Vplyv supresie zápalu na pro-fibrotické signálne dráhy v srdci a jeho ochrana
pred funčným zlyhaním.
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Rozvoj srdcového zlyhania
a malígnych arytmií

Srdcová fibróza kľúčový faktor prispievajúci k srdcové zlyhanie charakterizované progresívnou
redukciou srdcového výdaja a výskytom malígnych arytmií, je v klinickej praxi stále nevyriešeným
problémom.
Predpokladáme, že stanovenie fenotypov fibrózy myokardu špecifických pre dané ochorenie môže odhaliť
presnejšie molekulárne ciele pre účinnú prevenciu a / alebo liečbu

Ciele

1. odlíšiť fenotypy fibrózy myokardu prostredníctvom sledovania cirkulujúcich markerov oxidačného
stresu, zápalu a pro-fibróznych ukazovateľov, spolu s určením aktivácie aktuálnych signálnych dráh a
rozsahu fibrózy.
2. Zároveň chceme preskúmať účinnosť vybraných látok, blokátorov AT1 receptorov angiotenzínu II,
inhibítorov angiotenzin konvertujúceho enzýmu, selektívne stimulátori sGC

na potlačenie pro-zápalových a pro-fibróznych signálnych dráh a na zabránenie alebo
zmiernenie nepriaznivej štrukturálnej a elektrickej remodelácie srdca.
Nové výsledky môžu poskytnúť informácie pre cielenú terapiu zameranú na potlačenie
myokardiálnej fibrózy a výzvu pre realizáciu klinických štúdií.

Aktuálne používané metódy
Mikroskopické: histologické farbenia a histochemické reakcie, imunofluorescenčná detekcia proteínov, svetelná
a fluorescenčná mikroskopia
Molekulárna biológia:
•
Western blot (Detekcia proteínov - homogenizácia, izolácia, elektroforéza SDS-PAGE)
•
RT-PCR (Génová expresia homogenizácia, izolácia, qPCR )
•
ELISA kity
Biochemické metódy
•

Rôzne kolorimetrické kity (analýza TBARS a Hydroxyprolínu)

•

Zymografia (aktivita MMP)

Práca s laboratórnymi zvieratami – potkan laboratórny, prasa. Chronický experimet.
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