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ÚVOD

MATERIÁL A METÓDY

Kadiovaskulárne ochorenia predstavujú jednu z hlavných príčin mortality a morbidity na celom
svete. Z tohto dôvodu je táto skupina patológií posledné desaťročia jednou z popredných tém pre
klinický a experimentálny výskum, pričom hlavným cieľom je predovšetkým identifikácia skorých
markerov vo vzťahu k možnej redukcii úmrtnosti, skorej diagnostike, ale aj potencionálnemu
zefektívneniu terapie. Primárnym kľúčom k pochopeniu podstaty tejto skupiny ochorení je
retrospektívne štúdium mechanizmov molekulárnej a bunkovej signalizácie. Do tejto širokej škály
chorôb zaraďujeme aj ischemicko-reperfúzne poškodenie myokardu, pričom ide o závažný klinický
problém, ktorý vedie k značným patologickým zmenám tkaniva. Ischemicko-reperfúzne poškodenie
nastáva, keď je myokard vystavený určitej perióde ischémie, po ktorej nasleduje opätovné plnenie
krvou, reperfúzia. Jednou z hlavných príčin patologického poškodenia tkaniva je vznik oxidačného
stresu, kedy dochádza k postupnému narušeniu citlivej rovnováhy medzi reaktívnymi formami
kyslíka, reaktívnymi formami dusíka a antioxidantmi, ktoré sú zodpovedné za ich udržiavanie vo
fyziologických hladinách. Enzým superoxiddizmutáza predstavuje prvú líniu obrany organizmu proti
oxidačnému stresu.

V rámci experimentálnej časti boli použité potkany kmeňa Wistar vo veku 6, 14 a 27 mesiacov.
Zvieratá boli následne rozdelené do troch experimentálnych skupín:
Kontrolná skupina, ktorej srdcia boli premývané 65 minút Krebs-Henseleitovým roztokom
nasycovaným pneumoxidom
Ischemická skupina s indukovanou 20 minút trvajúcou periódou globálnej ischémie
Ischemicko-reperfúzna skupina s 30-minútovou reperfúziou po predchádzajúcej ischémii
Vzorky myokardu potkanov určené na proteomickú analýzu boli homogenizované a následne
podrobené izolácii mitochondriálnych frakcií podľa experimentálneho protokolu. Vo vzorkách
bola taktiež stanovená celková koncentrácia proteínov a boli uskladnené pri -80 °C. Následne
sme vzorky podrobili trom základným analýzam pre stanovenie aktivity superoxiddizmutázy,
prvou bolo stanovenie aktivity celkovej superoxiddizmutázy pomocou komerčne dostupného kitu,
druhým krokom bolo spektrofotometrické stanovenie mitochondriálnej superoxiddizmutázy tretím
krokom bola Western Blot analýza.

VÝSLEDKY

Graf demonštruje zmeny aktivity celkovej superoxiddizmutázy počas starnutia
a rovnako aj v závislosti od dostupnosti kyslíka kontrolnej, ischemickej a ischemickoreperfúznej skupiny.
Zmeny aktivity boli namerané pomocou komerčného kitu (SOD Assay Kit, Sigma-Aldrich).
Z našich doterajších výsledkov môžeme hodnotiť, že v prípade celkovej
superoxiddizmutázy bola aktivita u 14-mesačných a 27-mesačných skupín zvýšená pri
navodení ischémie, avšak v kontrolnej a ischemicko-reperfúznej skupine sme
nezaznamenali výraznejšie zmeny, pričom tento jav možno pripísať priamej úmere
aktivity a prítomného množstva reaktívnych foriem. V skupine 6-mesačých jedincov je
možno pozorovať podobný trend ako u predchádzajúcich dvoch skupín starších
jedincov.

Na grafe sú znázornené spektrofotometricky namerané zmeny v aktivite
mitochondriálnej superoxiddizmutázy.
Pre ischemicko-reperfúzne poškodenie je typická nadprodukcia reaktívnych foriem
kyslíka, ktorú sme počas ischémie potvrdili aj našimi výsledkami, kedy u 14-mesačných
a 27-mesačných jedincov sme zaznamenali vzostup aktivity mitochondriálnej
superoxiddizmutázy po ischémii.
Tieto výsledky sa zhodovali aj s hodnotami získanými komerčným kitom pre meranie
celkovej aktivity superoxiddizmutázy. Vo vekovej skupine dospelých 6-mesačných
jedincov bol pri spekrofotometrickom stanovení aktivity mitochondriálnej
superoxiddizmutázy zaznamenaný pokles aktivity v ischemickej skupine.

Obrázok ukazuje prítomnosť mitochondriálnej superoxiddizmutázy dokázanej Western Blot analýzou vzoriek
mitochondriálnych frakcií s použitím primárnej protilátky anti-SOD2 (sc-133134), 25kDa.

ZÁVER
Ischemicko-reperfúzne poškodenie predstavuje stav spojený s patologickými účinkami oxidačného stresu, ktorý vzniká nadmernou tvorbou reaktívnych foriem syntetizovaných predovšetkým
v mitochondriách. Tieto organely sú nosným komponentom pre prácu srdca a narušenie ich funkcie má dopad na celé tkanivo myokardu, a tým aj výkon srdca. Zvýšená aktivita antioxidačných mechanizmov
medzi ktoré patrí aj superoxiddizmutáza, napomáha k návratu funkčnej úlohy kardiomyocytov a rovnako zabraňuje masívnejšiemu poškodeniu morfologickej štruktúry. Z tohto dôvodu sa využitie
superoxiddizmutázy a iných antioxidačných enzýmov javí ako potencionálny mechanizmus pri zvrátení a minimalizácií poškodení spôsobených oxidačným stresom.
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