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Úvod a  ciele: Kvercetín je prírodný polyfenol patriaci do 
podskupiny flavonoidov. Hlavnými zdrojmi kvercetínu sú 
rôzne druhy zeleniny a ovocia, napríklad je hojne zastúpený 
v  jablkových šupkách či v  cibuli. Boli preukázané mnohé 
blahodarné účinky kvercetínu na ľudské zdravie, v  súvislosti 
s kardiovaskulárnym systémom sú to najmä jeho účinky na 
krvný tlak, kde bol preukázaný jeho antihypertenzný účinok 
(1). Je tiež známe, že kvercetín vykazuje antioxidačné (2), 
protizápalové (3) a  antitrombotické účinky (4). Bol tiež 
preukázaný jeho ochranný vplyv na rôzne orgány vystavené 
ischemickému poškodeniu, napríklad na obličky (5), pečeň 
(6) či mozog (7). Cieľom našej práce bolo preskúmať 
účinky kvercetínu na funkciu sŕdc vystavených ischemicko-
reperfúznemu (I/R) poškodeniu a porovnať účinky kvercetínu 
na toto poškodenie pri jeho akútnom a  chronickom podávaní.
Metodika: V experimente sme použili 12-týždňové potkany 
kmeňa Wistar, ktoré boli pred vyňatím sŕdc anestetizované 
(Tiopental 50 mg/kg i.p.) a heparinizované (500 IU). Izolované 
srdcia boli perfundované metódou podľa Langendorffa 
a vystavené 30-minútovej globálnej ischémii a následnej 
40-minútovej reperfúzii (I/R). Pre zistenie účinku akútneho 
podania kvercetínu boli srdcia rozdelené do dvoch 
experimentálnych skupín: 1. Skupina sŕdc podstupujúcich 
I/R bez ovplyvnenia. 2.  Skupina sŕdc podstupujúcich I/R 
s  aplikovaným kvercetínom. Kvercetín bol podávaný priamo 
v perfúznom roztoku v koncentrácii 15 µmol/l, a  srdcia ním 
boli perfundované počas 15 minút tesne pred I/R. Pre zistenie 
účinku chronickej aplikácie kvercetínu na I/R poškodenie 
srdca sa použili rovnaké potkany ako pri akútnom podaní 
rozdelené do dvoch experimentálnych skupín: 1.  Skupina 
potkanov podstupujúcich I/R bez ovplyvnenia. 2. Skupina 
potkanov podstupujúcich I/R po tom, ako im bol in vivo 
aplikovaný kvercetín perorálne v dávke 20 mg/kg/deň počas 
6 týždňov. Po ukončení aplikácie kvercetínu boli izolované 

srdcia potkanov oboch skupín vystavené rovnakému protokolu 
I/R ako pri akútnom podaní. Ako výstupy nášho experimentu 
sa zaznamenávali funkčné parametre sŕdc počas reperfúzie, 
konkrétne systolický a  end-diastolický tlak, LVDP (tlak 
vyvinutý ľavou komorou, systolicko-diastolický rozdiel), 
ako aj parametre kontraktility +(dP/dt)max a –(dP/dt)max ako 
ukazovatele maximálneho nárastu, resp. poklesu tlaku v  ľavej 
komore. 
Výsledky: Kvercetín pri jeho akútnom podaní signifikantne 
zlepšoval postischemickú obnovu funkčných parametrov 
sŕdc, konkrétne parametrov LVDP, +(dP/dt)max a –(dP/dt)max 
(tabuľka 1). Podobné výsledky boli pozorované pri akútnom 
podaní kvercetínu srdciam potkanov aj v prípade 60-minútovej 
ischémie pri súčasnom umiestnení sŕdc v kardioplegickom 
roztoku (8), ako aj keď bol kvercetín podávaný po ischémii, 
teda počas postischemickej reperfúzie v  rovnakom modeli I/R 
ako v našej súčasnej práci (9). Výsledky našej súčasnej práce 

Tabuľka 1   Postischemická obnova funkčných parametrov sŕdc po akútnej aplikácii kvercetínu. Sledované parametre sú vyjadrené ako 
percentuálny podiel ich hodnoty voči ich bazálnym hodnotám pred ischémiou

Skupina n LVDP (%) +(dP/dt)max (%) −(dP/dt)max (%)
Kontrola-akútna 6 17,93 ± 3,78 15,22 ± 3,2 22,3 ± 3,15
Kvercetín-akútne podanie 6 39,37 ± 6,86* 30,93 ± 5,4* 41,88 ± 7,26*
Kontrola-chronická 6  21,1 ± 2,97 18,87 ± 2,26 17 ± 2,12
Kvercetín-chronické podanie 6 33,42 ± 3,78* 27,98 ± 3,74 28,7 ± 3,97*

LVDP – tlak vyvinutý ľavou komorou (systolicko-diastolický rozdiel), +(dP/dt)max – maximálny nárast tlaku v ĽK, – (dP/dt)max – maximálny pokles tlaku v ĽK. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ±SEM. *p < 0,05 voči zodpovedajúcej kontrole

 
Obrázok 1 Nárast end-diastolického tlaku v ľavej komore srdca počas reperfúzie 
 
 

 

 

A-K – akútna kontrola; CH-K – chronická kontrola; A-KV – akútne podanie kvercetínu; CH-
KV – chronická aplikácia kvercetínu; S – stabilizácia; R10 – R40 – minúta reperfúzie. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. *p < 0,05 voči zodpovedajúcej kontrole 
 

Obrázok 1   Nárast end-diastolického tlaku v  ľavej komore srdca 
počas reperfúzie
A-K – akútna kontrola; CH-K – chronická kontrola; A-KV – akútne poda-
nie kvercetínu; CH-KV – chronická aplikácia kvercetínu; S – stabilizácia; 
R10 – R40 – minúta reperfúzie. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. 
*p < 0,05 voči zodpovedajúcej kontrole
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tiež ukázali, že akútne podanie kvercetínu dokázalo čiastočne, 
avšak signifikantne, inhibovať nárast end-diastolického tlaku 
počas reperfúzie, a  tým zmierniť diastolickú dysfunkciu sŕdc 
(obrázok 1). Zistili sme tiež, že kvercetín pri jeho chronickej 
aplikácii vedie k  signifikantnému zlepšeniu postischemickej 
obnovy funkčných parametrov sŕdc, podobne ako v prípade 
akútneho podania (tabuľka 1). Pozorovali sme zlepšenú 
obnovu LVDP a –(dP/dt)max, ako aj tendenciu zlepšenej 
obnovy +(dP/dt)max v 40. minúte reperfúzie. Naše výsledky 
sú v  súlade so zisteniami Ikizlera et al. (8), ako aj s našimi 
predchádzajúcimi zisteniami u  juvenilných potkanov (10), ako 
aj u potkanov súčasne liečených doxorubicínom (11, 12). Na 
rozdiel od akútneho podania, chronická aplikácia kvercetínu 
neviedla k  redukcii nárastu end-diastolického tlaku v  ľavej 
komore sŕdc počas reperfúzie (obrázok 1). Tieto rozdiely 
naznačujú na možné zapojenie rozdielnych mechanizmov 
kardioprotektívneho pôsobenia kvercetínu pri akútnom 
a  chronickom podaní, pričom môžu vyplývať z  faktu, že pri 
perorálnej in vivo chronickej aplikácii kvercetín prechádza 
tráviacim traktom, a v  skutočnosti sú účinnými látkami jeho 
metabolity s možnými rozdielnymi mechanizmami účinku ako 
samotný kvercetín (13).
Záver: Získané výsledky ukázali, že tak akútne, ako aj 
chronické podanie kvercetínu dokáže zmierniť negatívne 
dopady dlhodobej ischémie na srdce, pričom vedie 
k zlepšeniu postischemickej obnovy funkcie srdca. Najmä 
výsledky chronického podávania naznačujú, že kvercetín 
by mohol mať klinicky aplikovateľný význam v prevencii 
ischemickej choroby srdca a  tiež zmierňovať následky 
akútneho infarktu myokardu. 

Práca bola podporená grantmi VEGA 2/0061/16, 2/0108/15 
a APVV-0348-12.
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