
181

Sympózium Srdce, mozog, cievy...
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Úvod a  ciele: Vplyv veku na odolnosť srdca voči 
ischemicko-reperfúznemu (I/R) poškodeniu a na adaptačné 
mechanizmy myokardu bol v posledných rokoch intenzívne 
študovaný. Vo väčšine štúdií bol s narastajúcim vekom 
demonštrovaný pokles odolnosti srdca voči I/R a  strata 
účinnosti kardioprotekcie indukovanej pomocou klasického 
ischemického preconditioningu (IPC). Mnoho štúdií je však 
aj kontroverzných a protichodných a preukazujú zachovanie 
kardioprotekcie pomocou IPC aj v  staršom veku (1). Rovnako 
aj niektoré klinické štúdie ukázali zníženú schopnosť ochrany 
srdca pred infarktom myokardu vyvolanej tranzientnou 
angínou pektoris (analóg IPC) u  ľudí v  staršom veku (nad 
65 rokov) (2). V  súčasnosti je rozsiahlo študovaný nielen 
vplyv veku na účinok klasického IPC, ale aj na pôsobenie tzv. 
remote-ischemického preconditioningu (RIPC) a  to hlavne 
pre jeho možné klinické využitie. O účinku RIPC a  jeho 
vekovej závislosti u  animálnych modelov je známe pomerne 
málo. Väčšina štúdií zaoberajúcich sa účinkom RIPC u zvierat 
sa totiž zameriava na mladé zvieratá, respektíve vek vo 
svojich štúdiách autori neuvádzajú. Viac informácii o vplyve 
dospievania a veku na účinok RIPC prinášajú klinické štúdie 
a v mnohých z nich bol preukázaný protektívny účinok RIPC 
aj u dospelých a  starších pacientov (3). Preto cieľom našej 
štúdie bolo skúmať účinky dospievania na funkciu srdca, 
jeho odpoveď na I/R poškodenie a  rozdiely v  adaptačných 
mechanizmoch medzi klasickým IPC a RIPC, u  juvenilných 
(1,5 mes), mladších dospelých (3 mes) a  starších dospelých 
(6 mes) samcov potkana kmeňa Wistar.
Súbor a metodika: Srdcia potkanov kmeňa Wistar boli 
izolované a následne perfundované na Langendorffovej 

aparatúre (pri teplote 37 °C, perfúznom tlaku 73 mmHg) 
a vystavené 30 minútovej globálnej ischémii (I) 
a 120 minútovej reperfúzii (R), s  alebo bez predchádzajúceho 
preconditioningu. Klasický IPC bol indukovaný jedným 
cyklom 5 min I/5 min R  (zastavením /znovuobnovením 
prítoku živného roztoku na Langendorffovej aparatúre). RIPC 
bol indukovaný tromi cyklami 5 min I/5 min R, vykonanými 
na zadnej končatine potkana počas anestézie (nafúknutím 
tlakovej manžety na 200 mmHg/vyfúknutím na 0 mmHg). 
Funkčnými parametrami monitorovanými počas experimentu 
boli: koronárny prietok (CF), frekvencia srdca (HR), hodnoty 
LV vyvinutého tlaku (LVDP) a maximálnej rýchlosti vzostupu 
a poklesu LV tlaku (+ [dP / dt] max , - [dP / dt] max) ako 
ukazovateľov kontrakcie a  relaxácie srdca. Ďalej sme merali 
veľkosť infarktovej zóny (IS – farbením srdca pomocou TTC), 
náchylnosť na ventrikulárne arytmie na začiatku reperfúzie 
a obnovu kontraktilnej funkcie srdca (LVDP) po I/R. 
Výsledky: Vo výsledkoch našej práce sme preukázali, že 
dospievanie výrazne ovplyvnilo základné biometrické 
parametre laboratórneho potkana.. Zistili sme, že 
s narastajúcim vekom dochádza k postupnému nárastu celkovej 
telesnej hmotnosti aj hmotnosti srdca. V zmenách základných 
hemodynamických parametroch srdca sme vplyv dospievania 
nepozorovali (tabuľka 1). Pri skúmaní vplyvu veku na veľkosť 
infarktovej zóny, sme zistili, že s narastajúcim vekom dochádza 
k postupnému zväčšovaniu plochy zasiahnutej infarktom 
myokardu (obrázok 1). Taktiež sme ukázali, že u mladších 
zvierat IPC zmenšil veľkosť IS v  adaptovaných skupinách 
v porovnaní s neadaptovanými. Vo veku šesť mesiacov sme 
zaznamenali naopak signifikantné zväčšený IS v  IPC skupine 
v porovnaní s kontrolnou, čo dokazuje, že IPC v  tomto 
veku už nie je účinný. Tieto výsledky potvrdzuje aj štúdia 
podľa Abete et al. (1). Pri sledovaní obnovenia kontraktilnej 
funkcie srdca (LVDP) sa nepreukázali žiadne signifikantné 

Tabuľka 1   Základné hemodynamické parametre izolovaných sŕdc 
potkana. Vplyv dospievania 
Parametre 1,5 mes 3 mes 6 mes
HR (úd./min) 253 ± 7 270 ± 7 261 ± 6 
LVDP (mmHg) 86,1 ± 7,3 87,0 ± 3,5 93,0 ± 3,2 
+(dP/dt)max (mmHg/s) 2 539 ± 316 2 339 ± 181 2 846 ± 138 
-(dP/dt)max (mmHg/s) 1467 ± 169 1581 ± 95 1 748 ± 95 
CF (ml/min) 7,4 ± 1,6 6,6 ± 0,7 8,5 ± 0,8 

HR – srdcová frekvencia (úd./min); LVDP – ľavokomorový vyvinutý tlak (sys-
tolicko-diastolický rozdiel ľavokomorového tlaku, mmHg); ±(dP/dt)max – ma-
ximálna rýchlosť vzostupu a poklesu ľavokomorového tlaku (index kontrakcie/
relaxácie, mmHg/s); CF – koronárny prietok (ml/min). Hodnoty sú uvedené 
ako priemery ± S.E.M. z 8 – 12 sŕdc v skupine

Obrázok 1 Vplyv veku a ischemického preconditioningu na veľkosť infarktovej zóny 
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Obrázok 1   Vplyv veku a ischemického preconditioningu na veľkosť 
infarktovej zóny
K – kontrolná skupina, IPC – preconditioning, IS/AR (%) – veľkosť in-
farktovej zóny v percentách z rizikovej oblasti. Hodnoty sú uvedené ako 
priemery ± S.E.M. z 8 - 12 sŕdc v skupine. * - P < 0,05 IPC vs. K; #,+ - P < 
0,05-0,01 vs. 1,5 a 3 mes.
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zmeny v  závislosti od veku. U mladších zvierat sme u  IPC 
skupín v porovnaní s kontrolnými zaznamenali signifikantné 
zlepšenie obnovy LVDP. U  šesťmesačných potkanov sa však 
hodnoty obnovy LVDP u kontrol a  IPC skupín neodlišovali, 
čo opäť svedčí o nižšej účinnosti IPC vo vyššom veku zvierat 
(tabuľka 2). Podobné výsledky dokazujúce lepšie obnovenie 
LVDP po I/R u  IPC skupín iba v mladom veku potkanov 
prezentuje aj štúdia Tani et al. (4). So stúpajúcim vekom sme 
pozorovali aj nárast celkového trvania komorových tachykardií 
a účinok IPC sa prejavil na poklese ich trvania u adaptovaných 
skupín v porovnaní s kontrolnými, ale len u  skupín mladších 
zvierat. U  šesťmesačných zvierat nedochádzalo v  celkovom 
trvaní komorových tachykardií k  žiadnemu signifikantnému 
rozdielu medzi IPC a kontrolnou skupinou. Aj z  týchto 
výsledkov sa opäť môžeme nazdávať, že vo veku šesť mesiacov 
použitý protokol IPC už nie je dostatočne účinný. Väčšiu 
efektívnosť antiarytmického účinku IPC vo veku 3 mesiacov 
v porovnaní  so staršími potkanmi potvrdila aj štúdia 
Ledvenyiovej et al. (5). Kardioprotektívny účinok RIPC bol 
na rozdiel od IPC zachovaný aj u  starších zvierat. V prípade 
veľkosti IS došlo vplyvom RIPC k zmenšeniu infarktového 
ložiska v oboch vekových kategóriách (tri aj šesť mesiacov). 
Rovnako bol pozorovaný účinok RIPC aj z hľadiska zníženia 
celkového trvania komorových tachykardií a  zlepšenia 
obnovenia LVDP po I/R a  to nielen u mladšej (tri mesiace), 
ale aj u  staršej (šesť mesiacov) skupiny potkanov.

Záver: Dospievanie nepriaznivo ovplyvňuje odpoveď srdca 
na I/R poškodenie a má za následok aj znížený účinok 
klasického IPC. Účinok RIPC sa však zachováva aj vo 
vyššom veku. Táto metóda zvýšenia ischemickej tolerancie 
srdca sa javí tiež ako technicky menej náročná a viac 
dostupnejšia stratégia kardioprotekcie.

Práca bola podporená grantmi VEGA SR 2/0201/15, APVV-
0102-11.
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Tabuľka 2   Vplyv dospievania, klasického ischemického precondi-
tioningu a remote-ischemického preconditioningu na obnovu LVDP 
po ischémii/reperfúzii (v % z predischemických hodnôt)

Vek K IPC RIPC
3 mes 53,5 ± 5,6 75,6 ± 5,9 * 76,6 ± 4,3 #
6 mes 49,7 ± 5,2 68,6 ± 8,9 70,8 ± 8,5 #

K – kontrolná skupina, IPC – ischemický preconditioning, RIPC – remote-ische-
mický preconditioning,. Hodnoty sú uvedené ako priemery ± S.E.M. z 8 – 12 
sŕdc v skupine. * – P <0,05 IPC vs. K; # – P < 0,05 RIPC vs. K.


