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Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou mortality a
morbidity, zejména se jedná o ischemickou chorobu srdeční a její nejzávažnější formu akutní infarkt myokardu (AIM). Lepší prognózy AIM může být dosaženo detailním
pochopením vlastních mechanismů jeho etiopatogeneze.
V této studii jsme se zaměřili na stanovení oxidačního stresu u 2-hod modelu
isoprenalinové kardiotoxicity, tj. stavu, který má ve svém akutním stádiu několik
společných patofyziologických podobností s časnou fází lidského AIM, u Wistar:Han
potkanů. Markerem oxidačního stresu byl glutathion. Rovněž byla provedena analýza
korelací mezi naměřenými hodnotami oxidovaného glutathionu (GSSG), celkového
glutathionu (GSHt) a poměru GSH/GSSG s jednotlivými parametry EKG křivky.
Potkani byli rozděleni do dvou skupin, tj. kontrolní skupina (voda pro injekce, 2
ml/kg, s.c.) a isoprenalinová skupina (isoprenalin, 100 mg/kg, s.c.).
U potkanů, kterým byl podán isoprenalin a kteří nepřežili 2-hod experiment, došlo
k signifikantnímu zvýšení koncentrace GSSG a snížení poměru GSH/GSSG.
Významné korelace byly nalezeny mezi koncentrací GSSG a tepovou frekvencí,
resp. amplitudami vlny P a kmitu S, RR intervalem a QTpeak intervalem. V případě
poměru GSH/GSSG byly zaznamenány korelace s tepovou frekvencí, resp. amplitudami
vlny P a kmitů Q, R a S, RR intervalem a QTpeak intervalem.
Z výsledků je tedy patrné, že by koncentrace GSSG a poměr GSH/GSSG mohly být
potencionálními markery oxidačního stresu v případě 2-hod potkaního modelu
isoprenalinové kardiotoxicity. Z této studie rovněž vyplývá, že úroveň oxidačního stresu
může být alespoň částečně posouzena i z parametrů EKG křivky.
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Cardiovascular diseases are the world's most common cause of mortality and
morbidity, in particular coronary heart disease and it's most severe form – acute
myocardial infarction (AIM). Better prediction of AIM can be achieved by a detailed
understanding of the mechanisms of its etiopatogenesis.
In this study, we focused on the assessment of oxidative stress in 2-h model of
isoprenaline cardiotoxicity, i.e. the acute state, which shares several pathophysiological
similarities with early phase of AIM, in Wistar:Han rats. The marker of oxidative stress
was glutathione. Moreover, the analysis of correlations of oxidized glutathione (GSSG),
total glutathione (GSHt) and the ratio GSH/GSSG with ECG parametres was performed.
The rats were divided into two groups, i.e. the control group (water for injections, 2
ml/kg, s.c.) and the isoprenaline group (isoprenaline, 100 mg/kg, s.c.).
In rats, which were treated with isoprenaline and did not survive the 2-h
experiment, a significant increase in the concentration of GSSG and decrease in ratio
GSH/GSSG were observed.
Significant correlations were described between GSSG concentration and heart rate,
amplitude P, amplitude S, QTpeak interval and RR interval, respectively. Moreover, the
relationships were found between the ratio GSH/GSSG and heart rate, amplitudes P, Q, R
and S, RR interval and QTpeak interval, respectively.
In conlusion, it is evident that the concentration of GSSG and the ratio GSH/GSSG
could be the potential markers of oxidative stress in the 2-h model of isoprenaline
cardiotoxicity. The study showed that the level of oxidative stress can be at least partially
evaluated by using ECG parameters, as well.
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1. SEZNAM ZKRATEK
AIM

akutní infarkt myokardu

CK

kreatinkináza

CK-MB

myokardiální izoenzym kreatinkinázy

cTnI

srdeční troponin I

cTnT

srdeční troponin T

DNA

deoxyribonukleová kyselina

DTNB

5,5´-dithiobis–2-nitrobenzoová kyselina

EDTA

kyselina ethylendiamintetraoctová

EKG

elektrokardiogram

GPx

glutathion peroxidáza

GR

glutathionreduktáza

GS•

thiylový radikál glutathionu

GSH

redukovaný glutathion

GSHt

celkový glutathion

GSH/GSSG

poměr redukovaného a oxidovaného glutathionu

GSSG

oxidovaný glutathion

GSSG

•–

radikál oxidovaného glutathionu

GSNO

reaktivní nitrosothiol

HPLC

vysokoúčinná kapalinová chromatografie

ISO

isoprenalin

MPA

kyselina metafosforečná

M2VP

1-methyl-2-vinyl-pyridin trifluoromethansulfonát

NADP

nikotinamidadenindinukleotidfosfát

•

NO

radikál oxidu dusnatého

O2•–

superoxid

Ox- LDL

oxidovaný lipoprotein o nízké hustotě

PCI

perkutánní koronární intervence

PTCA

perkutánní transluminální koronární angioplastika

ROS

reaktivní formy kyslíku

SOD

superoxiddismutáza

TBARS

reaktivní formy kyseliny thiobarbiturové
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2. ÚVOD
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Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou mortality a
morbidity u lidí. Podle údajů WHO z roku 2008 byla tato onemocnění příčinou cca 30 %
úmrtí, resp. cca 13 % v případě ischemické choroby srdeční (WHO 2011a; WHO 2011b).
Ačkoli jsou rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění dobře známy, spolehlivá
předpověď akutní kardiovaskulární příhody zůstává velmi náročná, bez ohledu na počet
známých biochemických markerů (Dahlof 2010, Goldberg et al. 2006, Wilkins a LloydJones 2010, Abegunde et al. 2007).
V experimentálním výzkumu kardiovaskulárních onemocnění, zejména akutního
infarktu myokardu (AIM), se velmi často využívá in vivo potkaní isoprenalinový model
kardiotoxicity, který má ve svém akutním stádiu několik společných patofyziologických
podobností s časnou fází lidského AIM, jak lze odvodit z biochemických, histologických
výsledků a EKG křivky (Kloner 2006, Mladěnka et al. 2009, Mladěnka et al. 2013, Rona
1985).
Glutathion, hlavní intracelulární antioxidant, slouží jako kofaktor řady enzymů s
antioxidačním potenciálem (např. glutathionperoxidázy a glutathionreduktázy) nebo
enzymu, který se účastní detoxikace xenobiotik, tj. glutathion-S-transferázy (Michiels
1994). Díky svým antioxidačním vlastnostem se glutathion přeměňuje na disulfid
(oxidovaný glutathion, GSSG) (Meister a Anderson 1983). Stanovení koncentrací GSH,
GSSG a poměru GSH/GSSG lze tedy rovněž využít ke stanovení míry oxidačního stresu.
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3. TEORETICKÁ ČÁST
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3.1. Akutní infarkt myokardu
Akutní infarkt myokardu (AIM) je akutní ložisková ischemická nekróza srdečního
svalu vzniklá na základě náhlého uzávěru či progresivního extrémního zúžení věnčité
tepny zásobující příslušnou oblast. Z 95 % je příčinou AIM koronární ateroskleróza a
většinou také lokalizovaná trombóza koronární tepny, v ostatních případech jde např. o
spazmy a embolie do věnčitých tepen (Widimský et al. 2002).
Z patologického hlediska dělíme akutní infarkt na transmurální (klinicky většinou
odpovídá tzv. Q-infarktu), který bývá způsoben úplnou a více než 4 hodiny přetrvávající
trombózou koronární tepny, a na netransmurální (subendokardiální, intramurální, non-Qinfarkt) infarkt je způsoben neúplným či jen krátce trvajícím úplným uzávěrem věnčité
tepny, např. při časně provedené reperfuzi (Widimský et al. 2002).
Mezi základní markery AIM patří srdeční troponin T (cTnT) a srdeční troponin I
(cTnI),

myokardiální

izoenzym

kreatinkinázy

(CK-MB),

laktátdehydrogenáza

a

myoglobin. cTnT a cTnI jsou v současné době nejčastěji používané biomarkery srdečního
poškození v diagnostice AMI (Widimský et al. 2002). Z klinického hlediska je AIM
definován jako typický vzestup s následným poklesem biochemických markerů nekrózy
myokardu při současné přítomnosti alespoň jednoho z následujících kriterií: a) klinické
příznaky ischemie; b) vývoj patologických Q kmitů na EKG; c) EKG změny svědčící pro
ischemii (ST elevace či deprese); d) souvislost s koronární intervencí (angioplastika, stent).
Proběhlý (starší, "přechozený") infarkt je definován pouze průkazem nově vzniklých
patologických kmitů Q na sériových EKG křivkách.
Jedinou racionální kauzální léčbou AIM je odstranění trombu v koronární tepně. V
ČR se tato léčba provádí zejména perkutánní koronární intervencí (PCI, starším termínem
PTCA - perkutánní transluminální koronární angioplastika), která nahradila dříve velmi
často používanou trombolytickou terapii (Widimský et al. 2002, Verheugt 2001). PCI je
léčebný zákrok, při kterém je zúžené místo koronární tepny rozšířeno balónkem a
zpevněno koronárním stentem. PCI se provádí u pacientů, u kterých je trombolytická
terapie kontraindikována, u pacientů s AIM doprovázeným známkami srdečního selhání
také u pacientů, které lze transportovat do intervenčního kardiologického centra během 30
minut (Widimský et al. 2002). Tato léčba je založena na známé etiopatogenezi AIM, kdy
vytvořený trombus pomalu zpomaluje průtok krve tepnou, až ho nakonec zastaví. Nicméně
reperfuze je nevyhnutelně spjata s nadprodukcí reaktivní formy kyslíku (ROS), která
5

paradoxně následně prohlubuje poškození myokardu. Tomuto jevu se říká ischemickoreperfuzní poškození (Ma et al. 2013).

3.1.1. Dělení akutního infarktu myokardu

AIM lze dělit dle přítomností elevací/depresí ST úseků a patologických kmitů Q
následovně:
Akutní infarkt s elevacemi ST úseků (transmurální ischemie): Klinický obraz AIM je v
prvních hodinách od jeho začátku provázený elevacemi ST úseků na EKG. Elevace
odrážejí akutní úplný trombotický uzávěr věnčité tepny. Bez léčby se obvykle vyvine do
Q-infarktu. Při velmi včasné reperfuzi (tj. do 2-4 hodin od začátku příznaků) se může
postup nekrózy zastavit na pouhém non-Q infarktu.
Akutní infarkt s depresemi ST (subendokardiální ischemie): Klinický obraz stejný jako u
předchozího typu, na EKG nejsou elevace nýbrž deprese úseků ST. Hluboké deprese (> 2
mm) odrážejí obvykle kritickou nestabilní stenózu (zúžení) věnčité tepny. Infarkt s
depresemi ST se obvykle vyvine v non-Q infarkt (Widimský et al. 2002).
Q-infarkt myokardu (transmurální infarkt): Infarkt provázený vznikem a přetrváváním
patologických kmitů Q minimálně ve dvou EKG svodech. Rozvoj patologických kmitů Q
odráží přetrvávající uzávěr koronární tepny nebo i úspěšnou reperfuzi provedenou v
pozdější fázi rozvoje AIM. Diagnózu Q-infarktu je obvykle možné stanovit až po uplynutí
12-24 hodin od začátku příznaků. Přítomnost kmitu Q na EKG není kontraindikací pro
reperfuzní léčbu pokud jsou splněna ostatní kriteria (tj. přetrvávají příznaky a elevace ST
úseku).
Non-Q infarkt myokardu (netransmurální infarkt): Infarkt bez rozvoje nových
patologických kmitů Q. Na EKG může být jakýkoli jiný patologický nález (přechodné
elevace/deprese ST úseku, negativní vlny T, raménkový blok starého data) nebo vzácně
může být EKG normální. Základní podmínkou pro stanovení této diagnózy je současné
zvýšení troponinů (Widimský et al. 2002).
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3.1.2. Isoprenalinový model akutního infarktu myokardu

V experimentálním výzkumu AIM se používá několik jeho in vivo modelů, které
mají své výhody, ale i nevýhody (Mladěnka et al. 2009).
Katecholaminový model, který je používán více než půl století, má ve své akutní
fázi několik společných patofyziologických podobností s časnou fází lidského AIM, jak lze
odvodit z biochemických, histologických výsledků a EKG (např. nadměrné uvolnění
katecholaminů, vzestup s následným poklesem biochemických markerů nekrózy
myokardu, tj. cTnT, cTnI a CK-MB a vývoj patologických Q kmitů) (Kloner 2006,
Mladěnka et al. 2009, Mladěnka et al. 2013, Rona 1985). Pro vyvolání tohoto stavu je u
malých laboratorních zvířat aplikován syntetický katecholamin – isoprenalin (Mladěnka et
al. 2013), který působí jako neselektivní ß-adrenergní agonista a ukázal se být výhodnější
než endogenní katecholaminy (Rona G. 1985).
Patogeneze srdečního poškození isoprenalinem se zdá být multifaktoriální a nebyla
dosud plně pochopena. Jedná se zejména o počáteční nadměrnou adrenergní stimulaci
s poklesem prokrvení myokardu v důsledku periferní vasodilatace, formaci mikrotrombů a
nemalou roli zde hrají i autooxidační produkty isoprenalinu (Bindoli et al 1992, Rona
1985, Mladěnka et al. 2009). Podání isoprenalinu je spojeno nejen s ischémií myokardu,
ale i následnou nekrózou srdeční tkáně, jejíž rozsah koresponduje s aplikovanou dávkou
isoprenalinu (Mladěnka et al. 2009).
Katecholaminový model AIM má několik výhod, tzn. je relativně levný,
neinvazivní, v krátkém časovém období může být vytvořeno velké množství vzorků
(Hasenfuss 1998, Rona et al. 1959, Mladěnka et al. 2009).
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3.2. Elektrokardiogram (EKG)
Elektrokardiogram zaznamenává různé napětí povrchu těla v závislosti na čase.
Díky velkému množství elektricky nabitých iontů jsou tkáně lidského těla vodivé, což
rovněž umožňuje vznik elektrických proudů na buněčných membránách srdečních buněk a
všude kolem srdce. Kromě toho jednotlivé srdeční buňky nepracují synchronně, tzn.
nemají ve stejném okamžiku stejnou hodnotu akčního potenciálu (Trojan a Langmeier, eds.
2003).
3.2.1. Elektrokardiografické svody

Elektrografický záznam se skládá z 12 svodů, které se rozdělují do 3 skupin:
1. Bipolární končetinové svody podle Einthovena (standardní svody): Měří se rozdíl
potenciálů mezi dvěma aktivními elektrodami. Elektrody jsou umístěny na obou
horních a levé dolní končetině, tedy ve vrcholech přibližného rovnoramenného
trojúhelníku, jedná se o tzv. Einthovenův trojúhelník. Svody se označují římskými
číslicemi I, II, III (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
2. Unipolární zvětšené končetinové svody podle Goldbergera: Od centrální svorky
Goldberger odpojil vždy končetinu zapojenou současně na měřící (aktivní)
elektrodu. Svody se označují aVR, aVL, aVF (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
3. Unipolární hrudní svody podle Wilsona (prekordiální): Referenční elektroda je
vytvořena spojením tří končetinových elektrod a aktivní snímací elektroda je
umístěna na jednom ze šesti specifických míst na hrudníku. Svody se označují V1V6 (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
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3.2.2. Elektrokardiografická křivka

Z II. končetinového svodu získáme na normálním EKG křivku na Obr. 1. Na křivce
se objevují vlny P, T, případně U a kmity Q, R, S, které tvoří komplex QRS. Vzdálenosti
mezi vlnami a kmity se nazývají úseky (např. PQ úsek od konce vlny P do začátku
komplexu QRS), úseky spolu s vlnami tvoří intervaly (např. PQ interval od začátku vlny P
do začátku komplexu QRS) (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
.

Obr. 1: Elektrokardiografická křivka (Trojan a Langmeier, eds. 2003)
Při popisu komorového komplexu QRS, označujeme první negativní výchylku
písmenem Q, první pozitivní výchylku písmenem R a další negativní výchylku písmenem
S. Další případné výchylky se apostrofují, pozitivní se značí symboly R', R'' atd., negativní
pak symboly S', S'' atd. Výchylky vyšší než 0,5 mV se označují velkými písmeny,
výchylky menší malými písmeny (Trojan a Langmeier, eds. 2003). Při popisu
elektrokardiografické křivky u potkana je tomu obdobně (Obr. 2).
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Obr. 2: Elektrokardiografická křivka u potkana, vytvořeno v programu LabChart 6
(AdInstruments, Austrálie)

3.2.3. Původ elektrokardiografické křivky

Principy vzniku elektrokardiografické křivky můžeme shrnout do 4 bodů:
•

elektrické pole srdeční je vytvořeno sumací mnoha elementárních elektrických polí,
které vznikly v jednotlivých myokardiálních buňkách v průběhu akčního potenciálu tak, že
část buňky je již depolarizována a část ještě ne;

•

v důsledku toho působí každá myokardiální buňka jako dipól a určuje orientaci a
velikost elementárního elektrického pole, které kolem dipólu vzniká;

•

velké množství takovýchto elementárních elektrických polí se sčítá v každém
okamžiku do výsledného elektrického pole, které pak můžeme charakterizovat okamžitým
vektorem elektrického pole srdečního;

•

amplituda výchylky, která je naměřena v určitém elektrografickém svodu, závisí
pak na velikosti okamžitého vektoru a na jeho orientaci vůči tomuto svodu.
Směřuje-li vlna depolarizace u unipolárních svodů směrem k elektrodě, registruje
se na ní kladná výchylka, směřuje-li vlna depolarizace od elektrody, zaznamenává se na ní
záporná elektroda. Pro bipolární svody je tomu obdobně, směřuje-li průmět
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depolarizačního vektoru ke kladnému pólu svodu, píše se ve svodu kladná výchylka a
naopak. Pro repolarizaci je tomu tak obráceně (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
Vlna P
Vzruch vychází ze sinoatriálního uzlu a vlna depolarizace se rozšíří svalovinou
předsíní. Výsledný směr okamžitého vektoru je dolů a doleva, amplituda vektoru je
relativně malá, neboť tenká stěna předsíní obsahuje málo svalové hmoty. Na EKG
záznamu se píše vlna P (Obr. 1) (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
Úsek PQ
Jakmile vlna depolarizace dospěje do atrioventrikulárního uzlu, dojde ke zpomalení
jejího dalšího postupu. Toto zpomalení přesunu vzruchu z předsíní na komory má význam
pro oddělení systoly předsíní od systoly komor. Na EKG se v této fázi píše izoelektrická
linie úseku PQ (Obr. 1) (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
Komplex QRS
Po zdržení v atrioventrikulárním uzlu přejde vzruch na myokard mezikomorového
septa a vyvolá jeho depolarizaci ve směru od levé komory k pravé. Okamžitý vektor míří
doprava a dolů (v I. a II. svodu se tedy píše negativní Q kmit, ve III. svodu pak pozitivní R
kmit. Vzruch pak postupuje dále a vyvolává depolarizaci myokardu v oblasti srdečního
hrotu, okamžitý vektor se stáčí dolů a doleva. Vzruch se následně šíří po pracovní
svalovině obou komor, od endokardu k epikardu (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
Úsek ST
Když se rozšíří depolarizace po celé svalovině komor, je po krátkou dobu elektrická
aktivita srdce nulová (srdeční vlákna komor mají stejný elektrický náboj a nikde netečou
žádné elektrické proudy, odpovídá fázi plató). Na EKG záznamu se píše izoelektrický úsek
ST (Obr. 1) (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
Vlna T a vlna U
Po fázi plató nastupuje repolarizace komorového myokardu, která probíhá od
epikardu k endokardu. Na EKG záznamu se píše vlna T (Obr. 1). Za vlnou T někdy
následuje tzv. vlna U, což je plochá vlna ne zcela jasného původu. Nejspíše je způsobena
repolarizací Purkyňových vláken, mají delší fázi plató ve srovnání s okolním myokardem.
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Význam délky akčního potenciálu Purkyňových vláken spočívá v prodloužení jejich
refrakterní fáze, Purkyňova vlákna tak fungují jako ,,jednocestný filtr“, který pustí vzruch
jen jedním směrem (z převodní soustavy na pracovní myokard), ale ne zpět (Trojan a
Langmeier, eds. 2003).
Pro praxi mají největší význam interval PQ, komplex QRS a interval QT. Interval
PQ, který je ukazatelem síňokomorového převodu a trvá 0,12-0,2 s. Dále pak interval
komorového komplexu QRS, který vystihuje rozvedení vzruchu po komorách, normálně
trvá 0,08 - 0,1 s. A nakonec interval QT odpovídající trvání aktivace komor – tedy od
chvíle, kdy se první myokardiální buňka v komorách začala depolarizovat až do konce
depolarizace poslední komorové buňky. Délka intervalu QT závisí na srdeční frekvenci, při
frekvenci 70 tepů/min je 0,4 s, na každých 10 tepů navíc se zkracuje o 0,02 s, a na každých
10 tepů méně než 70 se prodlužuje o 0,03 s (Trojan a Langmeier, eds. 2003).
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3.5. Glutathion
Glutathion patří mezi často se vyskytující látky, jak v živočišných a rostlinných
organismech, tak i u bakterií. Jedná se o jednoduchý tripeptid, složený z aminokyselin –
kyseliny glutámové, cysteinu a glycinu. Chemicky se jedná o N-(N-L-γ-glutamyl-Lcysteinyl)glycin (Obr. 3). Glutathion se vyskytuje ve formě redukované jako thiol (GSH)
nebo ve formě oxidované jako disulfid (GSSG) (Meister a Anderson 1983).

NH2

H
N

HOOC
O

O
N
H

COOH

SH

Obr. 3: Struktura glutathionu

Syntéza glutathionu probíhá převážně v játrech (denně cca 14 g) za pomoci enzymů
glutamátcysteinligásy a glutathionsyntázy (Reakce 1).

L-glutamát + L-cystein

(1)

L-glutamylcystein + glycin

(2)

L-glutamylcysteinylglycin

Reakce 1: Syntéza glutathionu, (1) značí glutamátcysteinligázu, (2) glutathionsyntázu
Ve většině

buněk se glutathion nachází v

koncentraci 0,1-10 mmol/l.

V erytrocytech je jeho koncentrace 1,5-2,0 mmol/l (Racek 2013). Za fyziologického stavu
v buňce převažuje redukovaná forma glutathionu (GSH) nad oxidovanou (GSSG).
V lidských erytrocytech je za tohoto stavu poměr redukovaného a oxidovaného glutathionu
asi 500 (Racek 2013).
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3.5.1. Vlastnosti glutathionu

Glutathion, hlavní intracelulární antioxidant, slouží jako kofaktor řady enzymů s
antioxidačním potenciálem (glutathionperoxidáza, glutathionreduktáza) nebo enzymu,
který se účastní detoxikace xenobiotik (glutathion-S-transferáza) (Michiels 1994).
Glutathion se mění oxidací na disulfid (oxidovaný glutathion, GSSG) (Reakce 2)
(Meister a Anderson 1983).
2 GSH ↔ GSSG + 2 H+ + 2 eReakce 2: Oxidace glutathionu
Důležitou funkcí glutathionu je stabilizace oxidačního stavu proteinů obsahujících
thiolovou skupinu (-SH), která je pro jejich funkci nezbytná (Cardoso et al. 1998). Mezi
tyto proteiny patří dehydrogenázy, ATPázy, kreatinkináza. Uplatňuje se nejen v
cytoplazmě, ale před oxidačním poškozením chrání i DNA v buněčném jádře. Mezi jeho
další funkce rovněž patří transport aminokyselin do buněk a biosyntéza leukotrienů.
(Speat a Aust 1995). Podílí se také na regeneraci vitamínu E v buňkách, kterému tak
umožňuje jeho antioxidační působení při ochraně buněčných membrán a lipoproteinů před
oxidačním stresem (Cardoso et al. 1998, Thomas et al. 1995).
Pokles poměru GSH/GSSG je známkou zvýšené produkce volných radikálů, tzn.
oxidačního stresu. Pokles byl popsán u celé řady stavů. Patří k nim např. ischémie srdeční
tkáně s následnou reperfúzí, infarkt myokardu (Roth et al. 1989), maligní nádory, syndrom
dechové tísně, intoxikace alkoholem (Thome 1997), ulcerózní kolitida, akutní pankreatitida
(Cohen 1985), diabetes mellitus (Jain a McVie 1994), sepse (Henderson a Hayes 1994),
Parkinsonova choroba (Jenner 1993). Nižší hladina byla pozorována i po vysilujícím
sportovním výkonu (Leichtweis et al. 1997). Dále byla snížená hladina GSH pozorována u
dialyzovaných nemocných (Racek et al. 1996; Weinstein et al. 2000) a u kuřáků (Holeček
et al. 1997). Nutno podotknout, že poměr GSH/GSSG také mírně klesá s věkem (Thome
1997).
Reakcí redukovaného glutathionu s volnými radikály může vznikat thiylový radikál
(GS•) (Reakce 3). Ten však zaniká reakcí s dalším thiylovým radikálem za vzniku GSSG
(Reakce 4). Reakcí s molekulou GSH však může vznikat radikál oxidovaného glutathionu
(GSSG•–) (Reakce 5). Tento radikál může redukovat kyslík na superoxid O2•– (Reakce 6).
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Třetí možnou reakcí radikálu GS• je reakce s radikálem oxidu dusnatého •NO za vzniku
reaktivního nitrosothiolu GSNO (Reakce 7) (Štípek 2000).
GSH + •OH (RO•, ROO•) → GS• + H2O (ROH, ROOH)
Reakce 3: Vznik thiylového radikálu
2 GS• = GSSG
Reakce 4: Vznik GSSG reakcí thiyolových radikálů
GS• + GSH = GSSG•– + H+
Reakce 5: Vznik radikálu oxidovaného glutathionu
GSSG•– + O2 = GSSG + O2•–
Reakce 6: Redukce kyslíku na superoxid
GS• + •NO = GSNO
Reakce 7: Vznik reaktivního nitrosothiolu
Další cestou, jak mohou vznikat volné radikály je autooxidace glutathionu, zj. za
katalytického působení iontů přechodných kovů (Fe2+, Cu2+) (Speat a Aust 1995).
Zpětný přechod oxidovaného glutathionu na redukovaný zajišťuje enzym
glutathionreduktáza (Reakce 8) (Yu et al. 2013).
GSSG + NAD(P)H + H+ → 2 GSH + NAD(P)+
Reakce 8: Přeměna oxidovaného glutathionu na redukovaný
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3.5.2. Stanovení glutathionu

Stanovení glutathionu je možné pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie
(HPLC). Běžnější je však spektrofotometrické stanovení (Racek 2013).
Obecný princip spektrofotometrického stanovení je následující: Thioly poskytují s
4-chlor-1-methyl-7-trifluormethyl-chinolinium

methylsulfátem

thioethery;

thioether

glutathionu je pak v silně alkalickém prostředí přeměňován na barevný thion. Výsledek je
vyjadřován nejčastěji v mmol/l. Při stanovení v erytrocytech, které je nejběžnější, je třeba
odebrat krev do heparinu, odstředit a uchovat pelety s erytrocyty do analýzy při -80 °C. Při
stanovení poměru redukovaného a oxidovaného glutathionu je nutné zabránit zpětné
oxidaci GSH během přípravy vzorku. K tomu je využíván 1-methyl-2-vinyl-pyridinium
triflurometansulfonát (M2VP), který blokuje redukovaný glutathion a neinterferuje
v následujícím stanovení. Nejprve se stanovuje celková koncentrace redukovaného a
oxidovaného glutathionu. GSSG se na GSH převádí redukcí pyridinovým koenzymem
NADPH za katalýzy glutathionreduktázou. GSH pak reaguje s kyselinou 5,5´-dithiobis-2nitrobenzoovou (DTNB) za vzniku spektrofotometrického produktu měřeného při 412 nm.
Druhé stanovení se provádí stejně, ale nejprve se přidáním M2VP blokuje redukovaný
glutathion po redukci se stanoví samotný GSSG. Poměr GSH/GSSG se počítá podle
vzorce: GSH/GSSG = (GSH – 2GSSH) / GSSG (Racek 2013).

3.5.3. Využití glutathionu v lékařství

Stanovení GSSG a GSH/GSSG a GSHt můžeme využít zejména jako markeru
oxidačního stresu. Indikací ke stanovení koncentrací glutathionu mohou být všechny stavy
vedoucí k poklesu jeho hladin, např. kardiovaskulární onemocnění (Henderson a Hayes
1994).
S pozitivním výsledkem se zkoušelo podání GSH u intoxikací těžkými kovy,
alkoholem, u onemocnění jater, ke snížení vedlejších účinků protinádorové terapie cisplatinou, ve formě aerosolu u nemocných s idiopatickou plicní fibrózou (Racek 2013,
Henderson A. a Hayes P 1994, Thome J. et al. 1997).
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3.6. Další markery oxidačního stresu
Oxidační stres nastává důsledkem nerovnováhy mezi prooxidanty a antioxidanty.
Domníváme se, že oxidační stres hraje důležitou roli v zahájení progrese aterosklerózy
(Strobel N.A. et al. 2011).
Kromě již zmíňovaného glutathionu je markerem také cTnT, jako nejčastěji
používaný biomarker v diagnostice AIM (Adamcová et al. 2007). Dalšími biomarkery
mohou být vitamin E, vitamin C, superoxiddismutáza (SOD), myeloperoxidáza,
glutathionperoxidáza

(GPx),

železo,

měď,

selen,

zinek,

vápník,

8-isoprostan,

malonyldialdehyd, TBARS (reaktivní forma kyseliny thiobarbiturové) a oxidovaný
lipoprotein o nízké hustotě (Ox-LDL) (Milne et al. 2005, Mladěnka et al. 2009, Mladěnka
et al. 2013, Tsimikas 2008). Mezi markery oxidačního stresu lze zařadit i diastolický,
systolický krevní tlak, celkovou periferní rezistenci, srdeční frekvenci, hmotnost vlhké
komory a tzv. ,,double product“ (Mladěnka et al. 2013).
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4. CÍL PRÁCE
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Hlavním cílem této rigorózní práce bylo stanovení hladiny oxidačního stresu u
dvouhodinového modelu isoprenalinové kardiotoxicity u Wistar:Han potkanů.
Ke splnění cíle byl vybrán jako marker oxidačního stresu glutathion a
spektrofotometrická analytická metoda. Koncentrace celkového glutathionu (GSHt),
oxidovaného glutathionu (GSSG) a poměru GSH/GSSG jako potencionálních ukazatelů
oxidačního stresu u in vivo isoprenalinové kardiotoxicity byly zjišťovány v plné krvi, jak u
kontrolní skupiny, tak u isoprenalinové skupiny potkanů.
Dalším cílem rigorózní práce bylo stanovení vzájemných korelací mezi
naměřenými

hodnotami

GSSG,

GSHt

a

poměru

GSH/GSSG

s jednotlivými

parametry EKG křivky.
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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5.1. Chemikálie, přístroje a software

5.1.1. Chemikálie

•

set na stanovení glutathionu [BIOXYTECH GSH/GSSG-412, Oxis International
Inc., USA; pufr – suchý prášek fosforečnanu sodného (Na3PO4) s přídavkem
kyseliny ethylendiamintetraoctové EDTA, GSSG pufr - roztok Na3PO4 s přídavkem
EDTA, glutathionreduktáza (GR) v roztoku Na3PO4 s přídavkem EDTA, NADPH
(nikotinamid adenin dinukleotid fosfát, scavenger – 1-methyl-2-vinyl-pyridin
triflourmethansulfonát (M2VP) v kyselině chlorovodíkové (HCl), chromogen –
5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoová kyselina) (DTNB) v roztoku (Na3PO4) s přídavkem
EDTA a ethanolu, standardy GSSG v roztoku fosforečnanu draselného (K3PO4)]

•

metafosforečná kyselina (MPA) (Sigma-Aldrich, Německo)

•

isoprenalin hydrochlorid (Sigma-Aldrich, Německo)

•

urethan (Sigma-Aldrich, Německo)

•

voda pro injekce (Braun, Německo)

•

superčistá voda

5.1.2. Přístroje a software

•

přístroj pro kontinuální záznam EKG a tepové frekvence PowerLab, MLA1215
(AdInstruments, Austrálie) a software pro kontinuální záznam a analýzu dat
LabChart (AdInstruments, Austrálie).

•

spektrofotometr Helios Gamma (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) a software
VisionLite Software 2.2 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA)

•

centrifuga MPW-52 (MPW Med. Instruments, Polsko)

•

software ISIS Draw 2.5 Portable pro vytvoření chemických vzorců
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5.2. Odběr plné krve

Potkani (♂) kmene Wistar:Han (MediTox s.r.o., Česká republika) o hmotnosti 360 ±
20 g byli uvedeni do celkové anestezie podáním urethanu (1,2 g/kg, i.p.). Pro vlastní odběr
plné krve jim byla následně kanylována arteria iliaca communis sinistra.
Do podkoží byly zavedeny elektrody umožňující záznam EKG, tj. bipolární
končetinový svod II, a spojeny s přístrojem Powerlab. Potkani byli rozdělení do dvou
skupin, tj. kontrolní skupiny (7 potkanů; voda pro injekce v dávce 2 ml/kg, s.c.) a
isoprenalinové skupiny (12 potkanů; isoprenalin v dávce 100 mg/kg, s.c.).
Odběr cca 50 µl plné krve byl proveden v následujících časech od aplikace ISO: -5
minut (tj. 5 min před s. c. aplikací), a poté v 1., 5., 15., 30., 60. a 120., minutě po s. c.
aplikaci ISO. Následně bylo do 17,5 µl plné krve přidáno 10 µl M2VP v případě stanovení
GSSG. Ke stanovení GSHt bylo použito 17,5 µl samotné plné krve. Připravené vzorky
byly poté okamžitě zamrazeny při -70 °C. Při této teplotě byly vzorky stabilní
následujících 30 dní.
Studie byla prováděna v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti
týrání, v planém znění, a byla realizována pod dohledem Odbornou komisí z Univerzity
Karlovy v Praze, Farmaceutická fakulta v HK, a to v souladu s Pokyny pro péči a použití
laboratorních zvířat zveřejněné US National Institutes of Health (NIH publikace č. 85-23,
revidováno 1996).

5.3. Stanovení GSSG, poměru GSH/GSSG a GSHt v plné krvi

5.3.1. Příprava zásobních roztoků

Testovací pufr byl připraven ze suchého prášku přidáním 650 ml superčisté vody.
Takto připravený pufr byl stabilní při 4 °C po dobu životnosti kitu. Roztok NADPH byl
připraven v čase potřeby z lyofilizovaného prášku NADPH přidáním 7,5 µl testovacího
pufru. Tento roztok byl stabilní při pokojové teplotě po dobu 6 hodin. 5% metafosforečná
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kyselina (MPA) byla připravena rozpuštěním 1 g MPA ve 20 ml superčisté vody (stabilní
po 24 h). Standardy GSSG byly již připraveny k vlastnímu stanovení kalibrační křivky.

5.3.2. Příprava vzorků

Vzorek byl nejdříve ponechán po dobu 5-10 minut při pokojové teplotě. Poté bylo
přidáno 290 µl 5% MPA při měření GSSG a 350 µl 5% MPA u GSH. Vzorek se promíchal
po dobu 15-30 s a poté se nechal odstředit v centrifuze (5 000 rpm, tj. 1 800 g, 10 min).
Poté bylo do zkumavky k vzorku ke stanovení koncentrace GSSG se 700 µl GSSG pufru
přidáno 50 µl roztoku 5% MPA. U vzorku s GSH bylo poté do zkumavky s 3000 µl pufru
přidáno 50 µl roztoku 5% MPA. Další postup byl shodný pro GSSG i GSH, viz níže
v kapitole 5.4.2.
Slepý vzorek GSSG byl připraven pouze přidáním 50 µl roztoku 5% MPA k 700 µl
GSSG pufru.

5.3.3. Analýza vzorků
Do eppendorfky bylo přidáno 200 µl připraveného vzorku, popř. standardu, nebo
slepého vzorku. Následně bylo přidáno 200 µl DTNB a 200µl GR. Vzorky byly poté
promíchány a inkubovány při pokojové teplotě po dobu 5 minut. Posledním krokem bylo
přidání 200 µl NADPH. Posledním krokem bylo změření absorbance při 412 nm v 0., 1., 2.
a 3. min od přidání NADPH.

5.3.4. Výpočet koncentrace GSSG, GSHt a poměru GSH/GSSG

Výpočet koncentrací GSSG, GSHt a poměru vyžadovalo tři kroky: 1) stanovení
reakční rychlosti; 2) vytvoření kalibrační křivky; 3) vlastní výpočet koncentrací GSSG,
GSHt a poměru GSH/GSSG.
1) Stanovení rychlostní konstanty v
Změna absorbance při 412 nm je lineární funkcí koncentrace GSH v reakční směsi,
která je popsána následující rovnicí (Rovnice 1):
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A412 = v * t + y0
Rovnice 1: Stanovení rychlostní konstanty. v je směrnice přímky, t je čas a y0 je hodnota
A412 v čase 0.
2) Vytvoření kalibrační křivky
Kalibrační křivka byla vytvořena pomocí stanovení absorbance GSH a GSSG
standardů různých koncentraci při 412 nm. Z naměřených absorbancí se vypočítá rychlost
a poté rychlostní konstanta (vc) (Rovnice 2). Rychlostní konstanta vc je rozdíl mezi reakční
rychlostí každé koncentrace GSH a rychlostí při kterém je koncentrace GSH nulová
(OxisResearchTM 2005).
vc = k * GSH + y0
Rovnice 2: Stanovení rychlostní konstanty vc. k je směrnice přímky a y0 je hodnota A412
v čase 0.
GSH je měřen při koncentracích 0; 1,5; a 3µM GSH (Obr. 4) Kvůli mnohem nižší
koncentraci GSSG v reakční směsi je GSSG měřen při koncentracích 0; 0,1; 0,25; 0,5µM
GSH (Obr. 5).
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Obr. 5: Kalibrační křivka GSSH
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3) Výpočet koncentrací GSSG, GSHt a poměru GSH/GSSG
Výpočet koncentrací GSHt a GSSG se provádí pomocí kalibračních křivek
(OxisResearchTM 2005).
GSHt = [(vc - y0 ) / k] * faktor zředění
Rovnice 3: Výpočet koncentrací GSH a GSSG, kde vc je tzv. rychlostní konstanta, k je
směrnice přímky a y0 je hodnota A412 v čase 0
poměr GSH/GSSG = (GSH – 2GSSH) / GSSG
Rovnice 4: Výpočet poměru GSH/GSSG

5.4 Statistická analýza
Přežití potkanů bylo analyzováno za použití Kaplanovy-Meierovy křivky přežití a
Logrank testu.
K analýze časových změn koncentrací byla isoprenalinová skupina rozdělena na 2
podskupiny, tj. přeživší a nepřeživší potkany. Isoprenalinové podkupiny byly srovnány
s kontrolní skupinou pomocí Studentova t-testu.
Závislosti mezi koncentracemi GSSG, GSHt a poměru GSH/GSSG a parametry
EKG křivky byly analyzovány pomocí Pearsonových, resp. Spearmanových korelací. Ke
stanovení významných korelací byla použita metoda lineární nebo nelineární regrese.
Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± SEM. Statistická významnost: * p ≤
0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001.
Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu GraphPad Prism 5.0
(GraphPad Software, USA).
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6. VÝSLEDKY
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6.1. Přežití potkanů
Subkutánní podání ISO potkanům s následnými odběry krve bylo spojeno s 80%
mortalitou v experimentu trvajícím 120 min. U kontrolní skupiny potkanů byla mortalita
nulová (Obr. 6).

Obr. 6: Procentuální vyjádření přežití potkanů u kontrolní skupiny (n = 7, modrá barva) a
ISO skupiny (n = 12, červená barva) pomocí Kaplanovy-Meierovy křivky. Statistická
významnost: p < 0,01.

6.2. Časové změny koncentrací GSSG, GSH/GSSG a GSHt
Aplikace ISO vedla ke zvýšení koncentrace GSSG zejména u skupiny potkanů,
kteří nepřežili dvouhodinový experiment. Toto zvýšení bylo významné v 60. min
experimentu. U kontrolní skupiny a přeživších potkanů, kterým byl podán ISO, nebylo
zaznamenáno zvýšení koncentrace GSSG (Obr. 7A).
U ISO skupiny potkanů, kteří nepřežili 2h experiment, bylo zjištěno snížení
GSH/GSSG. Toto snížení bylo významné v 15., 30. a 60. min experimentu (Obr. 7B).
V průběhu experimentu nebyly odhaleny žádné významné změny koncentrací
GSHt v čase (Obr. 7C).
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Obr. 7: Časové změny koncentrací GSSG (A), GSH/GSSG (B) a koncentrací GSHt (C) u
kontrolní skupiny (modrá) a ISO skupiny, přeživší (oranžová) a nepřeživší (červená)
potkani. Data jsou vyjádřena jako průměr ± SEM. Statistická významnost: * p < 0,05; ** p
< 0,01; *** p < 0,001.
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6.3. Korelace GSSG, GSH/GSSG a GSHt s parametry EKG křivky
Kromě vlastního stanovení časových změn byla provedena analýza korelací mezi
koncentracemi GSSG, GSH/GSSG, resp. koncentracemi GSHt, s parametry EKG křivky.
Významné korelace byly nalezeny mezi koncentrací GSSG a tepovou frekvencí
(Obr. 8A), resp. amplitudou vlny P (Obr. 9A), amplitudou kmitu S (Obr. 12A), RR
intervalem (Obr. 15A) a QTpeak intervalem (Obr. 16A). V případě GSH/GSSG byly
zjištěny korelace s tepovou frekvencí (Obr. 8B), resp. amplitudou P vlny (Obr. 9B),
amplitudou kmitu Q (Obr. 10B), amplitudou kmitu R (Obr. 11B), amplitudou kmitu S
(Obr. 12B), RR intervalem (Obr. 15B) a QTpeak intervalem (Obr. 16B). Na druhou stranu
žádné významné korelace mezi koncentracemi GSHt a parametry EKG křivky nebyly
nalezeny.
Za zmínku rovněž stojí, že žádné významné korelace mezi GSSG, GSH/GSSG,
resp. koncentracemi GSHt, nebyly zaznamenány jak u amplitudy ST segmentu, resp.
amplitudy vlny T (Obr. 13 a Obr. 14), tak i u dalších parametrů EKG křivky, tj. RR
intervalu, PR intervalu, vlny P, komplexu QRS, JT intervalu, QT intervalu a TpeakTend
intervalu (obrázky neuvedeny).

29

Obr. 8: Korelace mezi tepovou frekvencí a koncentrací GSSG (A, p < 0,01), GSH/GSSG
(B, p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: tepová frekvence = 0,7292[GSSG] +
461,5 (R2 = 0,080), tepová frekvence = -0,8235[GSH/GSSG] + 528,0 (R2 = 0,073).
30

Obr. 9: Korelace mezi amplitudou vlny P a koncentrací GSSG (A, p < 0,05), GSH/GSSG
(B, p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: amplituda vlny P = -0,0002[GSSG] +
0,049 (R2 = 0,074), amplituda vlny P = 0,0002[GSH/GSSG] + 0,032 (R2 = 0,075).
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Obr. 10: Korelace mezi amplitudou kmitu Q a koncentrací GSSG (A, ns.), GSH/GSSG (B,
p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: amplituda kmitu Q = 0,0003[GSH/GSSG]
- 0,073 (R2 = 0,066).
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Obr. 11: Korelace mezi amplitudou kmitu R a koncentrací GSSG (A, ns.), GSH/GSSG (B,
p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: amplituda kmitu R = 0,0011[GSH/GSSG]
+ 0,186 (R2 = 0,067).
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Obr. 12: Korelace mezi amplitudou kmitu S a koncentrací GSSG (A, p < 0,05),
GSH/GSSG (B, p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: amplituda kmitu S =
0,0009[GSSG] - 0,047 (R2 = 0,065), amplituda kmitu S = -0,0016 [GSH/GSSG] + 0,033
(R2 = 0,060).
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Obr. 13: Korelace mezi amplitudou segmentu ST a koncentrací GSSG (A, ns.),
GSH/GSSG (B, ns.) a koncentrací GSHt (C, ns.).
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Obr. 14: Korelace mezi amplitudou vlny T a koncentrací GSSG (A, ns.), GSH/GSSG (B,
ns.) a koncentrací GSHt (C, ns.).
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Obr. 15: Korelace mezi intervalem RR a koncentrací GSSG (A, p < 0,05), GSH/GSSG (B,
p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: interval RR S = -0,0002[GSSG] + 0,135
(R2 = 0,071), amplituda kmitu S = 0,0003 [GSH/GSSG] + 0,114 (R2 = 0,073).
37

Obr. 16: Korelace mezi intervalem QTpeak a koncentrací GSSG (A, p < 0,05),
GSH/GSSG (B, p < 0,05) a koncentrací GSHt (C, ns.). Rovnice: interval QTpeak =
-0,00003[GSSG] + 0,037 (R2 = 0,070), interval QTpeak = 0,00004[GSH/GSSG] + 0,034
(R2 = 0,074).
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7. DISKUSE
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V této studii byla provedena analýza oxidačního stresu u dvouhodinového modelu
isoprenalinové kardiotoxicity u Wistar:Han potkanů. Kromě monitorování časových změn
koncentrací GSSG, GSH a poměru GSH/GSSG v plné krvi byla provedena analýza jejich
korelací s parametry EKG křivky.
Pokles poměru GSH/GSSG a zvýšená koncentrace GSSG je známkou zvýšené
produkce volných radikálů, tzn. oxidačního stresu (Whitson a Hand 1984, Xie et al. 2014).
To bylo potvrzeno i v této práci, kdy došlo k významnému zvýšení koncentrace GSSG a
také ke snížení poměru GSH/GSSG u potkanů, kterým byl podán isoprenalin a kteří
nepřežili dvouhodinový experiment. Analýza korelací odhalila významné korelace mezi
GSSG, resp. poměrem GSH/GSSH a tepovou frekvencí, resp. amplitudou P vlny, kmitů Q,
R a S a intervaly RR a QTpeak. Změny EKG po podání kardiotoxické dávky isoprenalinu
byly zaznamenány i v jiných studiích a to zejména v případě deprese kmitu R a S,
elevace/deprese ST segmentu, elevace amplitudy T a prodloužení QT a PR intervalu
(Filipský et al. 2012, Králová et al. 2008, Zatloukalová et al 2012).
Je velmi dobře zdokumentováno, že aplikace isoprenalinu je spojena s nárůstem
tepové frekvence v důsledku stimulace β1-adrenergních receptorů (Mladěnka et al. 2009,
Filipský et al. 2012). Kromě toho zvýšená tepová frekvence naznačuje zhoršenou
kardiovaskulární funkci a je důležitým prediktorem mortality u AIM (Mladěnka et al.
2013, Feldman et al. 2010). Po podání isoprenalinu u potkanů byly nalezeny významné
kolerace mezi zvýšenou hladinou oxidovaného glutathionu (GSSG) a poměrem
GSH/GSSG a jednotlivými parametry EKG křivky nejen v této práci. Lze tedy do určité
míry předpokládat, že oxidační stres je rovněž spojen se změnami na křivce EKG. Na
druhou stranu korelace mezi GSSG, resp. poměrem GSH/GSSG, a amplitudami ST
segmentu a T vlny v této práci nebyly nalezeny.
Jako nejčastěji používaný biomarker poškození srdeční tkáně je cTnT. Tento
senzitivní marker poškození myokardu je nyní hojně využíván v diagnostice AIM. Různé
studie popisují negativní korelace koncentrace cTnT s poškozením kontraktility levé
srdeční komory nebo životaschopností kardiomyocytů u infarktu myokardu (Mladěnka et
al. 2013, Adamcová et al. 2007, Gibbons et al. 2004). Sérové koncentrace cTnT,
esenciálního biomarkeru poškození srdeční tkáně u lidí, silně korelují se závažností
poškození myokardu u potkanů (např. s přetížením myokardu vápníkem a tepovým
objemem – negativní korelace) (Adamcová et al. 2007, Bloom a Davis 1979, Diaz-Munoz
et al 2006, Mladěnka et al. 2013). Na druhou stranu korelace cTnT s markery oxidačního
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stresu se zdají být spíše nevýznamné (glutathion a vitamin C) nebo nulové (vitamin E a
TBARS) (Mladěnka et al. 2013).
Složitost antioxidačního systému a neznámý vztah ke kardiovaskulárním funkcím
dokumentuje případ vitamínu C v séru (Mladěnka et al. 2013). Hladiny vitamínu C
korelovaly silně negativně s vlhkou hmotností srdečních komor a méně významně s
koncentrací cTnT (Mladěnka et al. 2013). Kromě toho je popisována slabá negativní
korelace vitaminu C s celkovým obsahem glutathionu v krvi. Je zajímavé, že se sérem
vitaminu C vzájemně korelují pozitivně hladiny zinku a činnosti antioxidačních enzymů
SOD a GPx, ale opět, žádný nebo jen velmi přibližně byl zjištěn vztah ke kardiovaskulární
dys/funkci (Mladěnka et al. 2013). Na druhou stranu vitamin E nekoreluje s koncentrací
cTnT, celkovým obsahem glutathionu v krvi, vlhkou hmotností srdečních komor, obsahem
vápníku v srdci, tepovou frekvencí a s celkovým periferním tlakem (Mladěnka et al. 2013).
Rozsah přetížení vápníkem můžeme odhadnout z koncentrace cTnT a tepové frekvence
(Diaz-Munoz et al 2006). Tepová frekvence pozitivně koreluje nejen s přetížení vápníkem
a koncentrací cTnT, ale také s diastolickým krevním tlakem (Mladěnka et al. 2013,
Zatloukalová et al. 2012). Z toho plyne, že i zvýšená tepová frekvence může být spojena s
poškozením kardiovaskulární funkce a mortalitou (Feldman et al. 2010, Mladěnka et al.
2013).
Mladěnka et al. (2013) uvádí, že existují dvě pravděpodobné vysvětlení pro selhání
markerů oxidačního stresu predikovat kardiovaskulární dys/funkci: 1) v současné době
používané biomarkery nepřesně odrážejí míru oxidačního stresu, 2) hladina oxidačního
stresu přešně nekoreluje s kardiovaskulární dys/funkcí (Mladěnka et al. 2013). Na druhou
stranu

lze

říci,

že

kardiovaskulární

onemocnění

obecně,

stejně

jako

model

katecholaminové kardiotoxicity, jsou považovány za stavy, které obecně souvisejí s
oxidačním stresem (Chagoya de Sánchez et al. 1997, Mladěnka et al. 2013, Fearon a Faux
2009, Bindoli et al. 1992, Hašková et al. 2011). Nicméně, i když je oxidační stres známým
faktorem kardiovaskulárních příhod, běžně použité biomarkery oxidačního stresu nemohou
být spolehlivě použity k posouzení kardiovaskulární dysfunkce (Fearon a Faux 2009,
Mladěnka et al. 2013).
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8. ZÁVĚR
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Z výsledků je tedy patrné, že GSSG a poměr GSH/GSSG mohou být
potencionálními markery oxidačního stresu u in vivo potkaního modelu isoprenalinové
kardiotoxicity. Z této studie rovněž vyplývá, že míra oxidačního stresu může být alespoň
částečně posouzena ze základních parametrů EKG křivky.
Nicméně

k detailnějšímu

poznání

přesné

etiopatogeneze

isoprenalinové

kardiotoxicity s pohledu oxidačního stresu a kardiovaskulární dysfunkce je zapotřebí další
výzkum s možným využitím specifických markerů oxidačního stresu.
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