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Dlhodobo znížená produkcia oxidu dusnatého v  dôsledku 
inhibície endotelovej NO-syntázy má za následok zvýšenie 
krvného tlaku sprevádzaného zmenami v  štruktúre 
a  funkcii kardiovaskulárneho systemu. Vyvolané zmeny sa 
v  podstatných rysoch zhodujú so zmenami zistenými pri 
dlhodobej spontánnej hypertenzii. Táto podobnosť navodila 
myšlienku, že NO deficiencia (z rôznych dôvodov) by 
mohla byť príčinou vzniku spontánnej hypertenzie, alebo 
aspoň jednou z  hlavných príčin. V  práci sme sa venovali 
predovšetkým porovnaniu zmien v  štruktúre a  čiastočne 
funkcii veľkých prívodných artérií u  normotenzných Wistar 
potkanov, NO-deficitných a  spontánne hypertenzných 
potkanov (SHR). Pre morfologické sledovania boli zmeny 
v  cievnej stene hodnotené po predchádzajúcej tlakovej fixácii, 
ktorá umožnila zachovanie lúmenu cievy zodpovedajúcemu 
príslušnému tlaku krvi. 
V nasledujúcom stručnom prehľade uvádzame výsledky tých 
našich experimentov, v ktorých sme ovplyvňovali dráhu pre 
tvorbu NO v  jednotlivých jej kľúčových bodoch.

Dlhodobé podávanie L-arginínu SHR
Zmyslom experimentu bolo zistiť, či dlhodobé podávanie 
L-arginínu, ktorý je fyziologický substrát pre tvorbu 
NO zníži tlak krvi, hypertrofiu srdca a  predovšetkým, 
či pozitívne ovplyvní štrukturálne zmeny v  koronárnej 
a  karotickej artérii SHR. Zistili sme, že 6-týždňové 
podávanie L-arginínu SHR v  dávke 300 mg/kg/deň 
neovplyvnilo hypertrofiu srdca a  geometriu oboch artérií 
(hrúbku cievnej steny, plochu cievnej steny na priečnom 
reze, vnútorný diameter, a  pomer hrúbky cievnej steny 
k  vnútornému diametru). 

**p < 0,01 vs. 
Wistar

Tlak krvi 
(mmHg)

Hmotnosť 
srdca/tela

Karotická a. 
CSA (µm2) 

x 103

Koronárna a.
CSA (µm2) 

x 103

Wistar 133 ± 1,2 2,26 ± 0,055 73,3 ± 3,62 11,2 ±0,92
SHR 217 ± 2,8* 3,94 ± 0,066* 150,1 ± 5,76* 21,9 ± 1,34*
SHR+L-arginín 210 ± 5,7* 4,35 ± 0,032* 131,4 ± 5,78* 22,2 ± 4,35*

Hodnoty sú ± S.E.M. *p < 0,01 vs. Wistar 

Zo  zistených dát predpokladáme, že nedostatok L-arginínu 
v  tele SHR nie je príčinou (aspoň nie hlavnou) vzniku 
patologických zmien v  kardiovaskulárnom systéme SHR (1). 

Dlhodobé podávanie donorov NO normotenzným  
potkanom a SHR
Cieľom experimentu bolo zistiť, či dlhodobé podávanie donorov 
NO, pentaerythrityl tetranitrátu (PETN) a molsidomínu, 
zabráni vzniku patologických zmien v kardiovaskulárnom 
systéme NO-deficitných potkanov a SHR. Wistar potkanom 
sme podávali inhibítor NO- syntázy N-G-nitro-L-arginín 
metyl ester (L-NAME) (50 mg/kg, p.o.) a NO donory PETN 
(200 mg/kg/deň, p.o.) a molsidomín (100 mg/kg/deň, p.o.). 
L-NAME sme podávali tak samostatne, ako aj spoločne s NO 
donorom. Zistili sme, že L-NAME vyvolal u normotenzných 
Wistar potkanov hypertrofiu steny hrudnej aorty, karotickej 
a koronárnej artérie (zhrubnutie cievnej steny a nárast plochy 
cievnej steny na priečnom reze) a  spoločné podávanie L-NAME 
s NO donorom signifikantne zmenšilo hypertrofiu steny (2). Na 
druhej strane, rovnaká doba podávania (od 10. do 16. týždňa 
veku zvierat) a zhodná koncentrácia NO donorov ako u Wistar 
potkanov však nevyvolala u SHR žiadne benefičné zmeny 
v  štruktúre cievnej steny v prívodných artériách.
 

Tlak krvi 
(mmHg)

Hmotnosť 
srdca/tela

Hrudná 
aorta

CSA (µm2) 

x 103

Karotická 
a. CSA 

(µm2) x 103

Koronárna 
a. CSA 

(µm2) x 103

Wistar 127 ± 1,4 3,13 ± 0,03 332 ± 12 60 ± 3,10 7,8 ± 0,80
+L-NAME 172 ± 1,7* 2,88 ± 0,13 480 ± 10* 94 ± 4,04* 16,0 ± 1,32*
+ PETN 163 ± 0,9*° 3,18 ± 0,23 454 ± 12* 63 ± 2,65° 12,3 ±1,65
SHR 214 ± 7,3* 4,91 ± 0,18* 424 ± 17* 110 ± 8,20* 21,7 ± 2,40*
SHR+Mols 224 ± 5,1* 3,77 ± 0,08*+ 386 ± 12* 96 ± 2,80* 20,0 ± 2,80*
SHR+PETN 220 ± 2,5* 4,45 ± 0,03*x 427 ± 12* 110 ± 2,80* 19,4 ± 1,30*

Hodnoty sú ± S.E.M.*p < 0,01, vs. Wistar,° p < 0,01 vs. L-NAME, +p < 0,01 vs. 
SHR, x p < 0,01 vs. SHR + Mols

Výsledky naznačujú, že dlhodobé podávanie NO-donorov, 
resp. zvyšovanie hladiny NO nemá preventívny účinok 
na vznik patologických zmien v  kardiovaskulárnom 
systéme SHR. Predpokladáme teda, že  NO-deficiencia 
nie je pravdepodobne priamou príčinou týchto zmien (čo 
nevylučuje podiel NO na týchto zmenách, napr. väzbou NO 
na kyslíkové radikály) (2).

Dlhodobé podávanie sildenafil citrátu SHR
Sildenafil citrát je inhibítor fosfodiesterázy-5 (PDE-5), ktorá 
inhibuje tvorbu guanozínn monofosfátu (GMP). Inhibíciou 
PDE-5 dochádza k  zvýšeniu cyklického GMP (cGMP), 
kľúčového enzýmu pre vazorelaxáciu. Cieľom experimentu 
bolo zistiť, či zvýšená hladina cGMP vyvolá zväčšenú relaxáciu 
ciev a  tým zníženie tlaku krvi a predíde vzniku zmien v  stene 
karotickej a koronárnej artérie u SHR. Od 4. (prehypertenzné 
obdobie) do 9. týždňa veku sme podávali SHR samostatne 
a  spoločne PETN (100 mg/kg/deň) a  sildenafil (10 mg/kg/deň). 
Zistili sme, že podávanie PETN a  sildenafilu tak samostatne, 
ako aj spoločne nemalo benefičný účinok na zvýšený krvný 
tlak, vyvolalo zmenšenie hypertrofie srdca (pri nezmenenom 
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tlaku krvi to ale pravdepodobne nie je benefičný účinok) 
a neovplyvnilo trofiku steny sledovaných artérií. 

Tlak krvi 
(mmHg)

Hmotnosť 
srdca/tela

Karotická a. 
CSA (µm 2) 

x 103

Koronárna a. 
C S A  ( µ m 2 ) 
x 103

Wistar 107 ± 1,0 4,60 ± 0,14 64,80 ± 2,27 7,11 ± 0,48
SHR 154 ± 1,4* 5,8 ± 0,08* 79,06 ± 1,46* 9,85 ± 0,39*

SHR + PETN 156 ± 5,0* 4,80 ± 0,14+ 84,64 ± 2,24*+ 12,85 ± 0,98*+

SHR +Sildenafil 145 ± 7,5 4,37 ± 0,25+ 96,34 ± 3,44*+ 10,50 ± 0,94*

SHR+PETN+Sild 162 ± 6,6 4,43 ± 0,20+ 94,95 ± 3,57*+ 12,09 ± 0,83*+

Hodnoty sú ± S.E.M.*p < 0,01, vs. Wistar,+ p < 0,01 vs. SHR

Dáta naznačujú, že podávanie NO-donorov (PETN) 
a  sildenafilu tak individuálne, ako aj  spoločne od 
prehypertenzného štádia signifikantne nezmenšuje patologické 
zmeny v geometrii koronárnej a karotickej artérie u SHR (3). 
Záver: Na základe získaných výsledkov predpokladáme, že tieto 
dva typy hypertenzií - NO-deficitná a  spontánna hypertenzia, 
napriek mnohým podobnostiam, majú odlišnú príčinu vzniku. 
Domnievame sa, že patologické zmeny v kardiovaskulárnom 
systéme u SHR na rozdiel od NO-deficitnej hypertenzie 

nie sú vyvolané chronickým nedostatkom oxidu dusnatého 
a  jeho zvyšovanie v  cirkulácii podávaním NO donorov nevedie 
k prevencii vzniku štrukturálnych zmien v  stene veľkých 
prívodných artérií tak mladých, ako aj dospelých SHR.
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