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V humánnej medicíne neexistujú dostatočne účinné terapeutické
opatrenia na prevenciu IM, preto ochrana srdca pred ischémiou
ostáva najväčšou výzvou pre klinických a experimentálnych
kardiológov a je nutné skúmať alternatívne metódy ochrany
myokardu s využitím poznatkov získaných vo výskume
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Koncept endogénnej kardioprotekcie je založený na princípe že adaptácia na
mierny stresor, o.i., krátkodobú ischémiu, zvyšuje odolnosť srdca voči následnej
dlhšie trvajúcej ischémii – fenomén ischemického preconditioningu (IPC).
Napriek jeho vysokej efektívnosti, využitie v klinickej praxi je obmedzené na
elektívne (plánované) zákroky (PPCI, CABG).
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Na animálnych modeloch potkanov in vivo a ex vivo bude cieľom:
1. štúdium mechanizmov spúšťania antiischemickej ochrany myokardu aktivovanej stimulmi
ako motorická aktivita (exercise PC, EPC), hypoxický preconditioning, neinvazívny PC vo
vzdialenom orgáne, ako aj farmakologicky simulovaný PC.
2. výskum adaptačných procesov z hľadiska funkčného, štrukturálneho a subcelulárneho
poškodenia srdca a jeho záchrany so zameraním na reguláciu bunkových dráh prežitia
(kaskády kináz RISK a SAFE), procesy apoptózy a nekrózy, oxidačný stav a homeostázu
Ca2+.
3. odhalenie benefitov kombinovanej liečby: o.i., účinkov agonistov jadrových receptorov
PPAR, inhibície mPTP, v kombinácii s neinvazívnymi adaptačnými intervenciami
(cvičenie, remote PC).

MODELS in vivo
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End-points:

 myocardial infarction (TTC, IS/AR)
 postischemic recovery of function
 reperfusion-induced arrhythmias

Arrhythmia score: 0 - 5
Závery a perspektívy
Použitie neinvazívnych adaptačných intervencií predstavuje sľubnú terapeutickú stratégiu,
ktorá môže byť potenciálne aplikovaná v humánnej medicíne.
RPC môže byť aplikovaný nielen v rámci jedného cyklu ale aj v dlhodobo v opakovaných
cykloch. Tento postup môže byť použitý aj pri iných adaptačných stimuloch (hypoxia,
cvičenie).
Štúdium spúšťacích mechanizmov procesov endogénnej ochrany srdca a identifikácia
molekúl zapojených do protektívnych kaskád môže mať terapeutické a diagnostické implikácie.

