynenasycené FA, které jsou prekurzorem protektivních eikozanoidů 

a dokozanoidů (Mozaffarian and Wu, 2011).  

Přestože řada studií poukázala na poškozující účinky cPLA2α, jiné naopak 

naznačují její protektivní úlohu. Zatímco studie na mozkové a plicní tkáni ukazují pouze 

poškozující účinky působení cPLA2α (Bonventre et al., 1997; Nagase et al., 2000), existují 

práce, které prokazují protektivní účinky tohoto enzymu v srdci (Kerkelä et al., 2011). 

Zdá se tedy, že by její funkce mohla být tkáňově specifická. Na myším modelu (in vivo) 

s delecí genu pro cPLA2α (cPLA2α-/-) bylo prokázáno, že absence cPLA2α v mozku má 

protektivní účinky (Bonventre et al., 1997). Poškozující role cPLA2α v mozku je 

spojována především s I/R poškozením, proto se předpokládalo, že cPLA2α má stejné 

účinky také v srdci. Nedávná studie na tomto myším modelu však prokázala, že účinky 

I/R poškození v myokardu byly u cPLA2α-/- myší výrazně horší v porovnání s kontrolami 

s funkčním genem pro cPLA2α (Kerkelä et al., 2011). Žádná studie však zatím 

nepotvrdila protektivní úlohu cPLA2α při ischemii (in vitro) na kardiomyocytech, 

přestože byly použity různé metody i různě specifické inhibitory cPLA2α (Engelbrecht 

and Ellis, 2007; Kerkelä et al., 2011; Winstead et al., 2005). 

Ke studiu funkce a biologických účinků cPLA2α jsou hojně využívány inhibitory. 

Jak již bylo řečeno dříve, inhibitory AACOCF3 a  MAPF nejsou zcela specifické, protože 

inhibují nejen cPLA2, ale také iPLA2 (Ackermann et al., 1995; Lio et al., 1996). Navíc 

AACOCF3 je také inhibitorem cyklooxygenázy (COX), která katalyzuje přeměnu volné AA 

na eikozanoidy (Leis and Windischhofer, 2008). Proto jsou neustále vyvíjeny další 

sloučeniny, které by specificky inhibovaly pouze cPLA2α (Burke et al., 2009). Jednou 

z nich je i pyrofenon, sloučenina na bázi pyrolu (Seno et al., 2001). Bylo zjištěno, že nemá 

vliv na další PLA2 a účinně inhibuje cPLA2α již při velice nízkých koncentracích (Ono et 

al., 2002). Navíc v řadě studií se savčími buňkami byl používán jako účinný inhibitor 

uvolňování AA působením cPLA2α (Ghomashchi et al., 2001). Na druhou stranu nemůže 

být kvůli svým chemickým vlastnostem rozvíjen jako terapeutický lék pro léčbu chorob 

(McKew et al., 2008). 
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2.4 Potenciální signální dráha kardioprotekce zahrnující cPLA2α 

Jak již bylo uvedeno dříve, během hypoxie dochází k tvorbě ROS, které mohou mít 

jednak poškozující účinky, zejména při oxidaci buněčných membrán následované 

buněčnou smrtí a jednak protektivní účinky prostřednictvím iniciace různých 

endogenních signálních drah vedoucích ke kardioprotekci (Ošťádal and Kolář, 2007). 

Protektivní role cPLA2α zatím nebyla zcela objasněna. Postupně ale dochází 

k odhalování signálních molekul ovlivňujících cPLA2α, které by mohly přispět 

k objasnění signální dráhy kardioprotektivního účinku chronické hypoxie 

(viz obrázek 6). Na začátku signální dráhy je vazba ligandu (např. hormonu) 

na receptor spřažený s trimerními Gq proteiny. Po jeho aktivaci dochází k disociaci 

trimerních Gq proteinů na podjednotky Gβ/γ a Gα, přičemž Gα zůstává pevně spojena 

s plazmatickou membránou, kde aktivuje další molekuly, např. fosfolipázu C (PLC). 

PLC štěpí fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát z membránových fosfolipidů na dva významné 

druhé posly – inozitol-1,4,5-trifosfát (IP3) a 1,2-diacylglycerol (DAG). IP3 se následně 

váže na Ca2+ kanály na membráně ER, způsobí jejich otevření a uvolnění Ca2+ iontů 

do cytozolu. DAG zůstává navázaný na membráně. Pokud se v jeho blízkosti vyskytuje 

PKCα, DAG způsobí její translokaci a aktivaci. Po aktivaci PKCα a v důsledku zvýšené 

koncentrace intracelulárních Ca2+ iontů dochází k translokaci cPLA2α na membránu 

a její následné aktivaci. PKCα také fosforyluje MAPK – ERK 1/2 nebo p38 – které posléze 

fosforylují cPLA2α, čímž mnohonásobně zvýší aktivitu cPLA2α. Aktivovaná cPLA2α 

hydrolyzuje AA z membránových fosfolipidů, a iniciuje tak nejen tvorbu eikozanoidů 

(např. kardioprotektvního PGE2; Shinohara et al., 1999), ale i aktivaci např. BKCa, jež byla 

již dříve prokázána jako kardioprotektivní (Xu et al., 2002).  
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Obrázek 6 – Signální dráha aktivace cPLA2α prostřednictvím PKCα a MAPK. Adrenalin se naváže 

na receptor spřažený s trimerními G proteiny a dojde k odpojení podjednotky Gα, která aktivuje 

fosfolipázu C (PLC). Aktivní PLC štěpí membránový fosfatidylinozitol-4,5-bisfosfát              

na inozitol-1,4,5-trifosfát (IP3) a 1,2-diacylglycerol (DAG). IP3 se naváže na Ca2+ kanály 

na membráně endoplazmatického retikula a způsobí jejich otevření, přičemž dojde k uvolnění 

Ca2+ iontů do cytozolu. Zvýšená koncentrace Ca2+ iontů v cytozolu způsobí translokaci cytozolické 

fosfolipázy A2α (cPLA2α) na membránu. DAG zůstává navázaný na membráně a způsobí translokaci 

a aktivaci proteinkinázy Cα (PKCα), která fosforylací aktivuje mitogenem aktivované proteinkinázy 

(MAPK). PKCα a MAPK poté fosforylují cPLA2α, čímž mnohonásobně zvýší její aktivitu. 

Takto aktivovaná cPLA2α odštěpuje kyselinu arachidonovou (AA) z membránových fosfolipidů, 

a spouští tak prostřednictvím cyklooxygenázy (COX) tvorbu eikozanoidů; PLC – fosfolipáza C, 

IP3 – inozitol-1,4,5-trifosfát, DAG – 1,2-diacylglycerol, cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2α, 

PKCα – proteinkináza Cα, MAPK – mitogenem aktivované proteinkinázy, AA – kyselina 

arachidonová, COX – cyklooxygenáza, GDP – guanozindifosfát, GTP – guanozintrifosfát, P – fosfát. 

Upraveno podle (Billington and Penn, 2003). 
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3 CÍLE PRÁCE 

 Analyzovat jednotlivé PLA2 (sPLA2, iPLA2, cPLA2) v myokardu levé komory (LV) 

potkana po adaptaci na kontinuální normobarickou hypoxii (CNH) na úrovni 

proteinů. 

 

 Stanovit změny v myokardu LV potkana po adaptaci na CNH u signálních 

proteinů, které se podílejí na aktivaci cPLA2α (PKCα, ERK 1/2, p38 a jejich 

fosforylované formy) v porovnání s normoxickými kontrolami. 

 

 Ověřit poškozující účinky anoxie a následné reoxygenace na kardiomyocytech 

izolovaných z myokardů LV a pravé komory (RV) normoxických potkanů. 

 

 Potvrdit kardioprotektivní účinky CNH na kardiomyocytech izolovaných 

z myokardu LV potkana po vystavení anoxii/reoxygenaci. 

 

 Zjistit potenciální úlohu cPLA2α v kardioprotekci s využitím jejího specifického 

inhibitoru pyrofenonu na kardiomyocytech izolovaných z myokardu LV 

normoxických a na CNH adaptovaných potkanů. 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Chemikálie 

Použité chemikálie včetně jejich výrobců jsou uvedeny v tabulce 1. 

V připravovaných roztocích byly chemikálie rozpouštěny v redestilované vodě, 

pokud není uvedeno jinak. 

 

Tabulka 1 – Použité chemikálie 

výrobce chemikálie 

BIO-RAD BSA (hovězí sérový albumin) standard o koncentraci 2 mg/ml, 
kaleidoskopický standard (Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ 
Standard), nízkomolekulární standard (Prestained SDS-PAGE Standard) 

Cayman pyrofenon 

Fluka NaCN (kyanid sodný), TEMED (N, N, N´, N´-tetrametyletylendiamin), 
trypanová modř 

Lach-Ner CH3OH (metanol), HCl (kyselina chlorovodíková), sacharóza 

Lachema MgCl2.6H2O (hexahydrát chloridu hořečnatého), NaF (fluorid sodný), 
persíran amonný 

Laktino sušené mléko 

PENTA CaCl2 (chlorid vápenatý), glukóza, glycerol, KCl (chlorid draselný),          
KH2PO4 (dihydrogenfosforečnan draselný), MgSO4 (síran hořečnatý), 
Na2HPO4 (hydrogenfosforečnan sodný), NaCl (chlorid sodný),                
NaHCO3 (hydrogenuhličitan sodný) 

Sigma-Aldrich 2-DOG (2-deoxyglukóza), 30% akrylamid/bis-akrylamid, aprotinin,                                
β-merkaptoetanol, bromfenolová modř, činidlo Bradfordové,                 
DMSO (dimetylsulfoxid), EDTA (kyselina etylendiamintetraoctová),          
EGTA (kyselina etylenglykoltetraoctová), glycerol-3-fosfát, glycin,            
HEPES (4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazin-etansulfonová kyselina), 
leupeptin, močovina, Na3VO4 (ortovanadát sodný), PMSF 
(fenylmetylsulfonylfluorid), proteáza (typ XIV),  
SDS (dodecylsulfát sodný), Triton X-100, Tween 20 

STANBIO Stanbio LDH Liqui-UV® Procedure No. 2940 

ThermoScientific vyvolávací roztoky (SuperSignal® West Dura Extended Duration 
Substrate) 

USB corporation Tris ((tris(hydroxymetyl)aminometan) 

Worthington kolagenáza (typ 2, Clostridium histoliticum) 

ZENTIVA heparin 
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4.2 Laboratorní zvířata 

K experimentům byli použiti dospělí samci laboratorního potkana kmene Wistar, 

konkrétně od firmy Charles River. Potkani měli neomezený přístup k pitné vodě 

a standardní laboratorní stravě. Byli chováni v režimu 12 hodin světlo a 12 hodin tma 

(světlo od 5 hodin ráno). Všechny experimenty probíhaly v souladu s „Vyhláškou 

o chovu a využití pokusných zvířat (311/1997 Sb.)“ a byly schváleny Etickou komisí 

Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky. 

 

4.3 Experimentální model chronické hypoxie 

Jako experimentální model chronické hypoxie byla použita kontinuální 

normobarická hypoxie (CNH).  Laboratorní zvířata byla rozdělena do dvou skupin: 

CNH a normoxie.   

Model CNH spočíval v nepřetržitém třítýdenním vystavení zvířat podmínkám 

normobarické hypoxie. Tlak v komoře byl standardní, tj. 99 kPa, ale obsah kyslíku byl 

snížen pomocí generátorů hypoxie (Everest Summit; Hypoxico Inc., NY, USA) 

na hodnotu 10,5 %, což přibližně odpovídalo nadmořské výšce 5500 metrů nad mořem. 

Během adaptace v normobarické komoře byla teplota vnější ventilací regulována 

mezi hodnotami 21 až 23 °C a byla zajištěna cirkulace vzduchu. 

Normoxické kontroly byly po dobu tří týdnů chovány v běžných normoxických 

podmínkách. Atmosférický tlak zde odpovídal nadmořské výšce 200 metrů nad mořem, 

obsah kyslíku byl 21 % a okolní teplota se pohybovala v rozmezí 21 až 23 °C. 

 

4.4 Odběr tkáně k analýzám 

Způsob odběru srdeční tkáně se odvíjel od jejího dalšího zpracování. 

Pro stanovení relativního množství proteinů byli potkani den po dokončení adaptace 

usmrceni cervikální dislokací, srdce bylo vyjmuto a omyto vychlazeným fyziologickým 

roztokem. Následně bylo rozděleno na levou komoru (LV), pravou komoru (RV) 

a septum. Jednotlivé části srdce byly zváženy a zamraženy v tekutém dusíku až do jejich 

použití. Pro izolaci kardiomyocytů byli potkani den po dokončení adaptace nejdříve 

heparizováni a cca po 10 minutách byli usmrceni cervikální dislokací. Srdce bylo 

odebráno a okamžitě využito k pokusům.  
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4.5 Stanovení relativního množství proteinů  

4.5.1 Homogenizace srdeční tkáně 

Tkáň byla homogenizována upravenou metodou podle Strassera et al. (Strasser et 

al., 1999) a Gu a Bishopa (Gu and Bishop, 1994). Pro zajištění stability vzorků 

při stanovení relativního množství proteinů a jejich fosforylovaných forem bylo potřeba 

inhibovat proteázy a fosfatázy. K tomu byl připraven vhodný homogenizační pufr 

(složení viz tabulka 2), který obsahoval inhibitory proteáz – PMSF 

(fenylmetylsulfonylfluorid), leupeptin, aprotinin; a inhibitor fosfatáz – aktivovaný 

ortovanadát sodný (Na3VO4). Pro jeho aktivaci bylo nejprve potřeba připravit bezbarvý 

zásobní roztok Na3VO4 o koncentraci 0,2 M. Po úpravě pH na hodnotu 10 zásobní roztok 

Na3VO4 zežloutl. Následně byl roztok zahříván, dokud se opět neodbarvil.  

 

Tabulka 2 – Složení homogenizačního pufru pro stanovení relativního množství proteinů  

chemikálie koncentrace [mM] 

Tris 12,5 

EGTA 2,5 

EDTA 1 

sacharóza 250 

NaF 100 

glycerol-3-fosfát  10 

β-merkaptoetanol 6 

pH upravit na 7,5 

PMSF (rozpuštěný ve 100 µl acetonu) 0,3 

Na3VO4 0,1 

leupeptin 0,2 

aprotinin 0,02 

Tris – tris(hydroxymetyl)aminometan, EGTA – kyselina etylenglykoltetraoctová, EDTA – kyselina 

etylendiamintetraoctová, NaF – fluorid sodný, PMSF – fenylmetylsulfonylfluorid, Na3VO4 – 

ortovanadát sodný 
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Hluboce zamražená LV o známé hmotnosti byla vložena do vychlazené třecí 

misky s tekutým dusíkem a rozdrcena tloučkem na jemný prášek. Ten byl poté přenesen 

do zkumavky se skleněnými homogenizačními kuličkami o průměru 1,7 až 2,1 mm 

a k němu byl přidán vychlazený homogenizační pufr (osminásobek hmotnosti tkáně). 

Tato směs byla po dobu 10 minut homogenizována na kuličkovém homogenizátoru 

Retsch MM200 při frekvenci 30 Hz. Vzniklý homogenát byl následně rozpipetován 

do zkumavek pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorcích a také pro stanovení 

relativního množství proteinů pomocí metody Western blot. 

 

4.5.2 Stanovení koncentrace proteinů 

Pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorcích byla použita metoda 

podle Bradfordové (Bradford, 1976). Tato metoda spočívá v navázání modrého barviva 

(Coomassie Brilliant Blue) na proteiny obsažené ve zkoumaném vzorku. Barvivo se váže 

na aromatické a bazické aminokyseliny, především na arginin, což zapříčiní 

jeho stabilizaci a změnu zabarvení (z hnědé barvy na modrou), která se měří při vlnové 

délce 595 nm (Stoscheck, 1990).  

Pro vytvoření kalibrační křivky byla připravena kalibrační řada s rostoucí 

koncentrací proteinů (c = 25, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000 μg/μl). Jako standard byl 

použit roztok hovězího sérového albuminu (BSA) o koncentraci 2 mg/ml. Na destičku 

s 96 jamkami bylo pipetováno 10 μl blanku (c = 0 μg/μl) a jednotlivých standardů 

z připravené kalibrační řady. Do každé jamky bylo přidáno 250 μl činidla Bradfordové. 

Vše bylo inkubováno 10 minut při laboratorní teplotě. Poté byla změřena absorbance 

v analyzovaných jamkách při vlnové délce 595 nm na přístroji TECAN Infinite M200PRO 

a pomocí programu Microsoft Office Excel 2007 byla sestrojena kalibrační křivka 

(viz graf 1). 

Vzorky určené ke stanovení koncentrace proteinů byly empiricky naředěny tak, 

aby změřená absorbance odpovídala absorbanci kalibrační křivky v rozmezí koncentrací 

200 až 800 μg/μl. Na destičku bylo pipetováno 10 μl každého naředěného vzorku a opět 

bylo přidáno 250 μl činidla Bradfordové. Po desetiminutové inkubaci byla změřena 

absorbance, od které byl následně odečten blank (pozadí). Koncentrace proteinů 

ve vzorcích byla odečtena z kalibrační křivky. Všechny absorbance byly měřeny 

v tripletu a každé měření bylo prováděno minimálně šestkrát. 
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Graf 1 – Kalibrační křivka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 Polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS-PAGE) 

K rozdělení proteinů podle jejich molekulové hmotnosti byla využita metoda 

polyakrylamidové gelové elektroforézy za přítomnosti dodecylsulfátu sodného 

(SDS-PAGE). Parametry metody byly upraveny podle Ogity a Markerta (Ogita and 

Markert, 1979) s využitím aparatury Mini-PROTEAN® 3 Cell od firmy Bio-Rad. 

Parametry elektroforézy používané pro jednotlivé proteiny jsou shrnuty v tabulce 3. 

Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (GAPDH) byla použita jako vztažná kontrola 

(houkeeping protein), která se v srdeční tkáni nemění (Kim et al., 2014). 
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Tabulka 3 – Parametry elektroforézy používané pro jednotlivé proteiny 

protein dělící gel 
nanáška  

[µg proteinu] 
proud 

[mA/gel] 
kontrola 

sPLA2IIA 15% 60 30 Western ready control 

iPLA2 10% 20 25 - 

cPLA2α 10% 60 25 - 

p-cPLA2α 10% 60 25 - 

PKCα 8% 10 20 mozek 

p-PKCα 8% 10 20 mozek 

ERK 1/2 12% 20 30 mozek 

p-ERK 1/2 12% 20 30 mozek 

p38 12% 20 30 mozek 

p-p38 12% 20 30 mozek 

GAPDH 12% 5 30 - 

sPLA2IIA – sekretorická fosfolipáza A2 IIA, iPLA2 – na kalciu nezávislá fosfolipáza A2,                 

cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2 α, p-cPLA2α – fosforylovaná forma cPLA2α (Ser505),                 

PKCα – proteinkináza Cα, p-PKCα – fosforylovaná forma proteinkinázy Cα (Ser657),                          

ERK 1/2 – mitogenem aktivované proteinkinázy (extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2), 

p-ERK 1/2 – fosforylovaná forma ERK 1/2 (Thr202/Tyr204), p38 – mitogenem aktivovaná 

proteinkináza (protein o molekulové hmotnosti 38 kDa), p-p38 – fosforylovaná forma p38 

(Thr180/Tyr182), GAPDH - glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (houkeeping protein) 

 

Nejprve byly připraveny zásobní roztoky (viz tabulka 4). Dále byl připraven dělící 

gel (složení viz tabulka 5), který byl nalit do prostoru mezi skly aparatury cca 2 cm 

pod horní okraj a byl převrstven redestilovanou vodou. Po dokončení polymerace gelu 

(obvykle 40-60 minut) byl připraven zaostřovací gel (složení viz tabulka 5). 

Po odstranění redestilované vody určené k převrstvení dělícího gelu byl nalit 

zaostřovací gel, do kterého byl zasazen hřebínek na vytvoření nanášecích jamek. Doba 

polymerace zaostřovacího gelu činila obvykle 20-30 minut. 

Příprava vzorků (včetně kontrol) probíhala během polymerace gelů. Vzorky byly 

nejprve naředěny empiricky zjištěným množstvím vzorkového pufru (složení 

viz tabulka 3) tak, aby byla získána požadovaná nanáška daného proteinu. Poté byly 

vzorky řádně promíchány a povařeny v termobloku 3 minuty při 100 ˚C. Následně byly 

vzorky centrifugovány 30 sekund při 8000 g. 
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Tabulka 4 – Složení a postup přípravy zásobních roztoků pro SDS-PAGE 

roztok složení 

Tris (pH = 6,8) 
6,05 g Tris rozpustit v cca 30 ml, upravit pH na 6,8, doplnit do 100 ml, 
zfiltrovat, přidat 0,4 g SDS 

Tris (pH = 8,8) 
45,5 g Tris rozpustit v cca 150 ml, upravit pH na 8,8, doplnit do 250 ml, 
zfiltrovat, přidat 1 g SDS 

persíran amonný 75 mg persíranu amonného rozpustit v 750 µl redestilované vody 

vzorkový pufr 
0,91 g Tris a 2,5 g SDS rozpustit v cca 20 ml, přidat 3,25 ml glycerolu a 
0,32 ml β-merkaptoetanolu, upravit pH na 6,8, přidat 0,05 g 
bromfenolové modři, doplnit do 25 ml 

elektrodový pufr 
15,1 g Tris, 72 g glycinu a 5 g SDS rozpustit a doplnit do 1 l;  
používá se 5x ředěný 

nízkomolekulární 
standard 

Prestained SDS-PAGE Standard rozpustit ve 2,5 ml 8M močoviny, 
zředit 0,5 ml vzorkového pufru, rozpipetovat po 20 µl, skladovat       
při -40 ˚C (před použitím 3 minuty povařit, dále skladovat ve 4 ˚C) 

transferový pufr 
3,035 g Tris, 14,415 g glycinu a 200 ml CH3OH rozpustit v cca 600 ml, 
doplnit do 1 litru 

pufr TTBS 
12,1 g Tris a 146,1 g NaCl rozpustit v cca 700 ml, upravit pH na 7,5, 
zfiltrovat, za neustálého míchání přidat 5 ml Tween 20, doplnit 
do 1 litru; používá se 5x ředěný 

blokovací roztok 
2,5 g sušeného mléka rozpustit v 50 ml zředěného pufru TTBS  
(množství pro 1 membránu) 

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny roztoky ředěny redestilovanou vodou; Tris – 

tris(hydroxymetyl)aminometan, SDS – dodecylsulfát sodný, CH3OH – metanol, NaCl – chlorid sodný, 

TTBS – fyziologický roztok pufrovaný Tris s Tweenem 20 

 

 

Tabulka 5 – Složení použitých dělících gelů a zaostřovacího gelu pro SDS-PAGE 

dělící gel 8% 10% 12% 15%  zaostřovací gel 4% 

akrylamid 2,66 ml 3,32 ml 3,98 ml 3,75 ml  akrylamid 0,65 ml 

Tris (pH = 8,8) 2,49 ml 2,49 ml 2,49 ml 1,875 ml  Tris (pH = 6,8) 1,25 ml 

redestilovaná 
voda 

4,81 ml 4,15 ml 3,49 ml 1,875 ml 
 

redestilovaná 
voda 

3,05 ml 

TEMED 70 µl 70 µl 70 µl 50 µl  TEMED 50 µl 

persíran amonný 7 µl 7 µl 7 µl 5 µl  persíran amonný 5 µl 

Pro přípravu gelů byly použity komerční a připravené zásobní roztoky (viz tabulky 1 a 4); 

Tris – tris(hydroxymetyl)aminometan, TEMED – N, N, N´, N´-tetrametyletylendiamin 
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Po složení aparatury na elektroforézu byl do elektroforetické vany nalit 

elektrodový pufr (složení viz tabulka 4) tak, aby byla skla s gely ponořena. Vzorky byly 

naneseny do jamek vytvořených v zaostřovacím gelu. Každý vzorek byl 

před pipetováním řádně promíchán a mezi jednotlivými vzorky byla špička 

3x propláchnuta redestilovanou vodou. 

Po dokončení elektroforézy byly gely vyjmuty z prostoru mezi skly, zaostřovací 

gel byl odstraněn a dělící gel byl inkubován cca 5 minut v transferovém pufru. 

 

 

4.5.4 Western blot  

Elektropřenos proteinů z gelu na nitrocelulózovou membránu byl prováděn 

podle metody Towbina et al. (Towbin et al., 1979) v aparatuře AmershamTM. Všechny 

komponenty aparatury byly minimálně 5 minut před přenosem ponořeny 

do transferového pufru (složení viz tabulka 4), a poté byly poskládány v následujícím 

pořadí: kazeta (černá), polštářek, papír (QuickDrawTM), gel, nitrocelulózová membrána 

(Amersham HybondTM-C), papír (QuickDrawTM), polštářek, kazeta (červená). Takto 

vytvořené „sendviče“ byly upevněny gumičkami, vloženy do vany pro elektropřenos 

a zality transferovým pufrem. Během elektropřenosu byla celá aparatura chlazena 

v ledové lázni. Elektropřenos probíhal 1 hodinu při hodnotě proudu 350 mA.  

Po skončení elektropřenosu byly membrány vyjmuty z aparatury a vloženy 

do roztoku TTBS (složení viz tabulka 4). 
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4.5.5 Imunodetekce analyzovaných proteinů 

Nepřímá imunodetekce je dvoustupňová metoda – nejprve je specifická primární 

protilátka navázána na analyzovaný protein a následně je na primární protilátku 

navázána sekundární protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou. Ke zviditelnění 

proteinu se používá metoda zesílené chemiluminiscence. Reakcí peroxidázy 

s peroxidem vodíku a luminolem dochází ke zviditelnění analyzovaného proteinu 

na autoradiografický film. Imunodetekce byla prováděna dle instrukcí firmy 

AmershamTM (GE Healthcare, 2009).  

Inkubace a promývání membrán probíhalo v plastových krabičkách za stálého 

míchání na laboratorní kývačce. Membrány byly přeneseny do blokovacího roztoku 

(složení viz tabulka 4) a inkubovány po dobu 1 hodiny. Poté byly membrány promývány 

3x po 5 minutách v roztoku TTBS.  

Membrány byly následně inkubovány se specifickými primárními protilátkami 

buď po dobu 1,5 hodiny při laboratorní teplotě, anebo přes noc při teplotě 4 °C. Použité 

primární protilátky, jejich ředění a doba inkubace jsou uvedeny v tabulce 6. 

Po uplynutí doby inkubace membrán s primárními protilátkami byly membrány 

promývány 3x 5 minut roztokem TTBS a poté byly inkubovány s odpovídajícími 

sekundárními protilátkami (viz tabulka 6) maximálně po dobu 1 hodiny. Po inkubaci 

byly membrány promývány roztokem TTBS po dobu minimálně 4 hodin.   
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Tabulka 6 – Seznam použitých protilátek včetně jejich specifikací  

primární protilátka výrobce 
katalogové 

číslo 
typ protilátky ředění 

doba 
inkubace 

anti-iPLA2 Cayman 
Chemical 

160507 

králičí polyklonální  

1 : 2 000 1,5 hodiny 

anti-sPLA2 160502 1 : 2 000 1,5 hodiny 

anti-cPLA2 

Cell Signaling 
Technology 

2832S 1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-p-cPLA2 2831S 1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-ERK 1/2 4695S králičí 
monoklonální  

1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-p-ERK 1/2 4377S 1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-p38 9212S králičí polyklonální 1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-p-p38 9215S 
králičí 

monoklonální  
1 : 2 000 > 12 hodin 

anti-PKCα Sigma-Aldrich P4334 králičí polyklonální 1 : 5 000 1,5 hodiny 

anti-p-PKCα 
Santa Cruz   

Biotechnology 
sc-12356-R králičí polyklonální 1 : 5 000 1,5 hodiny 

anti-GAPDH 
Santa Cruz   

Biotechnology 
sc-25778  

králičí 
polyklonální  

1 : 5 000  1,5 hodiny 

  

sekundární 
protilátka 

výrobce 
katalogové 

číslo 
typ protilátky ředění 

doba 
inkubace 

protilátka proti 
králičím 
protilátkám 

Sigma-Aldrich a9169 z kozího antiséra 1 : 20 000 1 hodinu 

sPLA2IIA – sekretorická fosfolipáza A2 IIA, iPLA2 – na kalciu nezávislá fosfolipáza A2,                  

cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2 α, p-cPLA2α – fosforylovaná forma cPLA2α (Ser505),                 

PKCα – proteinkináza Cα, p-PKCα – fosforylovaná forma proteinkinázy Cα (Ser657),                          

ERK 1/2 – mitogenem aktivované proteinkinázy (extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2), 

p-ERK 1/2 – fosforylovaná forma ERK 1/2 (Thr202/Tyr204), p38 – mitogenem aktivovaná 

proteinkináza (protein o molekulové hmotnosti 38 kDa), p-p38 – fosforylovaná forma p38 

(Thr180/Tyr182), GAPDH - glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (houkeeping protein) 
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4.5.6 Metoda zesílené chemiluminiscence (ECL) 

Metoda zesílené chemiluminiscence (ECL) spočívá v reakci luminolu s peroxidem 

vodíku v mírně alkalickém prostředí, která je katalyzována křenovou peroxidázou. 

Při této reakci dochází k emisi světla, jehož maximální vlnová délka je 428 nm, proto 

může být zachyceno na rentgenový nebo autoradiografický film. ECL byla prováděna 

dle instrukcí firmy AmershamTM (GE Healthcare, 2009). 

Membrány byly pinzetou vyjmuty z krabiček s roztokem TTBS a roztok se z nich 

nechal odkapat. Následně byly po dobu 1 minuty inkubovány s komerčními 

vyvolávacími roztoky SuperSignal® West Dura Extended Duration Substrate (Thermo 

SCIENTIFIC, 2002). Vyvolávací roztoky byly po inkubaci nechány odkapat a membrány 

byly vloženy do průhledných eurodesek, aby nedošlo ke znečištění filmu a byla 

usnadněna manipulace s nimi. Vyvolávání na autoradiografický film (Medical X-ray film 

blue od firmy Agfa) probíhalo v temné komoře na přístroji Fomei Optima X-Ray Film 

Procesor®. Délka expozice závisela na konkrétním proteinu (5 sekund až 20 minut). 

 

4.5.7 Zpracování dat a statistické vyhodnocení  

Filmy byly popsány, naskenovány na skeneru Epson Perfection 1240 U® 

a uloženy ve formátu TIFF. Signál zachycený na film byl vyhodnocován v programu 

ImageQuantTM. Kolem prvního zjišťovaného pruhu se vytvoří obdélníkový rámeček, 

který je následně překopírován na další analyzované pruhy na filmu. Po sečtení všech 

hodnot pixelů v tomto rámečku se vypočítá intenzita jednotlivých pruhů. Od ní je poté 

odečtena hodnota pozadí, konkrétně průměr hodnot pixelů, které leží pod obdélníkem, 

jenž ohraničuje pruh. Výsledkem je bezrozměrná hodnota (denzitometrický objem). 

Ten je následně převeden na 1 µg nanášeného proteinu a přepočten na arbitrární 

jednotky, které vždy dohromady tvoří 100 % a jsou rozděleny mezi denzitometrické 

objemy příslušných normoxií a hypoxií v jedné skupině. 

Získaná data byla zpracovávána v programu Microsoft Office Excel 2007. Grafy 

byly vytvářeny programem GraphPad Prism 5. Ke statistickému zhodnocení byl 

využit program SigmaStat, konkrétně OneWay ANOVA s následným použitím                     

Student-Newman-Keulsova testu. Výsledky byly vyjádřeny jako aritmetický průměr. 

Rozptyl dat byl vyjádřen jako střední chyba průměru (S.E.M.). Za statisticky významný 

byl považován rozdíl na hladině významnosti menší než 0,05 (p < 0,05). 
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4.6 Biochemické analýzy na izolovaných kardiomyocytech 

4.6.1 Izolace kardiomyocytů  

K izolaci kardiomyocytů byla využita Langendorffova aparatura (viz obrázek 7), 

kdy je srdce nasazeno aortou na kanylu, pomocí které může být promýváno různými 

roztoky. Peristaltická pumpa zaručuje konstantní průtok a vodní lázeň stálou teplotu 

roztoků. Srdce takto může fungovat po vyjmutí z těla laboratorního zvířete (in vitro) 

a zároveň nebude při pokusech docházet k interferenci podávaných látek s jinými 

systémy, např. nervovým (Bell et al., 2011). 

 

Obrázek 7 – Langendorffova aparatura používaná v naší laboratoři. 

 

Izolace kardiomyocytů probíhala vždy 24 hodin po dokončení adaptace. Dospělý 

samec laboratorního potkana byl zvážen a injekčně mu bylo podáno 300 μl heparinu 

(5000 m.j./ml). Po deseti minutách byl potkan usmrcen cervikální dislokací, srdce bylo 

vyjmuto a nasazeno aortou do systému tvořeného Langendorffovou aparaturou. Průtok 

byl nastaven 10 ml za minutu. Aparatura byla vytemperována na teplotu 37 ˚C. 
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Srdce bylo nejprve promýváno roztokem tyrodu s vápníkem (5 minut), poté 

roztokem tyrodu bez vápníku (10 minut) a následně roztokem kolagenázy a proteázy, 

což trvalo přibližně 25-45 minut v závislosti na velikosti srdce a druhu adaptace. Složení 

jednotlivých roztoků je uvedeno v tabulkách 7 a 8. Natrávená tkáň byla propláchnuta 

roztokem tyrodu s BSA (složení viz tabulka 7) a uvolněné kardiomyocyty z jednotlivých 

částí byly přefiltrovány přes gázu do zkumavek. Po 10 minutách byl odsát supernatant 

a zbylé kardiomyocyty, které tvořily pelet, byly naředěny tyrodem s BSA na hodnotu 

absorbance 0,5 (měřeno při 600 nm). Do destičky se šesti jamkami byly pipetovány 4 ml 

tyrodu s BSA a 1 ml naředěných kardiomyocytů, které byly takto stabilizovány po dobu 

1 hodiny v inkubátoru při teplotě 28 ˚C a 5% atmosféře CO2. U všech použitých roztoků 

bylo upraveno pH v rozmezí 7,38 až 7,41. 

 

Tabulka 7 – Složení roztoku Tyrod a jeho modifikace  

roztok Tyrod koncentrace [mM]   roztok Tyrod s Ca2+ 

NaCl 140   100 µl 1M CaCl2 rozmíchat ve 100 ml tyrodu 

KCl 5,4   upravit pH na 7,38 až 7,41 

Na2HPO4 1       

MgCl2.6H2O 1       

glukóza 10   roztok Tyrod s BSA 

HEPES 5   400 mg BSA rozpustit ve 40 ml tyrodu 

upravit pH na 7,38 až 7,41   upravit pH na 7,38 až 7,41 

NaCl – chlorid sodný, KCl – chlorid draselný, Na2HPO4 – hydrogenfosforečnan sodný, 

MgCl2.6H2O – hexahydrát chloridu hořečnatého, CaCl2 – chlorid vápenatý, BSA – hovězí sérový 

albumin, HEPES – 4-(2-hydroxyetyl)-1-piperazin-etansulfonová kyselina 

 

Tabulka 8 – Složení roztoku kolagenázy a proteázy 

roztok kolagenázy a proteázy množství 

BSA 50 mg 

kolagenáza 40 mg (15000 U) 

proteáza 8 mg 

tyrod 30 ml 

BSA – hovězí sérový albumin 
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4.6.2 Měření citlivosti k anoxii   

Izolované kardiomyocyty byly dále vystaveny anoxii a následné reoxygenaci, jak 

je znázorněno na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 – Model anoxie a následné reoxygenace použitý na izolovaných kardiomyocytech. 

Na obrázku jsou znázorněny tři fáze pokusu: stabilizace (60 minut), anoxie (20 minut) 

a reoxygenace (30 minut). Modrá šipka poukazuje na přidání specifického inhibitoru 

cPLA2α – pyrofenonu. Bílé šipky ukazují, kdy byly odebírány vzorky pro měření aktivity celkové 

a uvolněné LDH a pro stanovení viability. Tento model byl vždy porovnáván s kontrolními 

skupinami bez fází anoxie a reoxygenace, a také se skupinami bez přídavku inhibitoru; 

LDH – laktátdehydrogenáza 

 

Po stabilizaci, která trvala 1 hodinu, byla suspenze buněk promíchána a bylo 

odebráno 500 µl pro stanovení celkové aktivity LDH a 100 µl pro stanovení aktivity 

uvolněné LDH a viability. Zbytek kardiomyocytů byl rovnoměrně rozdělen do dvou 

zkumavek – kontrola a anoxie. Po 10 minutách sedimentace byl pečlivě odsát 

supernatant a ke kardiomyocytům bylo přidáno 440 µl modifikovaného Krebsova 

roztoku pro kontrolní skupiny a 440 µl anoxického pufru (složení viz tabulka 9). 

Zkumavky byly protřepány a po dobu 20 minut inkubovány při teplotě 28 ˚C a 5% 

atmosféře CO2. Po uplynutí doby inkubace byl odsát supernatant, který byl následně 

krátce centrifugován. Takto vzniklý supernatant byl odebrán pro měření aktivity 

uvolněné LDH po anoxii. K původnímu peletu (kardiomyocytům) bylo přidáno 440 µl 

tyrodu s BSA (k oběma skupinám – kontrole i anoxii) a opět bylo vše inkubováno 

při teplotě 28 ˚C a 5% atmosféře CO2 po dobu 30 minut. Po reoxygenaci byla suspenze 

kardiomyocytů promíchána a bylo odebráno 100 µl suspenze pro stanovení celkové 

aktivity LDH po reoxygenaci a 100 µl pro stanovení aktivity uvolněné LDH a viability.  
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Tabulka 9 – Složení pufrů použitých při měření citlivosti kardiomyocytů k anoxii 

modifikovaný Krebsův roztok koncentrace [mM]  anoxický pufr koncentrace [mM] 

NaCl 118  NaCl 118 

NaHCO3 25  NaHCO3 25 

KCl 4,7  KCl 4,7 

MgSO4 1,2  MgSO4 1,2 

KH2PO4 1,2  KH2PO4 1,2 

glukóza 11  2-DOG 20 

upravit pH na 7,38 až 7,41  NaCN 1,5 

   upravit pH na 7,38 až 7,41 

NaCl – chlorid sodný, NaHCO3 – hydrogenuhličitan sodný, KCl – chlorid draselný, 

MgSO4 – síran hořečnatý, KH2PO4 – dihydrogenfosforečnan draselný, 2-DOG – 2-deoxyglukóza, 

NaCN – kyanid sodný 

 

4.6.2.1 Stanovení viability 

Na stanovení viability bylo vždy odebráno 100 μl buněčné suspenze. 

Kardiomyocyty se nechaly přibližně 10 minut sedimentovat. Supernatant byl odebrán 

pro měření uvolněné LDH (po stabilizaci a po anoxii/reoxygenaci) a ke kardiomyocytům 

bylo přidáno 10 μl tyrodu a 10 μl barvy (0,4% roztok trypanové modři). Vše bylo 

promícháno a po 12,5 μl naneseno do Bürkerovy počítací komůrky. Kardiomyocyty byly 

počítány za využití mikroskopu Nikon ECLIPSE TE2000-S. Vždy byly počítány modré 

kulaté buňky (mrtvé), neobarvené kulaté buňky (živé, ale již v procesu umírání) 

a neobarvené rovné buňky (živé). Za živé (viabilní) byly považovány pouze neobarvené 

buňky, které měly poměr délky a šířky stran 3:1. Viabilita byla stanovena jako procento 

živých buněk z celkového počtu a pro každý vzorek byl vytvořen průměr ze dvou 

počítání.   
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4.6.2.2 Měření aktivity LDH 

LDH katalyzuje oxidaci laktátu na pyruvát za současné redukce NAD+ na NADH 

(nikotinamidadenindinukleotid). Množství vzniklého NADH je přímo úměrné aktivitě 

LDH. Používaná metoda spočívá v měření změny absorbance NADH za 1 minutu 

při vlnové délce 340 nm (Wacker et al., 1956; Buhl and Jackson, 1978). K odebraným 

500 µl (respektive 100 µl) bylo přidáno 75 µl (respektive 15 µl) 8% Tritonu X-100. 

Směs byla promíchána a inkubována 45 minut při teplotě 37 ˚C. Poté bylo vše krátce 

centrifugováno a supernatant byl odebrán pro měření celkové aktivity LDH.  

Vzorky získané pro měření celkové i uvolněné aktivity LDH byly napipetovány 

do destičky s 96 jamkami po 12,5 μl. Poté byl dle instrukcí výrobce připraven roztok 

(Stanbio LDH Liqui-UV® Procedure No. 2940) pro měření aktivity LDH obsahující NAD+ 

a laktát (Stanbio Laboratory, 2004). Roztok pro měření aktivity LDH i destička 

s napipetovanými vzorky byly vytemperovány na teplotu 37 ˚C. Následně bylo do každé 

jamky pipetováno 250 μl roztoku pro měření aktivity LDH a byla změřena absorbance 

3x po 1 minutě (vždy v dubletu) při teplotě 37 ˚C a vlnové délce 340 nm 

na fluorescenčním readeru Synergy HT od firmy BioTek. 

 

4.6.2.3 Inhibice cPLA2α specifickým inhibitorem pyrofenonem  

Po izolaci kardiomycytů byly vytvořeny tři skupiny, ke kterým byly v polovině 

času stabilizace (po 30 minutách) přidány různé chemické látky. K první skupině 

(kontrola) nebylo přidáno nic, ke druhé skupině byl přidán dimetylsulfoxid (DMSO), 

ve kterém je rozpuštěný pyrofenon, a ke třetí skupině byl přidán specifický inhibitor 

cPLA2α (pyrofenon). Výsledná koncentrace přidávaných látek byla 1 μM.  

 

4.6.3 Zpracování dat a statistické vyhodnocení  

Data získaná z měření byla exportována do programu Microsoft Excel 2007, 

ve kterém byla dále zpracována. Statistické zhodnocení bylo provedeno prostřednictvím 

One-Sample t-testu. Výsledky byly vyjádřeny jako aritmetický průměr a rozptyl dat 

jako střední chyba průměru (S.E.M.). Za signifikantní byl považován rozdíl na hladině 

významnosti menší než 0,05 (p < 0,05). Výsledné grafy byly vytvořeny v programu 

GraphPad Prism 5. 



49 

5 VÝSLEDKY 

5.1 Hmotnostní parametry 

Rozdíly hmotnostních parametrů normoxických potkanů a potkanů 

adaptovaných na CNH jsou shrnuty v tabulce 10. Po adaptaci na CNH se signifikantně 

snížila hmotnost těla (BW) u hypoxické skupiny o 8 % ve srovnání s normoxickými 

kontrolami, zatímco celková hmotnost srdce (HW) se téměř nezměnila. Hmotnost RV 

(RVW) se po adaptaci na CNH  signifikantně zvýšila o 26 %, zatímco hmotnosti septa 

(SW) a LV (LVW) se nezměnily. Relativní hmotnost srdce (HW/BW) se po adaptaci na 

CNH zvýšila o 10 %, což je dáno především hypertrofií RV, kdy relativní hmotnost RV 

(RVW/BW) v porovnání s normoxií signifikantně vzrostla o 37 %. Relativní hmotnosti 

septa (SW/BW) a LV (LVW/BW) se nelišily od hodnot kontrolních potkanů. Poměr 

relativních hmotností RV a LV (RVW/LVW) se po adaptaci na CNH zvýšil o 35 %.  

 

Tabulka 10 – Hmotnostní parametry 

parametry normoxie CNH 

n 8 8 

BW [g] 422,9 ± 8,6 388,8 ± 12,2 * 

HW [mg] 1013,0 ± 17,0 996,1 ± 27,5 

RVW [mg] 228,4 ± 5,6 288,5 ± 15,0 * 

SW [mg] 212,5 ± 5,9 198,1 ± 9,4 

LVW [mg] 546,4 ± 14,9 509,5 ± 15,1 
      

HW/BW (x10-3) 2,34 ± 0,05 2,57 ± 0,05 * 

RVW/BW (x10-3) 0,54 ± 0,01 0,74 ± 0,02 * 

SW/BW (x10-3) 0,50 ± 0,01 0,51 ± 0,03 

LVW/BW (x10-3) 1,30 ± 0,04 1,31 ± 0,03 
      

RVW/LVW 0,42 ± 0,02 0,57 ± 0,02 * 

Hodnoty vyjadřují aritmetický průměr ± S. E. M.; n – počet laboratorních zvířat ve skupině, 

BW – hmotnost těla, HW – hmotnost srdce, RVW – hmotnost pravé komory, SW – hmotnost septa, 

LVW – hmotnost levé komory, HW/BW – relativní hmotnost srdce, RVW/BW – relativní hmotnost 

pravé komory, SW/BW – relativní hmotnost septa, LVW/BW – relativní hmotnost levé komory, 

RVW/LVW – relativní poměr hmotnosti pravé a levé komory, S.E.M. – střední chyba průměru, 

* – statisticky významný rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05) 
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5.2 Koncentrace proteinů v homogenátu levé komory myokardu 

Koncentrace proteinů byla analyzována v homogenátu z myokardu LV potkana. 

Celkové koncentrace proteinů v homogenátu kontrolní skupiny (normoxie) a skupiny 

adaptované na CNH jsou v tabulce 11. Mezi oběma experimentálními skupinami nebyl 

pozorován statisticky významný rozdíl.  

 

Tabulka 11 – Koncentrace proteinů v homogenátu LV u normoxických kontrol a na CNH 

adaptovaných potkanů 

normoxie (μg/μl) CNH (μg/μl) 

20,03 ± 1,37 19,73 ± 0,87 

Hodnoty vyjadřují aritmetický průměr koncentrací proteinů v homogenátu LV ± S.E.M. 

u normoxických a na CNH adaptovaných potkanů ze 6 nezávislých měření; CNH – kontinuální 

normobarická hypoxie, S.E.M. – střední chyba průměru 

 

5.3 Identifikace analyzovaných proteinů po imunodetekci 

Všechny analyzované proteiny byly identifikovány srovnáním pohyblivostí 

proteinů při elektroforéze s pozicemi dvou druhů standardů molekulových hmotností 

a některé z nich také pomocí pozitivních kontrol (viz obrázek 9).  

Signál sekretorické fosfolipázy A2 IIA (sPLA2IIA) byl identifikován jako pruh 

o molekulové hmotnosti 14 kDa, a také pomocí komerčně dodávané pozitivní kontroly 

(Western Ready Control, Cayman). Pruh na kalciu nezávislé fosfolipázy A2 (iPLA2) byl 

identifikován jako pruh o molekulové hmotnosti 85-88 kDa. Signály cytozolické 

fosfolipázy A2α (cPLA2α) a její fosforylované formy (Ser505; p-cPLA2α) byly 

identifikovány jako pruhy o molekulové hmotnosti 91 kDa. Pruh o molekulové 

hmotnosti 77 kDa odpovídal proteinkináze Cα (PKCα) a její fosforylované formě (Ser657; 

p-PKCα). Pruhy extracelulárním signálem regulovaných kináz 1 a 2 (ERK 1/2) a jejich 

fosforylovaných forem (Thr202/Tyr204; p-ERK 1/2) byly určeny jako dvojpruhy 

o molekulové hmotnosti 42 a 44 kDa. Signály proteinu o molekulové hmotnosti 38 kDa 

(p38) a jeho fosforylované formy (Thr180/Tyr182; p-p38) byly identifikovány jako pruhy 

o molekulové hmotnosti 38 kDa. PKCα, ERK 1/2, p38 a jejich fosforylované formy byly 

navíc ověřeny použitím pozitivní kontroly (homogenát mozku potkana).  
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Obrázek 9 – Pozitivní kontroly použité při identifikaci analyzovaných proteinů. Pro sPLA2IIA byla 

použita komerčně dodávaná kontrola (Western Ready Control, Cayman).  V případě proteinů PKCα, 

p-PKCα, ERK 1/2, p-ERK 1/2, p38 a p-p38 byl jako pozitivní kontrola použit homogenát mozku 

potkana; sPLA2IIA – sekretorická fosfolipáza A2 IIA, PKCα – proteinkináza Cα, 

p-PKCα – fosforylovaná forma proteinkinázy Cα (Ser657), ERK 1/2 – mitogenem aktivované 

proteinkinázy (extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2), p-ERK 1/2 – fosforylovaná forma 

ERK 1/2 (Thr202/Tyr204), p38 – mitogenem aktivovaná proteinkináza (protein o molekulové 

hmotnosti 38 kDa), p-p38 – fosforylovaná forma p38 (Thr180/Tyr182), GAPDH – 

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (houkeeping protein) 

 

5.4 Relativní množství PLA2 po adaptaci na CNH 

Po adaptaci na CNH byly stanoveny změny v relativním množství proteinů 

fosfolipáz A2 (PLA2), které se převážně vyskytují v srdečním svalu – sPLA2IIA, iPLA2, 

cPLA2α a p-cPLA2α. 
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5.4.1 Relativní množství sPLA2IIA 

Graf 2 ukazuje relativní zastoupení sPLA2IIA v homogenátu z myokardu LV 

normoxických a na CNH adaptovaných potkanů. Výsledky ukazují, že adaptace na CNH 

neměla vliv na relativní množství sPLA2IIA. 

 
Graf 2 – Relativní množství sPLA2IIA u normoxických a na CNH adaptovaných potkanů 
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                    48 ± 2 %          52 ± 2 %      

 

 

 

 

Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 6. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení sPLA2IIA. Za 100 % 

byl považován součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí grafu je 

průměr relativního množství sPLA2IIA ± S. E. M. v procentech u normoxické a na CNH adaptované 

skupiny a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; sPLA2IIA – sekretorická 

fosfolipáza A2 IIA, CNH – kontinuální normobarická hypoxie, GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáza (houkeeping protein), S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních 

zvířat ve skupině 
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5.4.2 Relativní množství iPLA2 

V grafu 3 je zobrazeno relativní zastoupení iPLA2 v homogenátu z kontrolního 

a na CNH adaptovaného myokardu LV potkana. Lze pozorovat, že adaptace na CNH 

zvýšila relativní množství iPLA2 o 17 % ve srovnání s normoxickými potkany.   

 

Graf 3 – Relativní množství iPLA2 u normoxických a na CNH adaptovaných potkanů 
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                    46 ± 1 %          54 ± 1 % 

 

 

 

 

 

Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 5. Hodnoty jsou vyjádřeny 

v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení iPLA2. Za 100 % byl považován 

součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí grafu je průměr 

relativního množství iPLA2 ± S. E. M v procentech u normoxické a na CNH adaptované skupiny 

a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; iPLA2 – na kalcium nezávislá fosfolipáza A2,   

CNH – kontinuální normobarická hypoxie, GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

(houkeeping protein), S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, 

* – statisticky významný rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05) 
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5.4.3 Relativní množství cPLA2α a p-cPLA2α 

Relativní množství cPLA2α a p-cPLA2α v homogenátu z myokardu LV potkana 

jsou znázorněna v grafu 4. U potkanů adaptovaných na CNH se zvýšily relativní množství 

jak cPLA2α, tak p-cPLA2α o 13 %.  

 

Graf 4 - Relativní množství cPLA2α a p-cPLA2α u normoxických a na CNH adaptovaných 

potkanů  

cPLA2

0

25

50

75

*

normoxie CNH

im
u

n
o

re
a

kt
iv

it
a

 (
a

rb
it

rá
rn

í j
e

d
n

o
tk

y)

p-cPLA2

0

25

50

75

*

normoxie CNH

im
u

n
o

re
a

kt
iv

it
a

 (
a

rb
it

rá
rn

í j
e

d
n

o
tk

y)

 

    47 ± 1 %             53 ± 1 %                   47 ± 1 %            53 ± 1 % 

 

 

 

 

Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 5-6. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení cPLA2α a p-cPLA2α. 

Za 100 % byl považován součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí 

grafu je průměr relativního množství cPLA2α a p-cPLA2α ± S. E. M. v procentech u normoxické 

a na CNH adaptované skupiny a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; 

cPLA2α – cytozolická fosfolipáza A2α, p-cPLA2α – fosforylovaná forma cPLA2α (Ser505), 

CNH – kontinuální normobarická hypoxie, GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

(houkeeping protein), S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, 

* – statisticky významný rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05) 
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5.5 Relativní množství PKCα a MAPK po adaptaci na CNH  

Po adaptaci na CNH byly analyzovány změny PKCα a její fosforylované formy, 

a dále mitogenem aktivovaných proteinkináz (MAPK) uplatňujících se v signalizaci 

PLA2. Konkrétně se jednalo o ERK 1/2, p38 a jejich fosforylované formy.  

 

 

5.5.1 Relativní množství PKCα a p-PKCα 

Změny relativního množství PKCα a p-PKCα v homogenátu z myokardu LV 

potkana po adaptaci na CNH jsou zobrazeny v grafu 5. Zatímco se relativní množství 

PKCα nemění, u p-PKCα dochází po adaptaci na CNH k signifikantnímu zvýšení o 16 %.  
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Graf 5 - Relativní množství PKCα a p-PKCα  u normoxických a na CNH adaptovaných 
potkanů 
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                    49 ± 3 %           51 ± 3 %                           46 ± 2 %          54 ± 2 %       
 

 

 

 

 

Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 6. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení PKCα a p-PKCα. 

Za 100 % byl považován součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí 

grafu je průměr relativního množství PKCα a p-PKCα ± S. E. M. v procentech u normoxické 

a na CNH adaptované skupiny a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; 

PKCα – proteinkináza Cα, p-PKCα – fosforylovaná forma PKCα (Ser657), CNH – kontinuální 

normobarická hypoxie, GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (houkeeping protein), 

S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, * – statisticky významný 

rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05) 
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5.5.2 Relativní množství ERK 1/2 a p-ERK 1/2 

Zatímco relativní množství ERK 1/2 v homogenátu z myokardu LV potkana 

se po adaptaci na CNH nezměnilo, relativní množství p-ERK 1/2 se po adaptaci na CNH 

zvýšilo o 7 %, jak je znázorněno v grafu 6. 

 

Graf 6 - Relativní množství ERK 1/2 a p-ERK 1/2 u normoxických a na CNH 

adaptovaných potkanů 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 5-6. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení ERK 1/2 a p-ERK 1/2. 

Za 100 % byl považován součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí 

grafu je průměr relativního množství ERK 1/2 a p-ERK 1/2 ± S. E. M. v procentech u normoxické 

a na CNH adaptované skupiny a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; 

ERK 1/2 – extracelulární signálem regulované kinázy 1 a 2, p-ERK 1/2 – fosforylovaná forma 

ERK 1/2 (Thr202/Tyr204), GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza (houkeeping protein), 

CNH – kontinuální normobarická hypoxie,   S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních 

zvířat ve skupině, * – statisticky významný rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05) 
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5.5.3 Relativní množství p38 a p-p38 

Z grafu 7 je patrné, že relativní množství p38 v homogenátu z myokardu LV 

potkana se po adaptaci na CNH nezměnilo. Naopak relativní množství p-p38 

se po adaptaci na CNH v porovnání s normoxií zvýšilo o 13 %. 

 

Graf 7 - Relativní množství p38 a p-p38 u normoxických a na CNH adaptovaných 

potkanů 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 6. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v arbitrárních jednotkách, které označují procentuální zastoupení p38 a p-p38. Za 100 % 

byl považován součet denzitometrických objemů dvou experimentálních skupin. Součástí grafu je 

průměr relativního množství p38 a p-p38 ± S. E. M. v procentech u normoxické a na CNH 

adaptované skupiny a také reprezentativní snímek filmu s ECL signálem; p38 – protein 

o molekulové hmotnosti 38 kDa, p-p38 – fosforylovaná forma p38 (Thr180/Tyr182), 

CNH – kontinuální normobarická hypoxie, GAPDH – glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza 

(houkeeping protein), S.E.M. – střední chyba průměru, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, 

* – statisticky významný rozdíl CNH vs. normoxie (p < 0,05)  
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5.6 Odolnost izolovaných kardiomyocytů: vliv kontinuální 

normobarické hypoxie a inhibitoru cPLA2α pyrofenonu 

5.6.1 Porovnání odolnosti kardiomyocytů izolovaných z  myokardů 

levé a pravé komory potkana 

Nejprve byla testována odolnost kardiomyocytů izolovaných z myokardu LV a RV 

normoxických potkanů vůči akutní anoxii/reoxygenaci (A/R) v porovnání s kontrolami 

bez A/R. Porovnání vlivu A/R bylo studováno prostřednictvím přežívání buněk 

(viabilita, viz graf 8) a celkové aktivity uvolněné LDH (viz graf 9).  

Z grafu 8 je patrné, že kardiomyocyty z myokardu LV i RV normoxického potkana 

měly signifikantně nižší viabilitu po akutní A/R než kontrolní buňky nevystavené A/R.  

U kardiomyocytů z LV přežilo po A/R 49 ± 7 %, zatímco u kardiomyocytů z RV to bylo 

70 ± 4 %. Při vzájemném porovnání se zjistilo, že kardiomyocyty z LV přežívaly 

signifikantně méně než kardiomyocyty z RV (o 21 %). 

 

Graf 8 – Porovnání přežívání kardiomyocytů z myokardu LV a RV normoxického 

potkana po akutní A/R 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 6-7. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v procentech kontrol bez A/R; A/R – anoxie/reoxygenace, LV – levá komora, RV – pravá 

komora, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, * – statisticky významný rozdíl A/R vs. bez A/R 

(p < 0,05), † – statisticky významný rozdíl RV vs. LV (p < 0,05) 
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Jak je znázorněno v grafu 9, u normoxického potkana byla po akutní A/R 

signifikantně zvýšena aktivita celkové uvolněné LDH u kardiomyocytů izolovaných 

z myokardu LV (zvýšení o 35 ± 14 %) v porovnání s kontrolami nevystavenými A/R. 

A/R signifikantně neovlivnila množství uvolněné LDH u kardiomyocytů izolovaných 

z myokardu RV (zvýšení o 12 ± 9 %).   

 

 

Graf 9 – Porovnání celkové aktivity uvolněné LDH z myokardu LV a RV normoxického 

potkana po akutní A/R 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 6-7. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v procentech kontrol bez A/R; A/R – anoxie/reoxygenace, LV – levá komora, RV – pravá 

komora, n – počet laboratorních zvířat ve skupině, * – statisticky významný rozdíl A/R vs. bez A/R 

(p < 0,05) 
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5.6.2 Odolnost kardiomyocytů izolovaných z myokardu LV potkana 

vůči A/R: vliv adaptace na CNH a inhibitoru cPLA2α pyrofenonu  

Potkani byli rozděleni do dvou skupin – normoxie a CNH. Na izolovaných 

kardiomyocytech z LV byla u obou skupin měřena viabilita a celková aktivita uvolněné 

LDH po akutní A/R v porovnání s kontrolami, které nebyly vystaveny A/R. 

Kardiomyocyty byly rozděleny do dalších podskupin podle přídavku zkoumaných 

farmak (bez přídavku, DMSO, pyrofenon). 

V grafu 10 je znázorněno přežívání kardiomyocytů. U všech skupin byl pozorován 

kardioprotektivní vliv adaptace na CNH, tedy signifikantně vyšší viabilita kardiomyocytů 

izolovaných z potkanů adaptovaných na CNH a vystavených A/R ve srovnání 

s normoxickými  kontrolami. Inhibitor cPLA2α, pyrofenon, ani DMSO, ve kterém byl 

pyrofenon rozpuštěn, neovlivnily protektivní vliv CNH na viabilitu kardiomyocytů. 

 

Graf 10 – Vliv pyrofenonu na přežívání kardiomyocytů po akutní A/R u kardiomyocytů 

izolovaných z myokardu LV normoxických a na CNH adaptovaných potkanů 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 7-8. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v procentech kontrol bez A/R; A/R – anoxie/reoxygenace, CNH – kontinuální 

normobarická hypoxie, DMSO – dimetylsulfoxid; n – počet laboratorních zvířat ve skupině, 

* – statisticky významný rozdíl CNH vs. příslušná normoxie (p < 0,05) 
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Z grafu 11 je patrné, že celková aktivita uvolněné LDH po A/R byla nižší 

u kardiomyocytů izolovaných z LV potkanů adaptovaných na CNH ve srovnání 

s normoxickými kontrolami. Tento protektivní vliv CNH byl však statisticky významný 

pouze u skupiny bez přídavku farmak.   

 

Graf 11 – Vliv pyrofenonu na celkovou aktivitu uvolněné LDH po akutní A/R 

u kardiomyocytů izolovaných z myokardu LV normoxických a na CNH adaptovaných 

potkanů 
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Graf znázorňuje aritmetický průměr, chybové úsečky vyjadřují S.E.M., n = 4-8. Hodnoty v grafu jsou 

vyjádřeny v procentech kontrol bez A/R; A/R – anoxie/reoxygenace, CNH – kontinuální 

normobarická hypoxie, DMSO – dimetylsulfoxid; * – statisticky významný rozdíl CNH vs. příslušná 

normoxie (p < 0,05) 
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6 DISKUZE 

6.1 Změny hmotnostních parametrů po adaptaci na kontinuální 

normobarickou hypoxii 

Adaptace potkanů na CNH vedla k mírnému, ale statisticky významnému snížení 

jejich tělesné hmotnosti, což je v souladu s výsledky studií prováděných na tomto 

modelu chronické hypoxie (Chytilová et al., 2015; Hahnová et al., 2014; Maslov et al., 

2013; Milano et al., 2010; Rumsey et al., 1999). Vlivem adaptace zřejmě dochází 

ke stresu, kterému jsou zvířata vystavena, a který vede k poklesu příjmu potravy 

a v důsledku toho i jejich opožděnému růstu (Chytilová et al., 2015; Hahnová et al., 

2014; Maslov et al., 2013). Některé práce ale pokles hmotnosti nezaznamenaly, anebo 

nebyl statisticky významný (Heather et al., 2012; Neckář et al., 2013). Pozorované 

rozdíly mohly být způsobeny použitím odlišných experimentálních protokolů. Přestože 

se hmotnost těla laboratorních potkanů snížila, celková hmotnost jejich srdce se 

významně nezměnila. Po adaptaci však došlo u laboratorních zvířat k nárůstu 

relativního poměru hmotnosti srdce vůči celkové hmotnosti těla. Současně se 

po adaptaci na CNH zvýšila hmotnost RV a také relativního poměru hmotnosti RV 

vůči hmotnosti těla. V průběhu adaptace na CNH totiž dochází k tlakovému přetížení 

a rozvoji plicní hypertenze (Moret, 1980) a dále ke strukturální remodelaci plicní tkáně 

způsobené vazkonstrikcí, které v konečném důsledku vedou ke vzniku hypertrofie RV 

(Ošťádal and Kolář, 2007). Nárůst relativní hmotnosti srdce spočívá zejména ve zvýšení 

hmotnosti RV. V důsledku hypertrofie RV se také zvýšil poměr hmotnosti RV vůči LV. 

Adaptace na CNH neměla vliv na hmotnost LV ani septa. Tento výsledek je v souladu 

s dalšími studiemi zabývající se adaptací na CNH (Hahnová et al., 2014; Heather et al., 

2012; Maslov et al., 2013; Neckář et al., 2013). Výjimkou je práce Chytilové et al., kde 

došlo k hypertrofii i LV (Chytilová et al., 2015), a tedy ke zvýšení objemové zátěže i u LV, 

což mohlo být dáno větší citlivostí dané skupiny zvířat. 
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6.2 Fosfolipázy A2, proteinkináza Cα a mitogenem aktivované 

proteinkinázy v myokardu levé komory potkana po adaptaci 

na kontinuální normobarickou hypoxii  

 

6.2.1 Identifikace analyzovaných proteinů po imunodetekci 

V naší laboratoři bylo již dříve zavedeno stanovení relativního zastoupení PLA2 

vyskytujících se v srdci, konkrétně sPLA2IIA, iPLA2 a cPLA2α, a také signálních molekul 

aktivujících některé z těchto PLA2, a to PKCα, ERK 1/2 a p38 a jejich fosforylovaných 

forem.  

K detekci byly použity komerční protilátky, které jsou běžně používány 

i v ostatních studiích. Primární protilátky od firmy Cayman Chemical byly použity 

pro detekci sPLA2IIA (Han et al., 2003; Mounier et al., 2004) a iPLA2 (Atsumi et al., 

2000). Ke zjištění relativního zastoupení cPLA2α a p-cPLA2α (Engelbrecht and Ellis, 

2007; Kotha et al., 2013; Saito et al., 2012), ERK 1/2 a p-ERK 1/2 (Kotha et al., 2013; 

Rafiee et al., 2002), p38 a p-p38 (Rafiee et al., 2002; Saito et al., 2012) byly použity 

primární protilátky od firmy Cell Signaling Technology. Podobně jako v jiných studiích 

byla pro PKCα použita primární protilátka od firmy Sigma-Aldrich (Kaneko et al., 2011)    

a pro p-PKCα protilátka od firmy Santa Cruz Biotechnology (Anfuso et al., 2014).  

Specifita ECL signálu všech analyzovaných proteinů byla ověřena pozicemi 

standardů o známých molekulových hmotnostech. Správná pozice ECL signálu enzymu 

sPLA2IIA byla ještě ověřena použitím komerční kontroly od firmy Cayman. Podobně 

jako v dalších studiích jsme detekovali sPLA2IIA jako pruh o molekulové hmotnosti 

14 kDa (Han et al., 2003; Mounier et al., 2004). Signál odpovídající iPLA2 byl 

identifikován jako pruh o molekulové hmotnosti 85-88 kDa (Pérez et al., 2004; 

Williams and Gottlieb, 2002). Primární protilátka proti iPLA2 od firmy Cayman Chemical 

od sebe nedokáže rozlišit dvě izoformy iPLA2 (iPLA2β – 85 kDa a iPLA2γ – 90 kDa), které 

se vyskytují v srdci, a to kvůli jejich vzájemné homologii a podobné molekulové 

hmotnosti (Dennis et al., 2011). V této práci tedy byla stanovena změna v relativním 

zastoupení obou izoforem iPLA2 zároveň. Přestože se v literatuře pro cPLA2α nejčastěji 

uvádí molekulová hmotnost 85 kDa, stejně jako v jiných studiích (Engelbrecht and Ellis, 

2007; Saito et al., 2012) jsme cPLA2α identifikovali jako pruh o molekulové hmotnosti 
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přibližně 91 kDa, jak bylo uvedeno v návodu od výrobce protilátky. Pro detekci PKCα 

a p-PKCα byl použit homogenát z mozku potkana, protože se tento enzym a jeho 

fosforylovaná forma hojně vyskytují v mozkové tkáni (Hunter and Korzick, 2005; Kuo et 

al., 1980). PKCα a p-PKCα byly detekovány jako pruhy o molekulové hmotnosti 77 kDa 

(Gu and Bishop, 1994; Strasser et al., 1999). Signál ERK 1/2 a p-ERK 1/2 byl 

identifikován jako dvojpruh o molekulových hmotnostech 42 a 44 kDa  (Kotha et al., 

2013; Saito et al., 2012). V případě proteinů ERK 1/2, p-ERK 1/2, p38 a p-p38 byl 

dle instrukcí od výrobců protilátek také použit jako pozitivní kontrola homogenát 

z mozku potkana. Pruh o molekulové hmotnosti 38 kDa byl detekován jako signál 

odpovídající p38 a p-p38 (Rafiee et al., 2002; Saito et al., 2012). Jako vztažná hodnota, 

housekeeping protein, byla k analyzovaným proteinům v srdci použita GAPDH, která je 

pro tento typ hypoxie používána i v dalších studiích (Chytilová et al., 2015; Neckář et al., 

2013). 

 

 

6.2.2 Vliv kontinuální normobarické hypoxie na analyzované proteiny 

v myokardu levé komory potkana na úrovni proteinu 

Dřívější výzkumy prokázaly, že během adaptace na CNH vznikají ROS, které zde 

pravděpodobně hrají významnou roli (Kolář and Ošťádal, 2004). Z některých studií také 

vyplývá, že by se při ischemii nebo zátěži ROS mohly uplatňovat PLA2 (Goldman et al., 

1992). Proto jsme se zaměřili na studium PLA2. Výsledky naší laboratoře ukázaly, 

že zatímco sPLA2IIA se na úrovni proteinu po adaptaci na CNH nemění, u iPLA2 a cPLA2α 

dochází k nárůstu.  

Analýza sPLA2IIA ukázala, že po adaptaci na CNH nedochází ke změně v jejím 

relativním zastoupení. Přestože se sPLA2IIA účastní rozvoje zánětu po I/R poškození 

(van Dijk et al., 2009), zdá se, že během adaptace na CNH (model mírné hypoxie) 

nevzniká dostatečné množství ROS, které by sPLA2IIA aktivovalo. Zvýšená hladina ROS 

během ischemie indukuje jak prozánětlivé cytokiny, které aktivují transkripční faktory 

důležité pro syntézu sPLA2IIA, tak přímo samotné transkripční faktory. Pro potvrzení, 

zda sPLA2IIA není indukovaná adaptací na CNH, zbývá stanovit její expresi na úrovni 

mRNA. 
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Pokud jde o iPLA2, byl po adaptaci na CNH pozorován nárůst tohoto proteinu. 

Nabízí se tedy otázka případného zapojení iPLA2 v kardioprotekci před I/R poškozením. 

Dosavadní studie si však protiřečí. McHowat et al. ukázali, že v kardiotoxicitě chronicky 

podávaného doxorubicinu se zásadním způsobem uplatňuje iPLA2. Mechanizmus 

spočívá v tom, že antracykliny, mezi něž patří i doxorubicin, produkují ROS, které 

poškozují cysteinové zbytky v molekule iPLA2, a tak ji inaktivují. iPLA2 tak nemůže plnit 

svoji funkci, která spočívá v preferenčním odstraňování peroxidovaných FA 

z membránových fosfolipidů. V membráně se tak hromadí fosfolipidové hydroperoxidy, 

které způsobují destrukci membrány (McHowat et al., 2001; Swift et al., 2007, 2003). 

Tyto studie tedy potvrzují důležitou úlohu iPLA2 v udržování integrity membrán. Další 

studie však ukázala, že podání inhibitoru iPLA2 akutně před I/R mělo protektivní účinek 

(Williams and Gottlieb, 2002). Tyto výsledky naznačují, že enzym má protektivní 

význam především během chronického stavu, zatímco působení enzymu při akutní I/R, 

kdy je nedostatek ATP pro reacylaci fosfolipidů, je poškozující.  

Hlavním cílem této práce bylo stanovit změny cPLA2α po adaptaci na CNH 

společně s PKCα a vybranými MAPK, o kterých je známo, že tento enzym aktivují. 

Zároveň byly stanoveny aktivní, tedy fosforylované formy těchto proteinů. Ukázali jsme, 

že se ve srovnání s normoxickou kontrolou cPLA2α i její fosforylovaná forma po CNH 

zvyšují. U ostatních sledovaných proteinů došlo ke zvýšení pouze u fosforylovaných 

forem, celkové množství proteinů PKCα, ERK 1/2 a p38 se nezměnilo.  

Práce se zaměřila především na úlohu cPLA2α, která specificky odštěpuje AA 

z molekuly fosfolipidů (Hanel et al., 1993). Nejen že se AA uplatňuje sama jako signální 

molekula (Barlow et al., 2000), ale také je substrátem COX pro syntézu jak 

prozánětlivých, tak protektivních eikozanoidů (Jenkins et al., 2009). Pokud jde o expresi 

cPLA2α na úrovni mRNA, tak se po adaptaci na CNH nemění (nepublikované výsledky), 

což znamená, že enzym je aktivován až posttranslačně. cPLA2α se během adaptace 

na CNH aktivuje fosforylací a dochází k její translokaci na membrány jádra 

a endoplazmatického retikula (Evans et al., 2001; Lin et al., 1993). Jelikož má cPLA2α 

mnohonásobně vyšší aktivitu ve své fosforylované formě, bylo hlavním cílem této práce 

analyzovat proteiny, které se na této posttranslační aktivaci enzymu podílejí. Hlavním 

fosforylačním místem na molekule cPLA2α je Ser505, který může být fosforylován řadou 

MAPK. V této práci byly studovány ERK 1/2 a p38, u kterých bylo již dříve zjištěno 

zapojení v signalizaci spojené s aktivací cPLA2α (Nemenoff et al., 1993; Zhang et al., 
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2007). Přestože celkové množství proteinů ERK 1/2 a p38 se po adaptaci na CNH 

nezměnilo, došlo k významnému zvýšení fosforylovaných forem obou těchto proteinů. 

Jelikož MAPK musí být pro svoji aktivaci také fosforylovány, dalším zkoumaným 

proteinem v této signální dráze proto byla PKCα, o které je známo, že MAPK fosforyluje, 

a spouští tak aktivaci signální dráhy zahrnující β receptory, Gq proteiny, cPLA2α a COX 

(Lin et al., 1993). Podobně jako bylo zjištěno v případě ERK 1/2 a p38, také celkové 

množství proteinu PKCα zůstalo po adaptaci na CNH nezměněné. Opět ale došlo 

ke zvýšení její fosforylované formy. Kromě toho, že tento enzym fosforyluje MAPK, podílí 

se i na aktivaci cPLA2α, kterou fosforyluje na Ser727 (Nemenoff et al., 1993). Samotná 

PKCα je aktivována prostřednictvím signální dráhy zahrnující receptory spřažené 

s trimerními Gq proteiny, následnou aktivaci PLC a štěpení PIP2 na IP3 a DAG. 

Aktivátorem PKCα v této dráze je tedy DAG a Ca2+ uvolňované z ER po navázání IP3 

na Ca2+ kanály v membráně ER. Kromě toho je PKCα aktivována i dalšími způsoby. 

Jedním z nich je zvýšený oxidační stres během hypoxie (Goldberg et al., 1997). PKCα je 

totiž štěpena proteázami aktivovanými ROS (Chakraborti et al., 2005). Nedávná práce 

naší laboratoře ukázala, že se v kardioprotekci idukované CNH uplatňuje také PKCε 

(Holzerová et al., 2015). Mohla by tedy existovat souvislost i mezi působením PKCε 

a aktivací cPLA2α. 

Jak naznačují různé studie, kromě zapojení dráhy aktivované přes Gq proteiny, 

by mohla aktivace cPLA2α probíhat také prostřednicvím Gi proteinů, které aktivují 

kaskádu kináz vedoucí k aktivaci MAPK (Pavoine and Defer, 2005).  Gi proteiny zapojené 

v dráze β2 adrenergní receptor – Gi proteiny – endoteliální syntáza oxidu dusnatého se 

podílejí na homeostáze kyslíku zprostředkované adenozinmonofosfátem aktivovanou 

kinázou a produkcí ROS, což by se také mohlo uplatňovat v podmínkách hypoxie při CNH 

(Li et al., 2010). 

Po aktivaci cPLA2α dochází ke štěpení membránových fosfolipidů. Jelikož cPLA2α 

preferuje AA, bylo také studováno další zapojení samotné AA v kardioprotekci. 

Prokázalo se, že AA může fungovat jako signální molekula, která aktivuje BKCa kanály 

v mitochondriích. Aktivace BKCa kanálů je kardioprotektivní (Xu et al., 2002). 

Během ischemie má buňka nedostatek ATP, jehož produkce může být zvýšena právě 

prostřednictvím BKCa kanálů. Dále tyto kanály snižují rychlost produkce ROS, a také 

akumulaci Ca2+ iontů v mitochondriích, čímž zasahují do aktivace různých signálních 

drah (Borchert et al., 2011). V práci Borchert et al. byla také prokázána účast těchto 
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kanálů v protektivním účinku CNH, protože jejich blokace jej odstranila. Navíc AA je 

substrátem pro syntézu eikozanoidů. Nedávná studie ukázala, že po CNH se zvyšuje 

relativní množství COX-2 v myokardu LV potkana (Chytilová et al., 2015). Kromě toho se 

značně zvýšila hladina PGE2, u kterého byly prokázány protektivní účinky (Shinohara et 

al., 1999). Tyto výsledky opět naznačují význam cPLA2α, která poskytuje AA 

jako substrát pro COX-2. Chronické podávání metoprololu (antagonisty β1 adrenergních 

receptorů) během adaptace totiž eliminovalo protektivní učinek CNH, a také zvýšenou 

expresi cPLA2α (nepublikované výsledky). Tyto výsledky mohou znamenat, že dráha 

cPLA2α – COX-2 také hraje roli v indukci protekce u tohoto hypoxického modelu.  

 

 

6.3 Odolnost kardiomyocytů izolovaných z myokardu levé komory 

potkana vůči anoxii/reoxygenaci 

Akutní A/R se ukázala být dobrým experimentálním modelem pro zkoumání 

velikosti poškození srdečních buněk (Borchert et al., 2011; Neckář et al., 2013). Jak bylo 

potvrzeno na přežívání kardiomyocytů, vystavením A/R dochází k jejich poškozování 

a následné buněčné smrti. V porovnání s kontrolami, které nebyly A/R vystaveny, byl 

až 60% pokles viability kardiomyocytů. Tento výsledek byl samozřejmě závislý 

na konkrétní části myokardu, a také na tom, jestli se jednalo o hypoxické nebo 

normoxické buňky. Dalším testem poškození kardiomyocytů je uvolňování LDH z buněk 

v důsledku A/R. Uvolňování LDH z kardiomyocytů vystavených A/R bylo u našich 

experimentů o 50 % vyšší oproti kontrolám, což bylo v souladu s předchozími studiemi 

na tomto modelu (Borchert et al., 2011; Neckář et al., 2013).  

 

 

6.3.1 Porovnání odolnosti myokardu levé a pravé komory potkana 

Již dříve bylo pozorováno, že myokardy levé a pravé komory reagují na různé 

podněty odlišně díky svým unikátním buněčným charakteristikám. Proto většina studií 

zkoumá srdeční komory odděleně (Borchert et al., 2011). Také vliv chronické hypoxie se 

liší v závislosti na srdeční komoře (Ošťádal and Kolář, 2007).  
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Pro porovnání odolnosti myokardu LV a RV byli použiti potkani chovaní 

za normoxických podmínek. Odolnost kardiomyocytů z LV byla výrazně nižší 

v porovnání s RV, což je pravděpodobně dáno jejich různou fyziologickou funkcí. 

Zatímco RV čerpá krev ze srdce do plic, LV musí za stejný čas přečerpat krev do celého 

oběhového systému. LV tak vykonává mnohem větší práci, kterou je ale schopna 

vykonávat pouze v přítomnosti kyslíku. Za podmínek A/R jsou tedy buňky z LV více 

poškozeny než z RV. Kromě přežívání buněk byl tento jev pozorován také na uvolňování 

LDH. Zatímco u RV došlo k mírnému zvýšení po A/R, účinek na LV byl mnohem větší 

a statisticky významný. Tyto výsledky jsou v souladu se studií Borchert et al., kde byl 

navíc zkoumán vliv A/R také na septu (Borchert et al., 2011). 

 

 

6.3.2 Vliv kontinuální normobarické hypoxie a inhibitoru cPLA2α 

pyrofenonu na odolnost myokardu levé komory potkana 

vůči anoxii/reoxygenaci 

Ve studii Borchert a et al. bylo pozorováno, že protektivní účinek chronické 

hypoxie byl v kardiomyocytech zachován i po jejich izolaci. Proto jsou čerstvě izolované 

kardiomyocyty vhodným nástrojem pro studium jevů, které probíhají v myokardu 

po I/R (Borchert et al., 2011). Z předchozích výsledků vyplývá, že I/R působí především 

v LV, proto byly následující pokusy prováděny na myokardu LV potkana. Laboratorní 

potkani byli rozděleni do dvou skupin (normoxie a CNH), které byly dále rozčleněny 

do dalších podskupin v závislosti na přídavku zkoumaných farmak (bez přídavku, DMSO, 

pyrofenon). Každá z těchto podskupin byla navíc vystavena akutní A/R, anebo sloužila 

jako kontola bez A/R. 

Měřením viability bylo pozorováno, že skupiny vystavené akutní A/R měly nižší 

schopnost přežívání v porovnání s kontrolami bez A/R, čímž se potvrdilo, že model A/R 

fungoval správně. Zároveň byl pozorován protektivní vliv CNH v porovnání s normoxií, 

a to u všech zkoumaných podskupin. Tento výsledek ukazuje, že zkoumaný model 

chronické hypoxie je kardioprotektivní a žádná zde použitá farmaka neměla vliv 

na přežívání kardiomyocytů. Zatímco u normoxických potkanů po A/R klesla viabilita 

přibližně o 60 % v porovnání s kontrolami, u potkanů adaptovaných na CNH klesla 
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pouze o 20 %, což je v souladu s výsledky nedávné studie na tomto modelu (Neckář et 

al., 2013).  

Stejné výsledky byly pozorovány také na uvolňování celkové LDH po akutní A/R, 

která byla u normoxie zvýšena o 50 %, zatímco u CNH byla zvýšena pouze o 10 % 

v porovnání s kontrolami bez A/R. Tento signifikantní rozdíl byl však pozorován pouze 

u podskupin bez přidání farmak. Což naznačuje, že na uvolňování LDH z kardiomyocytů 

by mohla mít zkoumaná farmaka účinek. Používaný specifický inihibitor cPLA2α 

pyrofenon je standardně dodáván rozpuštěný v DMSO, proto byla jedna podskupina 

pouze s přídavkem DMSO (jako další kontrola). Podle mírného poklesu uvolňování LDH 

u obou skupin, normoxie i CNH, se dá usuzovat, že by samotný DMSO mohl být mírně 

protektivní. V nedávné studii bylo pozorováno, že DMSO může chránit kardiomyocyty 

před účinkem ROS. Děje se tak prostřednictvím hemoxygenázy 1, která chrání 

kardiomyocyty před apoptózou způsobenou I/R poškozením (Man et al., 2014). Žádný 

vliv CNH na hemoxygenázu 1 však nebyl prokázán (Chytilová et al., 2015), přestože bylo 

již dříve publikováno, že hemoxygenáza 1 působí kardioprotektivně (Hangaishi et al., 

2000).  

Přestože se nepodařila inhibice protektivního účinku CNH specifickým 

inhibitorem cPLA2α pyrofenonem, role cPLA2α v kardioprotekci se přesto nedá vyloučit. 

Je možné, že aktivace cPLA2α je důležitá během adaptace, a v akutní fázi ischemie 

její inhibice již nemá vliv. V experimentu, při němž byl během adaptace na CNH 

chronicky podáván metoprolol, nedošlo k fosforylaci cPLA2α, a tedy její plné aktivaci, 

a zároveň byl potlačen kardioprotektivní efekt CNH (nepublikované výsledky). Dalším 

dokladem, že se cPLA2α v kardioprotekci uplatňuje, je pokus na myším modelu s delecí 

genu cPLA2α-/-. V myokardu cPLA2α-/- myší bylo pozorováno zvýšené poškození po I/R 

ve srovnání s jedinci bez delece v tomto genu (Kerkelä et al., 2011). Stejně jako v naší 

studii, v žádné další studii prováděné na kardiomyocytech (primární buňky 

nebo buněčná linie H9c2) se nepodařilo pomocí různých inhibitorů cPLA2α zainhibovat 

kardioprotekci (Engelbrecht and Ellis, 2007; Kerkelä et al., 2011; Winstead et al., 2005). 

Pro určení potenciální úlohy cPLA2α v kardioprotekci indukované CNH jsou tedy 

nezbytné další experimenty. 
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7 SHRNUTÍ 

 

Vliv CNH na relativní zastoupení proteinů: 

 Množství proteinů sPLA2IIA, PKCα, ERK 1/2 a p38 se nezměnilo. 

 Množství proteinů iPLA2, cPLA2α, p-cPLA2α, p-PKCα, p-ERK 1/2 a p-p38 

se zvýšilo. 

 

Odolnost kardiomyocytů z normoxických potkanů vůči anoxii/reoxygenaci: 

 Kardiomyocyty z pravé komory jsou odolnější než kardiomyocyty z levé komory. 

 

Vliv adaptace na CNH na kardiomyocyty izolované z levé komory: 

 Kardiomyocyty z potkanů adaptovaných na CNH vykazovaly vyšší viabilitu 

a zároveň nižší uvolňování LDH po akutní anoxii/reoxygenaci v porovnání 

s normoxickými potkany. 

 

Vliv inhibitoru cPLA2α pyrofenonu na izolované kardiomyocyty: 

 Specifický inhibitor cPLA2α pyrofenon neměl žádný vliv na viabilitu 

a na uvolňování LDH z kardiomyocytů izolovaných z normoxických ani na CNH 

adaptovaných potkanů po akutní anoxii/reoxygenaci. 
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8 ZÁVĚR 

Z hlediska udržení membránové integrity kardiomyocytů je velice důležité 

studium jednotlivých PLA2. Kvůli svému specifickému uplatnění v zánětlivých procesech 

je významná především cPLA2α. Výsledky diplomové práce ukázaly, že adaptace na CNH 

zvyšuje nejen množství cPLA2α a její fosforylované formy, ale také fosforylovaných 

forem proteinů, které ji aktivují (p-PKCα, p-ERK 1/2 a p-p38). Přestože tyto výsledky 

ukazují na zapojení cPLA2α v signální dráze kardioprotekce aktivované CNH, na in vitro 

modelu nebyla její účast prokázána. Na izolovaných kardiomyocytech byly potvrzeny 

kardioptotektivní účinky CNH, které ale nebyly zrušeny akutním podáním specifického 

inhibitoru cPLA2α před simulovaným ischemicko/reperfúzním poškozením. Pro zjištění 

úlohy cPLA2α v kardioprotekci bude potřeba provést ještě další experimenty. Objasnění 

funkce jednotlivých PLA2 v signálních drahách indukovaných CNH by bylo velkým 

přínosem pro prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění. 
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