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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

Kandidát: Mgr. Lucie Sedlářová 

Školitel: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D. 

Název rigorózní práce: Analýza oxidačního stresu u modelu isoprenalinové 

kardiotoxicity po intravenózním podání rutinu.  

 

Kardiovaskulární onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí v rozvinutých 

zemích. Mezi nejzávažnější akutní formy ischemické choroby srdeční patří akutní 

infarkt myokardu (AIM), který můžou také vyvolat vysoké hladiny endogenních 

katecholaminů. Isoprenalin (ISO), syntetický katecholamin, evokuje patologický 

stav podobný AIM, při kterém rovněž dochází k nárůstu volného železa a mědi 

s následnou tvorbou hydroxylového radikálu během Fentonovy reakce. 

Flavonoidy jsou širokou skupinou látek rostlinného původu, které představují 

důležitou složku lidské stravy a jsou považovány za zdraví prospěšné. Mezi jejich 

účinky patří vychytávání volných radikálů, železo/měď-chelatační vlastnosti a 

inhibice enzymů tvořících reaktivní formy kyslíku. Nicméně u některých zástupců 

byly zaznamenány i negativní pro-oxidační vlastnosti. 

Hlavním cílem této rigorózní práce byla analýza oxidačního stresu u modelu 

isoprenalinové kardiotoxicity (isoprenalin, ISO, 100 mg/kg s.c.) po intravenózním 

podání rutinu (11,5 mg/kg a 46 mg/kg) u Wistar:Han potkanů. Ke stanovení 

oxidačního stresu byly vybrány oxidovaný a celkový glutathion, poměr 

redukované a oxidované formy glutathionu a volná frakce 8-isoprostanu, jejichž 



hodnoty byly stanoveny v průběhu 2-hod, resp. 4-hod experimentu, v plné krvi, 

resp. v plazmě. 

Tato rigorózní práce prokázala, že intravenózní podání rutinu před aplikací ISO 

je spojeno s nárůstem mortality potkanů, jak v 2-hod, tak v 4-hod experimentu. Na 

druhou stranu současné podání rozpouštědla (vodný 1,26% w/V roztok NaHCO3, 

i.v.) a ISO bylo spojeno s nižší mortalitou. 

Na závěr lze konstatovat, že z použitých biomarkerů oxidačního stresu se 

ukázala volná frakce 8-isoprostanu jako vhodnější biomarker, zejména z důvodu 

častějších tendencí k nárůstu a vyšší procentuální variabilitě procentuálních změn 

koncentrací volné frakce po aplikaci ISO než v případě stanovení glutathionu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

isoprenalin, kardiotoxicita, oxidační stres, glutathion, 8-isoprostan, rutin 



ABSTRACT 
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Supervisor: PharmDr. Tomáš Filipský, Ph.D. 

Title of thesis: Analysis of oxidative stress in the model of isoprenaline 

carditoxicity after intravenous administration of rutin 

 

Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in the developed 

countries. Among the most serious acute forms of ischemic heart disease belongs 

acute myocardial infarction (AMI), which can be caused by high levels of 

endogenous catecholamines. Isoprenaline (ISO), a synthetic catecholamine, 

evokes a pathological state similar to that of AIM, which is accompanied by an 

increase in both of unbound iron and copper and the consequent formation of 

hydroxyl radical in Fenton chemistry. 

Flavonoids are a large group of substances of natural origin, which represent an 

important component of human diet and are considered to be beneficial for health 

status. Their effects include free radical scavenging, iron/copper-chelating 

properties and inhibiting enzymes producing reactive oxygen species. However, 

several representatives have showed negative pro-oxidative effects as well. 

The main aim of this thesis was an analysis of oxidative stress in the model of 

isoprenaline cardiotoxicity (isoprenaline, ISO, 100 mg/kg s.c.) after intravenous 

administration of rutin (11.5 mg/kg and 46 mg/kg) in Wistar:Han rats. Oxidized 

and total glutathione, a ratio of reduced and oxidized glutathione and a free 

fraction of 8-isoprostane as variables assessing oxidative stress were determined 



within 2 h in vivo experiment, resp. 4 h experiment, in whole blood, resp. in 

plasma. 

The thesis showed that the intravenous administration of rutin before the 

subcutaneous application of ISO was associated with increase in mortality within 

the both experiments. On the other hand, a co-administration of the solvent 

(aqueous solution 1.26 % w/V of NaHCO3, i.v.) and ISO was associated with 

lower mortality in general.  

In conclusion it can be stated that the free fraction of 8-isoprostane appeared as a 

more suitable biomarker of oxidative stress particularly due to its more frequent 

tendencies to increase and the higher variability in percent changes of 

concentrations after administration of ISO in comparison with glutathion. 
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1. SEZNAM ZKRATEK 
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AIM  akutní infarkt myokardu 

ATP  adenosintrifosfát 

BHT  terc-butylhydroxytoluen 

CK  kreatinkináza 

CK-BB  kreatinkináza-1, mozkový izoenzym 

CK-MB  kreatinkináza-2, myokardiální izoenzym 

CK-MM  kreatinkináza-3, svalový izoenzym 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

DTNB  5,5’-dithiobis-2-nitrobenzoová kyselina 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

GIT  gastrointestinální trakt 

GS  plynová chromatografie 

GSH  redukovaná forma glutathionu  

GSHt  celkový glutathion 

GSSG  oxidovaná forma glutathionu 

HPLC  vysokoúčinná kapalinová chromatografie 

CHOPN  chronická obstrukční plicní nemoc 

ICHS  ischemická choroba srdeční 

ISO  isoprenalin 

LD  laktátdehydrogenáza 

M2VP  1-methyl-2-vinyl-pyridium trifluoromethan sulfonát 

MPA  metafosforečná kyselina 

NADH  nikotinamid adenin dinukleotid  

NADPH  nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

ROS  reaktivní formy kyslíku 
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RNS  reaktivní formy dusíku 

TLC  tenkovrstvá chromatografie 

WHO  Světová zdravotnická organizace 
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2. ÚVOD 
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Kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou mortality a 

morbidity. Ačkoliv se současné trendy ve zdravotnictví snaží redukovat fatální 

kardiovaskulární události, incidence kardiovaskulárních onemocnění neklesá. 

Navíc vysoká prevalence těchto chorob již není výsadou pouze vyspělých zemí 

(WHO 2010). Podle údajů WHO pro rok 1985 byla v tehdejším Československu 

mortalita na kardiovaskulární onemocnění jedna z nejvyšších mezi 39 vyspělými 

zeměmi. I nyní je v České republice téměř polovina úmrtí připisována právě 

kardiovaskulárním onemocněním (WHO 2011). 

Mezi kardiovaskulární onemocnění řadíme zejména aterosklerózu, arteriální 

hypertenzi, ischemickou chorobu srdeční (ICHS), akutní a chronické srdeční 

selhání a poruchy srdečního rytmu. K nejzávažnějším akutním formám patří 

zejména akutní infarkt myokardu (AIM) (Vítovec et al. 2004, Widimský et al. 

2004). Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění jsou dobře definovány, 

nicméně spolehlivě předpovědět akutní kardiovaskulární příhody je obtížné, 

bez ohledu na počet známých biochemických markerů. Ačkoliv je zapojení 

oxidačního stresu do patogeneze kardiovaskulárních onemocnění známo, 

detailnější vztah mezi markery oxidačního stresu a morbiditou/mortalitou je stále 

nejednoznačný (Chan et al. 2010). 

V experimentálním výzkumu AIM se velmi často využívá akutní model 

isoprenalinové kardiotoxicity. Isoprenalin, syntetický neselektivní beta-adrenergní 

sympatomimetikum, se používá k vyvolání akutního patologického stavu, který je 

v mnoha ohledech podobný časné fázi lidského AIM, již od roku 1959 (Rona et 

al. 1959, Vítovec et al. 2004). 

Důležitou složkou lidské stravy jsou polyfenolické látky, např. flavonoidy. 

Flavonoidy jsou skupinou sekundárních metabolitů rostlin, které můžeme rozdělit 
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dle chemické struktury do následujících skupin - flavony, flavonoly, flavanoly, 

flavanony a isoflavonoidy. Ačkoliv jsou tyto látky všeobecně považovány pro své 

antioxidační účinky za zdraví prospěšně, byly rovněž zaznamenány jejich 

nežádoucí pro-oxidační účinky (Griffith et al. 1944, Macáková et al. 2012). 

Současně je hojně diskutován jejich vliv nejen na kardiovaskulární choroby, ale i 

na nádorová onemocnění a neurodegenerativní choroby (Cook et al. 1996). 

V této rigorózní práci jsme se zaměřili na analýzu 2 markerů oxidačního stresu, 

tj. glutathionu a volné frakce 8-isoprostanu, v modelu isoprenalinové 

kardiotoxicity (isoprenalin, ISO, 100 mg/kg, s.c.) u potkana po intravenózním 

podání rutinu (11,5 mg/kg a 46 mg/kg, i.v.). Redukovaná forma glutathionu 

(GSH), která je jednou z hlavních antioxidantů v lidských tkáních, se oxidací 

mění na oxidovanou formu glutathionu (GSSG), jejichž koncentrace, popř. poměr 

GSH/GSSG, může během akutního patologického stavu (např. AIM) korelovat 

s aktuální mírou oxidačního stresu v organismu (Arbor A. 2013). Isoprostany, 

produkty neenzymatické oxidace kyseliny arachidonové, které mají široké 

spektrum biologických účinků, lze rovněž označit za markery oxidační stresu 

(Montuschi et al. 2004). 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 
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3.1. Kardiovaskulární onemocnění 

Kardiovaskulární onemocnění řadíme mezi tzv. civilizační choroby. Dle WHO 

jsou nejčastější příčinou mortality a morbidity (WHO 2010). I v České republice 

připadá téměř polovina úmrtí na kardiovaskulárním onemocnění (WHO 2011). 

Kardiovaskulární onemocnění lze rozdělit na: aterosklerózu, arteriální hypertenzi, 

ischemickou chorobu srdeční (ICHS) (Obr. 1), akutní a chronické srdeční selhání 

a poruchy srdečního rytmu (Mačák et al. 2004). Mezi nejzávažnější akutní formy 

ICHS patří zejména akutní infarkt myokardu (AIM). Většina onemocnění 

kardiovaskulárního systému, s výjimkou vrozených vad, se projeví spíše 

v dospělém věku, zejména po 50. roce života. Tato onemocnění jsou v naprosté 

většině případů způsobena aterosklerózou (Widimský et al. 2004). 

Hlavní rizikové faktory těchto onemocnění jsou: 1/ neovlivnitelné, tj. věk, 

mužské pohlaví a genetická predispozice; 2/ ovlivnitelné, tj. kouření, vysoká 

hladina LDL cholesterolu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus (Špinar J. 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Klasifikační schéma ICHS. Převzato z: Veselý et al. 2012 
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3.1.1. Akutní infarkt myokardu 

Akutní infarkt myokardu (AIM) je jednou z nejzávažnějších akutních forem 

ICHS. Jedná se o nekrózu části srdečního svalu, která vzniká při uzávěru nebo 

výrazném zúžení levé nebo pravé věnčité tepny krevní sraženinou (Widimský et 

al. 2004). Typická je náhle vzniklá bolest za hrudní kostí, velmi intenzivního a 

tupého charakteru. Vzniká za různých okolností, často v klidu nebo v noci. Bolest 

vystřeluje nejčastěji do levé paže nebo do dolní čelisti. Bolest je stálá a nemění se 

polohou těla. Projevy AIM však mohou být i nespecifické – u starších nemocných 

a u diabetiků může být bolest méně intenzivní, spojená více s pocitem dušnosti 

a celkové slabosti. Závažným projevem je náhlá ztráta vědomí, jejíž příčinou je 

obvykle závažná fibrilace komor. Pokud není v takovém případě okamžitě 

zahájena kardiopulmonální resuscitace, nemocný umírá náhlou smrtí. I přes velký 

vývoj v oblasti lékařské péče, diagnostiky a zkoumání tohoto onemocnění, je 

mortalita i nadále okolo 25 % (Widimský et al. 2004). Diagnóza AIM je založena 

na popisu EKG křivky a stanovení specifických biochemických markerů. Mezi 

další diagnostické metody patří echokardiografie a selektivní koronarografie 

(Bělohlávek et al. 2008). Cílem léčby AIM je co nejrychlejší obnovení 

normálního průtoku v postižené věnčité tepně. Z toho vyplývá absolutní nutnost 

maximálního zkrácení doby od vzniku AIM do zahájení léčby. Jakmile vznikne 

podezření na AIM, je nutné co nejrychleji transportovat nemocného k reperfúzní 

léčbě. Co nejdříve musí být podána kyselina acetylsalicylová v dávce 300 až 

500 mg (p.o. nebo i.v.). Nemocným s tachykardií a hypertenzí je vhodné podat 

beta-blokátor (bisoprolol, karvedilol, metoprolol) i.v. Při hypertenzi a známkách 

srdečního selhání je namístě podat nitráty v infúzi. Při velkých bolestech je 

vhodné podat opioidní analgetika (fentanyl 1-4 ml inj.) Strach a neklid se řeší 

http://www.ikem.cz/www?docid=1004350
http://www.ikem.cz/www?docid=1003989
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komunikací s pacientem, popř. podáním sedativ. V případě velké vzdálenosti 

do nemocnice a přítomností kontraindikací reperfúzní léčby je vhodné zahájení 

trombolytické léčby (Bělohlávek et al. 2008). 

 

3.2. Biomarkery akutního infarktu myokradu 

Obecně označujeme jako biomarkery indikátory nejen fyziologických, ale 

i patofyziologických procesů a farmakologických odpovědí k léčebné intervenci, 

které lze objektivně měřit a hodnotit. Biochemické markery srdeční ischemie se 

používají k diagnostice AIM více než půl století (Chan et al. 2010). 

V kardiovaskulární medicíně dnes určujeme především markery diagnostické, 

tj. parametry rozpoznávající zjevnou nemoc, a markery prognostické, tj. 

parametry hodnotící další průběh onemocnění bez ohledu na průběh onemocnění 

(Braunwald E. 2008). 

Doporučenými kardiomarkery pro diagnostiku myokardiální nekrózy jsou dnes 

srdeční troponiny, poněvadž jsou orgánově specifické. Srdeční troponiny však 

mají i velký prognostický význam. Mezi další kardiomarkery, které se dnes 

používají v klinické praxi pro rizikovou stratifikaci nemocných s akutním 

koronárním syndromem, patří C reaktivní protein (CRP) a natriuretické peptidy. 

CRP je nejen ukazatelem akutní zánětlivé odpovědi, ale je dnes považován 

i za ukazatele progrese aterosklerózy, a tím je dán jeho význam pro prognózu 

tohoto onemocnění. Natriuretické peptidy jsou pak především senzitivními 

markery dysfunkce srdečních komor (Chen et al. 2010). 
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3.2.1. Troponiny 

Jedná se o strukturální bílkoviny – troponin T (TnT) a troponin I (TnI). TnT a 

TnI se vyskytují, jak v kosterním svalstvu, tak v myokardu. Kardiální izoformy, 

tj. cTnT a cTnI, mají jedinečné aminokyselinové složení a jsou pro myokard 

specifické. Za fyziologických podmínek jsou cTnT a cTnI přítomny 

v kontraktilním aparátu kardiomyocytu, nicméně během patologického stavu jsou 

uvolňovány v důsledku proteolytické degradace. Zvýšení cTnT a cTnI po začátku 

AIM nastupuje v průběhu 3-8 hodin, je vyvoláno rychlým uvolněním volné 

cytoplazmatické frakce cTnT. Při časném obnovení krevního průtoku koronární 

artérií je maximální vzestup asi za 14 hodin s následným druhým vrcholem, který 

je podstatně nižší. Délka zvýšení závisí na velikosti infarktu. Zvýšené hladiny 

cTnT přetrvávají 5-10 dnů. Troponin C (TnC) není pro diagnostiku akutní 

koronární léze vhodný, protože je identický v srdečním i kosterním svalstvu. 

Troponiny se stanovují citlivými imunochemickými metodami (Štejfa M. 2007).  

 

3.2.2. Myoglobin  

Myoglobin je globulární protein tvořený jedním řetězcem aminokyselin, který 

reverzibilně váže a přenáší kyslík ve svalových buňkách. Má velmi krátký 

biologický poločas 10-20 minut. Na rozdíl od hemoglobinu obsahuje myoglobin 

pouze jednu hemovou skupinu a jeden globinový řetězec, a proto může 

transportovat jen jednu molekulu kyslíku. Afinita myoglobinu ke kyslíku je 

ve srovnání s hemoglobinem vyšší (Friedecký et al. 2008). 

Jako cytoplazmatický protein s nízkou molekulovou hmotností je rychle 

uvolňován z postižené tkáně. Vzestup sérových koncentrací myoglobinu u AIM 

nastupuje rychle (za 0,5 až 1 hodinu) od začátku bolesti na hrudi. Hladiny 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Myokard
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Aminokyseliny
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Kyslík
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemoglobin
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemoglobin
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myoglobinu, které mohou dosahovat dvacetinásobku fyziologických hodnot, 

kulminují asi za 6-12 hodin a v průběhu 12-24 hodin se vrací k původním 

hodnotám (Friedecký et al. 2008). 

 

3.2.3. Kreatinkináza 

Kreatinkináza (CK) je cytoplazmatický enzym, který katalyzuje fosforylaci 

kreatinu na kreatinfosfát pomocí ATP. CK je obsažena především v kosterním 

svalstvu, v myokardu a v mozku. Je tvořena dvěma podjednotkami, které jsou 

dvojího typu – M (muscle) a B (brain), každá o relativní molekulové hmotnosti 

kolem 40 000. Různým zastoupením podjednotek se odlišují tři izoenzymy 

kreatinkinázy: CK-BB (CK-1, mozkový izoenzym); CK-MB (CK-2, myokardiální 

izoenzym); CK-MM (CK-3, svalový izoenzym). Katalytická koncentrace celkové 

CK se zvyšuje v průběhu 3 - 6 hodin od začátku ischémie myokardu. Vzhledem 

k nedostatečné kardiospecifitě má její stanovení u akutního infarktu myokardu 

omezený význam. Hodnota celkové CK je ovlivněna různými faktory – věk, 

pohlaví, objem svalové hmoty a fyzická aktivita (Yang et al. 2006). 

Větší diagnostickou hodnotu má vyšetřování izoenzymu CK-MB. CK-MB je 

biomarker srdeční nekrózy, který je méně specifický než srdeční troponin. 

Objevuje se v séru již po 3-10 hodinách. Používá se k diagnostice reinfarktu 

u hospitalizovaných pacientů (Yang et al. 2006). 

 

3.2.4. Laktátdehydrogenáza 

Laktátdehydrogenáza (LD nebo LDH) je redoxní enzym katalyzující reverzibilní 

přeměnu laktátu na pyruvát. Struktura molekuly je tvořena 4 podjednotkami 

o relativní molekulové hmotnosti 34 000. Každá z těchto podjednotek může být 

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Enzym
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Laktát
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Pyruvát
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buď M (muscle) nebo H (heart). LD je přítomna v cytoplazmě buněk mnoha tkání. 

Do cirkulace se uvolňuje již při mírném tkáňovém poškození. V současné době se 

stanovení celkové aktivity LD používá jako nespecifický marker rozpadu buněk, 

např. při nádorových onemocněních. Charakteristické je také pozdní zvýšení 

celkové LD po infarktu myokardu, které může přetrvávat až 15 dní. Vzhledem 

k vysokému obsahu v erytrocytech může sérovou koncentraci falešně pozitivně 

zvýšit hemolýza. Použití LD a jejích izoenzymů pro diagnostiku akutního 

koronárního syndromu se dnes považuje za obsoletní (Zima et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Diagnostická okna biochemických markerů AIM. Převzato z: Veselý 

et al. 2012 

 

 

3.3. Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění 

Oxidační stres je poruchou rovnováhy mezi produkcí reaktivních forem kyslíku 

(ROS) a dusíku (RNS) a antioxidační kapacitou organismu. Mezi ROS lze zařadit 

např. hydroxylový radikál či superoxid.  

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Infarkt_myokardu
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Erytrocyty
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Hemolýza
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Volné radikály mohou být definovány jako molekuly, obsahující jeden nebo více 

nepárových elektronů (Holeček V. 2010). Hlavními endogenními zdroji volných 

radikálů jsou dýchací řetězec v mitochondriích, biotransformační procesy 

na endoplazmatickém retikulu, lyzosomy, peroxysomy a buňky schopné 

fagocytózy. K exogenním faktorům, které výrazně zvyšují produkci volných 

radikálů, patří kouření, průmyslové znečištění životního prostředí, pesticidy, 

organická rozpouštědla, ale i léčiva. Vzhledem ke skutečnosti, že volné radikály 

mají velmi krátký poločas eliminace, je poměrně obtížné definovat jejich 

přítomnost či přesnou koncentraci v biologickém vzorku (Racek et al. 1999). 

Endogenní antioxidační systém, tj. systém podílející se na přeměně reaktivních 

forem, tvoří enzymatické a neenzymatické mechanismy. Mezi enzymatické 

mechanismy řadíme cytochrom c, katalázu, glutathionperoxidázu, 

superoxiddismutázy; mezi neenzymatické antioxidanty patří např. glutathion, 

thioredoxin, vitamíny E a C, koenzym Q10, bilirubin či flavonoidy (Masella et al. 

2005). Často však dochází k situaci, kterou charakterizuje nerovnováha mezi 

prooxidanty a antioxidanty, tato imbalance se může projevit četnými 

patofyziologickými procesy (Droge W. 2002).  

Oxidativní stres je v posledních letech velmi intenzivně studován v souvislosti 

s četnými akutními i chronickými patologickými procesy v organismu. 

Při oxidačním stresu vznikají ve zvýšené míře sloučeniny, které mohou být 

považovány za jeho biomarkery. Tyto specifické sloučeniny, nacházející se 

v tělních tekutinách, mohou tedy sloužit k diagnostice patologických stavů 

souvisejících s oxidačním stresem. Mezi tyto onemocnění řadíme např. nádorová 

nebo neurodegenerativní onemocnění (Dhalla et al. 2000). 
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Obr. 3 Mechanismus vzniku onemocnění souvisejícího s oxidačním stresem. 

Převzato z: Dalle-Donne et al. 2003.  

 

K analýze oxidatičního stresu jsou běžně používány produkty peroxidace lipidů 

tj. malondialdehyd; 4-hydroxy-2(E)-nonenal; skupina isoprostanů, zejména 

isoprostan F2, poměr hladiny redukovaného glutathionu (GSH) a jeho oxidované 

formy, tj. disulfidu glutathionu (GSSG), akrolein, 3-nitrotyrozin a další (Racek et 

al. 1999). 

 

3.3.1. Malondialdehyd 

Malondialdehyd, ketoaldehyd, je konečný, biochemicky měřitelný produkt 

oxidace polynenasycených mastných kyselin v důsledku působení reaktivních 

kyslíkových radikálů. Další cesta produkce malondialdehydu je štěpení mastných 
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kyselin za vzniku hydroperoxyaldehydu. Poslední možností vzniku 

malondialdehydu jsou enzymatické procesy u prostaglandinů. Malondialdehyd 

může reagovat s DNA, případně s volnými aminoskupinami proteinů, za vzniku 

malondialdehyd modifikovaných proteinových sloučenin. Tyto sloučeniny mají 

antigenní účinky a interakcí s endogenními protilátkami mohou evokovat 

aterosklerózu s následným AIM (Stocker et al. 2004). Byly popsány potenciálně i 

mutagenní účinky malondialdehydu (Uchida K. 2003). Onemocnění, která mohou 

být rovněž charakterizována zvýšenou hladinou malondialdehydu  jsou 

Alzheimerova choroba, amyotrofická laterální skleróza, asthma bronchiale, 

ateroskleróza, diabetes mellitus, leishmanióza, preeklampsie (Stocker et al. 

2004). 

  

3.3.2. 4-hydroxy-2-nonenal 

4-hydroxy-2-nonenal vzniká reakcí reaktivních kyslíkových radikálů nebo 

reaktivních dusíkatých radikálů s omega-6 nenasycenými mastnými kyselinami 

v buněčných membránách v průběhu zánětu či kontaktu se stimulátory, tj. oxidem 

dusnatým či fyzikálním zářením. V důsledku oxidativního stresu se basální 

hladina v plazmě zvýší více než desetkrát (Esterbauer et al. 1991). Volný 4-

hydroxy-2-nonenal je vysoce reaktivní. Důsledkem této vysoké reaktivity a vazby 

se strukturami organismu je jeho silně mutagenní, cytotoxický a genotoxický 

efekt; inhibuje syntézu proteinů a DNA, inaktivuje řadu enzymů, stimuluje 

fosfolipázu C, redukuje gap-junction mezibuněčnou komunikaci, stimuluje 

neutrofilní chemotaxi, moduluje agregaci trombocytů. Biotransformační přeměny 

4-hydroxy-2-nonenalu jsou silně závislé na jeho koncentraci v buňce. Organismus 
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má velmi rychlé a účinné mechanismy na odbourání této látky. Hlavním enzymem 

podílejícím se na biodegradaci 4-hydroxy-2-nonenalu je glutathion-S-transferáza, 

dále aldehyddehydrogenáza a alkoholdehydrogenáza (Pradeep et al. 2013).  

Z množství 100 µmol/l 4-hydroxy-2-nonenalu, které bylo experimentálně podáno, 

se na proteiny vázala přibližně 3 % z celkového množství podané látky (Eckl et 

al. 1993). Onemocnění, která mohou být charakterizována zvýšenou hladinou 4-

hydroxy-2-nonenalu jsou Alzheimerova choroba, ateroskleróza, chronická 

obstrukční plicní nemoc, nemoci kardiovaskulárního systému, Parkinsonova 

choroba, porucha kognitivních funkcí (Saito et al. 2014). 

 

3.3.3. Akrolein 

Svými vlastnostmi je akrolein velmi blízký 4-hydroxy-2-nonenalu. Akrolein 

vzniká a do organismu se dostává při spalování plastů, v připáleném oleji a 

v cigaretovém kouři. Onemocnění, která mohou být charakterizována zvýšenou 

hladinou akroleinu jako biomarkeru oxidativního poškození, jsou ateroskleróza, 

onemocnění kardiovaskulárního systému a porucha kognitivních funkcí (Eckl et 

al. 1993). 

 

3.3.4. Glutathion 

Měření hladiny redukovaného glutathionu (GSH) a jeho oxidované formy, 

disulfidu glutathionu (GSSG) v krvi, je indikátorem oxidativního stresu 

v organismu (Rossi et al. 2002). Krevní hladina glutathionu odráží celkovou 

koncentraci této látky v organismu. Ke stanovení může být využito velké 

množství detekčních metod od spektrofotometrie, fluorometrie, bioluminometrie, 



18 
 

HPLC až po GS (gas chromatography). Onemocnění, která mohou být 

charakterizována zvýšeným poměrem GSH/ GSSG proteinů jako biomarkeru 

oxidativního poškození, jsou Alzheimerova choroba, asthma bronchiale, diabetes 

mellitus, plicní fibróza, Parkinsonova choroba a další (Rossi et al. 2002). 

 

3.3.5. Isoprostany 

Isoprostany jsou skupinou markerů oxidačního stresu strukturně blízkou 

prostaglandinům. Isoprostany jsou v podmínkách in vivo produkovány 

neenzymatickými reakcemi nezávislými na cyklooxygenáze, tj. neenzymatickou 

oxidací kyseliny arachidonové volnými radikály (Klaunig et al. 2004). Oproti 

ostatním markerům oxidačního stresu má stanovení isoprostanů několik výhod: 1. 

isoprostany jsou charakterizovány relativně vysokou stabilitou, 2. jsou 

specifickými produkty peroxidace lipidů, 3. v dostatečném množství jsou 

přítomny v biologických tekutinách, a tak jsou lehce stanovitelné, 4. jejich hladina 

není ovlivněna dietou, 5. může poskytovat důležitý parametr pro srovnání vztahu 

dávka vs. účinek antioxidantů (Montuschi et al. 2004). Pro stanovení hladiny 

isoprostanů v biologických tekutinách organismu lze použít TLC (tenkovrstvá 

chromatografie), HPLC (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) a GS (plynová 

chromatografie) (Montuschi et al. 2004). Onemocnění, která mohou být 

charakterizována zvýšenou hladinou isoprostanů jako biomarkeru oxidativního 

poškození, jsou Alzheimerova choroba, asthma bronchiale, ateroskleróza, diabetes 

mellitus, chronická obstrukční plicní nemoc, onemocnění kardiovaskulárního 

systému a další (Nechuta et al. 2014). 
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3.3.6. Karbonylované proteiny 

Karbonylované proteiny vznikají reakcí mezi nenasycenými aldehydy a 

aminokyselinami (lyzinem, argininem, prolinem a threoninem) a jsou markerem 

oxidace proteinů a DNA in vivo. Zajímavou se jeví skutečnost, že plazmatická 

hladina karbonylovaných proteinů se významně zvyšuje v terminálních fázích 

onemocnění (Stadtman et al. 2003). Onemocnění, která mohou být 

charakterizována zvýšenou hladinou karbonylovaných proteinů jako biomarkeru 

oxidativního poškození, jsou např. akutní myokarditida, akutní pankreatitida, 

asthma bronchiale, diabetes mellitus, Parkinsonova nemoc a další (Roberts et al. 

2002). 

  

3.4. Flavonoidy 

Flavonoidy jsou benzopyronové deriváty, které jsou podstatnou složkou lidské 

stravy. Bohatými zdroji jsou cibule, kapusta, pórek, brokolice, borůvky, červené 

víno a čaj (Hwang et al. 2014). Tyto látky lze dle chemické struktury rozdělit 

do několika skupin - flavanoly, flavonoly, flavanony, flavony a isoflavonoidy 

(Obr. 4). Jsou obecně považovány za zdraví prospěšné, nicméně mohou mít i pro-

oxidační účinky (Macáková et al. 2012, Scalbert et al. 2000). Ačkoli jejich 

vstřebávání do značné míry omezuje jejich biologická dostupnost, může jejich 

denní příjem vést k výraznému zvýšení jejich plazmatických hladin. Obvykle jsou 

přítomny v relativně nízkých koncentracích 15-30 mg/kg. Tyto látky jsou rovněž 

hydrolyzovány střevními enzymy nebo pomocí střevní mikroflóry (Manach et al. 

2004, Goufo et al. 2014). Flavonoidy a jejich metabolity jsou eliminovány hlavně 

močí (Manach et al. 2004). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hwang%20ES%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goufo%20P%5Bauth%5D
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Mezi hlavní účinky flavonoidů patří jejich pozitivní vliv na kardiovaskulární 

systém, který spočívá ve vychytávání volných radikálů, železo/měď-chelatačních 

vlastnostech, inhibici enzymů tvořících ROS (xanthinoxidáza, NADPH oxidáza) a 

antiagregačních a vazodilatačních vlastnostech (Mladěnka et al. 2009). 

U flavonoidů byl také zaznamenán jejich antivirotický efekt a protinádorové 

účinky (Hollmann et al. 1999). Všeobecně lze říci, že účinky těchto látek závisí 

zejména na chemické struktuře a koncentraci (Sak K. 2014). 

Jedním z nejznámějších flavonoidů je rutin. Dříve bylo prokázáno, že rutin 

inhibuje xantinoxidázu, která patří mezi hlavní enzymy produkující ROS. 

V několika studiích byly prokázány i jeho cytoprotektivní vlastnosti, včetně jeho 

antioxidačních a neuroprotektivních účinků (Motamedshariaty et al. 2014). 

Na druhou stranu byly publikovány i jeho pro-oxidační účinky (Macáková et al. 

2012). 
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Flavon Flavonol Flavanon 

 

 

 

 

 

 Flavanol Isoflavon 

 

Obr. 4 Chemická struktura flavonoidů. Převzato z: Velíšek, 2002 
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4. CÍL PRÁCE 
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Hlavním cílem rigorózní práce byla analýza oxidačního stresu u modelu 

isoprenalinové kardiotoxicity (isoprenalin, 100 mg/kg, s.c.) po intravenózním 

podání rutinu (11,5 mg/kg a 46 mg/kg) u Wistar:Han potkanů (samců). 

Ke stanovení oxidační stresu byly vybrány jako markery glutathion (oxidovaný a 

celkový glutathion a poměr redukované a oxidované formy glutathionu) a volná 

frakce 8-isoprostanu, jejichž koncentrace byly stanoveny ve vybraných časových 

bodech v průběhu 2-hod, resp. 4-hod, in vivo experimentu, v plné krvi, resp. 

v plazmě. 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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5.1. Materiál, přístroje a potkani 

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)] 

 set na stanovení 8-isoprostanu: tert-butylhydroxytoluen, 8-isoprostane EIA 

antiserum, 8-isoprostane AChE tracer, 8-isoprostane EIA standard, EIA buffer 

concentrate, Wash buffer concentrate, Polysorbate 20, Mouse anti-rabbit IgG 

coated plate, 96-Well Cover Sheet, Ellman’s Reagent, EIA Tracer Dye, EIA 

Antiserum Dye 

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

 isoprenalin hydrochlorid (Sigma-Aldrich, Německo) 

 urethan (Sigma-Aldrich, Německo) 

 rutin (Sigma-Aldrich, Německo) 

 hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) (Sigma-Aldrich, Německo) 

 voda pro injekce (Braun, Německo) 

 superčistá voda (Milli-Q RG, Merck Millipore, USA) 
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5.1.2. Přístroje 

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

umožňující záznam dat VisionLite Software 2.2 (Thermo Fisher Scientific Inc., 

USA) 

 spektrophotometr Synergy HT Multi-Detection Microplate Reader (BioTec 

Instruments Inc., USA) 

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

 infuzní pumpa „Genie“ (Kent Scientific Corporation, USA) 

5.1.3. Potkani 

Wistar:Han potkani (samci, MediTox, Česká republika) byli umístěni 

v klimatizované místnosti při konstantní teplotě a vlhkosti a měli volný přístup ke 

standardní potravě pro hlodavce (Velaz, Česká republika) a vodě. 

Pro experimenty byli použiti potkani na lačno a po 2 týdnech aklimatizace. 

Tato studie byla provedena pod dohledem Etickou komisí Univerzity Karlovy 

v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, a to ve shodě s Průvodcem 

pro péči a použití laboratorních zvířat vydané US National Institutes of Health 

(NIH Publication No. 85-23, novelizovaný v roce 1996). 

 

5.2. Stanovení glutathionu v plné krvi 

Potkani o průměrné hmotnosti 380 g byli náhodně rozděleni do 8 medikačních 

podskupin (4 potkani/podskupina): 1) kontrolní skupina – potkani obdrželi vodný 

1,26% w/V roztok NaHCO3 (i.v., rozpouštědlo) nebo rutin rozpuštěný 

ve zmíněném roztoku NaHCO3 (i.v.): a) NaHCO3 – 2,3 ml/kg (SB2.3), b) 
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NaHCO3 – 4,6 ml/kg (SB4.6), c) rutin – 11,5 mg/kg (2,3 ml/kg, Ru11.5) a d) rutin 

– 46 mg/kg (4,6 ml/kg, Ru46; tj. ekvimolární dávka klinické dávky deferoxaminu 

50 mg/kg); a 2) isoprenalinová skupina – potkani obdrželi rozpouštědlo nebo 

roztok rutinu a po 5 min byl aplikován vodný roztok ISO (100 mg/kg, s.c.): a) 

SB2.3+ISO, b) SB4.6+ISO, c) Ru11.5+ISO a d) Ru46+ISO. 

Před zahájením experimentu byli potkani uvedeni do celkové anestezie podáním 

urethanu (1,2 g/kg, i.p.). Po 15 min od ukončení chirurgické preparace byly dané 

roztoky (samotné rozpouštědlo nebo rutin) aplikovány pomocí infuzní pumpy 

(400 µl/min, „Genie“, Kent Scientific Corporation, USA).  U isoprenalinových 

skupin byl po 5 min od ukončení i.v. aplikace podán ISO (100 mg /kg, s.c.). 

Ve stanovených časových intervalech od aplikace (0, 1, 5, 15, 30, 60 a 120 min) 

bylo odebíráno 150 µl plné krve do heparinizovaných zkumavek (BD Vacutainer, 

BD, USA). Ke stanovení oxidovaného glutathionu byl k plné krvi přidán roztok 

M2VP bránící oxidaci redukované formy. Vzorky plné krve byly před vlastním 

stanovením glutathionu uskladněny při -80 °C. 

Koncentrace oxidovaného (GSSG) a celkového glutathionu (GSHt) a poměr 

redukovaného a oxidovaného glutathionu (GSH/GSSG) byly stanoveny 

spektrofotometricky pomocí BIOXYTECH GSH/GSSG-412 reagenčního kitu dle 

instrukcí výrobce [číslo výrobku 21040, Oxis Research, USA (OxisResearch 

2000); spektrofotometr Helios Gamma a VisionLite Software 2.2, ThermoFisher 

Scientific Inc, USA].  
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5.3. Stanovení volné frakce 8-isoprostanu 

v plazmě 

Potkani o průměrné hmotnosti 350 g byli náhodně rozděleni do 4 medikačních 

podskupin (4 potkani/podskupina): 1) kontrolní skupina: a) SB4.6 a b) Ru46; a 2) 

isoprenalinová skupina: a) SB4.6 + ISO a b) Ru46 + ISO. Popis jednotlivých 

podskupin je uveden v předchozí kapitole. 

Anestezie, chirurgická preparace a aplikace roztoků probíhaly v souladu 

s předchozím protokolem. Ve stanovených časových intervalech od aplikace (0, 5, 

15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180 a 240 min) bylo odebíráno 150 µl plné krve do 

heparinizovaných zkumavek (BD Vacutainer, BD, USA). Vzorky plné krve byly 

následně centrifugovány (1730g, 10 min, centrifuga MPW-52, MPW Med. 

Instruments, Polsko) v přítomnosti 0,005% tert-butylhydroxytoluenu. Vzorky 

plasmy byly před vlastním stanovením volné frakce 8-isoprostanu uskladněny při 

-80 °C. 

Volná frakce 8-isoprostanu v plazmě byla stanovena pomocí 8-isoprostan EIA 

reagenčního kitu dle pokynů výrobce [číslo výrobku 516351, Cayman Chemical 

Company, USA, (Arbor A. 2013)] s využitím spektrofotometru Synergy HT 

Multi-Detection Microplate Reader (Biotec Instruments Inc., USA). 

 

5.4. Statistická analýza 

Přežití potkanů bylo analyzováno za použití Kaplanovy-Meierovy křivky přežití 

a Logrank testu. Časové změny koncentrací glutathionu a volné frakce 8-

isoprostanu byly vyhodnoceny pomocí multiple t-testu s využitím Holmova-
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Sidakova testu. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± SEM. Statistická 

významnost: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, ns. – nesignifikantní. 

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. Stanovení glutathionu v plné krvi 

Premedikace potkanů oběma dávkami rutinu (11.5 mg/kg nebo 46 mg/kg, i.v.) 

s následným podáním ISO (100 mg/kg, s.c.) byla u 2-hod experimentu 

analyzujícího glutathion v plné krvi spojena s  cca 75% mortalitou. Aplikace 

rozpouštědla (vodný 1,26% w/V roztok NaHCO3, i.v.) v dávce 4,6 ml/kg a ISO 

nebyla spojena se signifikantním nárůstem mortality, nicméně podání 

rozpouštědla v nižší dávce (2,3 ml/kg, i.v.) a ISO bylo spojeno s 50% mortalitou. 

U kontrolních podskupin potkanů byla mortalita nulová (Obr. 5). 

Při analýze procentuálních změn koncentrací GSSG, GSHt a poměru 

GSH/GSSG nebyly zaznamenány statisticky významné dlouhodobé změny (Obr. 

6-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Stanovení glutathionu – přežití potkanů. Kontrolním skupinám byl 

aplikován rutin (11,5 mg/kg nebo 46 mg/kg, i.v.) nebo NaHCO3 (2,3 ml/kg nebo 

4,6 ml/kg, i.v.). Skupinám SB + ISO byl aplikován NaHCO3 (2,3 ml/kg nebo 4,6 

ml/kg, i.v.) a ISO v dávce 100 mg/kg, s.c. Skupinám Ru + ISO byl aplikován rutin 

(11,5 mg/kg nebo 46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Statistická významnost: 

* p < 0,05, ns. – nesignifikantní. 
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Obr. 6 Analýza GSSG – kontrolní skupiny. (A) Skupině SB2.3 byl aplikován 

NaHCO3 (2,3 ml/kg, i.v.). Skupině Ru11.5 byl aplikován rutin (11,5 mg/kg, i.v.). 

(B) Skupině SB4.6 byl aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.). Skupině Ru46 byl 

aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.). Data jsou vyjádřena jako procentuální změna 

vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: * p < 0,05. 
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Obr. 7 Analýza GSSG. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 (2,3 

ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován NaHCO3 

(4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině Ru11.5 + ISO byl aplikován 

rutin (11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO byl 

aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena jako 

procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: 

nesignifikantní. 
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Obr. 8 Analýza GSSG. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 (2,3 

ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru11.5 + ISO byl aplikován rutin 

(11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině SB4.6 + ISO byl 

aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO 

byl aplikován rutin  (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena 

jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: 

nesignifikantní. 
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Obr. 9 Analýza GSHt – kontrolní skupiny. (A) Skupině SB2.3 byl aplikován 

NaHCO3 (2,3ml/kg, i.v.). Skupině Ru11.5 byl aplikován rutin (11,5 mg/kg, i.v.). 

(B) Skupině SB4.6 byl aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.). Skupině Ru46 byl 

aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.). Data jsou vyjádřena jako procentuální změna 

vs.čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: nesignifikantní. 
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Obr. 10 Analýza GSHt. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 (2,3 

ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován NaHCO3 

(4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině Ru11.5 + ISO byl aplikován 

rutin (11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO byl 

aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena jako 

procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: * p < 

0,05. 
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Obr. 11 Analýza GSHt. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 (2,3 

ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru11.5 + ISO byl aplikován rutin 

(11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c). (B) Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován 

NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO byl 

aplikován rutin v (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena 

jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: * 

p < 0,05. 
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Obr. 12 Analýza GSH/GSSG – kontrolní skupiny. (A) Skupině SB2.3 byl 

aplikován NaHCO3 (2,3 ml/kg, i.v.). Skupině Ru11.5 byl aplikován rutin (11,5 

mg/kg, i.v.). (B) Skupině SB4.6 byl aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.). Skupině 

Ru46 byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.). Data jsou vyjádřena jako procentuální 

změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: * p < 0,05. 
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Obr. 13 Analýza GSH/GSSG. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 

(2,3 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován 

NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině Ru11.5 +ISO byl 

aplikován rutin (11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO 

byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena 

jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: * 

p < 0,05. 
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Obr. 14 Analýza GSH/GSSG. (A) Skupině SB2.3 + ISO byl aplikován NaHCO3 

(2,3 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru11.5 + ISO byl aplikován 

rutin (11,5 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině SB4.6 + ISO byl 

aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 + ISO 

byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data jsou vyjádřena 

jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická významnost: 

nesignifikantní. 
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6.2. Stanovení 8-isoprostanu v plazmě 

Při analýze mortality potkanů ve 4-hod experimentu sledujícího změny 

koncentrací volné frakce 8-isoprostanu jsme zjistili, že po podání rozpouštědla 

(vodný 1,26% w/V roztok NaHCO3, 4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.) došlo 

již v cca 165. min k 100% úmrtnosti potkanů. Výrazná mortalita byla rovněž 

zaznamenána ve skupině potkanů, kterým byl podán rutin (46 mg/kg) a ISO, tj. 

cca 75 %. U kontrolních skupin byla mortalita 50% (rutin, 46 mg/kg), resp. 25% 

(NaHCO3, 4,6 ml/kg) V tomto případě byl nárůst mortality pravděpodobně 

způsoben častějšími odběry plné krve (Obr. 15).  

K signifikantní změně koncentrace volné frakce 8-isoprostanu došlo pouze 

v jednom časovém bodě, tj. ve 45 min po podání NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO 

(100 mg/kg, s.c.) (SB4.6 + ISO vs. SB4.6) (Obr. 16A). Ačkoliv u jednotlivých 

skupin potkanů, kterým byly aplikovány NaHCO3, resp. rutin, a ISO, nebyly 

zaznamenány dlouhodobější signifikantní změny, lze zaznamenat tendence 

k nárůstu a vyšší procentuální variabilitu procentuálních změn koncentrací volné 

frakce 8-isoprostanu po aplikaci ISO (Obr. 16A, Obr. 16B a Obr. 17B) než 

v případě 2-hod pokusu analyzujícího změny glutationu v plné krvi. 

 

 

 



42 
 

 

Obr. 15 Stanovení 8-isoprostanu – přežití potkanů. Skupině SB4.6 byl 

aplikován NaHCO3 v dávce (4,6 ml/kg, i.v.). Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován 

NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Skupině Ru46 byl aplikován 

rutin (46 mg/kg, i.v.). Skupině Ru46 + ISO byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a 

ISO (100 mg/kg, s.c.). Statistická významnost: ** p ≤ 0,01, ns. – nesignifikantní. 
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Obr. 16 Stanovení 8-isoprostanu. Skupině SB4.6 byl aplikován NaHCO3 (4,6 

ml/kg, i.v.). Skupině SB4.6 + ISO byl aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO 

(100 mg/kg, s.c.). (B) Skupině Ru46 byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.). Skupině 

Ru46 + ISO byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). Data 

jsou vyjádřena jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. Statistická 

významnost: * p < 0,05. 
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Obr. 17 Stanovení 8-isoprostanu. (A) Skupině SB4.6 byl aplikován NaHCO3 

(4,6 ml/kg, i.v.). Skupině Ru46 byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.). (B) Skupině 

SB4.6 + ISO byl aplikován NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 mg/kg, s.c.). 

Skupině Ru46 + ISO byl aplikován rutin (46 mg/kg, i.v.) a (ISO 100 mg/kg, s.c.). 

Data jsou vyjádřena jako procentuální změna vs. čas 0 min; průměr ± SEM. 

Statistická významnost: nesignifikantní. 
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7. DISKUZE 
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Oxidační stres je proces, kdy dochází k nadměrné produkci ROS a RNS nebo 

inhibici antioxidačních mechanismů buňky (Holeček V. 2010). K analýze 

oxidačního stresu jsou běžně používány produkty peroxidace lipidů 

tj. malondialdehyd nebo 4-hydroxy-2(E)-nonenal, skupina isoprostanů, zejména 

isoprostan F2, glutathion, akrolein, 3-nitrotyrozin atd. (Racek et al. 1999, 

Esterbauer et al. 1991, Rossi et al. 2002).  

Cílem této práce bylo stanovit vliv intravenózně podaného rutinu (11,5 nebo 46 

mg/kg) na markery oxidačního stresu, tj. glutathion (oxidovaný a celkový 

glutathion a poměr jeho redukované a oxidované formy) v plné krvi a volnou 

frakci 8-isoprostanu v plazmě, v modelu isoprenalinové kardiotoxicity (ISO, 100 

mg/kg, s.c.) u Wistar:Han potkanů. Premedikace potkanů rutinem v obou dávkách 

(11.5 mg/kg nebo 46 mg/kg, i.v.) s následným podáním ISO (100 mg/kg, s.c.) byla 

spojena s nárůstem mortality, jak v 2-hod, tak v 4-hod experimentu. Na druhou 

stranu současné podání rozpouštědla (vodný 1,26% w/V roztok NaHCO3, i.v.) a 

ISO bylo spojeno s nižší mortalitou (Obr. 5 a 15). Při analýze procentuálních 

změn koncentrací GSSG, GSHt a poměru GSH/GSSG nebyly zaznamenány 

statisticky významné dlouhodobé změny (Obr. 6-14). Na druhou stranu v případě 

volné frakce 8-isoprostanu došlo k signifikantní změně koncentrace pouze 

v jednom případě, tj. ve 45. min po podání NaHCO3 (4,6 ml/kg, i.v.) a ISO (100 

mg/kg, s.c.) (SB4.6 + ISO vs. SB4.6) (Obr. 16A). Ačkoliv u jednotlivých skupin 

potkanů nebyly zaznamenány dlouhodobější signifikantní změny, lze zde 

zaznamenat tendence k nárůstu a vyšší procentuální variabilitu procentuálních 

změn koncentrací volné frakce 8-isoprostanu (Obr. 16A, Obr. 16B a Obr. 17B) 

než v případě 2-hod pokusu analyzujícího změny glutathionu v plné krvi. 
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V dřívějších studiích bylo zveřejněno, že měření isoprostanů v tělních tekutinách 

poskytuje spolehlivý přístup k posuzování peroxidace lipidů in vivo a představuje 

významný pokrok ve schopnosti posoudit oxidativní stres nejen u laboratorních 

zvířat ale i u lidí (Milne et al. 2005, Montuschi et al. 2004). Další studie ukázaly, 

že ústřední úlohu v antioxidačním systému rovněž hraje vitamin E spolu s dalšími 

antioxidanty, zejména s vitamínem C, který se podílí na poklesu koncentrací ROS 

a snižuje oxidační poškození DNA. Ale na rozdíl od vitamínu C, vitamín E 

nekoreloval s žádným parametrem kardiovaskulární dysfunkce (Mladěnka et al. 

2013).  

Model isoprenalinové kardiotoxicity, který je v několika ohledech podobný 

časné fázi AIM (Mladěnka et al. 2009b), rovněž do určité míry souvisí s 

oxidačním stresem (Mladěnka et al. 2013). Ačkoliv je oxidační stres průvodním 

faktorem mnohých kardiovaskulárních onemocnění, běžně používané biomarkery 

oxidativního stresu, resp. metody, trpí nedostatkem citlivosti, specificity nebo 

spolehlivosti, a proto nemohou být použity pro spolehlivé posouzení 

kardiovaskulární dysfunkce (Mladěnka et al. 2013, Strobel et al. 2011, Janicka 

et al. 2010). 

Dříve uveřejněné studie Stanely Mainzen Prince et al. analyzující účinky rutinu 

na ISO kardiotoxicitu (150 mg/kg/den, s.c., 2 dny) zaznamenaly, že několikadenní 

p.o. aplikace rutinu (40 nebo 80 mg/kg/den, 42 dnů) měla pozoruhodné 

kardioprotektivní účinky. Tyto studie zjistily pokles hladiny lipidů, inhibici 

lipidové peroxidace, zlepšení mitochondriální funkce, membrány stabilizující 

účinky, pokles tvorby volných radikálů a příznivé ovlivnění aktivity ATPás u 

Wistar potkanů (Prince et al. 2007, Prince et al. 2010, Karthick et al. 2006, 

Sathya et al. 2010). V této souvislosti je nutné zmínit, že p.o. podáný rutin je 
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metabolizován střevní mikroflórou, což může znamenat, že predikované pozitivní 

účinky p.o. rutinu na ISO kardiotoxicitu ve studiích Stanely Mainzen Prince et al. 

byly spíše způsobeny jeho metabolity než samotným rutinem, tj. quercetinem a 

jeho glukuronidem a sulfátem, tamarixetinem, isorhamnetinem a různými 

fenolickými kyselinami. Navíc klinické a experimentální studie prokázaly, že k 

absorpci samotného rutinu z GITu nedochází (Erlund et al. 2000, Choudhury et 

al. 1999, Manach et al. 1995, Mladěnka et al. 2009, Rechner et al. 2004, Serra 

et al. 2012). Za zmínku rovněž stojí, že i.v. podaný rutin má relativně krátký 

poločas eliminace (Tang et al. 2009, Wang et al. 2010, Yang et al. 2004).  

Překvapivě ve studiích Stanely Mainzen Prince et al. byly publikovány pouze 

pozitivní výsledky, které byly lineárně závislé na p.o. dávce rutinu. Přitom je 

dobře známo, že biologická dostupnost a farmakokinetika p.o. rutinu je nelineární 

(Rechner et al. 2004, Serra et al. 2012). Navíc tyto studie postrádají Kaplan-

Meierovy křivky analyzující mortalitu a podrobnou haemodynamickou analýzu. 

Je známo, že samotné podání ISO v dávce 100 mg/kg, s.c., je spojeno cca s 30% 

mortalitou (Mladěnka et al. 2009). 

Na druhé straně výzkumná skupina Mladěnka et al. zjistila, že jedna i.v. dávka 

rutinu neměla žádný vliv (11,5 mg/kg) nebo zhoršovala (46 mg/kg) ISO 

kardiotoxicitu (100 mg/kg, s.c.) u Wistar:Han potkanů po 24 h (Mladěnka et al. 

2009). V této studii byla zaznamenána úmrtnost v intervalu 30-52 % a nárůst 

cTnT v závislosti na dávce rutinu po podání ISO a nárůst intracelulárního 

oxidačního stresu v in vitro podmínkách (H9c2 buněčná linie) (Mladěnka et al. 

2009). Lze tedy konstatovat, že tyto účinky rutinu jsou v protikladu s výsledky 

studií Stanely Mainzen Prince et al. zaměřených na analýzu p.o. podání rutinu.  
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Na závěr lze říci, že z použitých biomarkerů oxidačního stresu se v této práci 

ukázala volná frakce 8-isoprostanu jako vhodnější biomarker, zejména z důvodu 

častějších tendencí k nárůstu a vyšší procentuální variabilitě procentuálních změn 

koncentrací volné frakce po aplikaci ISO než v případě stanovení glutathionu. Pro 

detailnější pochopení oxidačního stresu, nejen u potkaního modelu ISO 

kardiotoxicity, je zapotřebí další výzkum. 
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8. ZÁVĚR 
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 Rigorózní práce popisující změny koncentrací celkového a oxidovaného 

glutathionu a poměru jeho redukované a oxidované formy v plné krvi a volné 

frakce 8-isoprostanu v plazmě u potkaního modelu isoprenalinové kardiotoxicity 

prokázala, že intravenózní podání rutinu (11,5 mg/kg a 46 mg/kg) před aplikací 

ISO (100 mg/kg, s.c.) je spojeno s nárůstem mortality, jak v 2-hod, tak v 4-hod 

experimentu. Na druhou stranu současné podání rozpouštědla (vodný 1,26% 

w/V roztok NaHCO3, i.v.) a ISO bylo spojeno s nižší mortalitou. 

Na závěr lze rovněž konstatovat, že z použitých biomarkerů oxidačního stresu se 

ukázala volná frakce 8-isoprostanu jako vhodnější biomarker, zejména z důvodu 

častějších tendencí k nárůstu a vyšší procentuální variabilitě procentuální změn 

koncentrací volné frakce po aplikaci ISO než v případě stanovení glutathionu. 

Pro detailnější pochopení oxidačního stresu, nejen u potkaního modelu 

isoprenalinové kardiotoxicity, je zapotřebí dalšího výzkumu, např. stanovení 

celkového 8-isoprotanu nebo analýzy intracelulární tvorby ROS. 
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