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Úvod a  ciele: Rytmus krvného tlaku má charakteristickú 
cirkadiánnu štruktúru, ktorá je podmienená komplexným 
systémom endogénnych faktorov. Jeho kľúčovým komponentom 
je transkripčný faktor BMAL1 (Arnt-like protein-1), ktorý hrá 
zároveň dôležitú úlohu v  regulácii tlaku krvi, exprimuje sa 
v  tkanivách orgánov kardiovaskulárneho systému a má vplyv 
aj na rozvoj hypertenzie a hypertrofie srdca (1, 2). Rovnako 
Period (PER)2, ktorý je spätnoväzobným regulátorom expresie 
Bmal1, hrá dôležitú úlohu vo fyziológii a patofyziológii 
kardiovaskulárneho systému (3, 4). V modeli SHR sú 
abnormality v expresii hodinových génov Bmal1 a Per2 
charakteristické najmä pre hypertrofovanú ľavú komoru (5).
Podávanie farmakologickej liečby v  správnom čase môže 
mať vplyv na účinnosť liečby, doteraz publikované údaje 
o kombinovanej liečbe sú však protichodné (6). Cieľom 
štúdie bolo identifikovať vplyv terapie (kombinácia valsartanu 

a  amlodipínu) na mRNA hladiny génov cirkadiánneho 
oscilátora (Bmal1 a Per2) v  závislosti od času podania, t. j. 
ráno alebo večer.
Súbor a metodika: Experimenty sme vykonali na spontánne 
hypertenzných potkanoch (SHR, ÚEFT SAV, Dobrá Voda), 
samcoch v počiatočnom veku 8 – 10 týždňov. Experimenty 
boli schválené Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom 
SR a Etickou komisiou Farmaceutickej fakulty UK. Zvieratám 
bol jedenkrát denne aplikovaný valsartan v  dávke 10 mg/
kg a  amlodipín v dávke 4 mg/kg (Val+Aml; Novartis, Írsko) 
ráno (7:00 – 8:00), resp. večer (19:00 – 20:00) v  suspenzii 
perorálne počas 6 týždňov. Kontrolám bolo podávané placebo. 
Na konci experimentu sme u bdelých zvierat zmerali metódou 
tail cuff na chvostoch arteriálny systolický tlak krvi (sTK) 
a  tepovú frekvenciu (TF). mRNA expresiu génov Bmal1 a Per 
sme stanovili metódou RT-PCR. Relatívna expresia RT-
PCR reakcie bola analyzovaná 2-ΔΔCT metódou. Výsledky 
boli normalizované na expresiu endogénnych referenčných 
génov B2m a Hprt1. Rozdiely medzi jednotlivými skupinami 
zvierat boli hodnotené pomocou neparametrického Kruskal-
Wallis testu. Hodnoty p < 0,05 boli považované za štatisticky 
signifikantné. 
Výsledky a diskusia: Antihypertenzívna terapia celkovo (t. j. bez 
ohľadu na čas podania) znížila hodnoty sTK, TF aj relatívnej 
hmotnosti ľavej komory (tabuľka 1). Pri porovnaní účinkov 
rannej a večernej terapie sme nezaznamenali rozdiely medzi 
skupinami v  žiadnom zo sledovaných parametrov, t. j. ranná aj 
večerná terapia rovnako účinne znižovali sTK (tabuľka 2).
Zaznamenali sme rytmickú povahu mRNA expresie 
hodinových génov Bmal1 a Per2 – nárast Bmal1 bol prítomný 
ráno a pokles večer, expresia Per2 prebiehala v  antifáze 
k  rytmu Bmal1 (tabuľka 3). Tieto nálezy sú v  súlade so 
všeobecnými poznatkami o molekulárnom mechanizme 
vzájomnej kontroly expresie týchto dvoch cirkadiánnych génov 
a  sú aj v  súlade s nálezmi iných autorov u SHR (7, 8).

Tabuľka 1   Charakteristiky experimentálnych skupín po liečbe 
kombináciou antihypertenzív (Val+Aml), resp. kontrol (Kon)

Kontroly (n = 26) Valsartan + Amlodipín (n = 28)
MĽK/HT (g/kg) 3,34 ± 0,25 3,21 ± 0,25*
sTK (mmHg) 224,4 ± 15,5 180,4 ± 18,9*
TF (ú/min) 449,7 ± 32,7 422,5 ± 28,3*

MĽK/HT – hmotnosť ľavej komory/hmotnosť tela, sTK – systolický tlak krvi, 
TF – tepová frekvencia, priemer ± SD, *P < 0,05 oproti kontrolám

Tabuľka 2   Charakteristiky experimentálnych skupín podľa času aplikácie liečby u potkanov liečených kombináciou antihypertenzív 
(Val+Aml), resp. u kontrol (Kon)

Ráno Večer

Kon (n = 12) Val + Aml (n = 14) Kon (n = 14) Val + Aml (n = 14)
MĽK/HT (g/kg) 3,32 ± 0,22 3,18 ± 0,25 3,36 ± 0,27 3,25 ± 0,25
sTK (mmHg) 229,5 ± 9,7 183,1 ± 16,7* 218,9 ± 19,0 177,8 ± 21,1*
TF (ú/min) 447,1 ± 39,6 423,0 ± 32,1 452,7 ± 24,9 422,1 ± 2,1*

MĽK/HT – hmotnosť ľavej komory/hmotnosť tela, sTK – systolický tlak krvi, TF – tepová frekvencia, priemer ±SD, *P < 0,05 oproti korešpondujúcim kontrolám.

Tabuľka 3   Relatívne mRNA expresie hodinových génov Bmal1 a Per2 v tkanivách ľavých komôr u potkanov po liečbe kombináciou anti-
hypertenzív (Val + Aml), resp. kontrol (Kon)

Ráno Večer

Kon (n = 12) Val + Aml (n = 14) Kon (n = 14) Val + Aml (n = 14)
Bmal1 1,00 ± 0,05 1,11 ± 0,06 0,29 ± 0,02# 0,12 ± 0,01*#
 Per2 1,00 ± 0,09 0,93 ± 0,06 1,74 ± 0,10# 2,87 ± 0,28*#

Priemer ± SD, *P < 0,05 oproti zodpovedajúcim kontrolám, # P < 0,05 oproti ranným kontrolám
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Hoci nebol rozdiel v klinických ukazovateľoch efektu 
terapie (tlak krvi, masa srdca), zaznamenali sme odlišný 
vplyv ranného a večerného dávkovania na expresiu Bmal1 
a Per2 (tabuľka 3). Kým raná liečba nemala žiadny vplyv, 
večerná liečba signifikantne zvýraznila pokles expresie 
Bmal1 a  aj nárast expresie Per2. Prác, ktoré sa venujú vplyvu 
antihypertenzív na expresiu hodinových génov, je zatiaľ 
publikovaných len málo. Aplikácia kandesartanu u SHR 
nemala napriek účinnému zníženiu krvného tlaku a hypertrofie 
ľavej komory žiadny vplyv na kardiálnu expresiu Bmal1 
a Per 2 (5). Hoci tieto výsledky nie sú v  súlade s našimi, 
spolu naznačujú, že modulácia hodinových génov a  zníženie 
krvného tlaku a  súvisiaca regresia hypertrofie ľavej komory sú 
sprostredkované rozdielnymi signalizačnými dráhami.
Záver: Výsledky ukázali, že kombinácia amlodipínu 
a valsartanu ovplyvňuje cirkadiánny oscilátor nezávisle od 
signalizačnej dráhy, ktorá súvisí so znížením sTK a  regresiou 
hypertrofie. To znamená, že modulácia rytmu cirkadiánneho 
oscilátora môže prispievať k účinkom antihypertenzívnej liečby 
nezávisle od klinického výsledku.

Práca bola podporená grantmi APVV-15-0685 a VEGA 
1/0294/15.
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