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ABSTRAKT 
 

Protein kináza B, neboli Akt kináza je exprimována téměř ve všech tkáních. V srdci 

jsou zastoupeny převážně dvě izoformy Akt1 a Akt2, které jsou zodpovědné za regulaci 

metabolismu, růstu kardiomyocytů a jejich přežití. Akt kináza je mimo jiné stimulována 

signálními dráhami inzulínového receptoru a mechanoreceptorů a mezi její cíle, patří hlavně 

mTORC1, AMPK a GSK-3β. Akt je aktivována v případě chronického hemodynamického 

přetížení srdce. V závislosti na intenzitě a délce trvání zátěže se Akt a podílí buď na adaptační 

hypertrofii srdce, která je zcela reverzibilní, anebo na detrimentální nevratné 

formě hypertrofie, která poškozuje čerpací funkci srdce a může vést k srdečnímu selhání. 

Vedle Akt kinázy se na hypertrofii srdce podílí mnoho dalších faktorů, jejichž vzájemné 

interakce jsou vysoce komplexní. 

Klíčová slova:  srdce, hypertrofie, Akt/protein kináza B, remodelace srdce, inzulínu 

podobný růstový faktor 

 

ABSTRACT 

Protein kinase B, or Akt kinase is expressed in almost all tissues. Two main isoforms in 

heart are Akt1 and Akt2, which are responsible for regulation of metabolism, growth and 

survival of cardiomyocytes. Akt kinase is among other pathways stimulated by insulin 

receptor and mechanoreceptor cascades and its main targets are mTORC1, AMPK and GSK-

3β. Akt kinase is activated in presence of chronic hemodynamic overload of heart. In 

dependence of intensity and duration of overload, Akt participate in triggering of either 

adaptive, fully reversible hypertrophy or detrimental irreversible form of hypertrophy, which 

causes impairment of pumping function of heart and can lead to heart failure. Many more 

factors with complex interactions participate in cardiac hypertrophy beside Akt kinase. 

Key words:  heart, hypertrophy, Akt/protein kinase B, cardiac remodeling, insulin-

like growth factor 
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1. Úvod 

Hypertrofie srdce může mít mnoho příčin a je podle recentních studií považována za 

významný indikátor možných kardiovaskulárních onemocnění, je jedním z rizikových faktorů 

aterosklerózy a srdečního selhání. Proto je důležité v rámci prevence kardiovaskulárních 

onemocnění věnovat zvýšenou pozornost mechanismům, které za hypertrofií stojí. 

Morfologické změny, kterým myokard podléhá v rozvoji hypertrofie, byly poprvé pozorovány 

už koncem 19. století, avšak molekulární mechanismy, které za remodelací myokardu stojí a 

hlavně spletitá síť interakcí mezi nimi, skrývají pořád mnoho otázek. 

S rozvojem poznatků, které o hypertrofii nabýváme, se do popředí dostává diskuse o 

rozlišitelnosti fyziologické a patologické hypertrofie. Z literatury je samozřejmé, že 

fyziologická hypertrofie u sportovců či těhotných žen má své charakteristické znaky, odlišné 

od hypertrofie vyvolané systémovou hypertenzí či objemovým přetížením a představuje 

adaptační odpověď myokardu, která nevede k zhoršení srdeční funkce. Otázkou stále 

zůstává, kde se nachází hranice mezi patologickou a fyziologickou hypertrofií a které signální 

dráhy jsou pro ně společné a ve kterých se liší.  Možné využití poznatků o mechanismu 

vzniku a rozvoje hypertrofie v klinické praxi posiluje význam dalšího výzkumu její molekulární 

podstaty.  

I přesto, že je kapitola o protein-kináze B/Akt zařazena až na úplném konci, budeme se s 

touto všudy přítomnou kinázou setkávat již od samého počátku této práce. V regulaci tak 

komplexního děje, jako je hypertrofický růst srdce, to ani jinak není možné. Každá zdánlivě 

malá součást tohoto procesu může být nesmírně důležitá a signální dráhy spouštějící 

hypertrofii srdce se mnohokrát křižují, navzájem regulují a v jejich středu stojí Akt kináza. 
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2. Hypertrofie srdce  

Obecně je hypertrofie srdce odpovědí myokardu na trvalou hemodynamickou zátěž. 

Jedná se proto o kompenzační mechanismus, kterým se myokard adaptuje na změny v 

zatížení, vznikající z celé řady možných příčin. Přetížené oddíly srdce přizpůsobují zátěži svůj 

objem i tvar zvětšením masy myokardu. 

Navzdory všeobecnému přesvědčení o téměř úplném zastavení mitotického dělení v 

diferencovaných buňkách myokardu (Karsner et al., 1925) se zdá, že v některých 

patologických případech dochází ke zvýšení mitotického dělení plně diferencovaných 

kardiomyocytů. Za opětovný vstup kardiomyocytů do buněčného cyklu je zodpovědná 

stimulace zprostředkována IGF-1 (inzulínu podobný růstový faktor) (Reiss et al., 1997).  

Významná je změna objemu, složení a uspořádání extracelulární matrix (ECM), která 

hraje důležitou roli v podpoře, výživě a signalizaci (Robinson et al., 1985). Produkci a 

degradaci ECM zajišťují fibroblasty (Eghbali et al., 1988), které tvoří v myokardu většinu 

buněk jiného než svalového původu a z celkového počtu buněk myokardu může jejich 

množství dosahovat až 70% buněk myokardu (Banerjee et al., 2007). Mezi základní složky 

ECM patří strukturální bílkoviny kolagen a elastin (Robinson et al., 1983) a adhezivní 

bílkoviny fibronektin a laminin (Laser et al., 2000). 

Remodelace srdce není jen pasivní růst či změna uspořádání tkáně. Významnou roli v 

procesu remodelace srdeční svaloviny zastává apoptóza (Teiger et al., 1996). Apoptóza nebo-

li programovaná buněčná smrt, je fyziologický proces selektivní a kontrolované smrti buňky, 

hrající významnou roli v regulaci růstových procesů a udržení homeostázy (Ucker, 1991).  

2.1  Základní dělení hypertrofie komorového myokardu 

Kvalitativní změny srdeční tkáně probíhající při hypertrofickém růstu komor se liší podle 

kvality stimulu vyvolávající jejich přetížení (objemové nebo tlakové), dále intenzitou tohoto 

stimulu a dobou jeho trvání. Přirozené zatížení vyvolává fyziologické změny, nadměrné 

zatížení vyvolává patologickou remodelaci srdeční tkáně, která je nevratná. 

Hypertrofie vyvolána chronickým patologickým stavem srdce nebo cévního řečiště jako 

jsou hypertenze nebo infarkt myokardu vede k dilataci srdeční komory, fibróze a fragmentaci 
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kolagenní sítě a v konečném důsledku ke zhoršení čerpací funkce srdce. V takovém případě 

prochází srdce remodelací typickou pro patologickou hypertrofii, která zahrnuje signály 

spojené s působením angiotensinu II a/nebo endotelinu-1 (Ito et al., 1996; Paradis et al., 

2000). Patologicky hypertrofovaného srdce zvyšuje podíl glykolytického metabolismu (Allard 

et al., 1994). Při hypertrofii vyvolané hypertenzí stoupá množství enzymů regulujících 

glykolýzu, např. fosfofruktokináza a laktát dehydrogenáza, k těmto změnám nedochází při 

hypertrofii vyvolané přirozenou fyzickou zátěží, plaveckým tréninkem (Iemitsu et al., 2003). 

V patologické hypertrofii kardiomyocyty aktivují expresi fetálních genů pro kosterní α-aktin a 

β-myozin a vykazuje zvýšenou úroveň mRNA atriálního natriuretického faktoru (ANF) a 

natriuretického peptidu B (BNP). Naproti tomu snížením exprese prochází geny pro 

přenášeče vápníku jako sarkoplasmatická Ca2+ ATP-áza SERCA2a (z angl. sarco/endoplasmic 

reticulum Ca2+ ATPase) (Izumo et al., 1988; Perrino et al., 2006). Tyto změny nejsou pro srdce 

adaptační a nejsou plně reverzibilní.  

Na rozdíl od patologické, fyziologická hypertrofie vyvolána zvýšením nároků těla na 

srdeční výdej u těhotných žen nebo u sportovců, probíhá podobně jako přirozený postnatální 

růst myokardu, má na srdce pozitivní, adaptační dopad, zvyšuje srdeční výdej a normalizuje 

tlak kladený na srdeční komory. Zvýšení hmotnosti myokardu je mírnější než u patologické 

hypertrofie, obyčejně dochází k zvýšení o 10-20%. Fyziologická hypertrofie zlepšuje také 

krevní zásobení srdce koronárními artériemi díky zvýšení průměru koronárních artérií a 

kapilár proporčně k zvětšení myokardu (Pelliccia et al., 1990).  

Faktory vyvolávající fyziologickou hypertrofii se liší od těch patologických a patří mezi ně 

hlavně růstový hormon (GH), hormony štítné žlázy (T3), inzulínu podobný růstový faktor 

(IGF-1), inzulín a vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF). U sportovců s hypertrofií 

srdce nebyl zaznamenán nárůst angiotensinu II nebo endotelinu-1 (Serneri et al., 2001). 

Rovněž nebyl zaznamenán nárůst ANF a BNP, charakteristických pro patologickou hypertrofii 

a ani stimulace fetálního genového programu, nebo utlumení exprese SERCA2a. Na rozdíl od 

hypertrofie vyvolané hypertenzí dochází ve fyziologické hypertrofii vyvolané tréninkem 

k posílení jak oxidativního metabolismu glukózy (Gertz et al., 1988) tak k zvýšené expresi 

genů kódujících enzymy důležité pro oxidaci mastných kyselin (Rimbaud et al., 2009). Toto 

navýšení je ve prospěch oxidace mastných kyselin, zvýšení oxidativního metabolismu glukózy 

dosáhlo 145% a oxidativní metabolismus palmitátu zaznamenal nárůst až o 50-65%, co může 
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mít na srdce protektivní vliv v případě ischemicko-reperfúzního poškození (Burelle et al., 

2004). Změny v ECM a fibróza jsou pozorovatelné i ve fyziologické hypertrofii, avšak s jistými 

rozdíly a ne v tak rozsáhlém měřítku jako u hypertrofie patologické. Nemění se množství 

kolagenu typu I a zachovávají se tak stejné mechanické vlastnosti stěny komory jako ve 

fyziologickém stavu. Změny vyvolané fyziologickou hypertrofii jsou zcela reverzibilní, u 

těhotných žen dochází k návratu k normálnímu stavu po osmi týdnech od porodu 

(Schannwell et al., 2002) a regrese hypertrofie byla pozorována i u profesionálních sportovců 

už v prvních týdnech bez tréninku (Ehsani et al., 1978; Maron et al., 1993). 

I když je přechod od fyziologické k patologické hypertrofii možný, je patrné, že mezi nimi 

existují podstatné rozdíly jak ve faktorech, které je vyvolávají, tak v signálních drahách a 

odpovědi myokardu na úrovni genové exprese. Je proto důležité rozeznávat hypertrofii 

fyziologickou (adaptační) a patologickou, která může vést ke kardiomyopatiím a později 

k selhání srdce. 

V závislosti na pracovním přetížení určitého srdečního oddílu může hypertrofii 

podléhat myokard pravé, respektive levé srdeční komory. Pokud srdeční komora pracuje 

dlouhodobě proti zvýšenému odporu, mluvíme o tlakovém přetížení srdce. Tlakové přetížení 

levé komory může být vyvoláno například systémovou hypertenzí, stenózou aorty (Strauer, 

1987), v případě fyziologické hypertrofie těhotenstvím (Schannwell et al., 2002) a nebo 

anaerobním tréninkem (Barauna et al., 2007). Tlakové přetížení pravé komory je přímo 

spojeno s rozvojem plicní hypertenze. Na tlakové přetížení se srdce přizpůsobuje zvyšováním 

tloušťky stěny komory úměrně ke zvýšenému tlaku krve a koncentrickou hypertrofií, čímž 

udržuje normální zatížení stěn srdeční komory a dokáže generovat větší sílu, potřebnou pro 

překonání zvýšeného odporu (Badeer, 1964; Grant et al., 1965; Levine et al., 1963). K tomu 

dochází přidáváním sarkomer paralelně k již existujícím, při současném zvětšení objemu 

kardiomoycytů a následně myokardu (Ganau et al., 1992). 

Naproti tomu, dlouhodobé objemové přetížení srdce, vyvolané například 

nedomykavostí mitrální nebo aortální chlopně, vyústí často v excentrickou hypertrofii 

a srdeční komora je tak schopna pojmout větší objem krve (Grossman et al., 1975). Ke 

zvětšení objemu dochází laterálně do hrudního koše přidáváním sarkomer v sérii s již 

existujícími (Grant et al., 1965). 
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Obrázek 1 – Schematické zobrazení rozdílů mezi zdravým srdcem a jednotlivými typy hypertrofie srdce. 

Hypertrofované srdce má rozdílné charakteristiky, pokud byla hypertrofie vyvolána patologickým stimulem 

nebo stimulem fyziologickým. Patologická hypertrofie vyvolaná kardiomyopatií je zobrazena v pravé spodní 

části obrázku. Fyziologická hypertrofie vyvolaná tréninkem nebo těhotenstvím je zobrazena na levé straně. Oba 

typy hypertrofie rozdělujeme podle geometrie srdce na koncentrickou a excentrickou hypertrofii. Pod 

schématem srdečných komor je zakresleno typické uložení sarkomer v kardiomyocytech podléhajících 

jednotlivým typům hypertrofie. U fyziologické excentrické hypertrofie dochází ke zvětšení objemu komory 

růstem kardiomyocytů do délky, ale srdce si zachovává tloušťku stěny komory a septa k objemu ve stejném 

poměru jako zdravé srdce, díky čemuž podle Laplaceova zákona vyrovná napětí kladené na stěny komory při 

objemovém přetížení. Patologická excentrická hypertrofie na rozdíl od fyziologické vede k výrazné dilataci a 

ztenčení stěn komory. Při koncentrické hypertrofii dochází k posílení tloušťky stěny levé komory a septa, 

přičemž při patologické koncentrické hypertrofii toto ztluštění stěny výrazně sníží objem komory (převzato z 

(Maillet et al., 2013)). 
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2.2  Procesy uplatňující se v hypertrofii srdce 

  Srdce je terminálně diferencovaný orgán (Soonpaa et al., 1996), proto jeho 

remodelace probíhá zejména hypertrofickým růstem kardiomyocytů (Korecky and Rakusan, 

1978). Přiměřené tlakové přetížení vyvolává změny podobné normálnímu růstu. Poměry a 

složení tkáně srdce po vyvolání hypertrofie tímto tlakovým přetížením jsou stejné jako v 

normálním srdci obdobné hmotnosti, z čehož je patrné, že se jedná o fyziologický jev 

(Korecky and Rakusan, 1978; van der Laarse et al., 1989). Nicméně i tento stav může vést ke 

kardiovaskulárním onemocněním, respektive indikovat jejich zvýšené riziko (Casale et al., 

1986; Devereux et al., 2000). Objem kardiomyocytů roste hlavně zvýšenou syntézou bílkovin 

a následným zvyšováním počtu sarkomer, myofibril a mitochondrií (Korecky and Rakusan, 

1978; van der Laarse et al., 1989). Biogeneze mitochondrií představuje růst a dělení již 

existujících mitochondrií za přísné regulace syntézy a importu bílkovin, replikace 

mitochondriální DNA a samotných mechanismů stojících za změnou objemu, tvaru a počtu 

mitochondrií fussion a fission (Bereiter-Hahn and Vöth, 1994). Dynamický vývoj 

mitochondrií, jejích dělení a splývání spouští signalizace faktoru PCG-1α (peroxisome 

proliferator-activated receptor gamma co-activator), který aktivuje expresi genů NRF1 a 

NRF2 (nuclear respiratory factor) a tím zvyšuje oxidativní metabolismus mitochondrií spolu 

s aktivací jejich biogenese. Hladina PCG-1α v srdci se zvyšuje vlivem fyzického tréninku a na 

počátku rozvoje hypertrofie, tedy v její fyziologické fázi (O’Neill et al., 2007; Watson et al., 

2007). V případě, že dojde k rozvoji patologické hypertrofie, hladiny PCG-1α a enzymů 

podílejících se na oxidaci mastných kyselin v srdci klesají, co přispívá k srdečnímu selhání 

(Garnier et al., 2003; Sack et al., 1996). 

Hypertrofický růst je limitován horní hranicí objemu buněk a hyperplázie 

kardiomyocytů nastupuje jako kompenzační mechanismus po hypertrofickém růstu 

například po překonání infarktu myokardu (Beltrami et al., 2001; Kajstura et al., 1998). 

Zdánlivě se nejedná o kvantitativně významný proces, ale z dlouhodobého hlediska hraje v 

remodelaci srdce důležitou roli. Všeobecné dogma o neschopnosti myokardu regenerovat 

vyvrací také práce autorů Urbanek et al., kteří ukázali významný příspěvek hyperplázie a 

diferenciace nových kardiomyocytů z kmenových buněk, patřících k srdeční linii při stenóze 

aorty, který přispěl ke zvětšení masy myokardu vedle hypertrofického růstu kardiomyocytů. 

Jejich výsledky a objev shluků diferencujících buněk podporují přesvědčení o příspěvku 
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kmenových buněk a hyperplázie k hypertrofii srdce v patologických podmínkách (Urbanek et 

al., 2003). 

Společně s kardiomyocyty prochází změnou v odpovědi na mechanické zatížení i 

ECM. Buňky jiného než svalového původu odpovídají na tlakové přetížení proliferačním 

růstem (Teiger et al., 1996). Změna ve složení a organizaci ECM závisí na typu přetížení, které 

vyvolalo hypertrofii. Při hypertrofickém růstu vyvolaném tlakovým přetížením roste množství 

kolagenu v mezibuněčných prostorách, co může vést až ke snížení pružnosti a zhoršení 

diastolické funkce (Weber et al., 1988a). Objemové přetížení srdce na druhou stranu vede 

k rozrušení sítě kolagenu v mezibuněčných prostorách. Fibroblasty, které zabezpečují 

syntézu a akumulaci kolagenu a bílkovin ECM v  mezibuněčných prostorách se zároveň 

podílejí na jejich degradaci. Produkce je spuštěna v odpovědi na mechanické přetížení, 

signalizaci renin-angiotensin-aldosteronovým systémem, růstové faktory, inzulín a cytokiny 

(Villarreal and Kim, 1998). Na degradaci bílkovin ECM se podílejí zinek dependentní MMP. 

V srdci se na degradaci ECM podílí šest izoforem MMP, jejich syntéza a aktivace je přísně 

regulována na úrovni transkripce, postranskripčně a endogenně pomocí tkáňových inhibitorů 

TIMP. To dodává regulaci remodelace ECM vysokou úroveň komplexity. Jak ukazují mnohé 

studie, postup remodelace a hlavně její přechod z fyziologické, kompenzační formy k dilataci, 

fibróze či srdečnímu selhání závisí na křehké rovnováze různých izoforem MMP a TIMP. 

Například, studie na lidech s objemovým přetížením srdce vyvolaným stenózou aorty ukázaly 

zvýšenou aktivitu izoforem MMP-2, 9 a 13 v první fázi kompenzační hypertrofie a ve fázi, kdy 

už nebyla hypertrofie kompenzační, v takzvané dekompenzační fázi, navíc k zvýšení aktivity 

MMP-1 a 3 (Polyakova et al., 2004). TIMP svou inhibiční aktivitou přispívají ke zvýšené 

akumulaci bílkovin ECM a aktivace izoforem TIMP 1 a 2 dokonce může vést k fibróze i 

navzdory aktivaci MMP (Heymans et al., 2005; Polyakova et al., 2004). Fibróza je stav 

nadměrného zvýšení kolagenu v mezibuněčných prostorách, který ovlivňuje správnou funkci 

srdce a může vést až k selhání levé komory (Galderisi and de Divitiis, 2008). Na rozvoji 

hypertrofie myokardu se kromě změny celkového množství kolagenu v ECM podílí i změna 

poměru jednotlivých typů kolagenu a jeho uspořádání. V ECM myokardu se nachází šest 

různých typů kolagenu, typ I, III, IV, V, VI a VIII, avšak převládají typ I s 85 % zastoupením a 

typ III s 11% zastoupením (Linehan et al., 2001; Medugorac and Jacob, 1983). V časné fázi 

hypertrofie vyvolané objemovým přetížením ustupuje kolagen typu I s vyšší tažní sílou a je 



8 
 

nahrazován kolagenem typu III; avšak ztráta pružnosti a zhoršení diastolické funkce je 

připisována nárůstu celkového množství kolagenu (Linehan et al., 2001; Weber et al., 1988a; 

Yang et al., 1997). Kontraktilní funkci srdce též ovlivňuje změna orientace kolagenních vláken 

a architektury kolagenní sítě, která byla popsána u lidí s dilatační kardiomyopatii (Weber et 

al., 1988b). U fretek s objemovým přetížením (Graham and Trafford, 2007), byla vlákna 

kolagenu obepínající kardiomyocyty fragmentována a zredukována oproti normálnímu stavu, 

co přispívá k dilataci srdeční komory.  

Návratnost srdce do normálního stavu a vratnost procesů hypertrofie, tzv. reverzní 

remodelace, je do jisté míry možná (McGowan et al., 2003). Po snížení zátěže kladené na 

hypertrofované srdce u hypertenzních pacientů podáváním anti-hypertenzních léčiv 

(Klingbeil et al., 2003; Yang et al., 1997), nebo u pacientů se selhávajícím srdcem po zavedení 

mechanické podpory srdeční činnosti (Levin et al., 1995; Zafeiridis et al., 1998), byla 

pozorována regrese hypertrofie levé komory, při které se zmenšil objem a hmotnost levé 

komory, velikost kardiomyocytů, regrese fibrózy a u pacientů s mechanickou podporou i 

návrat k normální expresi genů zapojených do spřažení excitace-kontrakce (Madigan et al., 

2001). U psů s nedomykavostí mitrální chlopně se po podání blokátorů Ang II receptorů stav 

levé komory nezlepšil (Perry et al., 2002), proto se zdá, že objemová hypertrofie je na rozdíl 

od tlakové nevratná. 

Apoptóza a autofágie jsou další dva procesy, uplatňující se v hypertrofickém růstu 

myokardu. Proces apoptózy probíhá podle přísných pravidel a zahrnuje hlavně zmenšení 

buňky, kondenzaci cytoplazmy a chromatinu, bobtnání buněčné membrány a fragmentaci 

jádra - je tedy na rozdíl od nekrózy řízena z nitra samotné buňky (Teiger et al., 1996; Ucker, 

1991). Apoptóza se spojuje především s patologickou hypertrofií srdce. Při navození 

hypertrofie objemovým přetížením pomocí stenózy aorty bylo na potkanech prokázané 

zvýšení apoptotické aktivity kardiomyocytů už v prvních dnech rozvoje hypertrofie a vrchol 

dosáhla už po 4 dnech, i když hypertrofický růst pokračoval dalších 26 dní. Tyto údaje řadí 

apoptotickou fázi na začátek hypertrofické odpovědi na objemové přetížení (Teiger et al., 

1996). Faktor spojující apoptózu a hypertrofický růst je c-Myc – bílkovina, která po dimerizaci 

s bílkovinou Max vykazuje mitogenní aktivitu a zároveň spouští apoptózu buňky (Amati et al., 

1993). Exprese genu pro c-Myc stoupá v počáteční fázi hypertrofie vyvolané objemovým 

přetížením (Teiger et al., 1996). Na druhou stranu autofágie zahrnuje recyklaci poškozených 
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bílkovin a organel buňky v lyzozomech a proteazomech a uplatňuje se ve zvýšené míře 

v patologické hypertrofii, kde pravděpodobně představuje protektivní mechanismus před 

poškozením kardiomyocytů hromadícími se poškozenými cytoplasmatickými komponenty 

(Klionsky, 2005; Satori and Arriaga, 2013; Yamamoto et al., 2000). Inhibice autofágie spouští 

apoptózu (Boya et al., 2005). 

 

2.2.1 Přehled faktorů indukujících hypertrofii srdce 

Hypertrofie srdce je komplexní děj, který nastává jako první krok odpovědi srdce po 

rozpoznání celé řady stimulů, ať už neuro-humorálních nebo mechanických. Přesto, že 

důsledky hypertrofie jsou dávno známé a dobře prozkoumané, v molekulárních 

mechanismech stojících za vyvoláním hypertrofie a zejména v jejich společné souhře je stále 

mnoho nezodpovězených otázek. Obecně při vyvolání (patologické) hypertrofické odpovědi 

dochází na molekulární úrovni ke změně v genové expresi. Dochází ke zvýšené expresi genů 

jako například těžkých řetězců myozinu beta (MyHC ) s pomalou ATPazovou aktivitou a α-

aktinu. Zároveň se snižuje exprese genů kódujících rychlé srdeční izoformy MyHC. Ve 

zvýšeném množství jsou také natriuretické peptidy a ANF, který vyvolává vasodilataci a 

natriurémii, čímž snižuje krevní tlak (Molkentin et al., 1998). Na počátku signalizace 

vyvolávající hypertrofickou odpověď stojí receptory, mechanoreceptory a bílkoviny ECM 

přenášející odpověď mezi kardiomyocyty. K hormonální signalizaci zapojené do hypertrofie 

srdce patří hormony štítné žlázy tyroxin (T4) a trijodthyronin (T3), růstové hormony a inzulín, 

které aktivují nejvýznamnější dráhu fyziologické hypertrofie – dráhu Akt kinázy. Dále je to 

pak signální dráha renin-angiotensin-aldosteronového systému. K nejvýznamnějším 

nehormonálním faktorům indukujícím hypertrofii patří NO, které má v srdci dvojí úlohu – 

signalizační a jako zdroj volných radikálů kyslíku a dusíku (ROS, NOS). Svoji neoddělitelnou 

úlohu hraje vápníková signalizace ve spojení s kalcineurin-dependentní signální dráhou. 

Za rozpoznání mechanického přetížení jsou zodpovědné mechanoreceptory, které 

konvertují hemodynamické přetížení na biochemický signál, tedy vtok vápníku do buňky, což 

vede k aktivaci hypertrofických signálů. Jedná se o receptory spřažené s G-proteinem TRPC 

(transient receptor potential channel) (Spassova et al., 2006) . Izoformy TRPC1 a TRPC6 se 

přímo podílejí na regulaci hypertrofického růstu prostřednictvím kalcineurin-dependentní 
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signální dráhy (Kuwahara et al., 2006; Seth et al., 2009). Komunikaci ECM a kardiomycytů 

zabezpečují integriny, heterodimerní bílkoviny membrány navázané na složky ECM. V buňce 

se na integriny váže komplex kináz a signálních bílkovin jako fokální adhezivní kináza (FAK) a 

kináza spojená s integriny (ILK), které po natažení ECM aktivují signální bílkoviny PI3K, 

GTPázu RHO, protein kinázu C (PKC) a signální dráhu zapojenou do hypertrofie ERK1/2 (Laser 

et al., 2000). Poslední v řadě mechano-senzitivních bílkovin jsou strukturální a signální 

bílkoviny Z linie sarkomer kardiomyocytů, konkrétně telethonin, myopalladin, bílkovina LIM, 

ankyrin, obscurin, nebulin a titin (Bang et al., 2001; McElhinny et al., 2005; Knöll et al., 2002), 

které obsahují signální domény. 

Důležitým hormonálním modulátorem srdečních funkcí a remodelace srdce jsou 

hormony štítné žlázy, T3 a T4. Patří mezi jaderné transkripční faktory, které ovlivňují 

kontraktilitu srdce, elektrofyziologické funkce a tok vápníku (Izumo et al., 1986; Nishiyama et 

al., 1998; Rohrer and Dillmann, 1988). T3 se v srdci váže na jaderný tyroidní receptor a přímo 

tím ovlivňuje transkripci svých cílových genů. Zvyšuje expresi těžkého řetězce myozinu 

MHCα a potlačuje expresi genu MHCβ, který má nižší ATPázovou aktivitu. S tím koreluje 

zvýšená exprese SERCA2, což odpovídá morfologii fyziologické hypertrofie srdce (převzato z 

(Dillmann, 2010)). Podle několika výzkumů tedy vede zvýšená aktivita T3 ke zvýšení syntézy 

bílkovin a ke koncentrické hypertrofii srdce (Kenessey and Ojamaa, 2006; Pantos et al., 

2008). 

Oxid dusný (NO) se ve své úloze jako signální molekula spojuje s problematikou 

hypertrofie srdce. Komplexní působení NO je neustálým předmětem mnohých studií. NO 

vzniká působením NO syntázy (NOS), kdy v srdci jsou exprimované všechny tři izoformy 

endoteliální, inducibilní a neuronální (eNOS, iNOS a nNOS) v různém množství. V buňkách 

myokardu, epitelu cév a v hladké svalovině cév je zastoupena izoforma eNOS (Förstermann 

et al., 1991). NO v buňce působí jako druhý posel a snižuje koncentraci vápníku 

prostřednictvím aktivace GC a následné konverze GTP na cGMP, což spouští například proces 

vasodilatace cév (Arnold et al., 1977; Collins et al., 1986). 

Mnohé studie popisují cestu spojující NO s patologickou hypertrofií, konkrétně 

sníženou aktivitu NOS v levé komoře, aortě, mozku a ledvinách (Pechánová and Bernátová, 

1996), což vede k deficitu NO a následnému pokles hladiny cGMP, který vede u potkanů k 
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hypertenzi (Arnal et al., 1992) a následně ke koncentrické hypertrofii levé komory a aorty 

(Hropot et al., 1994; Nakamura et al., 1998; Rhaleb et al., 1994). Efekt nedostatku NO na 

vyvolání hypertrofie levé komory však někteří autoři neprokázali (Pereira & Mandarim-de-

Lacerda, 1998). NO souvisí také s rozvojem plicní hypertenze vlivem hypoxie a následné 

pravostranné hypertrofie (Steudel et al., 1998). 

V souvislosti s NO je dalším hormonálním regulátorem hypertrofie myokardu 

angiotensin II, který je produktem aktivované renin-angiotensin-aldosteronová dráhy.  

Angiotensin II má prostřednictvím svého receptoru AT1 přímý vliv na vyvolání hypertrofie 

srdce u dospělých potkanů i v nepřítomnosti mechanického přetížení srdce (Dostal and 

Baker, 1992). Vedle chronického podávání angiotensinu II (Hou et al., 1995) vedla 

k hypertrofii i nadměrná exprese AT1 receptorů u transgenních myší (Paradis et al., 2000). Na 

vyvolání hypertrofie se podílí svou anti-apoptotickou funkcí a stimulací proliferace 

fibroblastů. Angiotensinem II aktivovaný receptor AT1 fosforyluje Akt1 kinázu na serinovém 

zbytku 473 prostřednictvím aktivace PI3K a spouští anti-apoptotickou funkci Akt1 kinázy. 

Výsledkem je potlačení IL-1β signalizace a snížení produkce NO, co přispívá k přežití 

fibroblastů (Tian et al., 2003) neboť NO produkované iNOS po stimulaci interleukinem-1β (IL-

1β) vyvolává apoptózu fibroblastů (Tian et al., 2002). Navíc, angiotensin II podporuje syntézu 

růstových faktorů jako destičkový růstový faktor (PDGF), který stimuluje proliferaci 

fibroblastů. Ochrana fibroblastů před apoptózou, navození jejich proliferace a aktivace Akt1 

signální dráhy vede k zvýšení syntézy kolagenu (Lijnen et al., 2001) a ostatních bílkovin ECM 

dostatečné k vzniku fibrózy a k vyvolání hypertrofie kardiomyocytů.  

K fyziologickým i patologickým stimulům patří aktivace kalcineurin-dependentní 

signální dráha. Kalcineurin je serin-threonin fosfatáza, vyskytující se jako heterodimer, 

schopná vázat kalmodulin (Stemmer and Klee, 1994). Po jeho aktivaci navázáním Ca2+ 

a kalmodulinu, kalcineurin defosforyluje transkripční faktor NFAT3, který následně vstupuje 

do jádra kardiomyocytu a spouští expresi fetálních srdečných genů interakcí s faktorem 

GATA4, čímž vyvolává patologickou formu hypertrofie srdce. Věkem vede tato dilatovaná 

kardiomyopatie až k fibróze intersticia, městnavému srdečnímu selhání a smrti (Molkentin et 

al., 1998). 
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Speciální místo v regulaci hypertrofie mají reaktivní formy kyslíku (ROS z angl. 

reactive oxygen species), které jsou ve fyziologickém stavu zapojené do mnohých signálních 

drah závislých na redoxní rovnováze buněčného prostředí. Avšak výrazné narušení redoxní 

rovnováhy buňky excesivní produkcí ROS nebo sníženou antioxidační kapacitou vede 

k poškozování buněčných struktur, k peroxidaci lipidů, mutagenezi a apoptóze. Mezi hlavní 

ROS patří superoxid (02
-) a peroxid vodíku (H2O2) vznikající primárně v respiračním řetězci 

mitochondrií, a hydroxylový radikál vznikající ve Fentonové reakci. Dalšími producenty ROS 

jsou nikotin-adenin dinukleotid fosfát (NADPH) oxidázy, xantin oxidázy (XO) a další (převzato 

z Takimoto e al., 2007).  

Superoxid může reagovat s NO za tvorby reaktivního peroxynitritu, co snižuje 

dostupnost NO a narušuje homeostatickou rovnováhu mezi superoxidem a NO. Peroxynitrit 

se podílí na peroxidaci lipidů, oxidaci a nitraci bílkovin (Katori et al., 2006), ale v kontextu 

hypertrofie hlavně na aktivaci MMP a tedy na remodelaci ECM. Dále H2O2 v nízké koncentraci 

indukuje hypertrofii prostřednictvím PI3K, aktivuje ERK a s ní spojenou zvýšenou syntézu 

bílkovin. Při vyšších koncentracích vede aktivace ERK, jaderné kinázy Jun, p38 a Akt kinázy 

k vyvolání apoptotické odpovědi buňky (Wei et al., 2001). ROS aktivují apoptózu regulující 

signální kinázu ASK1 (apoptosis signaling kinase-1), která aktivuje jaderný faktor κB a 

vyvolává hypertrofii. ASK1 je nezbytná pro vyvolání hypertrofie vyvolané Ang II, endotelinem 

I a norepinefrinem (Hirotani et al., 2002).  

Z výše uvedeného je patrné, že hypertrofii srdce spouští hned několik autokrinních, 

parakrinních a endokrinních faktorů. Ty se vážou na různé membránové receptory, jejichž 

prostřednictvím spouštějí signální kaskády, přenášející signál cytoplazmou kardiomyocytů. 

Pro lepší přehled jsou na obrázku níže uvedeny hlavní dosud známé signální dráhy indukující 

hypertrofii srdce. 
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Obrázek 2 – schematické znázornění hlavních signálních drah a faktorů zapojených do regulace 

hypertrofie myokardu od přenosu stimulu přes membránu, až po změnu genové exprese. Z důvodu 

vysoké komplexity signálních drah a neustále probíhajícímu výzkumu nejsou na schématu znázorněny 

všechny dráhy regulující hypertrofii a interakce mezi nimi. Ang I – angiotensin I, Ang II – angiotensin 

II, ACE – angiotensin konvertující enzym, ACE I – inhibitor ACE, ET-1 – endotelin 1, NE – noradrenalin, 

Adr – adrenalin, ARB – blokátor receptorů angiotensinu, β-AR – β adrenergní receptor, IGF1 – 

inzulínu podobný růstový faktorIGF1R – receptor inzulínu podobného růstového faktoru, PI3K – 

fosfatidylinositol-3-kináza, PLC – fosfolipáza C, β-ARK1 – beta adrenergní receptor kináza, TRPC – 

transient receptor potential channel, ILK – s integriny spojená kináza, FAK – fokální adhezivní kináza, 

IP3 – inositoltrifosfát, DAG – diacylglycerol, PAK – protein kináza A, PKC – protein kináza C, PKD – 

protein kináza D, PDK1 – 3-fosfoinositid dependentní kináza 1, GSK3 – glykogen syntáza kináza 3, 

mTOR – savčí cíl rapamycinu, eIF2B – iniciační faktor 2B, eIF2 – iniciační faktor, eIF4E iniciační faktor 

4E, 4E-BP1 – protein vážící se na iniciační faktor 4E, S6K1/2 – S6 kináza 1/2, pS6 – ribozomální 

bílkovina S6, PDE – fosfodiesteráza, cAMP – cyklický 3´5´-adenosinmonofosfát, CaM – kalmodulin, 

CaMK – kalmodulin dependentní kináza, MAPKKK, MEKK1, MEK5, MEK3/6, MEK4/7, MEK1/2 – 

mitogenem-aktivované protein kinázy, ERK1/2, ERK5 – extracelulárně regulované kinázy, JNK – c-Jun 

N-terminální kináza, MLCK – kináza lehkého řetězce myozinu, HDAC – histon deacetyláza, NFAT, 

MEF2, CREB, c-Jun, c-fos, STAT, GATA4 – transkripční faktory (převzato a upraveno podle (Bernardo 

et al., 2010)).  
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3. Serin - threonin kináza Akt a její funkce v myokardu 
 

Fyziologickou hypertrofii jako adaptační odpověď spouštějí růstové hormony, 

konkrétně inzulínu podobný růstový faktor IGF-1 (nebo inzulín) a vaskulární endoteliální 

růstový faktor VEGF. Oba růstové hormony aktivují tyrosinkinázové receptory na povrchu 

buněčné membrány (VEGFR1 v případě VEGF a IGF1R nebo inzulínový receptor v případě 

IGF-1 nebo inzulínu), které následně spouštějí signální dráhu PI3 kinázy, vedoucí k aktivaci 

Akt kinázy (Shioi, 2000; Shioi et al., 2002). Akt reguluje syntézu bílkovin a přímo reguluje také 

transkripci adaptačních genů jako FOXO geny (Skurk et al., 2005). Prostřednictvím AMP-

aktivované protein kinázy (AMPK) reguluje Akt kináza energetický metabolismus buňky 

(Winder et al., 2000). 

Akt kináza představuje významný regulátor mnoha životně důležitých mechanismů a 

společný bod ve velkého množství signálních drah ovlivňujících základní buněčné děje - růst, 

proliferaci, apoptózu, přežití a metabolismus glukózy. Akt byla objevena dvakrát nezávisle na 

sobě, poprvé v roce 1987 jako proto-onkogen myšího retroviru leukémie AKT8 (Staal, 1987). 

Následně byla v roce 1991 popsána jako homolog protein kinázy A a protein kinázy C (Jones 

et al., 1991). 

3.1  Aktivace,  funkce a izoformy Akt  

Za normálních okolností je Akt kináza udržována v neaktivním stavu vazbou mezi 

plekstrin homologní (PH) doménou a doménami kinázy. Pro její aktivaci je nutná aktivace PI3 

kinázy, která v aktivním stavu katalyzuje fosforylaci fosfatidylinositol-4,5-bifosfátu (PIP2), 

navázaného v membráně buňky, na fosfatidylinositol-3,4,5-trifosfát (PIP3). PIP3 jako vazebná 

doména pro 3-fosfoinositid dependentní protein kinázu 1 (PDK1) naváže PDK1 k membráně 

buňky. Také se na jiný PIP3 přes PH doménu naváže Akt kináza, což vede k její konformační 

změně, která umožní fosforylaci Akt kinázy PDK1 kinázou na Thr308 zbytku (Calleja et al., 

2007). Fosforylací Thr308 ještě není dosažena maximální aktivita Akt kinázy. Na její dosažení 

je nutná fosforylace Ser473 zbytku (Alessi et al., 1996). Recentní studie ukazují, že hlavní 

kinázy podílející se na fosforylaci Akt kinázy na Ser473 jsou mTORC2 (mammalian target of 

rapamycin complex 2) a DNA-PK (Hemmings and Restuccia, 2012). 
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Ze  tří izoforem Akt, Akt1/PKBα, Akt2/PKBβ a Akt3/PKBγ mají v myokardu majoritní 

zastoupení Akt1 a Akt2 (Sussman et al., 2011) a minoritní Akt3. Izoformy Akt 

vykazují přibližně 80% homologii a jsou aktivovány PI3K signální drahou (Yun et al., 2009). 

Navzdory podobnosti regulace se izoformy Akt liší svou funkcí. Akt2 reguluje metabolismus 

glukózy a přežití kardiomyocytů (DeBosch et al., 2006a), Akt1 má anti-apoptotickou a 

hypertrofickou funkci (Cho et al., 2001) a obě izoformy mají kardioprotektivní vliv.  

3.1.1 Regulace apoptózy 

Akt kináza se vyskytuje v signálních drahách mnoha apoptotických faktorů, ať už 

jaderných nebo cytoplazmatických a významně reguluje jejich aktivitu, čímž prokazuje své 

dominantní místo jako serin-threonin kináza rozhodující o přežití buňky myokardu (Datta et 

al., 1999). Jak ukazují mnohé studie, aktivace Akt kinázy spouští celou řadu možných 

kardioprotektivních mechanismů, které jsou založeny na blokaci pro-apoptotických proteinů 

a tím umožňuje buňce myokardu potlačit apoptózu jako přirozenou stresovou odpověď a 

přežít v podmínkách zvýšeného oxidativního stresu, který vzniká při ischemicko reperfúzním 

poškození, nebo při tlakovém přetížení srdce. Akt kináza tak zvyšuje rezistenci buňky ve 

fyziologických podmínkách, ale také v rozvoji patologického poškození.  

Mezi mnoho pro-apoptotických faktorů regulovaných Akt1 kinázou patří rodina 

proteinů BCL-2, konkrétně proteiny BAD a BAX. Aktivní Akt kináza fosforyluje BAD na Ser136 

zbytku, respektive bílkovinu BAX na Ser184 zbytku, čímž způsobí jejich konformační změnu a 

zabrání tak jejich translokaci na mitochondriální membránu, kde indukují tvorbu 

membránového póru propouštějícího cytochrom c a významně tak narušili stabilitu 

mitochondrií (Datta et al., 1997; Kennedy et al., 1999; Yamaguchi and Wang, 2001). 

S rodinou bílkovin BCL-2 se spojuje také úloha Akt kinázy v regulaci transkripčního 

faktoru FOXO3a. Transkripční faktor FOXO3a v aktivním stavu ovlivňuje život buňky 

zvyšováním transkripce ligandů receptorů smrti. Reguluje expresi genů FasL a TRAIL a také 

zvyšuje expresi bílkoviny BIM, patřící do rodiny BCL-2, která podobně jako bílkoviny BAX a 

BAD vede k narušení fungování mitochondrií a apoptóze (Brunet et al., 1999). 

Kardioprotektivní úloha Akt kinázy v tomto případě spočívá ve fosforylaci FOXO3a 

transkripčního faktoru, který se následně dostává z jádra do cytosolu buňky, kde není aktivní 

(Skurk et al., 2005). 
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3.1.2 Úloha Akt v regulaci buněčného cyklu 

Dělící se buňka musí pro úspěšné dokončení buněčného cyklu projít kontrolními body v 

různých fázích cyklu. Pokud buňka nesplňuje podmínky pro postup do další fáze dělení, její 

proliferace je v kontrolním bodě zastavena. Jedná se proto o velmi významný regulační 

mechanismus, zabraňující hromadění mutací či nádorovému bujnění. 

Nadměrná aktivace Akt kinázy dokáže obejít kontrolní bod buněčného cyklu G2/M a 

to i v případě, že DNA buňky je poškozena, což může vést k akumulaci mutací a karcinogenezi 

(Kandel et al., 2002). Tato nadměrná exprese a aktivace Akt kinázy je běžná v rakovinných 

buňkách (Kandel and Hay, 1999), spolu s absencí fosfolipidové fosfatázy PTEN, která 

negativně reguluje Akt kinázu (Cantley and Neel, 1999). 

3.1.3 Úloha Akt v regulaci metabolismu 

V souvislosti s úlohou Akt kinázy v regulaci hypertrofie srdce je nutné zmínit vliv a 

vazbu kinázy na metabolické pochody myokardu. Konkrétně je v regulaci metabolismu 

glukózy a tuku významná izoforma kinázy Akt2, spojující se s regulací několika  následujících 

signálních drah. 

Energie získaná z oxidace glukózy pokrývá 30-40% spotřeby srdce, zatímco 

majoritním zdrojem energie je oxidace mastných kyselin, která představuje 60-70%, 

zbývajících 10% poskytuje laktát při zátěži (Bing et al., 1954; Wisneski et al., 1985). Přestože 

je přímý cíl Akt2 kinázy neznámý, Akt2 kináza stimuluje aktivitu enzymu hexokinázy a její 

vazbu na VDAC receptor mitochondrií, čímž zabraňuje apoptóze. Samotná vazba zvyšuje její 

aktivitu, čímž podporuje metabolismus glukózy. Hexokináza spouští oxidaci glukózy její 

konverzí na glukózu-6-fosfát a asociace hexokinázy s VDAC kanálem usnadňuje přístup 

enzymu k substrátu (Gottlob et al., 2001). Vstup glukózy do kardiomyocytu je zajištěn 

glukózovými přenašeči GLUT1 a GLUT4, jejichž translokace na membránu je regulována 

inzulínem. Bez přítomnosti inzulínu je GLUT4 skladován intracelulárně (Satoh et al., 1993). Po 

aktivaci inzulínového receptoru se spouští signální kaskáda vedoucí k aktivaci kinázy Akt2. 

Aktivní Akt2 de-inhibuje Rab, který je blokován pomocí AS160 (Akt substrát 160) v klidovém 

stavu. Následná aktivace bílkoviny Rab je klíčová pro translokaci přenašeče GLUT4 na 

membránu (Zeigerer et al., 2004). 
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Hypertrofovanému stavu se v závislosti na dráze, která hypertrofii vyvolala, 

přizpůsobuje i metabolismus myokardu. Na adaptivní odpovědi metabolismu na 

fyziologickou hypertrofii se podílí Akt kináza, prostřednictvím AMP-aktivované protein kinázy 

(AMPK). AMPK je aktivována stoupající hladinou AMP v buňce, která je vystavená extrémní 

zátěži a vyšším energetickým nárokům. Aktivní AMPK zvyšuje produkci ATP podporou 

oxidace mastných kyselin, současně zvyšuje vstup glukózy do buňky a glykolýzu (Kudo et al., 

1995; Kurth-Kraczek et al., 1999; Winder et al., 2000). Na rozdíl od Akt, AMPK fosforyluje 

komplex tuberkulózní sklerózy 2 (TSC2) a tím aktivuje komplex TSC1/2, co vede k potlačení 

mTORC1 aktivity a tedy k inhibici syntézy bílkovin (Chan et al., 2004). Zlepšením energetické 

bilance buňky inhibicí energeticky náročných dějů jako je syntéza bílkovin má AMPK na 

myokard protektivní vliv. Aktivace AMPK signální dráhy vedla k potlačení hypertrofické 

odpovědi srdce (Shibata et al., 2004). Signální dráhy Akt kinázy a AMPK se tedy křižují na 

komplexu TSC1/2 a mají na buňku opačný vliv. Navíc, Akt kináza inhibuje aktivitu AMPK 

fosforylací jejích α1/ α2 podjednotek na serinových zbytcích 485 a 491 a inhibicí fosforylace 

na treoninovém zbytku 172 (Hahn-Windgassen et al., 2005; Horman et al., 2006; Kovacic et 

al., 2003). 

3.2  Akt1 a její úloha v hypertrofii srdce 

Ze shrnutí hlavních funkcí Akt kinázy v předešlých kapitolách je zřejmé, že v buňkách 

myokardu představuje Akt kináza významný společný bod hlavních signálních drah, 

podílejících se na životě buňky. Jak ukazují mnohé studie, Akt kináza se významně podílí na 

regulaci fyziologické srdeční hypertrofie. Hlavní zjištění těchto studií shrnují následující 

kapitoly. 

Nejvýznamnější dráha aktivující Akt kinázu v regulaci hypertrofie srdce je dráha přes 

inzulínové receptory, která vede přes Akt a k aktivaci p70S6K (Laser et al., 1998). Vyvolání 

hypertrofické odpovědi aktivací signální dráhy IGF-PI3K-Akt-p70S6k u srdce potvrzuje 

například studie autorů Delaughter et al., v níž zkoumali vliv zvýšené lokální exprese IGF-1 

růstového faktoru na myokard transgenních myší, který prokazatelně vedl k fyziologické 

hypertrofii srdce. Ta se později u myší vyvinula v patologickou adaptaci, doprovázenou 

zvýšenou fibrózou tkáně myokardu, dezorganizací myofibril a snížením systolického výdeje 

srdce (Delaughter et al., 1999). Hypertrofická odpověď vyvolaná růstovým faktorem IGF-1 je 
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závislá na Akt1 kináze, což dokazuje studie na kardiomyocytech stimulovaných IGF 

normálních myší a myší s neaktivní formou Akt1 kinázy (akt1-/-). Syntéza bílkovin, 

charakteristická a nezbytná pro hypertrofii srdce, byla u akt 
-/- oproti kontrolní skupině 

značně snížena (DeBosch et al., 2006b). 

Přímý vliv Akt kinázy, konkrétně izoformy Akt1, na zvýšení syntézy bílkovin byl ve 

studiích na myších modelech opakovaně prokázán. Myši deficientní na Akt1 kinázu měli po 

nuceném plaveckém tréninku dilatované srdeční komory, ale na rozdíl od kontrolních myší 

se u nich nerozvinula hypertrofická odpověď srdce, co poukazuje na nezbytnost Akt1 kinázy 

pro rozvoj fyziologické hypertrofie (DeBosch et al., 2006b). Stejná studie ukázala, že srdce s 

neaktivní formou Akt1 kinázy (akt1 -/-), vykazuje tendenci rozvinout výraznější hypertrofii 

srdce v odpovědi na tlakové přetížení, než kontrolní subjekty. Z toho vyplývá, že Akt1 kináza 

negativně reguluje patologickou hypertrofii, avšak mechanismus této regulace je zatím 

neznámý. K podobnému výsledku dospěl i tým autorů Shiomi et al., když v první studii 

pozorovaly hypertrofii srdce u transgenních myší s expresí konstitutivně aktivní PI3K a menší 

srdce u PI3K deficientních myší (Shioi, 2000). V navazující studii autoři popsali až 

dvojnásobné zvětšení srdce u myší s konstitutivně aktivní Akt kinázou oproti myším 

deficientním na Akt kinázu (Shioi et al., 2002). U transgenních myší vedla dvoutýdenní 

aktivace Akt1 k vyvolání fyziologické, reverzibilní hypertrofie. Po aktivaci Akt1 na období šesti 

týdnů došlo k rozvoji mnohem výraznější hypertrofie se zhoršenou kontraktilní funkcí, která 

navíc byla jen částečně reverzibilní (Shiojima et al., 2005). Jediná signální dráha, 

charakteristická pro fyziologickou hypertrofii tak může vyvolat obě formy hypertrofie 

v závislosti na trvání její aktivace. 

Hypertrofie vyvolána tréninkem nebo stimulací IGF-1 dráhy ovlivňuje prostřednictvím 

Akt1 kinázy i transkripci genu CITED4, odpovědného za proliferaci kardiomyocytů. 

Transkripční faktor CCAAT/enhancer vázající protein-β (C/EBPβ) inhibuje expresi genu 

CITED4 (CBP/p300-interacting transactivator 4) a proliferaci kardiomyocytů a kompeticí 

zabraňuje transkripčnímu faktoru SRF (serum response factor) spustit transkripci genů 

charakteristickou pro fyziologickou hypertrofii (Boström et al., 2010). Jak vytrvalostní 

trénink, tak i samotná exprese aktivní Akt1 kinázy snižuje expresi C/EBPβ, co umožňuje 

buňkám myokardu spustit hypertrofický model exprese charakterizován zvýšením exprese 

genů T-box 5, GATA4, TnI a MyHCα (Boström et al., 2010). 
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3.2.1 Stimulace syntézy bílkovin 

Akt1 kináza zvyšuje syntézu bílkovin přímým vlivem na translaci prostřednictvím 

aktivace kinázy mTOR a prostřednictvím glykogen syntázy kinázy 3β (GSK-3β). GSK-3β 

negativně reguluje eukaryotický iniciační faktor translace 2Bε (eIF2Bε) (Welsh and Proud, 

1993) a NFAT (Antos et al., 2002). GSK-3β v aktivní formě potlačuje hypertrofii srdce při 

tlakovém přetížení a také hypertrofickou odpověď na aktivní kalcineurin a adrenergní 

stimulaci (Antos et al., 2002). Aktivovaná Akt1 fosforyluje GSK-3β, čím snižuje její aktivitu 

(Cross et al., 1995). Nižší aktivita GSK-3β následně vede k zvýšení translace bílkovin (Haq et 

al., 2000).  

Objektem častých studií v souvislosti se schopností Akt kinázy zvyšovat syntézu 

bílkovin je dráha komplexů mTORC1 (komplex 1 savčího cílu rapamycinu) a mTORC2 

(komplex 2 savčího cílu rapamycinu). mTORC1 se uvádí jako hlavní mediátor hypertrofie 

vyvolané Akt signální dráhou, protože podávání rapamycinu, který blokuje aktivitu komplexu 

mTORC1, vedlo k zastavení rozvoje hypertrofie vyvolané expresí konstitutivně aktivní Akt 

(Shioi et al., 2002). mTORC1 se skládá z kinázy mTOR, regulační bílkoviny mTOR RAPTOR a G-

proteinu podobné podjednotky β (GβL, známé také jako mLST8)(Kim et al., 2002, 2003) a je 

na rozdíl od mTORC2 citlivý na rapamycin (Jacinto et al., 2004). V prvním kroku aktivace 

mTORC1 Akt kinázou fosforyluje Akt TSC2 (komplex tuberkulózní sklerózy 2), který v 

nefosforylovaném stavu vytváří aktivní komplex s TSC1. Po fosforylaci TSC2 Akt kinázou je 

komplex TSC1/2 neaktivní. Aktivní komplex TSC1/2 inhibuje Rheb (v mozku obohacený 

homolog RAS). Rheb je svou GTP-ázovou aktivitou schopný aktivovat mTOR. Aktivní Akt 

kináza tak prostřednictvím zrušení inhibice Rheb TSC1/2 komplexem přímo aktivuje 

mTORC1. Po aktivaci mTORC1 dráhou Akt kinázy fosforyluje mTOR bílkovinu 4E-BP1 

(bílkovinu navázanou na eukaryotické iniciačním faktoru 4E). Fosforylovaná bílkovina 4E-BP1 

se uvolní z eIF-4E, který následně spolu s eIF-4G stimuluje iniciaci translace mRNA. Roli 

mTORC1 v hypertrofii potvrzuje studie autorů Shiomi et al., v které rapamycin zmírnil rozvoj 

hypertrofie vyvolané konstitutivně aktivní Akt (Shioi et al., 2002). Dalším cílem fosforylace 

mTOR kinázy je S6 kináza (S6K). Aktivace S6K byla prokázána na IGF1R transgenních myších a 

taky u myší se zvýšenou expresí aktivní formy Akt1 a je tedy součástí hypertrofické dráhy 

PI3K-Akt-mTORC1, ale jeho role ve vyvolání hypertrofie je nejasná. Druhý komplex obsahující 

mTOR kinázu, mTORC2 zastává roli v regulaci organizace aktinu prostřednictvím G-proteinů 
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Rho a Rac (Jacinto et al., 2004) a fosforyluje Akt kinázu na serinovém zbytku 473 (Sarbassov 

et al., 2005). Takto aktivovaná Akt kináza může následně aktivovat mTORC1, avšak regulace 

mTORC2 a jeho zapojení v mechanismu hypertrofie srdce nejsou zatím dostatečně 

prozkoumány. 

Kromě regulace přežití buňky se podle experimentálních výsledků uplatňují 

transkripční faktory FOXO i v regulaci růstu. Izoformy FOXO1, FOXO3, FOXO4 a FOXO6 jsou 

exprimovány ve všech tkáních do různé míry, zatímco v myokardu má své dominantní 

zastoupení FOXO4 (Biggs et al., 2001). Cílové geny aktivované FOXO transkripčními faktory 

jsou například atrogin-1/MAFbx a MuRF1 E3 - ubiquitín ligásy, které podporují degradaci 

bílkovin v proteazomech (Sandri et al., 2004). Akt kináza indukuje fosforylaci FOXO 

transkripčních faktorů, jejich export z jádra do cytoplazmy a inaktivaci (Biggs et al., 1999). Po 

aktivaci Akt hypertrofickým stimulem jako tlakové přetížení, nebo při zvýšené expresi Akt1 

kinázy dochází k zvýšené fosforylaci FOXO faktorů (Rena et al., 2002), co vede k snížení 

exprese genů vedoucích k degradaci bílkovin. Hypertrofický účinek Akt kinázy tedy spočívá 

nejen ve zvýšení syntézy bílkovin, ale i ve snížení jejich degradace. Negativní regulace genů 

pro atrogin-1/MAFbx a MuRF1 E3 pomocí Akt1 kinázy byla prokázána u Akt1 transgenních 

myší (Skurk et al., 2005), u kterých taky došlo k výrazné reverzi hypertrofie srdce po 

zastavení exprese Akt1 kinázy (Shiojima et al., 2005). Negativní regulaci srdečního růstu 

FOXO3 faktorem ukazuje studie, ve které zvýšení exprese FOXO3 vedlo k inhibici hypertrofie 

vyvolané růstovým faktorem nebo mechanickým zatížením in vitro a taky k zmenšení 

kardiomyocytů in vivo (Skurk et al., 2005). 

Kromě samotného myokardu podléhá změnám v hypertrofii i koronární řečiště. 

Změny v kapilárním řečišti představují další z rozdílů mezi patologickou a fyziologickou 

hypertrofií. V patologické hypertrofii vyvolané stenózou aorty nebo dilatovanou 

kardiomyopatií byla pozorována výrazná redukce v hustotě kapilární sítě zásobující srdce, co 

vede k zhoršení srdeční funkce (Karch et al.; Rakusan et al., 1992).  Na druhou stranu, ve 

fyziologické hypertrofii vyvolané aktivací Akt1 kinázy si myokard udržuje dostatečnou 

hustotu kapilární sítě pro správné zásobení i při přibližně 80% zvětšení myokardu (Shiojima 

et al., 2005). Angiogeneze, je vyvolána parakrinním působením faktorů VEGF a angiopoetin-2 

(Ang-2), jejichž expresi indukují hypoxie a Akt1 kináza prostřednictvím aktivace mTORC1 

(Shiojima et al., 2005). Synergický efekt faktorů VEGF a Ang-2 na angiogenezi byl pozorován 
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v studiích autorů Visconti et al. (Visconti et al., 2002). Úlohu VEGF v angiogenezi a 

fyziologické hypertrofii samotné ukazuje studie s blokací VEGF u hypertrofie vyvolané 

objemovým přetížením, kdy zpočátku fyziologická hypertrofie rychle vyústila v srdeční 

selhání (Izumiya et al., 2006). Zdá se proto, že rovnováha mezi angiogenezí a hypertrofickým 

růstem hraje významnější úlohu v přechodu od fyziologické k patologické hypertrofii než 

samotný rozsah hypertrofie. Předpokládaná cesta, kterou Akt1 kináza zvyšuje sekreci VEGF a 

Ang-2 může zahrnovat hypoxii indukovaný faktor 1 (HIF-1), kterého množství stoupá po 

aktivaci bílkoviny mTOR (Brugarolas et al., 2004). Avšak dlouhodobá aktivace Akt1 kinázy 

vede k poklesu hladiny VEGF a Ang-2, k redukci kapilární sítě a k patologickému projevu 

hypertrofie. I když přesný důvod této změny zatím není znám. Dlouhodobá aktivace Akt1 

kinázy vykazuje odlišný efekt na aktivitu mTOR, kdy sice není potlačena zvýšená syntéza 

bílkovin a hypertrofický růst, ale klesá exprese faktorů VEGF a Ang-2, co vede k zastavení 

angiogeneze a k přechodu od fyziologické k patologické hypertrofii (Shiojima et al., 2005). 

Z dosavadních poznatků usuzují autoři Shiojima a Walsh v přehledovém článku (Shiojima and 

Walsh, 2006), že důvodem může být narušení aktivace mTOR signálem zprostředkovaným 

inzulínovým nebo IGF receptorem a nezávislým na Akt1, chronicky aktivní Akt1 kinázou. 

Regulace angiogeneze a hypertrofie není jednostranná, neboť inhibice angiogeneze dokáže 

potlačit hypertrofický růst vyvolaný fyziologickým stimulem, Akt1 kinázou ale i patologickým 

tlakovým přetížením (Izumiya et al., 2006; Shiojima et al., 2005). Z toho je patrné, že 

dostupnost kyslíku je klíčový faktor pro růst myokardu a patrně bude hrát významnou roli 

společně s redoxním stavem buňky v rozdílech fyziologické a patofyziologické formě 

hypertrofie. 
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4. Závěr 

Správná funkce srdce, jeho homeostáza ale i rozvoj adaptačních a/nebo patologických 

změn  v myokardu je spojena se složitou signalizací na buněčné úrovni. Tato spleť signálních 

kaskád se často spojuje na úrovni Akt signální dráhy, která tak tvoří regulační uzel. Vedle 

metabolické funkce je jedna z hlavních funkcí Akt stimulace hypertrofie myokardu. Na 

vyvolání hypertrofického růstu srdce se spolu s Akt podílí celá řada dalších faktorů, například 

Ang II, NO a T3. Z klinických studií je patrné, že hypertrofie u sportovců nebo těhotných žen 

vykazuje jiné charakteristiky než například hypertrofie vyvolána systémovou hypertenzí. 

Mezi tyto znaky, rozhodující o vlivu hypertrofie na funkci myokardu patří míra hypertrofie, 

vaskularizace, přítomnost fibrózy a odlišnosti v expresi isoforem MyHC a SERCA. 

Studie s konstitutivně aktivní Akt kinázou, ve kterých zpočátku adaptační hypertrofická 

odpověď myokardu přešla v patologickou a vedla až k srdečnímu selhání, představují 

zlomový poznatek ve vnímání tzv. fyziologické hypertrofie. Ukazují, že patologická i 

fyziologická hypertrofie mohou sdílet stejné molekulární mechanismy. Je proto možné, že 

fyziologická hypertrofie představuje jenom kompenzační stádium, doprovázené angiogenezí 

a posílením metabolizmu, které v případě, že stimulace nepoleví, je následováno 

dekompenzačním stádiem. V takovém případě představují fyziologická a patologická 

hypertrofie jeden plynulý proces, spíše než dva diskrétní děje. Linii mezi těmito stádii 

vymezuje hlavně zastavení angiogeneze a remodelace ECM, která činí z hypertrofie nevratný 

děj. Faktory stojící za přechodem od kompenzační k patologické hypertrofii by proto měli být 

předmětem dalších studií. Neméně zajímavou diskuzi otevírají autoři Frey et al., kteří 

zpochybňují význam a nutnost kompenzační hypertrofie a poukazují na možné výhody 

terapeutického potlačení hypertrofie (Frey et al., 2004). 
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