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Sympózium Srdce, mozog, cievy...
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Úvod a  ciele: Rizikové faktory životného štýlu, ako nízka 
fyzická aktivita a obezita majú za následok široký rozsah 
ochorení kardiovaskulárneho systému (5). Výskum poukazuje 
na štatisticky nižšie riziko infarktu myokardu a  zlyhávania 
srdca u  fyzicky aktívnych jedincov v porovnaní s  tými, čo 
majú sedavý spôsob života (2, 3).
Pravidelné cvičenie nielen pomáha znižovať riziko KVO, ale má 
aj priamy vplyv na myokard, kde indukuje kardioprotekciu voči 
ischemicko-reperfúznemu poškodeniu (I/R) (9). Ochrana srdca 
pred I/R zahŕňa indukciu proteínov teplotného šoku (HSP), 
zmiernenie nekrózy/apoptózy, anatomické a  fyziologické zmeny 
v koronárnych artériách, zmeny v produkcií NO, adaptačné 
zmeny v mitochondriách kardiomyocytov, nárast autofágie, 
zlepšenie funkcie KATP kanálov sarkolemy a mitochondrií 
a nárast enzýmov antioxidačných systémov (5, 11). 
S cvičením sú spájané aj niektoré nepriaznivé faktory, ako 
teplotný stres a hypoxia, zníženie vnútrobunkového pH, vyššia 
tvorba radikálov kyslíka a dusíka (10). Cvičenie, dokonca 
aj krátkodobé, predstavuje aj jednu z  foriem endogénnej 
kardioprotekcie – ochranného fenoménu/ mechanizmu 

v myokarde známeho ako preconditioning (PC), keď 
prostredníctvom mierneho stresu srdce nadobúda zvýšenú 
odolnosť voči akútnej ischémii (11). Ochranné mechanizmy PC 
indukovaného cvičením (obrázok 1) nie sú celkom prebádané, 
uvažuje sa však aj o podobných kaskádach „prežitia“ ako 
v prípade fenoménu ischemického PC – RISK a SAFE. Už po 
krátkotrvajúcom nútenom behu na bežiacom páse poháňanom 
motorom (,,treadmille“) bol pozorovaný výrazný nárast ERK1/2 
(kináza z  rodiny MAPK) signalizácie (7). ERK1/2 je centrálna 
vnútrobunková signálna molekula regulujúca rast buniek 
a proliferáciu. V bunkách myokardu iniciuje hypertrofiu srdca 
pri pracovnom zaťažení cez fosforyláciu a aktiváciu viacerých 
GR (“growth related”) jadrových transkripčných faktorov 
(6). Pri cvičení na “treadmille” bola pozorovaná aj aktivácia 
opioidových receptorov (4). Dobrovoľný beh v kolese u myší má 
podobný kardioprotektívny účinok spojený s  redukciou veľkosti 
infarktového ložiska ako pri nútenom behu u potkanov (4, 8).
V tejto práci sme sa zamerali na vplyv dobrovoľného cvičenia 
potkanov v  „bežeckom“ kolese na hladiny srdcových proteínov 
dráhy PI3K/Akt, ktorá patrí ku kľúčovým mechanizmom 
zapojeným do kardioprotektívneho (predovšetkým anti-
infarktového) účinku pri rôznych formách PC a dlhšie 
trvajúcej adaptácie.
Metodika: Samce potkanov kmeňa Sprague-Dawley vo veku 
8  týždňov boli náhodne rozdelené do dvoch skupín: v  skupine 
RUN potkany dobrovoľne behali v klietkach vybavených 
„bežeckým“ kolesom poča 23 dní. Kontrolné jedince boli 
v  rovnakom čase umiestnené v  štandardných klietkach bez 
možnosti cvičenia. Na konci experimentu boli v oboch 
skupinách odobraté vzorky tkaniva ľavej komory srdca, ktoré 

Obrázok 1   Model preconditioningu (PC) myokardu indukovaného cvičením u potkana. A – nútený beh v ,,treadmille“. B – dobrovoľný 
beh v kolese 

Obrázok 1 Model preconditioningu (PC) myokardu indukovaného cvičením u potkana. A – 
nútený beh v ,,treadmille“. B – dobrovoľný beh v kolese  
 A B 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ischémia

PC 

BA



190

Cardiology Lett 2017;26(3):170–210

boli ihneď zmrazené tekutým dusíkom, homogenizované 
na ľade v homogenizačnom roztoku (Tris, sacharóza, 
EGTA, DTT, PMSF, Na3VO3). Pre kvantifikáciu expresie 
hladín vybraných proteínov bola použitá metóda Western 
blot na stanovenie celkovej a  fosforylovanej (aktivovanej) 
proteínkinázy B  (Akt a pAkt). Vzorky proteínov boli oddelené 
na polyakrylamidovom géle a  transferované na nitrocelulózovú 
membránu. Membrány boli inkubované v  roztoku mlieka 
a TBS cez noc v  chladiacej komore so špecifickými 
primárnymi protilátkami anti-Akt, anti-pAkt a  anti – GAPDH 
(glyceraldehyd 3-fosfát dehydrogenáza - pre zabezpečenie 
vnútornej kontroly správnosti nanášania) (Santa Cruz 
Biotechnology). Následne sme použili sekundárnu protilátku 
anti-rabbit IgG HRP-linked (Cell Signaling). 
Výsledky: U dobrovoľne behajúcich potkanov sme 
nezaznamenali zmeny v hmotnosti v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Dobrovoľné cvičenie potkanov indukovalo 
signifikantné zvýšenie hladín Akt, pAkt a pomeru 
fosforylovanej a  celkovej Akt v  srdci cvičiacich potkanov 
v porovnaní s  ich hladinami v myokarde necvičiacich zvierat 
(obrázok 2), čo môže poukazovať na vznik dlhšie trvajúcej 
adaptácie myokardu na fyzickú záťaž.
Fosforylácia Akt može aktivovať bunkové dráhy prežitia 
prostredníctvom PI3K, dôsledkom čoho nastáva otváranie KATP 
kanálov a up-regulácia HSP (1, 12).

Obrázok 2 Vplyv dlhodobého dobrovoľného cvičenia (beh v kolese) na fosforyláciu 
(aktiváciu) proteínkinázy B (Akt) v tkanive myokardu ľavej komory potkana 
C – necvičiace kontroly. RUN – dobrovoľne behajúce potkany, P-Akt – fosforylovaná Akt.  
A. Kvantitatívne vyhodnotenie celkovej expresie Akt a P-Akt normalizovanej voči GAPDH 
vyjadrené ako pomer P-Akt a Akt. *- P < 0,05 vs. C.  
B. Reprezentatívne obrázky bandov proteínov P-Akt, Akt a GAPDH. 
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Záver: Tieto výsledky naznačujú, že sa v myokarde 
potkana adaptovanom na fyzickú záťaž prostredníctvom 
3-týždňového dobrovoľného behania v kolese indukujú 
prirodzené procesy vlastnej kardioprotekcie. Poukazuje na to 
zvýšená fosforylácia proteínov zahrnutých v mechanizmoch 
protektívnej bunkovej signalizácii. Neskôr sa zameriame na 
stanovenie hladín eNOS, expresiu pro/antiapoptotických 
signálnych dráh génovej rodiny Bcl2, kaspáz a analýzu pro/
protizápalových cytokínov, ktoré nám pomôžu objasniť 
predpoklady kardioprotekcie na molekulovej úrovni.
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Obrázok 2   Vplyv dlhodobého dobrovoľného cvičenia (beh v ko-
lese) na fosforyláciu (aktiváciu) proteínkinázy B  (Akt) v  tkanive 
myokardu ľavej komory potkana
C – necvičiace kontroly. RUN – dobrovoľne behajúce potkany, P-Akt – 
fosforylovaná Akt. 
A. Kvantitatívne vyhodnotenie celkovej expresie Akt a P-Akt normalizovanej 
voči GAPDH vyjadrené ako pomer P-Akt a Akt. *- P < 0,05 vs. C. 
B. Reprezentatívne obrázky bandov proteínov P-Akt, Akt a GAPDH.


