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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ADP – adenosindifosfát
Akt – aktivita serin/threonin proteinkinázy
AMP – adenosinmonofosfát
ATP – adenosintrifosfát
BW – hmotnost těla
cAMP – cyklický adenosinmonofosfát
cGMP – cyklický guanosinmonofosfát
CoA – koenzym A
DF – vyvinutá síla (developed force)
+dF/dt – vyvinutá síla za časovou jednotku
(+dP/dt) – vyvinutý tlak za časovou jednotku
DP – diastolický tlak (diastolic pressure)
eNOS – endoteliální NO syntáza
GDP – guanosindifosfát
GTP – guanosintrifosfát
h – tloušťka stěny komory
HW – hmotnost srdce
HW/BW – relativní hmotnost srdce
iNOS – inducibilní NO syntáza
I/R – ischemicko-reperfuzní
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KATP – draslíkové ATP dependentní kanály
LDH – laktát dehydrogenáza
LK – levá komora
LVDP – tlak vyvinutý levou komorou
MAPK – mitogenem aktivovaná proteinkináza
mitoKATP – mitochondrialní KATP kanály
MPT – mitochondrial permeability transition
NO – oxid dusnatý
nNOS – neuronální NO syntáza
P – tlak v komoře
PK – pravá komora
PKC – proteinkináza C
PLA2 – fosfolipáza A2
PLC – fosfolipáza C
r – poloměr komory
S – „wall stress“, napětí ve stěně komory
SHR – spontánně hypertenzní potkan (ang. spontaneously hypertensive rat)
SERCA-2 – sarco(endo)plasmatické retikulum (Ca2+)-ATPáza
sarcKATP – sarkolemální KATP kanály
TNF – tumor necrosis factor
WKY – laboratorní potkan kmene Wistar-Kyoto
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1. ÚVOD

Dle údajů Světové zdravotnické organizace jsou v zemích střední a východní
Evropy nejčastější příčinou úmrtí choroby srdce a cév. Více než polovinu z tohoto
množství zaujímá jediné onemocnění, kterým je ischemická choroba srdeční (ICHS).
ICHS vzniká jako důsledek nerovnováhy mezi množstvím kyslíku, dodávaného
srdeční buňce a množstvím kyslíku, které buňka aktuálně potřebuje ke splnění
metabolických nároků. Při ischemii je kromě dodávky živin narušen i odvod metabolitů.
Výsledkem je pak přechod srdečního svalu na anaerobní metabolizmus, hromadění
produktů anaerobního metabolismu, rozvoj acidózy a porucha energetické a iontové
homeostázy; to vede k poruchám kontraktility a konečným důsledkem omezení perfuze
myokardu může být zánik srdeční buňky a vznik infarktu myokardu. V tom, zda poškození
bude reverzibilní či ireverzibilní, hraje rozhodující roli délka trvání ischémie. Jedinou
možností, jak zabránit či alespoň zmírnit nevratné poškození srdečního svalu, je včasné
obnovení průtoku krve koronárním řečištěm v postižené oblasti.
Rozsah ischemického poškození srdečního svalu však nezávisí pouze na intenzitě a
trvání ischemického inzultu, ale také na odolnosti srdce k nedostatku kyslíku. A právě
tento parametr se v průběhu života charakteristickým způsobem mění: obecně lze říci, že
odolnost je nejvyšší těsně po narození a pak v průběhu vývoje postupně klesá, přičemž
obdobím nejdramatičtějších změn je u laboratorních potkanů první postnatální týden.
U dospělých, hormonálně aktivních jedinců, vykazuje odolnost srdečního svalu k ischémii
pohlavní odlišnost; samičí srdce jsou významně odolnější než srdce samčí. Individuálně
pak odolnost myokardu k nedostatku kyslíku klesá u některých patologických stavů,
zejména u rozvinuté hypertrofie srdečního svalu, která provází některá častá onemocnění
moderního věku – především systémovou hypertenzi nebo např. zúžení aortální chlopně.
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V posledních letech významně stoupá počet klinických i experimentálních prací,
které se zabývají pohlavními rozdíly kardiovaskulárního systému; podle údajů Web of
Science bylo přitom ještě v roce 1989 množství těchto prací zanedbatelné. Příčinou tohoto
rostoucího zájmu jsou zřejmě dvě skutečnosti: jednak přibývá důkazů o odlišném chování
mužského a ženského srdce za fyziologických a patofyziologických podmínek a také se
objevily rozporuplné zprávy o prospěšnosti či škodlivosti hormonální substituční terapie.
O tom, že hypertrofické srdce je méně odolné k nedostatku kyslíku, víme
z klinických studií již déle než 30 let. Experimentální práce tato klinická pozorování
opakovaně potvrdily a to u různých druhů pokusných zvířat s různými modely hypertrofie.
Dosavadní studie však byly prováděny pouze na zvířatech samčího pohlaví. Položili jsme
si tedy otázku, zda lze i u hypertrofických srdcí sledovat pohlavní rozdíly v odolnosti
k ischemii, neboť dosud nebyla publikována žádná práce, která by tento jev zkoumala.
Dále jsme chtěli vědět, zda lze sníženou odolnost hypertrofického myokardu sledovat i u
srdcí v časném ontogenetickém vývoji.
Vzhledem k tomu, že se na naší klinice zabýváme operační léčbou širokého spektra
srdečních onemocnění v dospělém věku a mnoho našich pacientů k nám přichází
s rozvinutou hypertrofií levé komory srdeční, chtěli jsme též zjistit, zda lze případné
pohlavní rozdíly v odolnosti hypertrofického srdečního svalu pozorovat i v klinické
medicíně u lidských pacientů.
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2.1 Ischemicko-reperfuzní poškození myokardu

2.1.1 Ischémie a hypoxie myokardu
Hypoxie myokardu vzniká jako důsledek nepoměru mezi dodávkou a spotřebou
kyslíku. Příčinou snížené dodávky kyslíku v myokardu mohou být teoreticky všechny
známé mechanismy, které vedou ke vzniku tkáňové hypoxie (Ošťádal a Vízek 2005).
Podle mechanismu, vedoucího k rozvoji hypoxie, rozlišujeme základní typy hypoxie:
ischemickou, hypoxickou, anemickou a histotoxickou.
Nejčastější příčinou nedostatečného zásobení srdce kyslíkem je redukce nebo
zástava koronární perfuze, nejčastěji uzávěrem některé z epikardiálních větví koronárních
tepen. Takto vzniklou hypoxii označujeme jako ischemickou hypoxii nebo též srdeční
ischemii. Příčinou uzávěru je zpravidla trombus, vznikající v tepně postižené
aterosklerosou, kdy původně stabilní aterosklerotický plát praská a na obnaženém
smáčivém povrchu okamžitě dochází k masivní agregaci trombocytů. Vzniká tzv. bílý
trombus, který podle převahy proagregačních a antiagregačních působků mění svůj průsvit
nebo se transformuje v definitivní červený trombus. Nástěnný trombus lumen zužuje,
okluzivní trombus lumen zcela uzavírá. Klinické projevy vyvolané ischemií označujeme
termínem ischemická choroba srdeční. Méně častou příčinou ischémie je lokální spasmus
hladké svaloviny věnčité tepny, vyvolaný drážděním okrajem aterosklerotického plátu či
nervovým reflexem. Spasmus je podkladem klinického syndromu, označovaného nejčastěji
jako vazospastická angina pectoris. Tzv. anginózní bolest, lokalizovaná nejčastěji za
hrudní kostí, je typickým projevem srdeční ischémie; víme však, že myokardiální ischémie
může též probíhat bez jakýchkoliv příznaků jako tzv. němá ischémie.
Hypoxická (systémová) hypoxie je charakterizována poklesem pO2 v arteriální krvi
při normálním průtoku koronárním řečištěm. S hypoxickou hypoxií se v klinické medicíně
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setkáváme u cor pulmonale různé etiologie nebo u cyanotických vrozených srdečních vad.
Ve dvou případech můžeme hypoxickou hypoxii kvalifikovat jako situaci fyziologickou:
prvním případem je hypoxická hypoxie, navozená u obyvatelstva trvale žijícího ve
vysokých nadmořských výškách, druhým případem je fetální myokard, adaptovaný na
hypoxii, odpovídající výšce 8.000 m. V obou těchto situacích je srdeční sval významně
odolnější k akutnímu nedostatku kyslíku, u populací žijících v nížinách však tato vlastnost
brzy po porodu mizí (Ošťádal a spol. 2005).
Dalším typem hypoxie je hypoxie anemická, při níž je sice arteriální pO2 normální,
ale transportní kapacita krve pro kyslík je v důsledku poklesu množství hemoglobinu
snížená.
Hypoxii, vznikající v důsledku snížené utilizace kyslíku v buňce při dostatečné
saturaci i průtoku, označujeme jako histotoxickou. S histotoxickou hypoxií se setkáváme
např. při otravě kyanidem při inhibici exidativních enzymů.
V literatuře jsou pojmy ischémie a hypoxie velice často zaměňovány, přestože se
důsledky těchto dvou mechanismů na buněčné úrovni zcela zásadně liší (Ošťádal a Kolář
1999). Oba jevy jsou sice shodně charakterizovány sníženou dodávkou kyslíku a
energetických substrátů do myokardu, ale při ischemii nedochází na rozdíl od hypoxie
k odplavování vzniklých metabolitů, především laktátu a H+. Postupná akumulace
produktů anaerobní glykolýzy vede k poklesu intracelulárního pH s negativními důsledky
na činnost buňky. Naproti tomu u hypoxie jsou tyto metabolity odstraňovány, což vede
k oddálení rozvoje acidózy. Dalším podstatným rozdílem mezi oběma jevy je fakt, že
zatímco hypoxie postihuje většinou celý myokard, ischémie je ohraničena pouze na oblast
zásobenou postiženou věnčitou tepnou. S tím souvisí i vznik dalších patologických projevů
ischémie jako jsou elektrická nestabilita, arytmie či poruchy kontraktility, spojené s hypoa akinetickými zónami (Ošťádal a Kolář 1988). Za určitých okolností se můžeme i
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v klinické praxi setkat s ischemií, postihující celý myokard (tzv. globální ischemií),
například při kardiochirurgických výkonech. Jde o stav uměle navozený při kardioplegické
srdeční zástavě. Takto vyvolaná globální ischémie myokardu má různou délku trvání podle
druhu operace. S nejdelším trváním globální srdeční ischémie se setkáváme při vzdálených
odběrech srdečního štěpu pro srdeční transplantace.
Další nepřesnosti vznikají zaměňováním termínů „ischémie“ a „infarkt“. Ischémie
vyvolává řadu patofyziologických změn srdečního svalu, které jsou však při včasném
obnovení průtoku koronární cévou reverzibilní (tzv. reverzibilní ischémie). Trvá-li
ischémie delší dobu, vyvíjí se ireverzibilní ischemické poškození, charakterizované
buněčnou smrtí – infarkt myokardu (obr. 1).
K zániku srdeční buňky dochází dvojím způsobem – nekrózou a apoptózou.
Nekróza je energeticky nezávislý proces, charakterizovaný současným poškozením více
buněčných organel; dochází při něm k edému buňky včetně jejího jádra, k aktivaci
lysozomálních hydrolytických enzymů a k nekontrolovatelnému autolytickému rozkladu
buňky. Obsah nekrotické buňky se vylévá do okolního mezibuněčného prostředí, kde může
vyvolat zánětlivou reakci. Apoptóza představuje buněčnou smrt, charakterizovanou
progresivní kondenzací buňky a jádra a řízeným rozkladem organel a makromolekul.
Klíčovou úlohu má aktivace proteolytických enzymů kaspáz, která je pod kontrolou
genetického programu, aktivovaného poškozením buňky. Od nekrózy se liší především
tím, že v buňce nedochází k aktivaci lysozomálních enzymů a nekontrolovatelnému
autolytickému rozkladu. Názor na rozsah a patogenetickou úlohu apoptózy při ischemické
chorobě srdeční se značně liší: její exprese závisí na stupni rozvoje infarktu myokardu,
postižené oblasti a metodách hodnocení. Snaha rozlišit podíl nekrózy a apoptózy
v ischemickém srdečním svalu by mohla v budoucnu ovlivnit farmakoterapii tohoto
onemocnění zásahem do mechanismů, brzdících rozvoj apoptózy (Ošťádal a Kolář 1999).
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Patologické změny vyvolané ischemií lze rozdělit na poškození ischemické, vzniklé
v průběhu uzavření koronárního řečiště části myokardu a poškození reperfuzní, vyvolané
obnovením koronárního průtoku. Vzhledem k tomu, že tyto dva mechanismy poškození
myokardu na sebe přímo navazují (v případě, že byla provedena obnova perfuze
postiženou oblastí revaskularizací) a nelze je zatím od sebe oddělit, hovoříme při popisu
patologických změn o ischemicko-reperfuzním poškození. Přestože výzkum ischemickoreperfuzního poškození patří v rámci biomedicíny posledních desetiletí k velmi
intenzivním oborům a je mu věnována značná pozornost, nejsou dosud některé
mechanismy ireverzibilního poškození detailně známy.

KORONÁRNÍ OKLUZE
snížený průtok
METABOLITY – HYPOXIE - RADIKÁLY

reverzibilní poškození

REPERFÚZE

IREVERZIBILNÍ

stunning
UZDRAVENÍ

INFARKT

Obr. 1: Možné důsledky koronární okluze (Ošťádal 2005).
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2.1.2 Ischemické poškození myokardu

2.1.2.1 Metabolické změny vyvolané ischemií
Důsledky ischémie se projevují v energetickém zásobení myokardu již v několika
vteřinách od jejího začátku. V ischemické oblasti dochází během 8 – 10 vteřin k rapidnímu
úbytku kyslíku v buňkách. Prudce klesá, až ustává aerobní metabolismus a je nastartována
anaerobní glykolýza. Hlavním zdrojem energie je nyní glukóza, jejíž nabídka je zvýšena
v důsledku sympatoadrenergní stimulace a vstup glukózy do buněk je urychlen
nedostatkem kyslíku a zvýšenou hladinou adrenalinu, a to nezávisle na hladině inzulinu.
V časných stádiích ischémie dochází k intenzivnějšímu odbourávání svalového glykogenu.
Zvýšenou anaerobní glykolýzou je produkováno ATP a klesá koncentrace fosfokreatinu
v buňkách. Glykolýza je také stimulována zvýšenou koncentrací cAMP (v důsledku
zvýšené sympatické aktivity). cAMP zvyšuje rychlost konverze inaktivní glykogenové
fosforylázy b na aktivní formu fosforylázy a. Kromě toho cAMP inaktivuje
glykogensyntázu a zvyšuje hromadění kalcia v buňce. Zvýšení rychlosti anaerobní
glykolýzy je však pouze přechodné, protože prohlubující se acidóza postupně zablokuje
fosfofruktokinázovou

reakci

(Katz

2001).

Metabolismus

jde

pak

přes

hexózomonofosfátový (pentózový) zkrat, jímž se udržuje tvorba pyruvátu.
Anaerobní glykolýza je energeticky značně neefektivní děj. Z každé molekuly
glukózy se za anaerobních podmínek tvoří jen 3 molekuly ATP oproti 38 molekulám ATP
produkovaným z jedné molekuly glukózy při oxidativním metabolismu. To je samozřejmě
zcela nedostatečné, neboť jen k udržení iontové homeostázy potřebuje myokard za
klidových podmínek 10 mmol ATP/min. Navíc dochází v důsledku anaerobní glykolýzy ke
hromadění kyseliny mléčné a iontů vodíku. S prodlužujícím se časem ischémie se zvyšuje
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koncentrace H+ a klesá pH. H+ ovlivňují interakci aktinu s myozinem, neboť se váží na
troponin I a kompetují tak s Ca2+. Acidóza tedy vede k poruchám kontrakce.
Ischémie vede k vyčerpání zásob ATP. Za 20 - 40 minut po začátku ischémie, tedy
v době, kdy se ischémie stává ireverzibilní, je koncentrace ATP menší než deset procent
původního stavu a je zcela vyčerpán glykogen. Dochází k rychlé degradaci adeninových
nukleotidů (kaskáda degradace: ATP - ADP – AMP – adenosin – hypoxantin). Dvě
molekuly ADP mohou být myokinásovou reakcí využity pro vznik jedné molekuly ATP a
jedné molekuly AMP (Bing 1965). V ischemii se díky degradaci ATP hromadí
anorganický fosfát, který má negativně inotropní účinek na srdeční činnost a snižuje
citlivost kontraktilních proteinů k Ca2+. To vede k potřebě vyšší koncentrace Ca2+ iontů
k aktivaci mechanismů kontrakce. V cytosolu se fosfátové ionty váží s K+ a přispívají ke
snížení jejich intracelulární koncentrace (Katz 2001).
Ke vzniku ireversibilního poškození buňky nejvíce přispívá porucha iontové
rovnováhy v průběhu ischémie. Ke zvyšování intracelulární koncentrace vápníku dochází
již bezprostředně po vzniku ischémie. Tento komplexní proces má své příčiny vně i uvnitř
buňky. Extracelulární komponenta zahrnuje vstup menšího množství kalcia výměnou za
sodíkové ionty a difúzi přes buněčnou membránu, jejíž propustnost je podstatně zvýšena
jejím narušením volnými kyslíkovými radikály. Rozhodující roli však hrají příčiny
intracelulární. Patří mezi ně vyplavování Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula při současně
sníženém odstraňování Ca2+ z cytosolu. Odstraňování vápníku z cytosolu v průběhu
ischémie je důsledkem potlačení aktivity sarkolemálního Na+/Ca2+ antiportu, sarkolemální
Ca2+ pumpy a Ca2+ pumpy sarkoplazmatického retikula. Funkci obou kalciových pump a
Na+/Ca2+ antiportu kromě ischémie samotné ještě zhoršují ischemií indukované volné
kyslíkové radikály. Ischémie vede rovněž k zastavení mitochondriální β-oxidace mastných
kyselin. To způsobuje nárůst intracelulární koncentrace acylCoA a acylkarnitinu.
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Akumulace dlouhých řetězců acylCoA a acylkarnitinu také přispívá k inhibici
intracelulárních enzymů a transportních mechanismů (Dhalla a spol. 1991). Důsledkem
zvýšení koncentrace vápníku uvnitř kardiomyocytu je aktivace lysozomálních proteáz a
fosfolipáz (především fosfolipázy A2 - PLA2 a fosfolipázy C - PLC), což vede
k ultrastrukturálnímu poškození buňky včetně poškození buněčných membrán. Poruchy
stability buněčných membrán, vyvolané kalciovým přetížením, jsou pravděpodobně
příčinou vzniku ischemických arytmií. Dále dochází ke stimulaci tvorby volných
kyslíkových radikálů, aktivaci kalcium dependentních ATPáz, což vede k rychlému
odbourání zásob ATP a v neposlední řadě dochází k akumulaci vápníku v cytoplazmě
v těsné blízkosti kontraktilních bílkovin; následkem je zvýšení klidového napětí v diastole.
Další nárůst koncentrace Ca2+ postupně vede k rozvoji kontraktilní dysfunkce a stále
závažnějším metabolickým abnormalitám (Ošťádal a Kolář 1999).
Současně s poruchou vápníkové homeostázy vyvolává ischémie další, paralelně
probíhající změny. Pokles ATP, produkce volných kyslíkových radikálů, vzestup
palmitoylkarnitinu v důsledku zastavení mitochondriální β-oxidace mastných kyselin
vedou k inhibici Na+/K+ ATPázy. K inhibici Na+/K+ ATPázy dochází již po 10-ti minutách
ischémie na rozdíl od Na+/Ca2+ antiportu, který je zablokován v průběhu 30 - 60 minut
ischémie (Bersohn a spol. 1991). Inhibice Na+/K+ ATPázy vede k vyšší koncentraci Na+
v cytosolu, což stimuluje Na+/Ca2+ antiport k výměně iontů Na+ z cytosolu za
extracelulární Ca2+ (Dhalla a spol. 1996). Toto sekundárně přispívá opět ke zvyšování
intracelulární koncentrace vápníku. Vyšší koncentrace Na+ v cytosolu má spolu
s porušenou permeabilitou buněčných membrán negativní dopad na osmotickou kontrolu
myocytu. Dochází k rozvoji intracelulárního edému srdečních buněk a postupně k úplné
ztrátě osmotické kontroly.
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Vyčerpání energetických zásob, hromadění volných kyslíkových radikálů, porucha
vápníkové homeostázy a ztráta osmotické kontroly srdeční buňky představují základní
stupně kaskády, vyvolané zastavením průtoku krve věnčitou tepnou; ta vede ke strukturální
desintegraci srdeční buňky a nakonec k její smrti (Ošťádal a spol. 2005).

2.1.2.2 Funkční projevy ischemického poškození
Nedostatek ATP při kompletním uzávěru koronární tepny způsobí výrazný pokles
kontraktility již během několika srdečních stahů. Následkem je snížení minutového
srdečního výdeje a vznik diastolické dysfunkce. V jejím důsledku dojde k postupnému
vyklenutí stěny myokardu, protože stěna nedokáže odolat nitrokomorovému tlaku,
produkovanému zdravou částí (Katz 2001). Současně dochází k akumulaci vápníku
v cytosolu. To má za následek zhoršení relaxace komory, což vede ke snížení poddajnosti
komor a vzestupu end-diastolického tlaku (Danielsen 1991). Při pokračující ischémii se
vlivem uvedených metabolických změn rychle rozvíjí i systolická dysfunkce. Na počátku
ischémie se abnormální kontraktilní funkce projevuje desynchronizací myokardu (poruchy
časového průběhu kontrakce mezi nepostiženou a ischemickou oblastí) a hypokinezou
(pokles systolické kontrakce, postižená oblast se hůře kontrahuje) té části myokardu, která
je postižena. Hypokineza může přecházet v akinezu (žádná systolická kontrakce, postižená
oblast se vůbec nehýbe) nebo dyskinezu (postižená oblast se v systole vydouvá) (Hulín
1998). Pokud vznikne regionální ischémie malého rozsahu, je srdce schopno funkční
nedostatky ischemické oblasti do určité míry kompenzovat zdravou částí. Hodnota ejekční
frakce levé komory může u menších infarktů s kompenzatorní hyperkinezou zůstat
normální. Pokud je regionální ischémie většího rozsahu, dochází k rozvoji systolické
dysfunkce, jejíž stupeň je dán množstvím ztracené funkční svaloviny. Dojde-li ke ztrátě
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více než 40% funkční svaloviny, dochází k rozvoji kardiogenního šoku, jehož prognóza
bývá velmi špatná.
Je známo, že buňky srdečního svalu přežívají přibližně 20 minut se schopností
úplné reparace při obnovení perfuze s dodávkou kyslíku. Po dvaceti minutách od počátku
ischémie začínají první buňky propadat nekróze a apoptóze, ischémie se tedy stává
ireverzibilní. Čím déle pak ischémie trvá, tím více buněk v centru ischemického ložiska
nekróze podléhá. Nekrotizace začíná v subendokardu, kde je ischémie vždy nejhlubší a
postupuje od endokardu k epikardu. Rozvoj nekrózy může být rychlý, dokončený během 3
– 6 hodin (rychlý rozvoj se uvádí u zhruba 60% infarktů) nebo pomalý (trvání 6 – 12
hodin, u malého procenta ještě delší). O rychlosti postupu nekrózy rozhodují zejména tyto
faktory: úplnost přerušení koronární perfuze, přítomnost či nepřítomnost kolaterál a
spotřeba kyslíku myokardem (Widimský a Gregor 1994). Lidské koronární tepny se sice
označují jako „funkčně koncové arterie“, ale při pomalém rozvoji koronární stenózy se
vytváří kolaterální cirkulace, která pokud je dostatečně vyvinuta, může i zabránit vzniku
infarktu při uzávěru tepny zásobující příslušnou oblast (hovoříme pak o asymptomatickém
koronárním uzávěru). S touto situací se nezřídka setkáváme u pacientů, indikovaných
k chirurgické revaskularizaci myokardu a není výjimečné, že nalézáme i vícečetný
asymptomatický uzávěr věnčitých tepen.
Dalším z typických funkčních projevů ischémie je vznik poruch srdečního rytmu arytmií. Polovina všech úmrtí na ischemickou chorobu srdeční je způsobena právě arytmií
(Katz 2001). Uvádí se, že asi 40% pacientů s akutním uzávěrem věnčité tepny
pravděpodobně zemře v důsledku závažné poruchy srdečního rytmu před příchodem
lékařské pomoci. Podle mechanismu vzniku rozlišujeme ischemické arytmie a reperfuzní
arytmie, o kterých bude pojednáno v rámci kapitoly o reperfuzním poškození. Hlavní
příčinou vzniku ischemických arytmií je existence strukturálně a elektricky abnormálního
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myokardu (Štejfa 1998). Jedná se o poruchy vzniku impulsů, poruchy jejich vedení nebo
kombinace obou příčin (Moller a Pless 1991). Mohou tak vznikat buď poruchy rytmu o
nízké frekvenci a atrioventrikulární blokády různého stupně (zejména při infarktu spodní
stěny) nebo poruchy rytmu o vysoké frekvenci až fibrilaci komor, jež se vyskytuje hlavně
u infarktů přední stěny.
Ischemické arytmie jsou typické zejména pro časné fáze ischémie, což bylo
potvrzeno i v experimentu. První výskyt ischemických arytmií byl popsán kolem 10.
minuty ischémie v pokusech na izolovaném srdci (in vitro) a v pokusech s ventilovanými
zvířaty (in situ) již okolo 7. minuty (Curtis a Hearse 1989). V experimentu jsou popisovány
dvě fáze výskytu ischemických arytmií. První fáze je v počátcích ischémie, tj. v prvních asi
30-ti minutách a arytmie v tomto případě vznikají v důsledku elektrické nehomogenity
srdeční tkáně (Ravingerová a spol. 1995, Hulín 1998); druhá fáze výskytu arytmií začíná
po dvou hodinách trvalé ischémie a příčina vzniku arytmií v této době není zcela jasná.
Pravděpodobnost vzniku arytmií zvyšuje vyšší aktivita autonomního nervového systému
v počátcích ischémie (Hulín 1998, Moller a Pless 1991). Citlivost srdce k ischemickým
arytmiím je zvýšena při srdeční hypertrofii (Witt a Jansen 1992, Kolář a Parratt 1997).
Podwitz a Corr (1987) ukázali, že více než 3/4 ischemických arytmií (76 %) má
svůj původ v mechanismech tzv. reentry (mechanismus návratných vzruchů). Ke vzniku
reentry arytmie je třeba kritické hmoty myokardu (zvláště snadno fibriluje hypertrofický
sval), elektrické nehomogenity tkáně (důsledek ischemických změn) a vyvolávajícího
podnětu. Elektrická nehomogenita vzniká, leží-li vedle sebe buňky s různě dlouhými
akčními potenciály a různou periodou refrakterní fáze. Vzruch se šíří zdravými oblastmi
rychle, nedokonale dráždivými pomaleji a nedráždivými neprojde vůbec. Vzruch tak
obejde původně postiženou oblast, která se mezitím stala receptivní a může být podrážděna
retrográdně. Vzruch z ní však putuje znovu k oblasti předtím podrážděné, kde se po
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uplynutí její refrakterní fáze uplatní. Výsledkem může být kroužení vzruchu v takto
postižené oblasti, které může být zdrojem celé řady arytmií včetně fibrilace komor. U
elektricky stabilního zdravého srdce je třeba velkého vyvolávajícího podnětu (blesk,
vysoké napětí), zatímco u srdce vlivem ischemických změn elektricky nestabilního stačí
k vyvolání arytmie proud o několika mA (např. extrasystola). Ischemické arytmie vznikají
především v oblastech hraničících s neischemickou tkání.

2.1.3 Reperfuzní poškození myokardu
Termínem reperfuze označujeme obnovení průtoku v ischemické oblasti. Reperfuze
může být spontánní nebo terapeutická (trombolýza, perkutánní koronární angioplastika,
chirurgická revaskularizace pomocí aortokoronárního bypassu). Dojde-li k obnovení
perfuze v době reverzibilní ischémie (cca 20 – 40 minut od počátku ischémie), následuje
reparace myokardu ad integrum. Je-li však reperfuze dosaženo ve fázi ireverzibilní
ischémie, v době, kdy jsou již vyčerpány energetické zásoby buňky, je plně rozvinuto
kalciové přetížení, jsou vyčerpány scavangery volných kyslíkových radikálů a buňka
ztratila osmotickou kontrolu, může dojít k poškození i těch buněk, které ještě nepodlehly
nekróze a mohly být potenciálně „léčitelné“ (Piper a spol. 1998). Jde o tzv. letální
reperfuzní poškození, kdy dochází k ireversibilnímu poškození myocytů, které byly na
počátku reperfuze vlivem ischémie poškozeny „pouze“ reversibilně. Za vznik letálního
reperfuzního poškození myokardu jsou odpovědné zejména dva jevy: prudké zvýšení
produkce volných kyslíkových radikálů v okamžiku reperfuze (jev označovaný jako
„kyslíkový paradox“) a nekontrolovaný vstup vápníku do nitra srdeční buňky (tzv.
„vápníkový paradox“).
U kyslíkového paradoxu se jedná hlavně o poškození sarkolemy volnými
kyslíkovými radikály, tvořenými ve velkém množství v časných fázích reperfuze, kdy
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proniká do buňky kyslík, avšak transportní systém elektronů v mitochondiích je v důsledku
ischémie narušen. Alternativní cestou se tak tvoří velké množství kyslíkových radikálů,
které významně poškozují buněčné membrány. Hovoříme o tzv. „oxidačním stresu“ (Piper
a spol. 1998). Ukázalo se, že podáním látek, vychytávajících tyto radikály (tzv.
scavengerů), lze snížit velikost poškození myokardu, vyvolaného volnými kyslíkovými
radikály (Karmazyn 1990, Ytrehus 1991).
Nekontrolovaný vstup vápníku do nitra buňky je způsoben zvýšením Na+/Ca2+
antiportu, zvýšeným vstupem Ca2+

vápníkovými kanály a také otvory v buněčné

membráně. Masivní kalciové přetížení („calcium overload“) vede k mnoha dějům,
v jejichž důsledku dochází k aktivaci kontraktilního aparátu. Ca2+ se trvale váže na
kontraktilní proteiny a vzniká ireversibilní kontraktura („stone heart“). K rozvoji poškození
vápníkovým paradoxem přispívá deficit ATP. Mitochondrie vlivem vysoké koncentrace
Ca2+ snižují jeho produkci a nedostatek energie dál ovlivňuje funkčnost na ATP závislých
enzymů. Vysoká koncentrace vápníku v buňce může, jak už bylo uvedeno, aktivovat řadu
lipáz, proteáz a proteinkináz, které se podílejí na dalším porušení buněčné integrity.
V posledních letech se ukázalo, že zásadní úlohu v ischemicko-reperfuzním
poškození dospělého srdce hraje MPT pór („mitochondrial permeability transition pore“)
(Halestrap a spol. 2004, přehled viz Di Lisa a Bernardi 2006). Důkazem pro toto tvrzení
jsou především výsledky ukazující, že blokáda otevření póru významně snižuje velikost
infarktového ložiska. Příčinou otevření MPT póru jsou výše uvedené děje, ke kterým
dochází na počátku reperfuze: vzestup hladiny vápníku, pokles membránového potenciálu
mitochondrií, zvýšená hladina anorganického fosfátu, změny v pH, pokles hladiny
makroergních fosfátů a zvýšení volných kyslíkových radikálů. Důsledkem otevření póru je
pak kolaps membránového potenciálu mitochondrie, pokles úrovně oxidativního
metabolizmu, bobtnání mitochondrií, vedoucí k redukci krist a poškození vnější
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mitochondriální membrány a konečně zánik mitochondrie se všemi negativními dopady na
samotnou buňku. Inhibice otevření MPT póru sanglifehrinem A (SfA se váže na jednu
z komponent MPT póru a tím ho blokuje (Clarke a spol. 2002)) výrazně snižuje rozsah
ischemicko-reperfuzního poškození u dospělých srdcí.
Výše uvedené paradoxy a úloha MPT póru nejsou jedinými možnými mechanismy
podílejícími se na reperfuzním poškození myokardu. Piper a spol. (1998) a Karmazyn
(1990) upozornili na způsob obnovy pH při reperfuzi. Rychlá normalizace pH je
podmíněna činností Na+/H+ antiportu a Na+/HCO3- symportu. Zvýšená funkce Na+/H+
antiportu vede k vzestupu cytosolické koncentrace Na+, což vede k aktivaci Na+/Ca2+
antiportu, růstu koncentrace Ca2+ v buňce a hyperkontraktuře. Zvyšování intracelulární
koncentrace Na+ má za následek rozvoj edému srdeční buňky. Tlakem edematozní tkáně na
kapiláry a současným zduřením endoteliálních buněk se uzavírá mikrocirkulace („no
reflow“ fenomén) a pokračuje tak nekontrolovatelná spirála buněčného poškozování, která
nakonec vede k buněčné smrti. Morfologicky se reperfuzní poškození projevuje vznikem
kontrakčních

proužků.

Disrupcí

mikrocirkulace

dochází

k hemorrhagiím

až

hemorrhagickému infarktu (Štejfa 1998).
Jedním z nejzávažnějších klinických projevů reperfuze je vznik reperfuzních
arytmií. Curtis a Hearse (1989) zjistili, že vznik reperfuzních arytmií je závislý na délce
trvání předcházející ischémie, jejich výskyt byl zjištěn především po krátkodobých
ischemiích (5 až 15 minut). Toto zjištění bylo potvrzeno v pokusech Ravingerové a spol.
(1995), která na izolovaných srdcích potkanů prokázala pokles výskytu reperfuzních
maligních arytmií po dlouhodobé regionální ischemii (240 min) v porovnání s četností
výskytu po ischemiích kratšího trvání (10 a 30 min.). Tyto výsledky korespondují s
představou, že výskyt arytmií odpovídá stupni elektrické nehomogenity myokardu
v ischemickém ložisku. Výskyt reperfuzních arytmií je též závislý na velikosti
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infarktového ložiska – tzv. area at risk (AR) a existuje také přímý vztah mezi srdečním
rytmem a výskytem komorových fibrilací v reperfuzi. V souvislosti s reperfuzními
arytmiemi je známo, že podání látek, vázajících volné kyslíkové radikály v průběhu
reperfuze, snížuje jejich výskyt (Ytrehus 1991).

2.1.4 Stunning a hibernovaný myokard
V souvislosti s reperfuzním poškozením se setkáváme s termínem „omráčený
myokard“ (anglicky stunning). Stunning je definován jako reverzibilní kontraktilní
dysfunkce, která přetrvává po reperfúzi ischemického myokardu přesto, že nedošlo
k ireverzibilnímu poškození kardiomyocytů a koronární průtok byl obnoven na původní
úroveň (Bolli 1996). Stunning byl opakovaně pozorován za různých experimentálních
podmínek. Ischémie, která vzniku omráčeného myokardu předcházela, byla vždy
reverzibilní a nevedla k vzniku ischemické nekrózy. Přestože je stunning přičítán
k reperfuznímu poškození, byla opakovaně prokázána závislost mezi délkou a intenzitou
vyvolávající ischémie a stupněm vzniklé kontraktilní dysfunkce. Snížení rozsahu ischémie
vedlo ke snížení závažnosti kontraktilní dysfunkce (Ošťádal 2005). Doba trvání postupné
obnovy srdečních funkcí několikanásobně přesahuje dobu trvání vyvolávající ischémie.
Mechanismy předpokládaného vzniku stunningu jsou prozatím pouze hypotetické.
Zdá se, že se jedná o multifaktoriální proces, na jehož vzniku se podílí více
patogenetických mechanismů. Bolli (1996) považuje za nejpodstatnější mechanismus
působení volných kyslíkových radikálů, které spotřebují –SH skupiny a pak reverzibilně
poškodí struktury citlivé na oxidační stres. Zvýší prostupnost vápníkového kanálu
sarkoplazmatického retikula, tím dojde ke zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ a
inhibici aktinomyosinového komplexu. Úlohu volných kyslíkových radikálů při vzniku
stunningu potvrzuje studie na psech, kdy bylo po podání antioxidantů pozorováno snížení
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kontraktilní dysfunkce (Kosugi 2000). Inotropní látka (např. dobutamin) může vytěsnit
vápník z inhibiční vazby na kontraktilní proteiny a kontrakci obnovit. Mezi jiné možné
mechanismy vzniku omráčeného myokardu se obvykle řadí nedostatečná produkce energie
mitochondriemi, zhoršené využití energie myofibrilami, poruchy mikrocirkulace, zhoršená
odezva na aktivaci autonomním nervovým systémem a poškození extracelulární kolagenní
sítě.
Pro úplnost je třeba se krátce zmínit o pojmu hibernovaný myokard. Jedná se o
chronickou kontraktilní dysfunkci, jejíž příčinou je snížení metabolismu při trvalé
hypoperfuzi. Představuje pravděpodobně adaptační odpověď myokardu na omezenou
dodávku kyslíku, která umožňuje buňkám dlouhodobé přežívání a po obnovení
koronárního průtoku se kontraktilní funkce plně obnovuje. Hlavním rozdílem oproti
stunningu je v koronárním průtoku: zatímco v omráčeném myokardu je koronární perfuze
normální, v hibernujícím myokardu je koronární průtok významně snížen (Ošťádal 2005).
Stejně jako u stunningu se kontraktilita zlepšuje po podání inotropních látek. Toho je
v klinické praxi využíváno při tzv. dobutaminovém testu, který pomáhá odlišit hibernující
myokard od myokardu nekrotického, proto též hovoříme o testování viability. Toto
testování má významný klinický dopad při indikacích chirurgické revaskularizace
myokardu.

2.2 Hypertrofie myokardu
2.2.1 Hypertrofie a kardiomegalie
Hypertrofii myokardu definujeme jako zvětšení tloušťky stěny srdeční komory
nebo zvětšení masy myokardu nad určitou hranici, danou věkem a tělesnými parametry
konkrétního jedince. Hypertrofie představuje jeden z hlavních mechanismů, umožňujících
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kompenzovat zvýšené pracovní nároky (Crawford a di Marco 2001). Trvale zvýšená
srdeční zátěž vyvolává zvětšení rozměru kardiomyocytů zmnožením mitochondrií,
sarkomer a myofibril. Pro adaptaci na zátěž působící v časných fázích ontogenetického
vývoje, kdy se uplatňuje i hyperplastický růst, je proto lépe používat termín kardiomegalie
(Ošťádal a Vízek 2005).

2.2.2 Morfologické typy hypertrofie
Morfologická odpověď na hemodynamickou zátěž závisí na charakteru stimulu
(obr. 2). Jde-li o zátěž převážně tlakovou („pressure overload“), vede vzestup napětí ve
stěně komory k paralelnímu přibývání sarkomer, ke ztluštění jednotlivých myocytů a ke
vzniku koncentrické hypertrofie. S koncentrickou hypertrofií se setkáváme nejčastěji při
systémové hypertenzi nebo u aortální stenózy. Jedná-li se především o objemové přetížení
(„volume overload“), vede diastolické napětí ve stěně komory k přibývání sarkomer v sérii
a růstu myocytů v dlouhé ose. Dochází k dilataci komory a vzniku excentrické hypertrofie
(Meerson 1961, Sandler a Dodge 1963). Excentrickou hypertrofii nalézáme například u
aortální či mitrální insuficience nebo u zkratových vad (nejčastěji na úrovni septa síní či
komor při přítomném defektu). V literatuře se ještě setkáváme s pojmem asymetrická
hypertrofie, kterou nalézáme při hypertrofické kardiomyopatii. Hypertrofie může
vzniknout také jako projev adaptace na dlouhodobý trénink u sportovců (bývá nesprávně
označována jako fyziologická hypertrofie) a její typ závisí na druhu vykonávaného sportu.
Izotonická zátěž u vytrvalostních sportů (plavání, maratonský běh) připomíná objemové
přetížení a vede ke zvětšení diastolického objemu s pouze malým ztluštěním stěny komory.
Naproti tomu cvičení izometrické (vzpírání, zápas) připomíná tlakovou zátěž a vede ke
zvětšení tloušťky komorové stěny (Ošťádal 2005). Srdce při fyziologické hypertrofii se
však v některých důležitých vlastnostech liší od hypertrofie patologické – nebývá přítomna
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komorová extrasystolie, koronární rezerva je normální nebo zvýšená a plnění komory, tedy
diastolická funkce, je normální nebo zvýšené.

tlakové přetížení

objemové přetížení

↑systolické napětí

↑diastolické napětí

mechanický převod

buněčné a mimobuněčné signály

remodelace komory

paralelní sarkomery

koncentrická hypertrofie

sarkomery v sérii

normální

excentrická hypertrofie

Obr. 2: Reakce srdečního svalu na hemodynamickou zátěž (Vízek 2005).
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K pochopení hypertrofie jako adaptačního mechanismu na zvýšené pracovní nároky
slouží aplikace Laplaceova zákona. Laplaceův zákon vyjadřuje vztah mezi napětím stěny
(anglicky „wall stress“ – zkratka S), tlakem v komoře (P), poloměrem komory (r) a šíří
stěny komory (h): S = P x r / 2h. Při zvýšené tlakové zátěži (zvýšení P) zůstává napětí
stěny komory normální díky kompenzaci hypertrofickým myokardem (zvýšení h, tedy
ztluštění stěny komory), dochází tedy k rozvoji koncentrické hypertrofie. Při objemovém
přetížení dochází i při normálním systolickém tlaku ke zvyšování napětí stěny komory (S)
zvětšením poloměru komory (r), což je opět kompenzováno hypertrofií myokardu, ale
vzhledem ke zvětšení objemu a růstu myocytů v dlouhé ose není zesílení stěny tak výrazné
jako u přetížení tlakového. Dochází k dilataci komory, vyvíjí se excentrická hypertrofie
(Meerson 1961, Sandler a Dodge 1963).

2.2.3 Hypertrofie myokardu na buněčné úrovni
Jak již bylo řečeno, zvýšená zátěž srdce vede k zvětšení myocytů podle charakteru
stimulu. Současně dochází ke změně kontraktilních bílkovin – rychle se stahující
izomyozin V1 se mění na pomalejší izomyozin V3. V intersticiu, které má význam
podpůrný, nutriční a pohybový (usnadňuje „klouzání“ vláken po sobě) se zvyšuje počet
fibroblastů, neboť dospělé fibrocyty jsou na rozdíl od kardiomyocytů schopny dělení.
Přibývá kolagenu I (silná vlákna vysoké pevnosti) a kolagenu III (síť elastických vláken).
Důsledkem je omezení relaxace, poddajnost komory se snižuje (Vízek 2005). Tento fakt je
velice závažný, neboť zatímco hmotnost myokardu se po odstranění zátěže vrací postupně
k normě, zvýšené procento kolagenních bílkovin v srdci přetrvává a kvalita myokardu
proto zůstává trvale změněna. Dalším nepříznivým faktem je, že zatímco během vývoje
hypertrofie dochází ke zvětšování kardiomyocytů a k nárůstu myokardiální masy, není
tento myokardiální růst provázen zvětšením cévního zásobení. Na větší myocyty připadá
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stále stejný počet kapilár a při pokročilé hypertrofii dochází k relativnímu zhoršení
dodávky kyslíku a ostatních živin nutných pro metabolismus tkáně; zvětšuje se vzdálenost
mezi kapilárou a středem buňky (difuzní dráha) (Turek a Rakusan 1981, Bratra a Rakusan
1992, Ashruf a spol. 1999), transportní cesta kyslíku do mitochondrií je delší. Zhoršené
zásobení

kardiomyocytů

kyslíkem

je

kompenzováno

autoregulační

vazodilatací

intramyokardiálního řečiště, zvláště v subendokardiálních oblastech, koronární rezerva
v hypertrofickém srdci klesá. Současně narůstá extravaskulární komprese myokardiálních
cév. Cévní stěna ztlušťuje zmnožením vaziva a stává se citlivější k vazoaktivním
podnětům. Rovněž toto perivaskulární zmnožení vaziva přetrvává i po odstranění zátěže a
přináší trvalé negativní důsledky pro kvalitu myokardu. Uvedené změny cévního řečiště
mohou vést k subendokardiální ischémii i bez obstrukce koronárních tepen. Podle Friehse
a del Nida (2003) je omezené mikrovaskulární zásobení hypetrofického myokardu časově
spojeno s poklesem kontraktility a současně i zvýšením citlivosti k ischemickoreperfuznímu inzultu.
Růst kardiomyocytů je podmíněn jednak mechanickým napětím srdeční buňky,
jednak

složitou

kaskádou

neurohumorálních

a

intracelulárních

mechanismů.

Z neurohumorálních mechanismů je nejlépe známo působení systému renin-angiotensinaldosteron; samotný angiotensin II působí hypertrofii kardiomyocytů nezávisle na svém
systémovém účinku (Baker a spol. 1990). Z dalších neuroendokrinních vlivů je významné
působení katecholaminů. Víme, že noradrenalin stimuluje syntézu bílkovin a rozvoj
hypertrofie in vitro a jeho dlouhodobé podávání způsobuje hypertrofii levé komory u psů.
Sama aktivace sympatiku vede k beta-adrenergní desenzibilizaci. Desenzibilizace a downregulace beta-adrenergních receptorů se však podílí více na vzniku srdečního selhání než
na samém vzniku hypertrofie. Zvýšená aktivita beta-adrenergní receptorové kinázy vede
k potlačení adenylylcyklázové aktivity a tím se podílí na přeměně kardiální hypertrofie do
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srdečního selhání (Tse a spol. 2000). Na rozvoji hypertrofie se rovněž podílejí zánětlivé
cytokiny (TNF), různé peptidy a růstové faktory (endotelin 1, fibroblastový a inzulinový
růstový faktor nebo kardiotrofin) a kyslíkové radikály (superoxid, NO a jiné).
Intracelulární mechanismy jsou spojeny s receptory vážícími G-protein; jeho stimulací
dochází k aktivaci proteinových kináz, z nichž především proteinkináza C je spojena
s modulací hypertrofie. Důležitou roli hraje skupina mitogeny aktivované proteinkinázy
(MAPK). Aktivace podskupiny ERK1/2 MAPK vede ke vzniku koncentrické hypertrofie
(Nicol a spol. 2001). Na molekulární úrovni je působení některých výše uvedených faktorů
spojeno s reexpresí tzv. fetálního genetického programu (exprese genů je podobná
embryonálnímu vývoji) a potlačením dospělých genetických programů. Na druhé straně se
předpokládá protektivní působení estrogenů; estrogeny rozvoji hypertrofie zabraňují,
pravděpodobně působením na atriální natriuretický faktor (Babiker a spol. 2004).

2.2.4 Vývoj hypertrofie
Vznik a vývoj hypertrofie je členěn podle Meersona (1961) do tří stádií. Ve stádiu
vyvíjející se hypertrofie dochází hlavně k dilataci komory, neboť bezprostředně po začátku
přetížení je vzestup práce komory neúměrný velikosti srdeční hmoty. S rozvojem
remodelace a vznikem hypertrofie se kontraktilní funkce postupně normalizuje a nastává
stádium stabilní hyperfunkce. Posledním stádiem je stádium dekompenzace. Je-li přestavba
myokardu nedostatečná či velikost přetížení stoupá, dochází nejprve k vývoji diastolické
dysfunkce a snížení koronární rezervy v důsledku zvětšení hmoty myokardu, později
dochází k dilataci a postupnému vývoji systolické dysfunkce komory a vzniku srdečního
selhání (obr. 3) (Vízek 2005). To se projeví energetickým vyčerpáním myokardu se
zmnožením lysozomů, lýzou myofibril, deformací sarkoplazmatického retikula a
fibrotizací (Meerson 1961). V průběhu třetího stádia stoupá hladina atriálního
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natriuretického faktoru, jehož hladina se zdá být ukazatelem vzniku srdečního selhání a
jeho zvýšení předchází vzniku klinicky manifestního srdečního selhání (Friehs a del Nido
2003).

stimuly remodelace
napětí ve stěně
cytokiny
neurohormonální
oxidativní stres

zvýšené napětí ve stěně

hypertrofie myocytů
zvětšení komory
změny vaziva
exprese fetálních genů
systolická a diastolická
dysfunkce

změna proteinů
metabolizmu Ca

smrt myocytů

Obr. 3: Strukturální a funkční změny myokardu vyvolané dlouhodobou zátěží
(Vízek 2005).
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Z uvedeného členění vyplývá, že srdeční hypertrofie může být až do rozvinutí
stádia dekompenzace klinicky němá. Je však prokázáno, že zvětšování hmotnosti levé
komory zvyšuje kardiovaskulární morbiditu a mortalitu. Hypertrofie komory dokonce
představuje významnější rizikový faktor než věk, pohlaví, snížená ejekční frakce nebo
počet zúžených koronárních tepen. Její riziko nezávisí na hodnotách arteriálního tlaku,
hladině cholesterolu či kouření (Gregor a spol. 1996). Řada prací, založených na analýze
velkých epidemiologických studií, prokázala vztah mezi hypertrofií levé komory a
zvýšeným rizikem cévní mozkové příhody, akutního koronárního syndromu, srdečního
selhání a náhlé smrti. Údaje z Framingham Heart Study (Levy 1998) dokazují, že zjištěná
hypertrofie levé komory srdeční je nejdůležitějším samostatným rizikovým faktorem
úmrtnosti na náhlou srdeční smrt, srdeční selhání a infarkt myokardu. Riziko úmrtnosti je u
nemocných s hypertrofií srdeční čtyřikrát vyšší než u osob bez hypertrofie. Zvýšené riziko
je způsobeno zejména náchylností hypertrofického myokardu k maligním komorovým
arytmiím. Výskyt komorových arytmií souvisí se zvýšeným množstvím vaziva v myokardu
a též s ischémií myokardu, zejména subendokardiální, vyvolanou popsanými změnami
mikrovaskulárního zásobení. Riziko infarktu myokardu je zvýšeno 2-5x (Widimský 1996);
současně je hypertrofie spojená s větší velikostí infarktového ložiska (Gregor a spol. 1996).
Výskyt ischemické choroby srdeční je u hypertrofie levé komory zvýšen rovněž asi pětkrát
(Levy 1998), nezřídka i při angiograficky normálním nálezu na věnčitých tepnách. Tito
pacienti udávají výskyt typických anginózních bolestí a zhruba u poloviny z nich lze při
Holterovské monitoraci EKG sledovat epizodické deprese ST segmentu, které mají
charakter němé ischémie. Ke vzniku ischémie přispívá popisované ztluštění médie a
perivaskulární fibróza na úrovni nejmenších větví koronárních tepen (Gregor a spol. 1996).
Riziko vzniku srdečního selhání je u nemocných s hypertrofií srdeční zvýšeno 6-17x
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(Widimský 1996). K rozvoji srdečního selhání při hypertrofii přispívají ještě další faktory,
např. případné současné onemocnění srdečních chlopní nebo poruchy kontraktility.
Nejběžnější vyšetřovací metodou pro průkaz srdeční hypertrofie je EKG –
představuje sice specifickou, ale bohužel málo senzitivní metodu. Nejpřesnější metodou
k průkazu a posouzení hypertrofie myokardu je echokardiografie, která umožňuje poměrně
přesné změření tloušťky volné stěny levé komory i mezikomorové přepážky.

2.3. Odolnost hypertrofického myokardu k ischemicko-reperfuznímu
poškození
Již více než třicet let je známo, že hypertrofické srdce vykazuje sníženou toleranci k
ischemicko-reperfuznímu poškození (Schaper a spol. 1976, Belichard a spol. 1988,
Snoeckx a spol. 1989).
K hodnocení tolerance hypertrofického srdce k ischemicko-reperfuznímu poškození
v experimentálních podmínkách bylo užito řady modelů. Podávání isoproterenolu (Minor a
spol. 1994), renální hypertenze (Harmsen a spol. 1994), aortokavální zkrat (Harmsen a
spol. 1994), podávání thyroxinu (Yu a spol. 1997), solná dieta (Saupe a spol. 2000, Shi a
spol. 2005), konstrikce aorty (Peyton a spol. 1982, Gaasch a spol. 1990, Snoeckx a spol.
1990, Zhang a Su 1995, Yamamoto a spol. 2001, Friehs a del Nido 2003, Witt a spol.
2008) a v neposlední řadě spontánní hypertenze (Belichard a spol. 1988, Snoeckx a spol.
1989, 1993, Mill a spol. 1998, Itter a spol. 2004).
Navzdory tomu, že bylo ve výše zmíněných experimentech užito rozdílných druhů
pokusných zvířat (potkan, králík, pes), byly sledovány a hodnoceny různé parametry
ischemicko-reperfuzního poškození (arytmie, kontraktilní dysfunkce, velikost infarktového
ložiska, mortalita) při různých stupních hypertrofie, potvrdily provedené studie domněnku,
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že hypertrofický myokard vykazuje nižší odolnost k ischemicko-reperfuznímu poškození
ve srovnání se zdravým myokardem.
Kmen spontánně hypertenzních potkanů (SHR) je nejčastějším experimentálním
modelem esenciální hypertenze. Byl vyšlechtěn roku 1963 v japonském Kyotu (Okamoto a
Aoki 1963) z populace outbredních potkanů kmene Wistar křížením samců s mírnou
hypertenzí a samic s vysokým krevním tlakem; do následujících sourozeneckých křížení
byli vybíráni jen potomci s vysokým krevním tlakem (Okamoto 1969). Vznikli tak
inbrední jedinci, u nichž se v průběhu vývoje bez výjimky vyvíjí hypertenze; systolický
tlak dosahuje až 200 mm Hg. Jako kontrolní se používá inbrední normotenzní kmen
Wistar-Kyoto (WKY), vyšlechtěný rovněž z outbrední linie Wistar. Používání SHR bývá
z různých důvodů kritizováno: pro heterogenitu chovných kolonií, pro používání
neadekvátních normotenzních kontrolních kmenů a pro nevhodnost SHR jako modelu
lidské esenciální hypertenze (Zicha a Kuneš 1999). Avšak použití SHR přineslo již řadu
významných informací: všeobecná dostupnost těchto zvířat umožnila detailní studium
kardiovaskulárních abnormalit, jejich genetickou podmíněnost a kritické vývojové periody
stejně jako možnosti farmakologického ovlivnění látkami, používanými v léčbě lidské
esenciální hypertenze. Dlouhodobé zvýšení krevního tlaku je u SHR jistě ovlivněno
především genotypem, avšak působí na něj i faktory zevního prostředí, jako jsou např.
výživa, stres a fyzická aktivita; to do velké míry platí i pro lidské onemocnění.
Všechny výše uvedené experimentální studie byly dosud prováděny výhradně na
zvířatech samčího pohlaví a možné pohlavní rozdíly nebyly při sledování odolnosti
hypertrofického myokardu k ischemicko-reperfuznímu inzultu analyzovány.
Snížená odolnost hypertrofického myokardu k ischemicko-reperfuznímu poškození
byla pozorována i v klinice. Bylo prokázáno, že srdeční tolerance k ischemické zástavě
srdeční při kardiochirurgických operacích závisí zejména na stupni hypertrofie (Schaper a
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spol. 1976) a na délce trvání ischémie (Beyersdorfer a spol. 1980). Toto zjištění má
v rámci kardiochirurgie značný klinický dopad, neboť je známo, že hypertrofie levé
komory je velmi často spojena s postischemickou kontraktilní dysfunkcí.

2.4 Pohlavní rozdíly a kardiovaskulární systém
Je známo, že pohlaví má vliv na řadu onemocnění. Ženy jsou ve srovnání s muži
více ohroženy depresemi, rozvojem osteoporózy, výskytem astmatu, bronchogenním
karcinomem plic v důsledku kouření a autoimunitními chorobami. Nemoci srdce a cév
bezpochyby patří mezi onemocnění, kde se pohlavní rozdíly významnou měrou uplatňují.
Přítomnost pohlavních rozdílů byla zaznamenána u ischemické choroby srdeční, u
hypertenze, ve výskytu arytmií a u srdečního selhání (přehled viz Ošťádal 2008, Ošťádal a
spol. 2009).

2.4.1 Pohlavní odlišnosti za fyziologických podmínek
Pohlavní odlišnosti nalézáme i u zcela zdravých jedinců za fyziologických
okolností. Asi příliš nepřekvapí pohlavní rozdíl v absolutní hmotnosti srdce v dospělosti.
Mužské srdce je v průměru asi o 15-30 % těžší než srdce ženské. Zajímavé však je, že i
relativní hmotnost srdce je u mužů významně větší. Přitom v období před pubertou se
hmotnost srdce u obou pohlaví prakticky neliší a i startovní počet srdečních buněk je u žen
a mužů stejný. Avšak zatímco u žen se počet kardiomyocytů v průběhu života prakticky
nemění, u mužů dochází mezi 17. a 89. rokem života k pravidelnému úbytku myocytů o
přibližně 45 miliónů za rok u levé komory a 19 miliónů za rok u komory pravé, což v obou
komorách představuje ztrátu zhruba 1% srdečních buněk za rok. Ztráta je u mužů
kompenzována hypertrofií přežívajících myocytů. Zhang a spol. (2007) porovnáním
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příčných řezů kardiomyocytů různě starých opic zjistili, že příčný průřez myocytů se
v průběhu života u samců zvětšil o 51%, kdežto u samic pouze o 8%. Tento fakt může
pravděpodobně velice úzce souviset s výskytem pohlavních rozdílů v odolnosti myokardu
k ischemicko-reperfuznímu poškození.
V posledních letech přibývá poznatků o pohlavních odlišnostech na molekulární
úrovni. K zásadním odlišnostem z hlediska odolnosti myokardu k ischemii patří rozdíly
v buněčném metabolismu vápníku. Bylo zjištěno, že v samičím srdci je větší množství
Ca2+ kanálů L-typu, ryanodinových receptorů, jež jsou odpovědné za uvolňování Ca2+
iontů ze sarkoplazmatického retikula a proteinů Na+ /Ca2+ výměníku, odpovědného za
odstraňování Ca2+ ze srdeční buňky (Chu a spol. 2005). Byly též popsány rozdíly ve
vychytávání Ca2+ v mitochondriích (Arieli a spol. 2004): samičí mitochondrie vychytávají
vápník v menší míře než mitochondrie samčí a vykazují též schopnost udržovat stálý
membránový potenciál i při vyšších koncentracích Ca2+. To by mohla být další z mnoha
příčin vyšší odolnosti samičího myokardu k ischemicko-reperfuznímu poškození. Colom a
spol. (2007) dále prokázali, že v samičích mitochondriích dochází k výrazně nižší produkci
volných kyslíkových radikálů ve srovnání s mitochondriemi samců. Tento fakt může mít
dopad na odlišný průběh oxidačního stresu při reperfuzi u obou pohlaví a může rovněž
přispívat k vysvětlení vyšší odolnosti samičího myokardu. Chu a spol. (2005) popsali vyšší
hustotu beta-adrenergních receptorů na povrchu samičích kardiomyocytů a tedy i větší
inotropní odezvu na beta-adrenergní stimulaci. Ta vede ke zvýšení intracelulární
koncentrace vápníku; samčí myocyty jsou proto více než samičí myocyty ohroženy
vápníkovým přetížením. I to se může projevit v rámci odlišné reakce na ischemickoreperfuzní inzult u obou pohlaví.
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2.4.1 Pohlavní odlišnosti za patologických podmínek
Výsledky mnohých epidemiologických studií prokazují, že výskyt ischemické
choroby srdeční je u žen zhruba o deset let zpožděn proti mužské populaci (Vaccarino a
spol. 1995). Výskyt infarktů je u žen opožděn dokonce až o dvacet let. Mladé ženy jsou
proti infarktu myokardu chráněny a tato ochrana se vytrácí po menopauze (Rich-Edwards a
spol. 1995). V této souvislosti je diskutován protektivní vliv estrogenů. Avšak Rossouw a
spol. (2002) zjistili, že podávání estrogenů ženám po menopauze kardiovaskulární
onemocnění zhoršuje. Příčinou jsou zřejmě pohlavní rozdíly v rozvoji aterosklerotických
změn v průběhu života.
Experimentální studie opakovaně prokázaly přítomnost pohlavních rozdílů v
odolnosti myokardu k ischemicko-reperfuznímu poškození. Zdravý samčí myokard
vykazuje nižší odolnost vůči ischémii než zdravý myokard samičí. Z publikovaných prací
staršího data nelze nezmínit práci Ošťádala a spol. (1984), kteří již před 25 lety zjistili, že
izolovaná pravá srdeční komora samic laboratorních potkanů je významně odolnější
k akutnímu nedostatku kyslíku než pravá komora samčí. Pohlavní rozdíly v odolnosti levé
komory k ischemicko-reperfuznímu poškození prokázali Imahashi a spol. (2004),
Shinohara a spol. (2004) či Netuka a spol. (2006).
Otázka, co je příčinou těchto rozdílů, není dosud vyřešena. Dříve se předpokládal
klíčový vliv pohlavních hormonů. Dnes se ukazuje, že úloha pohlavních hormonů není tak
jednoznačná, jak se dříve soudilo; centrem pozornosti jsou spíše strukturální odlišnosti na
celulární a molekulární úrovni. Přibývá též prací, které se zabývají hledáním pohlavních
odlišností v genové expresi.
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2.5 Odolnost nezralého srdce k nedostatku kyslíku
V posledních letech byla publikována řada experimentálních studií, které
porovnávají odolnost zralého a nezralého myokardu k hypoxii a ischemii. Ta se v průběhu
vývoje výrazně mění (přehled viz Ošťádal a spol. 1999, Chvojková a spol. 2006). Tyto
studie byly stimulovány vzrůstajícím zájmem o nezralý myokard dětí, které podstoupily
operaci pro hypoxemické vrozené srdeční vady.
První práce, která ukázala, že odolnost k hypoxii klesá v závislosti na věku, je již
bezmála 70 let stará. Fazekas a spol. (1941) sledovali doby přežití potkana, psa, kočky,
morčete a králíka v anoxických podmínkách. Prokázali, že u každého druhu je doba přežití
nepřímo úměrná zralosti novorozence. Koncepce vyšší tolerance neonatálního srdce byla
podpořena studiemi, které později provedli Su a Friedman (1973) a Jarmakani a spol.
(1978, 1982) na králících a psech - u obou druhů byl negativní vliv hypoxie úměrný věku.
Podobná věková závislost odolnosti k hypoxii byla pozorována i u potkanů (Oštádal a spol.
1982). Tolerance izolované pravé komory, vyjádřená jako obnovení kontraktility po 20ti
minutové dusíkové anoxii, byla signifikantně vyšší u novorozených samců než u dospělých
jedinců. Ontogenetický vývoj vykazoval bifázický profil: relativně vysoká odolnost srdce
při narození stoupala až do věku 30 dní (odpovídá konci odstavu) a to jak u samců, tak u
samic. Avšak od 30. do 60. dne odolnost k hypoxii u samců klesala, zatímco u samic se
nezměnila. Dospělý samičí myokard tak byl k hypoxii významně odolnější. Lze tedy
shrnout, že citlivost srdce k nedostatku kyslíku se během ontogenetického vývoje
signifikantně mění a že časový průběh změn je odlišný v závislosti na pohlaví.
Podobně jako k hypoxii je nezralý myokard relativně odolnější i k ischemii, a to u
králíka (Baker a spol. 1988), prasete (Baker a spol. 1990), psa (Julia a spol. 1990a,b) a
potkana (Riva a Hearse 1991 a 1993, Yano a spol. 1987). Riva a Hearse (1993) pozorovali,
že časově závislé změny odolnosti ke globální ischemii u izolovaného srdce samce potkana
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(vyjádřené jako obnovení systolického napětí po ischemii) vykazují bifázický profil, se
vzrůstem odolnosti od konce prvního postnatálního týdne do doby odstavu a následným
poklesem do doby dopělosti. Tento časový průběh je podobný tomu, který lze pozorovat u
odolnosti srdce k hypoxii.
Detailní analýzou tolerance izolovaného srdce potkana (konvenčního kmene
Wistar) ke globální ischemii během prvního týdne života byl zjištěn významný pokles
odolnosti k ischemii od prvního do sedmého dne, naznačující možný trifázický profil
ontogenetického vývoje citlivosti srdce k ischemii, alespoň u potkana (Ošťádalová a spol.
1998) (obr. 4). Citlivost neonatálního myokardu k ischemii vykazuje druhovou specifitu:
srdce neonatálního prasete je k ischemii citlivější než neonatální srdce králíka (Baker a
spol. 1995).
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Obr. 4: Ontogenetický vývoj citlivosti srdce k ischemii u potkana kmene Wistar
(Ošťádalová a spol. 1998, Riva a Hearse 1991)
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Na základě dostupných literárních údajů a zvážení našich metodických možností
jsme si stanovili následující cíle disertační práce:

1. Testovat hypotézu, zda se liší odolnost srdečního svalu spontánně hypertenzních
potkanů k ischemicko-reperfuznímu poškození:
- u dospělých samců a samic
- v průběhu ontogenetického vývoje

2. Zjistit, zda lze i v klinické kardiologii sledovat pohlavní rozdíly v odolnosti
hypertrofického srdečního svalu k nedostatku kyslíku.
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4. MATERIÁL A METODIKA
Všechny pokusy byly prováděny po schválení etickou komisí Fyziologického
ústavu AV ČR a v souladu s pravidly Guide for the Care and Use of Laboratory Animals
publikované US National Institute of Health (NIH číslo 85-23, 1996).

4.1 Experimentální model
Ke studiu vývojových aspektů byla použita mláďata laboratorního potkana kmenů
Wistar, SHR a Wistar-Kyoto (WKY) z chovu Fyziologického ústavu AV ČR ve stáří 1 a
10 dnů. K pokusům na dospělém srdci byli použiti tříměsíční samci a samice laboratorního
potkana kmene SHR a jako kontrolní skupina byly použiti stejně staří potkani kmene
WKY. Všechna zvířata byla chována za standardních podmínek v plastikových akváriích.
V místnosti byla udržována stálá teplota 22 ± 2 °C a osvětlení s 12-h režimem střídání
světla a tmy. Potkani měli volný přístup k vodě a standardní laboratorní dietě.

4.2 Měření krevního tlaku
Dospělí SHR i WKY potkani byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla
použita pro invazivní měření krevního tlaku a druhá skupina byla použita pro pokusy in
vitro. Střední arteriální tlak byl měřen při lehké éterové anestézii přímou punkcí karotické
artérie. Po skončení měření byla zvířata usmrcena dekapitací. Zjištěná data středního
krevního tlaku u jednotlivých skupin byla poté použita pro nastavení konstantního
perfuzního tlaku při in vitro experimentech.
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4.3 Preparát izolovaného perfundovaného srdce – dospělí potkani
Zvířata

byla

anestezována

jednorázovým

intraperitoneálním

podáním

pentobarbitalu (60 mg/kg). Po fixaci na operační podložce byla kůže na hrudníku
nastřižena až k jugulu a odklopena. Poté byla krátkým střihem otevřena břišní dutina těsně
pod bránicí. Po přestřižení bránice byla žebra stříhána kraniálně až k prvnímu žebru a
odklopena. Srdce bylo urychleně vyjmuto z hrudníku, fixováno ligaturou na aortální
kanylu a perfundováno v perfuzním aparátu podle Langendorffa (obr. 5).
Pro měření reparace kontraktility bylo srdce perfundováno Krebs-Henseleitovým
roztokem ve složení (mmol/l): NaCl 118,0; KCl 4,7; CaCl2 1,25; MgSO4 1,2; NaHCO3
25,0; KH2PO4 1,2 a glukóza 7,0. Roztok byl saturován karbogenem (95% O2 a 5% CO2),
pH bylo upraveno na 7,4 a roztok byl udržován při konstantní teplotě (37 °C). Čerstvý
perfúzní roztok byl připravován každý den před začátkem pokusu a perfuzní tlak nastaven
u jednotlivých skupin zvířat konstantně na základě předem zjištěné průměrné hodnoty
středního arteriálního tlaku.
Po upevnění na aortální kanylu byly ze srdce odstraněny síně a zbytky
extrakardialní tkáně. Poté byla jehlou propíchnuta komora v oblasti apexu, aby se zabránilo
hromadění perfuzátu, které do LK odvádějí venae cordis minimae (Thebesii). Srdce bylo
elektricky stimulováno pravoúhlými pulsy s frekvencí 300 za minutu platinovými
elektrodami, přiloženými na bázi pravé komory. Délka pulzů byla nastavena na 2 ms a
napětí na hodnotu převyšující o 50 % hodnotu prahovou. Kontraktilní funkce srdce byla
měřena balónkovou metodou, která spočívá v zavedení neelastického poddajného balónku
do levé komory. Tlakové změny v balónku byly registrovány tlakovým snímačem.
Balónek byl postupně plněn vodou tak, aby se diastolický tlak na konci stabilizace
pohyboval mezi 7,5 - 10 mm Hg. Zesílený tlakový signál byl zaznamenáván a analyzován
vlastním počítačovým softwarem. Hodnoty systolického tlaku (SP), diastolického tlaku
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(DP), vyvinutého tlaku (LVDP) a maximální rychlosti kontrakce [(+dP/dt)max] byly
vyjádřeny jako průměr z deseti srdečních cyklů ve vybraných časových intervalech.
Koronární průtok (CF) byl měřen ve zvolených časových intervalech jako množství
perfuzátu, vytékajícího ze srdce a normalizován na hmotnost srdce.

4.4 Experimentální protokol – dospělí potkani
Po 25-min stabilizaci byla srdce vystavena 20-min globální ischémii a 40-min
reperfúzi. Globální ischémie byla vyvolána uzavřením přítoku perfúzního roztoku do
srdce. V průběhu ischémie byla srdce ponořena do Krebs-Henseleitova roztoku,
temperovaného na 35°C (pH 7,4) a saturovaného 95 % N2 a 5 % CO2. Po obnovení
průtoku byly kontraktilní parametry zaznamenávány v 5-min intervalech a vyjádřeny jako
procento výchozích preischemických hodnot. Po skončení experimentů byla všechna srdce
zvážena.
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Obr. 5: Langendorffův perfuzní systém (1 – rezervoár Krebs-Henseleitova roztoku s
oxygenačním zařízením, 2 – kanyla pro zavěšení preparátu v temperované baňce,
3 – derivace perfuzátu)
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4.5 Preparát izolovaného neonatálního srdce
Ve stáří 1 resp. 10 dnů byla mláďata zvážena a usmrcena dekapitací. Hrudník byl
obdobně jako u dospělých zvířat rychle otevřen a aorta byla kanylována (kanyla s vnějším
průměrem 0,45 mm pro jednodenní a 0,8 mm pro desetidenní mláďata). Srdce bylo
vyjmuto, síně odstraněny a komory byly perfundovány metodou dle Langendorffa za
konstantního tlaku, který odpovídal střednímu arteriálnímu tlaku pro dané vývojové
stádium a kmen (Litchfield 1958, Zicha a spol. 1986, Clubb a spol. 1987). Srdce byla
perfundována Krebs–Henseleitovým roztokem, který obsahoval (v mmol/l): NaCl 118,0;
KCl 4,7; CaCl2 1,25; MgSO4 1,2; NaHCO3 25,0; KH2PO4 1,2 a glukózu 7,0. Roztok byl
saturován směsí 95 % O2 a 5 % CO2 (pH 7.4); teplota byla udržována na 37 oC. Po
odstranění atrií a zbytků extrakardiální tkáně byla srdce elektricky stimulována frekvencí
200 úderů za minutu s použitím stříbrných elektrod, přiložených na srdeční bazi.
Stimulační pulsy měly střídavou polaritu, trvaly 1 ms a jejich voltáž byla oproti prahové
hodnotě o polovinu zvýšena. Klidové předpětí bylo pomocí mikrošroubu postupně
zvyšováno až na hodnotu, kdy síla kontrakce (DF) dosahuje 80 % maximální síly,
dosažené při odpovídajícím preloadu.
Kontraktilní funkce (DF, +dF/dt) izolovaného srdce byly měřeny pomocí snímače
síly kontrakce. Ten byl se srdečním hrotem spojen pomocí silonového úvazu,
dvouramenné titanové páky a skleněného vlákna (obr. 6). Kontraktilní parametry byly
automaticky vyhodnocovány on-line připojeným počítačem (signál byl patřičně zesílen
zesilovačem).
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páka

Obr. 6: Schéma měření kontraktility izolovaného neonatálního srdce dle Langendorffa

4.6 Experimentální protokol – neonatální srdce
Po 25-min stabilizaci izolovaného srdce byla zaznamenána startovní hodnota DF.
Srdce pak byla vystavena 40 minutám globální ischémie, na kterou navazovala doba
reperfuze do maxima obnovení DF (poslední hodnota před jejím poklesem, měřeno v tříminutových intervalech; průměrně 30 minut). Míra obnovení síly kontrakce byla vyjádřena
jako procento startovní hodnoty.
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4.7 Statistické hodnocení
Naměřené výsledky jsou uváděny jako průměrné hodnoty ± střední chyby průměru
(SE). Výsledky byly získány z nejméně osmi izolovaných srdcí v každé skupině. Rozdíly
v reparaci kontraktilních funkcí mezi skupinami byly hodnoceny pomocí MannWhitneyova U testu. ANOVA a následný Student-Newman-Keulsův test byly použity pro
analýzu variance uvnitř skupin. Statistické rozdíly byly považovány za významné při
P<0,05. Ke statistickému a grafickému zpracování výsledků byl použit program GraphPad
Prism 3.00.

4.8 Klinická studie
Na klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM se zabýváme operační léčbou širokého
spektra srdečních onemocnění v dospělém věku. Mnoho pacientů k nám přichází
s rozvinutou hypertrofií levé komory srdeční, vznikající nejčastěji v důsledku systémové
hypertenze či zúžení ústí aortální chlopně různé etiologie. Bylo zajímavé zjistit, zda lze i u
těchto lidských pacientů pozorovat podobný pohlavní rozdíl, který jsme prokázali
v experimentu. Proto jsme hledali soubor pacientů, kteří by splňovali následující kritéria:
hormonálně aktivní nemocní s hypertrofií levé komory, kteří podstoupili kardiochirurgický
výkon s přibližně stejnou dobou trvání (srovnatelnou dobou globální ischémie).
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4.8.1 Klinický materiál
Provedli jsme retrospektivní hodnocení perioperačního a pooperačního průběhu u
dospělých, hormonálně aktivních nemocných, operovaných na našem pracovišti od
1.1.1995 do 30.6.2004 pro izolovanou čistou aortální stenosu. Všichni tito nemocní měli
EKG známky hypertrofie levé komory srdeční a echokardiograficky prokázanou
hypertrofickou levou komoru s dobrou systolickou funkcí. Nemocní neměli žádné jiné
přidružené onemocnění či jinou srdeční vadu, která by mohla ovlivnit výsledky operací.
Nepřítomnost ICHS byla verifikována koronarografií, prováděnou rutinně u všech pacientů
v rámci předoperačního vyšetření před indikovanou náhradou chlopně, s výjimkou žen bez
rizikových faktorů ischemické choroby pod 40 let a mužů bez rizikových faktorů pod 35
let. U některých pacientů byl výskyt nevýznamné či málo významné přidružené aortální
insuficience a u některých byla současně přítomná nevýznamná či málo významná mitrální
insuficience. Ve studovaném období bylo na Klinice kardiovaskulární chirurgie IKEM
operováno celkem 40 nemocných, kteří splňovali výše uvedená kriteria, z toho 15 žen a 25
mužů. Ve skupině žen i mužů došlo vždy u jednoho pacienta k technické chybě při
operačním výkonu s následkem trvalého poškození převodního systému srdečního s
nutností implantace kardiostimulátoru; tito pacienti hodnocení nebyli. Soubor nemocných,
splňujících všechna daná kriteria bez technických chyb, tvořil tedy celkem 38 pacientů,
z toho 14 žen a 24 mužů.

4.8.2 Metodika
Retrospektivně jsme hodnotili průběh operace a výskyt pooperačních komplikací.
U všech nemocných byla provedena náhrada aortální chlopně přístupem z podélné střední
sternotomie. Mimotělní oběh byl zaveden standardním způsobem kanylací vzestupné aorty
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a pravé síně. Po naložení příčné svorky byla ochrana myokardu zajištěna podáním jedné
dávky 1000 ml krystaloidní kardioplegie St. Thomas přímou kanylací věnčitých tepen.
Nemocní byli celkově chlazeni na 33 stupňů Celsia s lokálním chlazením ledovou tříští. Až
na jednu výjimku byla všem pacientům implantována mechanická dvojlístková chlopeň, u
jednoho nemocného byla z důvodu plánované rozsáhlé břišní operace implantována
biologická náhrada (obr. 7 a 8). V perioperačním a pooperačním průběhu jsme u obou
pohlaví sledovali nutnost podpory oběhu katecholaminy nebo jinými inotropiky,
kardiostimulací, eventuelně dalšími podpůrnými prostředky. Hodnotili jsme též etiologii a
rozsah postižení aortální chlopně, zejména přítomnost kalcifikací, neboť je známo, že
přítomnost kalcifikací v anulu aortální chlopně představuje jeden z hlavních rizikových
faktorů pro poškození převodního systému při náhradě chlopně (Erdogan a spol. 2006).

4.8.3 Statistické hodnocení
Ke statistickému hodnocení byl pro srovnání průměrů spojitých veličin použit t-test
a pro srovnání četností byl použit χ2- test. V případě, že očekávané četnosti byly menší než
5, byl užit Fisherův jednostranný test. Rozdíly byly statisticky významné při p<0,05.
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Obr. 7: Mechanická náhrada aortální chlopně dvojlístková (Sorin Bicarbon)

Obr. 8: Biologická náhrada aortální chlopně (St. Jude Medical Epic Valve)
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Kapitola 5.
VÝSLEDKY
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5. VÝSLEDKY
Experimentální výsledky lze rozdělit do tří oddílů. První představují pokusy
s dospělými jedinci laboratorního potkana kmene SHR, kde jsme sledovali pohlavní
rozdíly v odolnosti k ischemicko-reperfuznímu poškození, druhý oddíl shrnuje vývoj
odolnosti k ischemii v časných fázích postnatálního vývoje spontánně hypertenzních
potkanů bez ohledu na pohlaví a třetí je klinickou studii.

5.1 Pohlavní aspekty odolnosti k I/R poškození u dospělých potkanů kmene SHR
Střední arteriální tlak u SHR samců a samic byl významně vyšší než u WKY
potkanů. Nezjistili jsme ale již rozdíly v krevním tlaku mezi samci a samicemi u obou
skupin (tabulka č. 1). Naše další výsledky ukázaly, že vrozená hypertenze ovlivňuje
základní hodnoty kontraktilní funkce myokardu. Hmotnost těla a hmotnost srdce u samců
SHR a WKY byla významně vyšší než u stejně starých samic. Hmotnost těla a relativní
hmotnost srdce byla u SHR samců v porovnání s kontrolními samci WKY zvýšená,
zatímco hmotnost těla byla v obou skupinách srovnatelná. Hmotnost těla u SHR samic
byla významně nižší než u WKY samic, rozdíl v hmotnosti srdce nedosahoval statistické
významnosti, nicméně relativní hmotnost srdce byla signifikantně vyšší u SHR samic
(tabulka č. 2).
Základní kontraktilní parametry před ischémii mezi samci a samicemi se uvnitř
skupin SHR a WKY nelišily. U SHR potkanů však byly v porovnání s kontrolní skupinou
WKY zvýšené hodnoty systolického tlaku, vyvinutého tlaku a (+dP/dt)max. Koronární
průtok (CF) se u jednotlivých skupin nelišil (tabulka č. 3).
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Střední arteriální tlak (mm Hg)
Samci WKY

108 ± 4,7

Samci SHR

160 ± 5,9*

Samice WKY

114 ± 3,2

Samice SHR

151 ± 3,4*

Tabulka č. 1: Střední arteriální tlak u kontrolních (WKY) a spontánně hypertenzivních
samců a samic (SHR) in vivo. * P<0,05 SHR vs. WKY.

Samci WKY

Samci SHR

Samice WKY

Samice SHR

8

9

8

10

BW (g)

319 ± 10

312 ± 8

209 ± 3

189 ± 2*

HW (g)

0,93 ± 0.04

1,22 ± 0.03*

0,76 ± 0.06

0,79 ± 0.02

HW/BW

2.9 ± 0.1

3.9 ± 0.1*

3.6 ± 0.3

4.2 ± 0.1*

n

Tabulka č. 2: Hmotnostní parametry dospělých zvířat - n, počet zvířat; BW, hmotnost
těla; HW, hmotnost těla, HW/BW, relativní hmotnost srdce; * P<0,05 SHR vs. WKY,
P<0,05 samice vs. samci.
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Samci WKY

Samci SHR

Samice WKY

Samice SHR

8

9

8

10

LVSP (mm Hg)

129.7 ± 2.0

163.5 ± 4.3*

127.9 ± 3.3

153.2 ± 4.0*

LVDP (mm Hg)

121.6 ± 2.0

154.7 ± 4.5*

119.2 ± 3.3

144.4 ± 4.1*

(+dP/dt)max (mm Hg/s)

3946 ± 133

5144 ± 252*

3804 ± 155

4544 ± 157*

CF (ml/min/g)

14.0 ± 1.0

15.8 ± 0.7

14.9 ± 0.7

15.9 ± 0.5

n

Tabulka č. 3: Základní kontraktilní parametry před ischemií - n, počet zvířat; LVSP,
systolický tlak; LVDP, vyvinutý tlak; CF, koronární průtok u kontrolních (WKY) a
spontánně hypertenzivních samců a samic (SHR). * P<0,05 SHR vs. WKY.

Sledovaný projev ischemicko/reperfúzního poškození - kontraktilní dysfunkci jsme hodnotili jako průběh a velikost obnovy (+dP/dt)max v reperfúzi a vyjadřovali jako
% výchozích preischemických hodnot.
Reparace kontraktility byla u samců a samic WKY významně vyšší než u
analogických skupin SHR. Maximální hodnota obnovy (+dP/dt)max dosáhla u srdcí WKY
samic 88,1 ± 2,8 % a u samců 83,8 ± 3,2 % výchozích hodnot; u srdcí SHR samic 50,1 ±
3,8 % a u samců pak pouze na 37,3 ± 3,4 % výchozích hodnot.
Nalezli jsme významné pohlavní rozdíly v odolnosti srdečního svalu hypertenzních
potkanů (grafy 1 a 2): samci jsou méně odolní než samice. U samců dochází k reparaci
(+dP/dt)max jenom na 37,3 ± 3,4 % výchozích hodnot, zatímco u SHR samic na 50,1 ± 3,8
%. Srdce SHR samic jsou tedy signifikantně odolnější k akutní ischémii než srdce stejně
starých SHR samců.
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reparace (+dP/dt)max
[% z výchozích hodnot]

100

WKY
SHR

75

*×
50

*

25
0
Samci

Samice

Graf č. 1: Nejvyšší dosažené hodnoty reparace (+dP/dt)max v reperfúzi po 20-min globální
ischémii, vyjádřený jako % výchozích preischemických hodnot, u srdcí kontrolních
(WKY) a spontánně hypertenzivních samců a samic (SHR). * P<0,05 SHR vs. WKY,
P<0,05 samice vs. samci.
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reparece (+dP/dt)max
[% výchozich hodnot]

100
*

75

*

*

*

*

+
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*
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*

*

+
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WKY samice
SHR samci
SHR samice

+

25
0

0

10
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Graf č. 2: Průběh reparace (+dP/dt)max v reperfúzi po 20-min globální ischémii,
vyjádřený jako % výchozích preischemických hodnot, u srdcí kontrolních (WKY) a
spontánně hypertenzivních samců a samic (SHR). *P<0,05 SHR vs. WKY, +P<0,05 SHR
samice vs. SHR samci.
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5.2 Vývojové aspekty odolnosti k I/R poškození u potkanů kmene SHR
Časný postnatální vývoj vybraných hmotnostních a kontraktilních parametrů
mláďat SHR v porovnání s jejich normotenzními kontrolami WKY je shrnut v tabulkách 4
a 5. První postnatální den měla mláďata obou kmenů stejnou tělesnou hmotnost, během
časného postnatálního období však měla mláďata SHR menší váhový přírůstek a 10. den
již měla oproti kontrolám signifikantně nižší hmotnost těla. Srdce hypertenzních mláďat
byla významně zvětšená již po narození, tento rozdíl přetrvával i 10. den. Z kontraktilních
parametrů se po narození mláďata SHR od WKY nelišila v absolutních hodnotách DF a
dF/dt max, 10. den však již byly tyto hodnoty u SHR signifikantně sníženy; DF vztažená
na hmotnost srdce však byla výrazně nižší již 1. den.

WKY – 1 d

SHR – 1 d

WKY – 10 d

SHR – 10 d

N

14

9

13

18

BW (g)

5,0 ± 0,1

4,8 ± 0,1

18,7 ± 0,6

12,2 ± 0.3*

HW (mg)

21,2 ± 0,7

27,6 ± 0,9*

69,9 ± 2,6

77,5 ± 2.5*

HW/BW

4,3 ± 0,1

5,8 ± 0.2*

4,2 ± 0.1

5,8 ± 0.2*

Tabulka č. 4: Hmotnostní parametry jednodenních a desetidenních zvířat - n, počet
zvířat; BW, hmotnost těla; HW, hmotnost těla, HW/BW, relativní hmotnost srdce; *
P<0,05 SHR vs. WKY
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WKY – 1 d

SHR – 1 d

WKY – 10 d

SHR – 10 d

N

14

9

13

18

DF (g)

1,2 ± 0,1

1,1 ± 0,1

5,7 ± 0,2

4,1 ± 0,2*

DF/HW (g/g)

55,4 ± 3,0

40,8 ± 1,8*

74,5 ± 3,1

60,0 ± 3,3*

(+dF/dt)max (g/min)

26,9 ± 1,8

24,1 ± 1,2

129,2 ± 4,4

89,7 ± 4,2*

Tabulka č. 5: Základní kontraktilní parametry jednodenních a desetidenních zvířat před
ischemií - n, počet zvířat; DF, vyvinutá síla; DF/HW, vyvinutá síla/hmotnost srdce;
+dF/dt max, reparace kontraktility * P<0,05 SHR vs. WKY odpovídajícího věku

Odolnost srdcí neonatálních SHR k nedostatku kyslíku

Stejně jako u konvenčních kmenů Wistar, odolnost srdečního svalu k ischemii u
kmenů SHR a WKY během časného postnatálního vývoje klesá: 10. den jsou jejich srdce
signifikantně méně odolná k nedostatku kyslíku než 1. den (graf 3). Novorozená
hypertenzní mláďata jsou přitom k nedostatku kyslíku významně odolnější než mláďata
kontrolního kmene WKY. V desátém dni se již odolnost SHR a WKY neliší (graf 4).
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obnovení DF
(% startovních hodnot)

100

75

50

*

*

*

WKY

SHR

25

0

Wistar
1. den

10. den

Graf č. 3: Odolnost srdečního svalu k ischemii u kmenů Wistar, WKY a SHR, první a
desátý den života. Nejvyšší dosažené hodnoty reparace DF v reperfúzi po 40-min globální
ischémii, vyjádřený jako % výchozích preischemických hodnot. * signifikantní (P<0,05)
vs. 1.den
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obnovení DF
(% startovních hodnot)

100

*
75

50

25

0

1. den

10. den

WKY

SHR

Graf č. 4: Odolnost srdečního svalu mláďat SHR a WKY. Porovnání první a desátý
postnatální den. Nejvyšší dosažené hodnoty reparace DF v reperfúzi po 40-min globální
ischémii, vyjádřený jako % výchozích preischemických hodnot. * signifikantní (P<0,05)
vs. WKY
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Graf č. 5: Odolnost srdečního svalu potkanů kmene SHR a WKY v závislosti na věku.
Porovnání odolnosti myokardu k I/R poškození u mláďat starých 1 den, 10 dní a u
dospělých jedinců (stáří 3 měsíce)
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5.3 Klinické aspekty odolnosti hypertrofického myokardu k I/R poškození
Soubor nemocných, kteří splňovali všechna výše uvedená kriteria, obsahoval
celkem 38 pacientů, z toho 14 žen a 24 mužů. Nejmladšímu pacientovi bylo v době
operace 18 let, nejstaršímu 49 let; průměrný věk pacientů byl 41 let (ženy 42,1, muži 40,1),
průměrná hodnota ejekční frakce levé komory byla 63,21 % (ženy 63,43 %, muži 63,08
%), všichni pacienti měli před operací sinusový rytmus bez poruchy atrioventrikulárního
převodu. Souhrn základních předoperačních údajů je uveden v tabulce č. 6.

Ženy

Muži

Počet pacientů

14

24

Věk (průměr ± SD)

42,14 ± 8,73

40,42 ± 6,98

0,55

63,43 ± 5,72

63,08 ± 6,55

0,87

101,36 ± 26,45

95,38 ± 21,48

0,49

BSA (- // -)

1,78 ± 0,2

1,96 ± 0,15

0,01

Aortální insuficience

5/14

14/24

0,31

Mitrální insuficience

3/14

3/24

0,98

Syst. hypertenze

2/14

2/24

0,99

Ejekční frakce LK
(průměr ± SD)
Gradient na aortální
chlopni (- // -)

Hodnota p

Tabulka č. 6: Souhrn základních předoperačních dat.

Základní operační údaje jsou uvedeny v tabulce č. 7. Kromě délky trvání
mimotělního oběhu a doby ischémie byl jedním ze sledovaných operačních parametrů
index velikosti implantované chlopenní náhrady k tělesnému povrchu, sloužící jako
orientační ukazatel přiměřené velikosti protézy. Souhlasíme s názorem, že užití
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nepřiměřeně malé chlopně pouze snižuje gradient, který může zůstat významný a může tak
ovlivnit jak bezprostřední, tak dlouhodobý průběh operací.

Trvání mimotělního
oběhu (průměr ± SD)
Čas „svorky“ – trvání
ischémie (- // -)
Index velik. chlopně
ku BSA (- // -)

Ženy

Muži

Hodnota p

70,79 ± 18,18

78,88 ± 11,43

0,16

54,57 ± 12,05

59,88 ± 10,56

0,20

12,49 ± 1,13

12,47 ± 0,88

0,97

Tabulka č. 7: Operační údaje – trvání mimotělního oběhu, ischémie, velikost chlopně.

Z hodnocení operačních nálezů vyplynulo, že rozsah postižení aortální chlopně byl
u žen i mužů obdobný (tabulka č. 8).

Ženy

Muži

- vrozená

11

20

- porevmatická

3

4

- lehké

2

3

- střední

3

8

- těžké

7

11

- velmi těžké

2

2

Hodnota p

Etiologie vady:
0,99

Kalcifikace:

0,85

Tabulka č. 8: Etiologie a rozsah postižení aortální chlopně. Kalcifikace lehké a střední
postihují pouze cípy chlopně, kalcifikace težké a velmi těžké kromě postižení chlopenních
cípů přecházejí též do anulu aortální chlopně.
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A) Perioperační průběh:
Při hodnocení perioperačního průběhu jsme se zaměřili zejména na oběhový stav
pacientů při ukončení mimotělního oběhu (MO). Ve skupině žen bylo podání inotropních
látek při ukončení MO zaznamenáno u tří pacientek (3/14), z toho dvakrát bolusové podání
adrenalinu v malém množství (1x 10 mcg a 2x 10 mcg) a jednou formou kontinuální infúze
(v dávce 0.03 mcg/kg/min. - standardní postup u všech nemocných operovaných na naší
klinice před rokem 1997). Ve skupině mužů bylo podání inotropik při ukončení MO
zaznamenáno u čtyř pacientů (4/24), z toho dvakrát bolus adrenalinu (2x 10 mcg a 1x 10 +
2x 20 mcg) a dvakrát formou kontinuální infuze v maximální dávce 0.04 mcg/kg/min
(standardní postup před rokem 1997). Nutnost inotropní podpory při ukončení MO byla u
mužů i žen minimální a nebyl mezi nimi významný rozdíl.
U žen nebyla v žádném případě důvodem perioperační stimulace převodní porucha
(0/14), zatímco ve skupině mužů byla převodní porucha důvodem stimulace šestkrát
(6/24). Vždy se jednalo o přechodnou poruchu rytmu ve smyslu atrioventrikulární blokády
vyššího stupně (AVB II. či III. st.) v trvání řádově minut až desítek minut. Tento pohlavní
rozdíl byl statisticky významný (tabulka č. 9).
B) Pooperační průběh:
V pooperačním průběhu jsme u našich pacientů zaznamenali následující
komplikace: ve skupině žen jedenkrát epizoda fibrilace síní a jedenkrát pneumothorax
vyžadující drenáž. U mužů se pneumothorax, vyžadující drenáž, vyskytl dvakrát. Podání
inotropních látek v pooperačním průběhu bylo zaznamenáno u tří pacientek (3/14) –
dvakrát dle tehdejších zvyklostí našeho pracoviště několik hodin po operaci formou
kontinuální i.v. infuze adrenalinu v dávce 0.01 mcg/kg/min. a dopaminu 3 mcg/kg/min; u
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jedné pacientky bylo nutno podávat adrenalin v max. dávce 0.05 mcg/kg/min současně
s noradrenalinem v max. dávce 0.03 mcg/kg/min. pro hypotenzi při poklesu systémové
rezistence. Podání inotropik v pooperačním průběhu bylo zaznamenáno u pěti pacientů
(5/24) – dvakrát dle tehdejších zvyklostí několik hodin po operaci ve výše uvedeném
dávkování. U dalších dvou mužů byl podáván adrenalin v dávce 0.03 mcg/kg/min.,
přechodně z důvodu AV blokády III. stupně. Jedenkrát jsme zaznamenali nutnost podání
noradrenalinu pro hypotenzi při poklesu systémové rezistence v maximální dávce 0.04
mcg/kg/min. Pooperační kardiostimulace byla zaznamenána u čtyř mužů – vždy několik
hodin po operaci, dvakrát pro pomalý SR a dvakrát pro přetrvávající AV blok III. stupně;
naproti tomu pooperační stimulace nebyla nutná u žádné ženy. Pohlavní rozdíly
v pooperační stimulaci však nebyly statisticky významné.
Při operaci ani za hospitalizace nezemřel žádný pacient. Neshledali jsme rovněž
žádné pohlavní rozdíly v délce hospitalizace, stejně jako v nutnosti podání katecholaminů.
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Ženy

Muži

14

24

2/14 (14.3%)

11/24 (45.8%)

0,049 *

--- pro pomalý SR

2/14 (14.3%)

4/24 (16.6%)

0,615

--- pro AVB II.

0/14

1/24 (4.17%)

0,632

--- pro AVB III.

0/14

5/24 (20.8%)

0,085

--- „nestabilní“ rytmus

0/14

1/24 (4.17%)

0,632

0/14

6/24 (25%)

0,049 *

Počet pacientů
Nutnost užití stimulace -- celkem

Hodnota p

Perioperační převodní
porucha vyššího stupně AVB II. / AVB III.

Tabulka č. 9: Nutnost užití perioperační stimulace s rozdělením podle důvodu stimulace,
výskyt perioperační přechodné převodní poruchy vyššího stupně (AV blok II. a III.
stupně) * P<0,05 muži vs. ženy
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DISKUZE
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6. DISKUZE
6.1 Experimentální model
Ke studiu účinků akutní ischémie na myokard lze použít celou řadu
experimentálních modelů a různých druhů pokusných zvířat. Odolnost k nedostatku
kyslíku můžeme sledovat na úrovni buněk, izolovaného orgánu i celého zvířete. V naší
práci byl použit model izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana podle
Langendorffa (Langendorff 1895, Dehnert 1988). Tento preparát má svá nesporná pozitiva
i určitá omezení. Jeho neoddiskutovatelnou výhodou je skutečnost, že je v současnosti
standardně používán v mnoha světových laboratořích; výsledky dosažené na tomto modelu
je proto možné spolehlivě porovnávat. K jeho dalším výhodám patří dále jednoduchost,
výborná krátkodobá stabilita preparátu a možnost standardizace podmínek během ischémie
a reperfuze. Nevýhodou izolovaného srdce je, že se tento preparát nehodí pro dlouhodobé
pokusy, protože nízká koronární rezistence spolu s perfuzním roztokem o nízkém koloidně
osmotickém tlaku vedou po určité době k edému a zhoršení funkčních ukazatelů. Další
nevýhodou tohoto modelu je, že se jedná o preparát fungující za určitých přesně
definovaných podmínek a interpretace získaných poznatků musí být při extrapolaci na
situaci in vivo velmi kritická (Verdouw a spol. 1998).
Preparát izolovaného srdce dovoluje vyvolat dva typy ischémie: regionální,
vyvolanou podvazem koronární artérie a globální, vznikající úplnou zástavou perfuze
izolovaného srdce. Regionální ischémie se používá pro sledování ischemických a
reperfuzních komorových arytmií a infarktu myokardu, zatímco při zkoumání reparace
kontraktility srdce při ischemicko-reperfuzním poškození se preferuje spíše ischémie
globální.
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Metodika pro zkoumání I/R poškození u mláďat laboratorního potkana již byla na
školícím pracovišti v minulosti používána (Ošťádalová a spol. 1998).
Pro pokusy na dospělých jedincích jsme zvolili metodiku popsanou v literatuře
(Snoeckx a spol. 1989, 1990, 1993). Perfuzní tlak byl nastaven u jednotlivých skupin zvířat
konstantně, na základě předem zjištěné průměrné hodnoty středního arteriálního tlaku.
Rozdílná doba ischémie u neonatálních a dospělých potkanů je dána snahou o
srovnatelný stupeň ischemického poškození. Neonatální srdce jsou k ischemii odolnější
než srdce dospělých zvířat, proto byla u neonatálních potkanů delší doba ischémie (40
minut) než u potkanů dospělých (20 minut).

6.2 Odolnost srdečního svalu dospělých SHR potkanů k akutní ischemii
Naše pokusy ukázaly, že:
1)

odolnost srdečního svalu k akutní ischemii (vyjádřená jako obnovení
kontraktility) je u dospělých SHR potkanů signifikantně nižší než u
jejich stejně starých normotenzních kontrol – potkanů kmene WKY

2)

srdce SHR samic jsou významně odolnější k akutní ischemii než srdce
stejně starých SHR samců.

Podívejme se na jednotlivé výsledky podrobněji:
1) Prokázali jsme nižší odolnost srdečního svalu dospělých SHR potkanů
k ischemicko-reperfuznímu poškození ve srovnání s jejich stejně starými normotenzními
kontrolami – potkany kmene WKY. Maximální hodnota obnovy (+dP/dt)max dosáhla u
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srdcí WKY samic 88,1 ± 2,8 % a u samců 83,8 ± 3,2 % výchozích hodnot; u srdcí SHR
samic 50,1 ± 3,8 % a u samců pak pouze na 37,3 ± 3,4 % výchozích hodnot.
Mechanismus, zodpovědný za sníženou toleranci hypertrofických srdcí k ischémii,
je zřejmě složitý komplex vzájemně propojených jevů. Během ischémie dochází v
hypertrofickém myokardu k akcelerovanému úbytku vysokoenergetických nukleotidů,
většímu hromadění tkáňového laktátu a vodíkových iontů (prohloubení acidózy),
časnějšímu začátku ischemické kontraktury, rychlejšímu vzniku kalciového přetížení
během časné reperfuze (Friehs a del Nido 2003), zhoršení metabolismu sodíku (Golden a
spol. 1994) a snížené nabídce NO. Navíc, jak už bylo uvedeno v kapitole 2.2.3, během
vývoje myokardiální hypertrofie dochází ke zvětšování myocytů a tento růst není provázen
zmnožením cévního zásobení. Podle Friehse a del Nida (2003) je právě omezené
mikrovaskulární zásobení hypertrofického myokardu časově spojeno s poklesem
kontraktility a zvýšením citlivosti k ischemicko-reperfuznímu poškození. Tyto výsledky
také naznačují, že zhoršený příjem glukózy a nedostatek energetických substrátů v
hypertrofickém myokardu je způsoben, alespoň z části, snížením mikrovaskulární denzity.
Na druhé straně Saupe a spol. (2000) překvapivě pozorovali u Dahlových potkanů
během vývoje hypertrofie levé komory v důsledku hypertenze periodu, kdy byla tolerance
k ischémii vyšší, pravděpodobně důsledkem minimalizace velikosti okrsků těžké acidózy.
Mozaffari a Schaffer (2003) zjistili u potkanů s renální hypertenzí větší poškození srdeční
kontraktility, ale zároveň i menší rozsah infarktového ložiska. Autoři vyslovili domněnku,
že tyto výsledky mohou být způsobeny účinky odlišných faktorů, regulujících kontraktilní
funkce a faktorů, ovlivňujících rozsah infarktového ložiska.
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2) Prokázali jsme významné pohlavní rozdíly v odolnosti k ischemickoreperfuznímu poškození u potkanů kmene SHR – srdce samic jsou signifikantně odolnější
k akutní ischemii než srdce stejně starých samců.
U normálních, nehypertrofovaných srdcí, byly prokázány významné pohlavní
rozdíly

v odolnosti

myokardu

k ischemicko-reperfusnímu

poškození:

u

různých

živočišných druhů bylo zjištěno, že samičí myokard je k tomuto typu postižení významně
odolnější (Johnson a spol. 2006, přehled viz Ošťádal 2008, Ošťádal a spol. 2009).
Nevyřešena je dosud otázka, co je příčinou těchto rozdílů. I když úloha pohlavních
hormonů není dosud zcela vyjasněna, zdá se, že estrogeny hrají v pohlavních rozdílech
v odolnosti k ischemicko/reperfusnímu poškození významnou roli. Vazba estrogenů na
receptory (α a β) v srdci vede k ovlivnění genové exprese řady funkčních a strukturálních
bílkovin (tzv. „genomic effect“). Kromě toho mají však estrogeny i přímý vliv na aktivitu
signálních kaskád, který se objevuje rychle a nezávisle na syntéze proteinů („non-genomic
effect“). Jedním z mechanismů, které by se mohly ve zvýšené odolnosti samičího srdce
uplatnit, je molekula oxidu dusnatého (NO). Bylo totiž prokázáno, že v samičím myokardu
je významně vyšší exprese endoteliální NO syntázy (eNOS); blokátor tohoto enzymu (LNAME) pohlavní rozdíly v ischemicko/reperfusním poškození zrušil (Node a spol. 1997,
Wang a spol. 2006). Sun a spol. (2006) navíc prokázali, že vyšší hladina eNOS v samičím
srdci snižuje aktivitu vápníkových kanálů typu L a tak zabraňuje přetížení buňky
vápníkem, jedné z hlavních příčin ischemicko/reperfusního poškození. Tento mechanismus
však zřejmě nebude jedinou cestou, která se v protekci samičího myokardu uplatňuje. Svou
roli zde, zdá se, hrají sarkolemální a mitochondriální KATP kanály; jejich blokáda zvětšila
rozsah poškození v samičím srdci (Lee a spol. 2000). Molekulární mechanismus
pravděpodobně též zahrnuje inhibiční efekt estrogenů na Na/Ca kanál a snížený přísun
sodíkových iontů NO-dependentním mechanismem (Imahashi a spol. 2004). Xu a spol.
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(2006) se zase domnívají, že kardioprotektivní efekt estrogenu je vyvolán inhibicí tumor
necrosis factor α (TNF-α) v ischemickém myokardu. Dochází tak ke zlepšení reparace
kontraktilní funkce a k redukci apoptózy a nekrózy. Bae a Zhang (2005) tvrdí, že příčinou
zvýšené odolnosti samičího srdce je vyšší aktivita serin/threonin proteinkinázy, která má
vliv na snížení tvorby kyslíkových radikálů a rovněž ovlivňuje apoptózu. Pro možnou
protektivní úlohu serin/threonin proteinkinázy svědčí i pozorování Camper-Kirby a spol.
(2001), kteří prokázali větší množství této proteinkinázy v jádrech myocytů
premenopauzálních žen.
Pohlavní rozdíl v odolnosti hypertrofického myokardu k ischemicko-reperfuznímu
poškození může být, kromě výše uvedených příčin, způsoben také rozdílnou odpovědí na
hemodynamické přetížení. Klinické studie dokumentovaly pohlavní rozdíly v charakteru
hypertrofie levé komory jako odpovědi na zvýšený afterload u stenózy aortální chlopně a u
systémové hypertenze. Při stejném či podobném stupni aortální stenózy je dobrá funkce
levé komory srdeční zachována častěji u žen než u mužů (Buttrick a Scheuer 1992). Ke
stejným závěrům došli i Villari a spol. (1995), kteří popsali větší end-systolický i enddiastolický volum a současně nižší funkci levé komory srdeční vyjádřenou hodnotou
ejekční frakce u mužů ve srovnání se ženami, při obdobném stupni postižení aortální
chlopně (aortic valve area, gradient na aortální chlopni). U mužů byla zaznamenána menší
poddajnost komory (vyšší myocardial stiffness constant) a rovněž odlišné geometrické
uspořádání kolagenových vláken.
K podobným zjištěním došli v experimentu Witt a spol. (2008). Sledovali pohlavní
odlišnosti ve vývoji hypertrofie u myší s aortální konstrikcí. Po dvou týdnech od provedení
konstrikce nezaznamenali žádný rozdíl v charakteru hypertrofie mezi pohlavími, při
kontrolách v době 6 a 9 týdnů po zákroku však byly pohlavní rozdíly jasně patrné. Douglas
a spol. (1998) a Weinberg a spol. (1999) pozorovali u potkanů se stenózou vzestupné aorty
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podobný stupeň hypertrofie u samců jako u samic, avšak u samců byl prokázán časnější
přechod do fáze srdečního selhání, manifestujícího se jako dilatace a snížení systolické
funkce levé komory. Analogické pohlavní rozdíly byly popsány též u spontánně
hypertenzních potkanů (SHR) (Pfeffer a spol. 1982) a u Dahlových potkanů (Jain a spol.
2002). Brower a spol. (2003) zjistili, že rozsah myokardiální remodelace a pokles funkce
levé komory u samic po provedené ovarektomii je podobný změnám, popisovaným u
samců. Tamura a spol. (1999) popsali, že objem kardiomyocytů u SHR potkanů je
významně větší u samců ve srovnání se samicemi, což by mohlo naznačovat sníženou
adaptační rezervu hypertrofického samčího myokardu.
V této souvislosti vyvstává otázka, zda jsou tyto pohlavní rozdíly v srdeční adaptaci
na tlakové přetížení důsledkem výhradně geometrické remodelace srdeční svaloviny nebo
jsou, alespoň z části, důsledkem rozdílné genové exprese, která předurčuje vývoj srdečního
selhání. Hypertrofie levé komory způsobená tlakovým přetížením na různých zvířecích
modelech je spojena s up-regulací srdečních genů a izoforem, které jsou normálně
vyjádřeny za fetálního života a down-regulovány během postnatálního vývoje (Matsui a
spol. 1995). Witt a spol. (2008) ve své práci popsali značné pohlavní rozdíly v genové
expresi a to již dva týdny po provedení aortální konstrikce u myší: u samic byla
zaznamenána výrazně vyšší exprese genů regulujících mitochondriální funkce a
metabolismus (PGC-1, cytochromoxidáza, karnitin palmitoyl transferáza, acyl-CoA
dehydrogenáza), zatímco u samců byla vyšší exprese genů pro matrix a biosyntézu
(především kolagenu). Weinberg a spol. (1999) zjistili, že hladina β-myosinových těžkých
řetězců a atriálního natriuretického faktoru jsou vyšší u samců s aortální stenózou ve
srovnání se samicemi při stejné závažnosti hypertrofie levé komory a její systolické funkci.
Kromě toho, hladina SERCA-2 (Sarco(endo)plasmatic reticulum Ca(2+)-ATPase) byla
výrazně snížena u samčích, nikoliv však u samičích hypertrofických srdcí. Všechna tato
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pozorování přispívají k objasnění snížené kontraktilní rezervy a zvýšené citlivosti k
ischémii u samčích hypertrofických srdcí.
V našem experimentu jsme neshledali pohlavní rozdíl v odolnosti srdcí potkanů
kmene WKY. Tato skutečnost je dána tím, že ischémie trvající 20 minut nevyvolala u
zdravých srdcí potkanů kmene WKY natolik závažné poškození, aby se projevily pohlavní
rozdíly v reparaci kontraktility.

6.3 Vývoj odolnosti srdečního svalu SHR potkana k I/R poškození
Naše pokusy ukázaly, že:
1)

odolnost neonatálního srdečního svalu potkanů SHR a WKY
k nedostatku kyslíku po porodu klesá

2)

srdce novorozených hypertenzních mláďat jsou významně odolnější než
srdce mláďat kontrolního kmene WKY.

Podívejme se i zde na jednotlivé výsledky podrobněji:
1) Zjistili jsme, že odolnost neonatálního srdečního svalu potkanů SHR a WKY
k nedostatku kyslíku po porodu klesá. Desátý den postnatálního života jsou srdce obou
kmenů laboratorního potkana signifikantně méně odolná k akutní ischemii než po narození.
Mechanismy, odpovědné za vyšší odolnost nezralého srdce k nedostatku kyslíku,
nebyly dosud uspokojivě objasněny. Příčinou vyšší tolerance mohou být nižší energetické
požadavky nezralého myokardu, vyšší anaerobní glykolytická kapacita nebo větší zásoby
glykogenu v nezralém srdci (Hoerter 1976). Vyšší odolnost nezralého srdce k ischemii
může též souviset s lepší schopností využívat aminokyseliny transaminací (Julia a spol.
1990 a, b). Během vývoje se mění též míra utilizace ATP (Hohl 1997) - ve zralém srdci
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dojde rychleji k vyčerpání jeho zásob. V nezralém srdci se během ischémie akumuluje
AMP, což umožňuje rychlé doplnění ATP v reperfuzi, zatímco v dospělém srdci je
potřebná syntéza de novo. Zdá se, že nezralý myokard je lépe připraven pro syntézu ATP,
což je výhodné v podmínkách nízké dostupnosti substrátů.
Dalším faktorem, který se může podílet na zvýšené odolnosti nezralého srdce, jsou
vývojové změny v transportu Ca2+ (Nijjar a Dhalla 1997). Homeostáza vápníku úzce
souvisí s metabolismem buňky a je obecně přijatou determinantou tkáňového poškození a
to jak při nedostatku, tak při obnovení dodávky kyslíku. Transport Ca2+ se u novorozenců a
dospělých liší. Je známo, že kontrakce myokardu u savců je závislá jak na přestupu Ca2+
přes sarkolemu, tak na uvolnění Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula (Fabiato 1983).
Během vývoje se však výrazně mění vzájemný poměr těchto mechanizmů. Kontrakce
neonatálního myokardu, ve kterém není sarkoplazmatické retikulum plně vyvinuto, je ve
velké míře závislá na toku vápníku přes sarkolemu, především Na+/Ca2+ výměníkem.
Během dalšího postnatálního vývoje se zvyšuje schopnost sarkoplazmatického retikula
akumulovat vápenaté ionty, mění se rovněž distribuce vápníkových kanálů a postupně se
vyvíjí mechanismus uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula (Tanaka a
Shigenobu 1989). Podobně se zvyšuje citlivost i srdečních myofilament k Ca2+ - u potkana
dosahuje dospělých hodnot po dvou týdnech postnatálního života (Vornanen 1997).
Na tkáňovém poškození při ischemii se podílí volné kyslíkové radikály. Southworth
a spol. (1997) zjistili, že nezralé srdce produkuje během reperfuze podstatně méně volných
kyslíkových radikálů než srdce zralé. Největší rozdíl pozorovali po 20 minutách ischémie,
kdy zralé srdce vytvořilo čtyřikrát více volných radikálů než srdce nezralé. Jelikož hlavním
zdrojem kyslíkových radikálů je u tohoto modelu xantin-oxidázový systém, lze vývojové
změny tvorby volných radikálů v reperfuzi vysvětlit stimulací tohoto systému během
ischémie (Ošťádalová a spol. 2007). Není však jasné, zda se v průběhu vývoje objevují
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podobné změny i v dalších systémech tvořících volné radikály. Nejasný je rovněž vztah
mezi produkcí volných radikálů a obnovou kontraktilních funkcí v reperfuzi. Zdá se však,
že rozhodující roli hraje délka ischemického inzultu (Ošťádal a Kolář 1999).
Důležitou roli v citlivosti srdce k ischemii může hrát též acidóza: negativně
inotropní efekt nízkého pH byl překvapivě nižší u neonatálních králíků, což může být dle
Solara a spol. (1988) vysvětleno nižší citlivostí myofibril k Ca2+ při nízkém pH v této
věkové skupině. Žádná z těchto pozorování však nemohou zcela vysvětlit rychle se měnící
odolnost srdce k ischemii během prvního týdne života potkana (Ošťádalová a spol. 1998).

2) Srdce novorozených hypertenzních mláďat jsou významně odolnější než srdce
mláďat kontrolního kmene WKY; tento rozdíl však v průběhu prvního postnatálního týdne
mizí a desátý den jsme rozdíl v citlivosti izolovaných srdcí SHR a WKY k ischemii
nenalezli. U dospělých zvířat je, jak jsme již uvedli, situace přesně opačná než u
novorozených mláďat.
Vysvětlit ontogenetické rozdíly v citlivosti srdcí SHR a WKY k ischemii je velmi
složité, protože údaje o odolnosti myokardu těchto kmenů v časných fázích postnatálního
vývoje v literatuře dosud chybí. První otázkou, na kterou je třeba hledat odpověď je, zda
můžeme o jednodenním srdci SHR říci, že je hypertrofické. Srdce novorozených SHR je
sice zvětšené, možná již prenatálně (Gray 1984), o hypertrofii však mluvit nemůžeme
(Kuneš a spol. 1997). Pro fetální a časné postnatální období (přibližně do 4. dne života) je
totiž typický hyperplastický růst. V tomto období roste srdce rychleji než ostatní orgány a
jeho relativní hmotnost stoupá. Maxima dosahuje relativní hmotnost srdce v průběhu
prvního postnatálního týdne a poté až do dospělosti zvolna klesá (Kuneš a spol. 1997).
Srdce novorozených SHR má ve srovnání s kmenem WKY větší počet menších buněk
(Clubb a spol. 1987). Tím se vylučuje výše popsaný mechanismus omezeného
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mikrovaskulárního zásobení, který je typický pro hypertrofický myokard a představuje
pravděpodobně jeden z klíčových důvodů snížené odolnosti k nedostatku kyslíku. V této
souvislosti je třeba si položit otázku, co je příčinou zvětšení srdečního svalu novorozených
SHR. Na rozdíl od dospělých zvířat se nezdá pravděpodobné, že je to sekundární adaptace
na zvýšené hodnoty krevního tlaku: farmakologická intervence vede v neonatálním období
k významnému

snížení

krevního

tlaku,

avšak

k podstatně

menšímu

ovlivnění

kardiomegalie (Weiss a Lundgren 1978). Je tedy nutné uvažovat i o jiných mechanizmech,
jako je genetické pozadí či hormonální kontrolní mechanizmy (např. adrenergní a reninangiotensinový systém) (Gray 1984, Zicha a Kuneš 1999).
Vzhledem k tomu, že jsme nalezli srovnatelný stupeň kardiomegalie, vyjádřený
zvýšenou hodnotou relativní hmotnosti srdce jak u jednodenních, tak i u desetidenních
mláďat SHR, nelze předpokládat, že by příčinou rozdílů v odolnosti k I/R poškození
v časném vývojovém období, byl pouze kvantitativní rozdíl ve velikosti srdce. Stejně tak
nelze zcela uspokojivě vysvětlit vývoj kontraktilních parametrů, které byly 1. i 10. den
života u SHR nižší než u WKY.
Jak se tedy liší jednodenní a desetidenní srdce SHR ve srovnání se srdcem stejně
starých normotenzních zvířat? Jsou zde především výše uvedené morfologické rozdíly:
jednodenní srdce SHR má větší počet menších buněk a tedy i výhodnější poměr počtu
kapilár k počtu vláken (Clubb a spol. 1987). Zajímavé je, že mitotická aktivita myocytů
klesá u SHR dříve než u normotenzních zvířat; proto u SHR dochází dříve k přechodu na
hypertrofický růst (Engelmann a Gerrity 1988). První den života nalézáme u hypertenzních
potkanů významně vyšší inotropní odpověď na katecholaminy (Tanaka a spol. 1988),
v dalším vývoji se tento rozdíl vytrácí. Svou roli mohou pravděpodobně hrát i rozdíly
metabolické: novorozené SHR mají nižší hladinu glukózy a vyšší koncentraci laktátu
v plazmě, což může svědčit pro různou míru adaptace na intrauterinní hypoxii (Lewis a
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spol. 1997). Lze předpokládat, že první týden života se uvedené parametry u SHR velmi
rychle mění a den ode dne se liší, podobně jako se vyvíjí kontraktilní parametry u potkanů
kmene Wistar (Ošťádalová a spol. 1995). Rozhodnout, která z vývojových změn
probíhajících v srdečním svalu v časně postnatálním období, je odpovědná za změny
odolnosti k ischemii, je však při současné úrovni našich znalostí prakticky nemožné.

6.4 Pohlavní rozdíly v perioperačním a pooperačním průběhu u dospělých pacientů
po náhradě stenotické aortální chlopně
Retrospektivní hodnocení perioperačního a pooperačního průběhu dospělých,
hormonálně aktivních pacientů, operovaných pro stenosu aortální chlopně, prokázalo
pohlavní rozdíl ve výskytu perioperační přechodné atrioventrikulární blokády vyššího
stupně (AVB II./III. stupně); její přítomnost byla u mužů statisticky významně vyšší než u
žen. Toto klinické pozorování ve shodě s naší experimentální studií naznačuje, že ženské
hypertrofické srdce je zřejmě k ischemické zástavě srdeční, ke které při operaci dochází,
odolnější než stejně postižené srdce mužské.
Hodnotili jsme též etiologii a rozsah postižení aortální chlopně, zejména přítomnost
kalcifikací, neboť je známo, že přítomnost kalcifikací v anulu aortální chlopně představuje
jeden z hlavních rizikových faktorů pro poškození převodního systému při náhradě
chlopně (Erdogan a spol. 2006). V našem souboru nehrála přítomnost anulárních
kalcifikací statisticky významnou úlohu. Stejně tak je známo, že ke vzniku závažnější
atrioventrikulární blokády predisponuje předoperační výskyt AV blokády I. stupně a proto
pacienti s AV blokem I. stupně nebyli do studie zařazeni. Rovněž tak nebyli předmětem
hodnocení pacienti s fibrilací či flutterem síní.
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Naše klinická studie podle očekávání neprokázala pohlavní rozdíly v úmrtí
nemocných, protože současná anesteziologická a chirurgická technika je spojena
s důkladnou perioperační ochranou myokardu, takže i pooperační průběh je u pacientů
podstoupivších náhradu aortální chlopně bez závažnějších komplikací. Nejběžnějším
způsobem ochrany myokardu před ischémií po dobu zástavy cirkulace koronárním
řečištěm, který bezvýhradně používáme na našem pracovišti, je metoda tzv. hypotermické
kardioplegie. Spočívá v tom, že koronární řečiště je promyto 4 stupně Celsia chladným
roztokem, u dospělých v množství 1.000 – 1.500 ml. Podaný kardioplegický roztok
obsahující zejména kalium a magnesium navodí asystolii v diastole a současně zchladí
myokard na 8 – 10 stupňů Celsia. Hypotermie myokardu je udržována také opakovaným
poléváním srdce ledovým fyziologickým roztokem nebo obložením ledovou tříští.
Energetické požadavky „nepracujícího“ a současně zchlazeného myokardu jsou pak ve
srovnání s normotermickým „pracujícím“ myokardem minimální.
Při relativně krátké době ischémie (průměrná doba svorky u obou skupin necelých
60 minut) a současné ochraně myokardu nedošlo k takovému poškození kontraktilní
funkce myokardu, které by bylo klinicky významné. Vzhledem k tomu, že buňky
převodního systému jsou velmi citlivé k ischemickému poškození, projevilo se
perioperační poškození na dočasné poruše funkce právě tohoto systému.
Plně si uvědomujeme limity našeho sledování, dané především malým počtem
pacientů a retrospektivním přístupem, který významně omezil šíři sledovaných parametrů.
Z dostupných dat je však zřejmé, že mužské a ženské (event. samčí a samičí) srdce se
v mnoha ohledech významně liší; rozdíly jsou tak závažné, že by na ně měl být již dnes
brán zřetel v klinické praxi při volbě správných diagnostických a léčebných postupů.
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7. SOUHRN

1) Odolnost srdečního svalu dospělých spontánně hypertenzních potkanů k akutní
ischemii (vyjádřená jako obnovení kontraktility) je významně nižší než u jejich stejně
starých normotenzních kontrol – potkanů kmene WKY.

2) V odolnosti srdečního svalu SHR potkana k ischemicko-reperfuznímu poškození
existují pohlavní rozdíly - srdce samic jsou signifikantně odolnější k akutní ischemii než
srdce stejně starých samců.

3) Odolnost neonatálního srdečního svalu potkanů SHR a WKY k nedostatku
kyslíku po porodu klesá. Desátý den postnatálního života jsou srdce obou kmenů
laboratorního potkana signifikantně méně odolná k akutní ischemii než po narození.

4) Srdce novorozených hypertenzních mláďat jsou významně odolnější k ischemii
než srdce mláďat kontrolního kmene WKY; tento rozdíl však v průběhu prvního
postnatálního týdne mizí a desátý den není v citlivosti izolovaných srdcí SHR a WKY
k ischemii rozdíl. U dospělých zvířat je přitom situace přesně opačná.

5) Retrospektivní hodnocení perioperačního a pooperačního průběhu pacientů,
operovaných pro stenosu aortální chlopně, prokázalo pohlavní rozdíl ve výskytu
perioperační přechodné atrioventrikulární blokády vyššího stupně (AVB II./III. stupně);
její přítomnost byla u mužů statisticky významně vyšší než u žen.
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