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Úvod a  ciele: Hypertenzia je jedným z hlavných 
modifikovateľných rizikových faktorov pre kardiovaskulárne 
choroby. Je dokázané, že hypertenzia vedie k poškodeniu 
rôznych orgánov a  tým k výskytu pridružených chorobných 
stavov. Spontánne hypertenzné potkany (SHR, spontaneously 
hypertensive rats) sú najpoužívanejším modelom ľudskej 
esenciálnej (primárnej) hypertenzie. U SHR dochádza 
k vzostupu tlaku krvi (TK) medzi 3. a 10. týždňom života 
a k rozvoju hypertenzie dôjde spontánne bez akejkoľvek 
farmakologickej, nutričnej alebo chirurgickej intervencie 
(1). Najvyššie hodnoty systolického TK (sTK) sa u SHR 
dosahujú okolo 20. týždňa veku a hodnoty sTK dospelého 
jedinca môžu dosahovať 180 – 200 mmHg (1, 2). Okrem 
zvýšeného systolického a diastolického tlaku krvi je štádium 
rozvinutej spontánnej hypertenzie u mladých dospelých SHR 
potkanov charakterizované zvýšenou periférnou rezistenciou 
a normálnym srdcovým výdajom (1). SHR sa dožívajú 
v  štandardizovaných laboratórnych podmienkach približne 
19 – 24 mesiacov, normotenzné Wistar-Kyoto (WKY) kontroly 
cca tri roky. Hodnoty sTK u dospelého WKY jedinca sú 
variabilné a v rôznych publikáciách sa hodnoty pohybujú 
v  rozmedzí 110 – 150 mmHg (3, 4). V publikovaných 
štúdiách však nie sú jednotné údaje o hemodynamických 
a biometrických parametroch SHR v porovnaní s WKY. 
Cieľom práce preto bolo zhodnotiť vybrané biometrické 
a hemodynamické parametre u dospelých 20-týždňových 
a  starších 52-týždňových (stredný vek, neskorá dospelosť) SHR 
a porovnať ich s parametrami normotenzných WKY potkanov 
rovnakého veku.
Metodika: V  tejto práci sme použili samcov dvoch kmeňov 
potkanov, resp. potkanov dvoch kardiovaskulárnych 
fenotypov: normotenzné WKY potkany (sublínie WKY/
NHsd, HARLAN UK) a  SHR (sublínie SHR/NHsd, 
HARLAN UK). Potkany sa narodili v  schválenom pokusnom 
zariadení ÚNPF SAV. Chované boli v  štandardizovaných 
podmienkach (5). Potkanom boli sTK a  pulzová frekvencia 

(PF) merané v  bdelom stave na chvostovej artérii 
neinvazívnou pletyzmografickou metódou (5). Všetky 
merania sTK a  PF boli vykonané v  dopoludňajších hodinách 
(medzi 8:00 a  10:00 hodinou) z  dôvodu eliminácie vplyvu 
cirkadiánnych variácií hemodynamických parametrov. Na 
konci pokusu boli potkany (vek 20 a  52 týždňov) usmrtené 
dekapitáciou po predchádzajúcej celkovej anestézii CO2. 
Následne sme stanovili mokrú hmotnosť ľavej (ĽK) a  pravej 
komory (PK) srdca, medzikomorového septa, pečene, 
mozgu, sleziny a  kombinovanú hmotnosť semenníkov 
(ľavej a  pravej testes spolu) a  vypočítali sme ich relatívne 
hmotnosti vzhľadom k  hmotnosti tela (HT) a  dĺžke tíbie 
(DT). Všetky postupy, ktoré sa na potkanoch vykonali, 
boli schválené ŠVPS SR a  Etickou komisiou ÚNPF SAV. 
Na štatistické posúdenie nameraných dát sme použili test 
analýzy rozptylu (ANOVA) s  následným Bonferroniho 
post-hoc testom. Za štatisticky významné sme považovali 
výsledky s  hodnotou p  < 0,05.
Výsledky a diskusia: Základné hemodynamické a biometrické 
parametre v  jednotlivých experimentálnych skupinách uvádza 
tabuľka 1. Systolický TK, ako aj PF boli u SHR významne 
zvýšené v porovnaní s WKY potkanmi v oboch vekových 
kategóriách. Na základe tachykardie je možné predpokladať, 
že SHR v oboch vekových kategóriách majú zvýšenú aktivitu 
sympatikového nervového systému. Starnutím u WKY vzrástol 
sTK. Taktiež vekom u WKY aj SHR zvierat vzrástla telesná 
hmotnosť aj dĺžka tíbie. Počas starnutia SHR potkany priberali 
menej ako normotenzné WKY potkany a vo veku 52 týždňov 

Tabuľka 1   Základné hemodynamické a biometrické parametre 
u 20- a 52-týždňových Wistar-Kyoto (WKY) a spontánne hyper-
tenzných (SHR) potkanov

Skupina sTK
(mmHg)

PF
(údery/min)

HT
(g)

DT
(mm)

WKY-20 119 ± 3 463 ± 16 359 ± 5 37,06 ± 0,16
WKY-52 126 ± 1x 483 ± 12 447 ± 8x 39,44 ± 0,20x

SHR-20 204 ± 6* 561 ± 13* 350 ± 6 36,46 ± 0,14*
SHR-52 198 ± 3* 559 ± 17* 426 ± 3*x 39,06 ± 0,09x

DT – dĺžka tíbie, HT – hmotnosť tela, PF – pulzová frekvencia, SHR-20 – 20-týž-
dňové SHR potkany, SHR-52 – 52-týždňové SHR potkany, sTK – systolický tlak 
krvi, WKY-20 – 20-týždňové WKY potkany, WKY-52 – 52-týždňové WKY 
potkany. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM, n = 12 – 15. Štatistická 
významnosť: *p < 0,05 rozdiely vo fenotype v rovnakom veku (SHR-20 vs. WKY-
20; SHR-52 vs. WKY-52), xp < 0,05 vs. rovnaký fenotyp v 20. týždni (SHR-52 
vs. SHR-20; WKY-52 vs. WKY-20).
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bola hmotnosť tela u SHR v porovnaní s WKY významne 
znížená, u 20-týždňových potkanov nebola zmenená. Dĺžka 
tíbie bola mierne znížená u 20-týždňových SHR potkanov 
v porovnaní s WKY. V predchádzajúcich experimentoch na 
našom pracovisku mali SHR potkany inej sublínie ako SHR/
NHsd signifikantne menšiu hmotnosť v porovnaní s kontrolnými 
Wistar, ako aj WKY potkanmi počas celého ontogenetického 
vývinu (5, 6, 7). Na druhej strane je treba poznamenať, že 
iní autori uvádzajú rovnakú hmotnosť tela normotenzných 
a SHR potkanov v  rovnakom období ontogenetického vývinu 

(8, 9) a niektorí uvádzajú dokonca zvýšenú hmotnosť SHR 
potkanov (10). Bakker et al. (11) poukázali okrem heterogenity 
v základných biometrických a hemodynamických parametroch 
aj na významnú heterogenitu v  remodelingu artérií pri 
porovnaní rôznych sublínií SHR potkanov (SHR/NCrl, SHR/
NHsd). Z  literatúry je známe, že hypertenzia u starších SHR 
vyúsťuje do rozsiahleho poškodenia kardiovaskulárneho 
systému a môže viesť až k zlyhávaniu srdca. Podľa niektorých 
autorov vzniká srdcové zlyhávanie u SHR až v neskoršom 
období života – okolo 1,5 roka (12). Zvýšené pomery 

Tabuľka 2   Charakteristika srdcových biometrických parametrov jednotlivých experimentálnych skupín

Srdcové parametre WKY-20 WKY-52 SHR-20 SHR-52
HS (mg)
HS/HT (mg/g)

1166 ± 26
3,25 ± 0,07

1410 ± 33x

3,17 ± 0,12
1346 ± 33*
3,86 ± 0,08*

1664 ± 30*x

3,91 ± 0,07*
HĽK (mg)
HĽK/HT (mg/g)

596 ± 16
1,66 ± 0,05

691 ± 16x

1,55 ± 0,05
745 ± 25*

2,13 ± 0,07*
883 ± 19*x

2,07 ± 0,05*
HPK (mg)
HPK/HT (mg/g)

224 ± 7
0,62 ± 0,01

267 ± 10x

0,60 ± 0,03
222 ± 6

0,63 ± 0,01
253 ± 3x

0,59 ± 0,01
HSe (mg)
HSe/HT (mg/g)

254 ± 12
0,71 ± 0,03

299 ± 11x

0,67 ± 0,03
300 ± 18*

0,86 ± 0,04*
352 ± 11*x

0,82 ± 0,02*
HĽK – hmotnosť ľavej komory srdca, HPK – hmotnosť pravej komory srdca, HS – hmotnosť srdca, HSe – hmotnosť medzikomorového septa, HT – hmot-
nosť tela, SHR – spontánne hypertenzný potkan, SHR-20 – 20-týždňové SHR potkany, SHR-52 – 52-týždňové SHR potkany, WKY – Wistar-Kyoto potkan, 
WKY-20 – 20-týždňové WKY potkany, WKY-52 – 52-týždňové WKY potkany. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM, n = 8 – 14. *p < 0,05 rozdiely vo 
fenotype v rovnakom veku (SHR-20 vs. WKY-20; SHR-52 vs. WKY-52), xp < 0,05 vs. rovnaký fenotyp v 20. týždni (SHR-52 vs. SHR-20; WKY-52 vs. WKY-20).

Tabuľka 3   Charakteristika vybraných orgánových parametrov jednotlivých experimentálnych skupín

Orgánové parametre WKY-20 WKY-52 SHR-20 SHR-52
SL (mg)
SL/HT (mg/g)

540 ± 8
1,51 ± 0,03

525 ± 11
1,18 ± 0,03x

636 ± 19*
1,82 ± 0,03*

632 ± 12*
1,48 ± 0,03*x

MO (g)
MO*100/HT (g/g)

2,06 ± 0,02
0,571 ± 0,007

2,19 ± 0,02x

0,491 ± 0,009x
1,85 ± 0,02*

0,525 ± 0,011*
2,03 ± 0,03*x

0,476 ± 0,006x

SE (g)
SE*100/HT (g/g)

2,46 ± 0,03
0,685 ± 0,004

2,55 ± 0,07
0,570 ± 0,013x

3,27 ± 0,03*
0,938 ± 0,016*

3,38 ± 0,03*x

0,794 ± 0,007*x

MO – hmotnosť mozgu, SE – kombinovaná hmotnosť semenníkov, SHR – spontánne hypertenzný potkan, SHR-20 – 20-týždňové SHR potkany, SHR-52 – 52-týž-
dňové SHR potkany, SL – hmotnosť sleziny, WKY – Wistar-Kyoto potkan, WKY-20 – 20-týždňové WKY potkany, WKY-52 – 52-týždňové WKY potkany. Hodnoty 
sú uvádzané ako priemer ± SEM, n = 8 – 14. *p < 0,05 rozdiely vo fenotype v rovnakom veku (SHR-20 vs. WKY-20; SHR-52 vs. WKY-52), xp < 0,05 vs. rovnaký 
fenotyp v 20. týždni (SHR-52 vs. SHR-20; WKY-52 vs. WKY-20).

Obrázok 1   Celková hmotnosť pečene (A), relatívna hmotnosť pečene vzhľadom k hmotnosti tela (B) a relatívna hmotnosť pečene vzhľa-
dom k dĺžke tíbie (C) u 20- a 52-týždňových normotenzných Wistar-Kyoto (WKY) a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov
DT – dĺžka tíbie, HT – hmotnosť tela. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM, n = 12-15. Štatistická významnosť: *p < 0,05 rozdiely vo fenotype v rov-
nakom veku (SHR-20 vs. WKY-20; SHR-52 vs. WKY-52), xp < 0,05 vs. rovnaký fenotyp v 20. týždni (SHR-52 vs. SHR-20; WKY-52 vs. WKY-20).
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hmotností ĽK, PK a medzikomorového septa ku hmotnosti 
tela, resp. k dĺžke tíbie sa považujú za významný ukazovateľ 
hypertrofie myokardu (12). Pri hodnotení týchto parametrov 
sme u SHR potkanov nepozorovali hypertrofiu PK. V oboch 
vekových kategóriách sme však u SHR zistili hypertrofiu 
ĽK a medzikomorového septa (tabuľka 2). Morfologické 
zmeny vznikajúce pri hypertenzii sa však uskutočňujú nielen 
v myokarde, ale aj v  iných orgánoch. Predpokladali sme, že 
zvýšenie systémového TK sa odrazí aj v poškodení iných 
orgánových systémov okrem kardiovaskulárneho systému. 
U 20- aj 52-týždňových SHR sme zistili hepatomegáliu (obrázky 
1, 2), splenomegáliu, zväčšenie semenníkov a atrofiu mozgu 
(tabuľka 3). Zistilo sa, že hypertenzia (aj bez prítomnosti 
diabetes mellitus, obezity a hyperlipidémie) je asociovaná 
s  rozvojom tzv. nealkoholovej tukovej choroby pečene (NAFLD, 
angl. non-alcoholic fatty liver disease), ktorá môže viesť až k  jej 
zlyhaniu (13). U 52-týždňových SHR, nie však u 52-týždňových 
WKY bola pri pitve makroskopicky viditeľná steatóza pečene 
(obrázok 2). Pečeň 52-týždňových SHR bola zväčšená, 
svetložltá so zaoblenými okrajmi, rezná plocha bola mastná 
na dotyk, čo sú charakteristické znaky steatózy pečene (14). 
NAFLD je v  súčasnosti považovaná za najčastejšiu chronickú 
chorobu pečene, a  je považovaná za pečeňovú manifestáciu 
najmä metabolického syndrómu (15, 16). Na základe našich 
zistení môžeme predpokladať, že SHR potkany môžu slúžiť ako 
vhodný model pre štúdium patogenézy NAFLD asociovanej 
s hypertenziou pri absencii obezity aj atrofie mozgu (17).
Záver: Dlhotrvajúca a neliečená systémová artériová 
hypertenzia vedie k  rozsiahlemu poškodeniu nielen 
kardiovaskulárneho systému, ale aj k morfologickým 
zmenám iných orgánov. Príkladom môže slúžiť steatóza 
pečene, splenomegália, zväčšené semenníky a atrofia mozgu, 
ktoré sa takto stávajú súčasťou chorôb kardiovaskulárneho 
systému u starších jedincov SHR. 

Práca vznikla za finančnej podpory grantu Slovenskej 
kardiologickej spoločnosti.
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Obrázok 2   Snímka pečene 52-týždňového Wistar-Kyoto (WKY) 
potkana (A). Makroskopicky viditeľná steatóza 52-týždňového 
spontánne hypertenzného potkana (SHR) (B).
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