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Úvod a  ciele: Po objavení výrazných vazorelaxačných 
vlastností endotelom produkovaného oxidu dusnatého (NO) 
vyvstala otázka, či porucha endogénnej produkcie NO nie 
je zodpovedná za patologické zmeny v kardiovaskulárnom 
systéme pri rôznych typoch hypertenzie. Ako vhodný model 
ľudskej esenciálnej hypertenzie boli v početných štúdiách 
zvolené spontánne hypertenzné potkany (SHR). Výsledky 
týchto štúdií ale nepriniesli jednoznačné závery: z hľadiska 
endotelovej regulácie sa u dospelých SHR preukázala tak 
inhibícia, ako aj potenciácia NO-závislej relaxácie spojená 
so zvýšenou produkciou NO cievnou stenou (1, 2). Popri 
NO aj sírovodík (H2S), ako ďalšia plynná signálna molekula, 
sa významnou mierou zapája do regulácie tonusu cievnej 
hladkej svaloviny. Podobne ako u NO, aj syntéza H2S prebieha 
v  rámci cievnej steny endogénne a  zároveň sa potvrdil jeho 
široký zásah nielen do fyziologických, ale aj do patologických 
procesov (relaxácia hladkej svaloviny, kardioprotekcia, 
hypertenzia, proliferácia). Zatiaľčo NO je primárnou 
vazorelaxačnou látkou v kardiovaskulárnom systéme, úlohu 
H2S v  regulácii vaskulárneho tonusu je veľmi ťažko definovať. 
V závislosti od podávanej koncentrácie exogénny H2S donor, 
môže vyvolať relaxáciu cievnej steny tak in vitro, ako aj in 
vivo (NaHS, > 100 μmol/l), pričom v nižších koncentráciách 
(10 – 100 μmol/l) vyvoláva vazokonstrikciu (3, 4). Naše 
predchádzajúce experimenty u mladých prehypertenzných SHR 
poukázali na to, že signálne dráhy NO a H2S a  ich vzájomná 
interakcia sú pravdepodobne súčasťou vrodenej adaptačnej 
stratégie prívodných ciev (5). U mladých SHR sme pozorovali 
neporušenú tvorbu endogénneho NO v hrudnej aorte, navyše 
NO zložka participovala na vazorelaxácii závislej od endotelu, 
ako aj na kontrole bazálneho tonusu bazálneho tonusu 
u SHR viac ako u normontenzných zvierat. Experiment ďalej 
potvrdil vyššiu senzitivitu mladých SHR na H2S donor (Na2S) 
v prospech vazorelaxácie, a  tento efekt akútna NO deficiencia 
ešte zvýraznila. Cieľom tejto štúdie bolo charakterizovať 

vazoaktívne odpovede dospelých normotenzných potkanov 
a SHR s už rozvinutou hypertenziou so špecifickým dôrazom 
na manifestáciu NO a H2S systémov v  regulácii cievnej 
hladkej svaloviny a  taktiež potvrdiť, či vyvrátiť ich podiel 
na kompenzačných mechanizmoch prívodných ciev počas 
hypertenzie. 
Súbor a metodika: Experimentálne skupiny tvorili 8 Wistar 
a 8 SHR samcov vo veku 17 – 20 týždňov. Systolický krvný 
tlak sa meral akútne neinvazívnou pletyzmografickou metódou 
na chvostovej artérii zvieraťa. Vazoaktívne odpovede hrudnej 
aorty (HA) sme zaznamenávali pomocou snímačov zmien 
izometrickej tenzie (5).
Výsledky: U  SHR sme zaznamenali signifikantne zvýšený 
systolický krvný tlak a  relatívnu hmotnosť srdca oproti 
Wistar potkanom (tabuľka 1). Kontraktilná odpoveď HA na 
exogénny noradrenalín bola u  SHR signifikantne redukovaná 
(obrázok 1). Na inhibícii tejto odpovede sa podieľal NO/
NOS systém, keďže po akútnej inhibícii endogénnej 
produkcie NO pomocou NG-nitro-L-arginín metyl esteru 
(L-NAME, 10-6 mol/l) bola kontraktilná odpoveď HA u  SHR 
porovnateľná s  normotenznou skupinou (obrázok 2). 
Výsledky potvrdili mierne zhoršenie endotelových funkcií 
u  SHR. Maximálna dosiahnutá relaxácia u  SHR bola síce 
redukovaná (obrázok 1), ale citlivosť hladkosvalových 
buniek bola vyššia na stúpajúce koncentrácie podávaného 
acetylcholínu (ACh). Inhibovaná vazorelaxačná odpoveď 
na ACh po akútnom predradení L-NAME svedčila o  tom, 
že znížená maximálna relaxácia u  SHR nebola dôsledkom 
redukovanej aktivity NO. Akútna aplikácia špecifického 
inhibítora cyklooxygenázy 2 (NS-398, 10-5 mol/l) potenciovala 
relaxačné odpovede HA u  SHR. Výsledky teda poukázali 
na to, že zhoršenie endotelovej funkcie nie je spojené 
s  poruchou endogénnej tvorby NO, ale pravdepodobne 

Tabuľka 1   Systolický tlak krvi a biometrické parametre u normo-
tenzných Wistar potkanov a u SHR

Skupina n sTK
(mmHg)

mT
(g)

mS/mT 
(mg/g)

Wistar 8 116 ± 1 366 ± 14 3,09 ± 0,19
SHR 8  179 ± 3**  299 ± 19**  3,77 ± 0,22*

sTK – systolický tlak krvi, mT – hmotnosť tela, mS – hmotnosť srdca, mS/mT – 
pomer hmotnosti srdca a tela, SHR – spontánne hypertenzné potkany. Hodnoty 
sú uvádzané ako priemer ± SEM; *p < 0,05; **p < 0,01 vs. Wistar. 

Obrázok 1   Porovnanie kontraktilných odpovedí vyvolaných sub-
maximálnou koncentráciou exogénneho noradrenalínu (10-6 mol/l) 
a  relaxačných odpovedí vyvolaných acetylcholínom (10-6 mol/l) 
u hrudnej aorty normotenzných (Wistar) a spontánne hypertenz-
ných potkanov (SHR)
*p < 0,05 vs. Wistar. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM.

Obrázok 1 Porovnanie kontraktilných odpovedí vyvolaných submaximálnou koncentráciou 
exogénneho noradrenalínu (10-6 mol/l) a relaxačných odpovedí vyvolaných acetylcholínom 
(10-6 mol/l) u hrudnej aorty normotenzných (Wistar) a spontánne hypertenzných potkanov 
(SHR) 

 
*p < 0,05 vs Wistar. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM  

 

 

 

 
 
Obrázok 2 Noradrenalínom-indukované kontraktilné odpovede u SHR pred  (SHR (-LN)) 
a po (SHR (+LN6)) akútnom predradení inhibítora NO-syntázy - L-NAME (10-6 mol/l). 
Wistar (-LN) – noradrenalínom-indukované kontraktilné odpovede u normontezných Wistar 
potkanov 
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účinkom vazokonstriktorických prostanoidov produkovaných 
cyklooxygenázou 2. 
Ďalšie výsledky potvrdili duálny vazoaktívny efekt H2S 
donora (Na2S) u oboch kmeňov. Nižšie koncentrácie 
Na2S (20, 40, 80 μmol/l) indukovali kontraktilnú odpoveď 
a vyššie koncentrácie (100, 200, 400 μmol/l) vazorelaxačnú. 
U SHR vazorelaxačne pôsobiace dávky Na2S vyvolali väčšiu 
maximálnu odpoveď oproti kontrolnej skupine (obrázok 3). 
Akútna NO deficiencia po predradení L-NAME (10-6 mol/l) 
posunula reakciu hladkých svalových buniek na exogénny Na2S 
v prospech vazorelaxačných odpovedí u SHR vo významnejšej 
miere ako u Wistar. Na základe týchto výsledkov sa môžeme 
domnievať, že v prípade nedostatku endogénneho NO, H2S 
systém môže slúžiť ako záložný mechanizmus na zabezpečenie 
relaxačných schopností veľkých prívodných ciev a  zdá sa, že 
u SHR tento mechanizmus zohráva významnejšiu úlohu ako 
u Wistar potkanov.
Záver: Výsledky potvrdili, že kardiovaskulárny systém 
dospelých SHR na úrovni prívodných ciev disponuje 
adaptačno-kompenzačnými mechanizmami pôsobiacimi 
proti patologicky zvýšenému tlaku krvi, pričom kľúčovú 
úlohu v  regulácii týchto mechanizmov hrá endogénny NO 
systém a  jeho interakcia s H2S systémom.

Práca bola podporená grantmi VEGA 2/0074/14, APVV-15-
0565, APVV-15-0371 a grantom Slovenskej kardiologickej 
spoločnosti.
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*p < 0,05; **p < 0,01 vs. SHR. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM  

 
 
Obrázok 3 Duálny vazoaktívny efekt Na2S na noradrenalínom (NA; 10-6 mol/l) 
prekonrtahovanej hrudnej aorte u Wistar potkanov (n = 8) a SHR (n = 8) 

 
*p < 0,05 vs. Wistar. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM  

Obrázok 2   Noradrenalínom-indukované kontraktilné odpovede 
u SHR pred (SHR (-LN)) a po (SHR (+LN)) akútnom predradení 
inhibítora NO-syntázy - L-NAME (10-6 mol/l). Wistar (-LN) – no-
radrenalínom-indukované kontraktilné odpovede u normontenz-
ných Wistar potkanov
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Obrázok 3   Duálny vazoaktívny efekt Na2S na noradrenalínom 
(NA; 10-6 mol/l) prekontrahovanej hrudnej aorte u Wistar potkanov 
(n = 8) a SHR (n = 8) 
*p < 0,05 vs. Wistar. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM.

 
*p < 0,05; **p < 0,01 vs. SHR. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM  

 
 
Obrázok 3 Duálny vazoaktívny efekt Na2S na noradrenalínom (NA; 10-6 mol/l) 
prekonrtahovanej hrudnej aorte u Wistar potkanov (n = 8) a SHR (n = 8) 

 
*p < 0,05 vs. Wistar. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM  


