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Nedostatok oxidu dusnatého (NO) sa vyskytuje u  ľudí a  zvierat 
s hypertenziou a  chronickým ochorením obličiek (CHOO). 
L-NAME indukuje renálnu dysfunkciu a glomerulárne 
poškodenie u mladých spontánne hypertenzných potkanov 
(SHR), ktorá reprezentuje model detského CHOO. 
Vývoj hypertenzie je často spojený so zvýšenou prítomnosťou 
oxidačného stresu. Reaktívne formy kyslíka (RFK) zohrávajú 
dôležitú úlohu signálnych molekúl, avšak pri nadmierne 
zvýšenej hladine môžu spôsobovať negatívny vplyv na 
organizmus. U zvýšených hladín RFK dochádza k výraznej 
reakcii superoxidu s oxidom dusnatým a k produkcii vysoko 
reaktívneho radikálu – peroxynitritu. Peroxinitrit spôsobuje 
oxidačné poškodenie aminokyseliny tyrozínu, ktorý je 
konvertovaný na 3-nitrotyrozín (3-NT). Rastúci oxidačný stres 
v organizme môže byť spôsobený nedostatočnou hladinou 
antioxidačného obranného systému. Superoxidové dismutázy 
(SOD) sú najdôležitejšie enzýmové antioxidanty, ktoré 
predstavujú prvú obrannú líniu antioxidantov. Podieľajú sa na 
premene – dismutácii superoxidu na peroxid vodíka a  existujú 
v  troch izoformách: cytosolickej (Cu/Zn-SOD, SOD1), 
mitochondriálnej (Mn-SOD, SOD2) a  extracelulárnej (ecSOD, 
SOD3). Napriek mnohým experimentálnym štúdiám je redoxný 
stav a  antioxidačná odpoveď počas týchto ochorení stále 
predmetom nových štúdií. Analýza aktivity antioxidačných 
enzýmov v  reakcii na inhibíciu oxidu dusnatého a pridružené 
oxidačné poškodenie v modeli L-NAME/SHR je preto veľmi 
dôležitá pre pochopenie patogenézy týchto ochorení. Cieľom 
našej štúdie bolo určiť zmeny redoxného stavu: oxidačného 
poškodenia a  antioxidačnej odpovede mladých SHR v  renálnej 

kôre a v plazme počas chronickej NOS inhibície metylesterom 
NG-nitro-L-arginínu (L-NAME) a    7-nitroindazolu (7 –NI).
Metódy: Mladým SHR (4 týždne) bol podávaný špecifický 
inhibítor neuronálnej NOS (nNOS)- 7-NI (SHR + 7NI; 10 mg/
kg/day), nešpecifický inhibítor NOS – L-NAME (SHR + 
L-NAME; 50 mg/kg/day) alebo pitná voda (SHR, Kontrola) 
počas 6 (7-NI) a 4 (L-NAME) týždňov. Systolický tlak krvi 
bol meraný neinvazívne pletyzmograficky. Aktivita NOS bola 
detegovaná konverziou [3H]-L-arginínu na [3H]-L-citrulín. 
Expresia proteínov izoforiem SOD, 3-nitrotyrozínu (3-NT) 
a GAPDH (“housekeeping” proteín) bola stanovená Western 
blot metódou. Prostredníctvom biochemického analyzátora 
boli detegované reaktívne metabolity kyslíka (ROM, “reactive 
oxygen metabolites”) a  redoxný stav (TTL, “total thiols”; GSH, 
“total glutathione”) v plazme.
Výsledky: V našom experimente sme pozorovali, že systolický 
tlak krvi (tabuľka 1), ako aj pomer hmotnosti obličky/
hmotnosť tela bol ovplyvnený iba po podávaní L-NAME. 
Viaceré štúdie ukazujú, že chronické podávanie 7-NI nemení 
artériový tlak krvi u SHR a  chronické podávanie L-NAME 
SHR má za následok nepretržité zvyšovanie krvného 
tlaku, ktoré môže končiť smrťou. SHR/L-NAME model je 
používaný na skúmanie CHOO a  indukovaný u mladých 
SHR je  spájaný s patofyziologickými zmenami, ako napr. 
glomeruloskleróza a nefroskleróza, ktoré sú typické pre starších 
jedincov SHR. Podávanie 7-NI nevyvolalo zmeny v pomere 
pravej alebo ľavej obličky/hmotnosť tela. Tieto výsledky sú 
v  súlade s  experimentálnymi štúdiami Huang a kol. (1), 
ktoré ukazujú, že 7-NI nemenil veľkosť obličky, avšak bola 
narušená renálna funkcia indikujúc významnú renoprotektívnu 
úlohu nNOS v obličke. Na druhej strane, po L-NAME bol 
pomer pravej alebo ľavej obličky/hmotnosť tela významne 
zvýšený (obrázok 1). Simonet a kol. (2) pozorovali významne 
zvýšený pomer obličky/hmotnosť tela u dospelých SHR 
v porovnaní s Wistar Kyoto potkanmi (WKY) po 2 týždňoch 
podávania L-NAME. Chronické podávanie inhibítorov NOS 
(L-NAME alebo 7-NI) znižovalo aktivitu NOS u oboch skupín 

Tabuľka 1   Systolický tlaku krvi u mladých SHR po podávaní 7-NI 
a L-NAME

Dĺžka podávania
SHR SHR+7NI SHR+L-NAME 

(mmHg)(mmHg) (mmHg)
1 113,43 ± 6,2 112,75 ± 7,5 106,62 ± 5,6*#
2 129,66 ± 9,5 129,42 ± 9,0 135,19 ± 12,0
3 137,78 ±5,6 137,18 ± 4,8 150,62 ± 7,6***###
4 154,38 ± 12,5 152,53 ± 11,4 152,12 ± 8,9
5 163,76 ± 7,9 165,18 ± 5,5 -------------------
6 171,42 ± 5,9 169,37 ± 8,5 -------------------

Dáta reprezentujú priemer ± STDEV,* p < 0,05 a ***p < 0,001 pre SHR + L-
-NAME vs. SHR; #p < 0,05 a ### p < 0,001 pre SHR + 7NI vs. SHR +L-NAME. 
7-NI, 7-nitroindazol; L-NAME,NG-nitro-L-arginín-metyl ester
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v obličke (obrázok 2). Naše výsledky potvrdili inhibičný 
účinok oboch inhibítorov na aktivitu NOS. Pozorovali 
sme oxidačné poškodenie iba po 7-NI, kde espresia 3-NT 
(tabuľka 2) bola zvýšená. 7-NI špecificky blokuje nNOS, 
ktorá je vo veľkej miere exprimovaná v bunkách macula 
densa. nNOS kompenzuje primárne vazokonstrikčné účinky 
tubuloglomerulárnej spätnej väzby (TSV) na aferentné arterioly 
produkciou NO, čím redukuje ďalšiu reabsorpciu NaCl (3). 
U SHR je táto spätná väzba nadmerne reaktívna a podieľa 
sa na hypertenzii (4). Počas tohto stavu bolo pozorované 
tiež dvojnásobné zvýšenie expresie nitrotyrozínu v porovnaní 
s WKY (5). Nadmerná reaktivita TSV sa pripisuje zníženému 
pôsobeniu NO počas tlmenia vazokonstrikčnej odpovede. 
Nedostatočný účinok NO môže byť vyvolaný zníženou 
produkciou NO alebo jeho inaktiváciou prostredníctvom 
sueproxidu, ktorý je produkovaný v obličke (5). Naše výsledky 

ukazujú, že inhibícia nNOS vedie k  zníženej produkcii NO 
v obličke, ktorá sa môže podieľať na zvýšenej reaktivite TSV 
a hypertenzii. Zvýšená expresia 3-NT naznačuje zvýšenú 
produkciu superoxidu a  inaktiváciu NO týmto radikálom. 
Antioxidačná odpoveď bola zvýšená po oboch inhibítoroch 
v kôre obličky. 7-NI zvyšoval SOD3 (tabuľka 2), ktorá 
korelovala s  expresiou 3-NT. Podávanie L-NAME viedlo 
k  zvýšeniu SOD2 (tabuľka 2). SOD1 nebola zmenená žiadnym 
z podávaných inhibítorov. Stimulovaná expresia SOD po 7-NI 
alebo L-NAME môže byť dôsledkom zvýšeného oxidačného 
stresu (5, 6). Na záver sme pozorovali v plazme významne 
nižšie oxidačného poškodenie (ROM/TTL) v porovnaní 
s  SHR+L-NAME skupinou.
Záver: Naše výsledky ukázali, že chronické podávanie 
exogénnych inhibítorov NOS má rozdielny účinok na 
oxidačné poškodenie v obličke, ale podobné účinky 
na aktivitu NOS (inhibičné) a antioxidačnú odpoveď 
(stimulačné) v obličke u mladých SHR.
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Obrázok 2 Aktivita NOS v obličke mladých SHR po podávaní 7-NI a L-NAME 

 

Dáta reprezentujú priemer ± STDEV, ** p < 0,01 pre SHR + L-NAME alebo SHR + 7NI vs. SHR. 7-
NI, 7-nitroindazol; L-NAME,NG-nitro-L-arginín-metyl ester; NOS, syntáza oxidu dusnatého 

Obrázok 2   Aktivita NOS v  obličke mladých SHR po podávaní 
7-NI a L-NAME
Dáta reprezentujú priemer ± STDEV, ** p  < 0,01 pre SHR + L-NAME 
alebo SHR + 7NI vs. SHR. 7-NI, 7-nitroindazol; L-NAME,NG-nitro-L-ar-
ginín-metyl ester; NOS, syntáza oxidu dusnatého

Tabuľka 2   Expresia izoforiem SOD a 3-NT normalizovaná na GA-
PDH v obličke mladých SHR po podávaní 7-NI a L-NAME

Expresia proteínov
(optická hustota x106)

SHR
± STDEV

SHR +7NI
± STDEV

SHR +L-NAME
± STDEV

SOD1/GAPDH 2,74 ± 0,4 3,47 ± 1 3,06 ± 0,9
SOD2/GAPDH 1,74 ± 0,2 1,89 ± 0,3 3,14 ± 1,1**##
SOD3/GAPDH 1,41 ± 0,4 1,94 ± 0,4* 1,91 ± 0,7
NT-3/GAPDH 2,27 ± 0,4 3,44 ± 0,9* 2,98 ± 0,8

Dáta reprezentujú prieme r ± STDEV, ,*p < 0,05 pre SHR + 7-NI vs. SHR; ,** 
p < 0,01 pre SHR + L-NAME vs. SHR; ## p < 0,01 pre SHR + 7-NI vs. SHR + 
L-NAME. 7-NI, 7-nitroindazol; GAPDH, Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogená-
za; L-NAME, NG-nitro-L-arginín-metyl ester; SOD (1-3), superoxid dizmutáza 
(1-3), 3-NT, 3- nitrotyrozín 


