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Úvod a  ciele: Neustála potreba výskumu v oblasti hypertenzie 
viedla k vytvoreniu viacerých experimentálnych animálnych 
modelov. Najrozšírenejším zvieracím modelom primárnej 
hypertenzie u  ľudí je spontánne hypertenzný potkan (SHR) 
(1). U SHR boli opísané charakteristické štrukturálne zmeny 
v artériách, a  to v  rezistentnej časti artériového riečiska, ako 
aj vo veľkých elastických artériách (2, 3, 4, 5). Unikátny objav 
Furchgotta a Zawadzkeho (6), ktorí ukázali, že acetylcholínom 
(ACh) možno vyvolať relaxáciu aorty králika iba v prítomnosti 

intaktného endotelu, spustil vlnu záujmu o modulačné účinky 
endotelu na reaktivitu ciev, cievny tonus a  tlak krvi (TK). Bolo 
ukázané, že pri systémovej artériovej hypertenzii je funkcia 
endotelu vo veľkých prívodných, ako aj rezistentných artériách 
narušená. Systémová hypertenzia je tak spojená s  endotelovou 
dysfunkciou, ktorá je najčastejšie asociovaná buď so zníženou 
tvorbou a/alebo biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého 
(NO) (7). Vazodilatačnou látkou produkovanou endotelom 
je však aj prostacyklín a hyperpolarizačný faktor (EDHF). 
Ukázalo sa, že vo veľkých artériách (napr. aorta, karotická 
artéria) predstavuje mechanizmus závislý od NO dominantnú 
zložku ACh-indukovanej relaxácie, kým EDHF zohráva 
významnú úlohu v od endotelu závislej relaxácii rezistentných 
artérií (8, 9, 10). Relatívny podiel NO v  relaxačnej odpovedi 
závislej od endotelu po stimulácii endotelových buniek (napr. 
ACh) sa teda líši vzhľadom na veľkosť, resp. funkčný typ cievy. 
Mechanizmom od endotelu závislej relaxácie extralobárnych 
prívodných pľúcnych artérií (PA) sa však v modeli SHR zatiaľ 
nevenovala dostatočná pozornosť. Cieľom práce bolo preto 
analyzovať rozsah a  jednotlivé komponenty od endotelu závislej 

Obrázok 1   Vplyv akútnej aplikácie inhibítora syntázy oxidu dus-
natého NG-monomethyl-L-arginínu (L-NMMA, 100 µmol/l, pre-in-
kubácia: 30 min) do inkubačného média na veľkosť acetylcholínom 
(ACh) vyvolaných relaxácií prívodnej extralobárnej pľúcnej tepny 
u normotenzných Wistar-Kyoto (WKY) (A, C) a spontánne hyper-
tenzných (SHR) (B, D) potkanov v dvoch vekových kategóriách. Na 
obrázkoch sú znázornené ACh-indukované relaxačné odpovede 
pred a po inkubácii cievnych prstencov s L-NMMA. Relaxačné od-
povede na ACh boli vždy výrazne zmenšené po aplikácii L-NMMA. 
SHR-20 – 20-týždňové SHR potkany, SHR-52 – 52-týždňové SHR potkany, 
WKY-20 – 20-týždňové WKY potkany, WKY-52 – 52-týždňové WKY potkany. 
Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM, n = 6-10. +p < 0,05 vs. hodnota vazo-
relaxácie pred podaním L-NMMA v danej skupine a pri danej koncentrácii ACh.
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relaxačnej odpovede PA u  samcov dospelých (20-týždňových) 
a  starších (52-týždňových) SHR a  ich normotenzných kontrol - 
Wistar-Kyoto (WKY) potkanov. 
Metodika: V  tejto práci sme použili WKY potkany a SHR, 
ktoré boli chované v  štandardizovaných podmienkach. 
U potkanov sa meral systolický TK (sTK) pletyzmografickou 
metódou (7). Potkany boli vo veku 20 a 52 týždňov usmrtené 
dekapitáciou po predchádzajúcej celkovej anestézii CO2. 
Reaktivita a  funkčná charakteristika endotelu izolovaných 
extralobárnych PA sa hodnotila izometrickou metódou (11). 
Zaznamenávali sa od endotelu závislé vazorelaxačné odpovede 
na ACh. Na fenylefrínom (10-6 mol/l) predkontrahované cievne 
prstence sme postupne aplikovali zvyšujúce sa koncentrácie 
ACh kumulatívnym spôsobom. Pomocou nešpecifického 
inhibítora NO-syntázy NG-monomethyl-L-arginínu (L-NMMA, 
100 µmol/l, pre-inkubácia PA s  inhibítorom: 30 min) 
a  selektívneho inhibítora solubilnej guanylátcyklázy 1H-
[1,2,4]oxadiazolo[4,3-α]quinoxalínu-1 (ODQ, 10 µmol/l, 
pre-inkubácia PA s  inhibítorom: 30 min) sa hodnotila od 

NO-závislá relaxácia (12). Relaxačné odpovede ciev sme 
vyjadrili ako % zníženia kontrakcie indukovanej fenylefrínom. 
Zo získaných relaxačných kriviek v  závislosti od koncentrácie 
ACh sme vypočítali aj plochy pod jednotlivými relaxačnými 
krivkami (AUC – area under the curve v  arbitrárnych 
jednotkách) (7). Všetky postupy, ktoré sa na potkanoch 
vykonali, boli schválené ŠVPS SR a Etickou komisiou ÚNPF 
SAV. Na štatistické posúdenie výsledkov sme použili test 
ANOVA s následným Bonferroniho post-hoc testom. Za 
štatisticky významné sme považovali výsledky, pri ktorých bola 
p < 0,05.
Výsledky a  diskusia: Cieľom tejto práce bolo objasniť 
mechanizmy od endotelu závislej relaxácie so zameraním 
na úlohu NO pri ACh-indukovanej relaxácii v  PA 
u  dvoch kmeňov potkanov - SHR a  WKY. V  oboch 
vekových kategóriách mali SHR signifikantne vyšší sTK 
v  porovnaní s  WKY. Od endotelu závislá relaxácia PA bola 
výrazne potlačená po akútnej aplikácii L-NMMA u  WKY 
(obrázky  1A, 1C, 2A, 2C), ako aj u  SHR (obrázky 1B, 1D, 
2B, 2D), a  to v  oboch vekových kategóriách. Po akútnom 
podaní ODQ do inkubačného média boli relaxačné odpovede 
PA u  WKY (obrázky 3A, 3C, 4A, 4C) a  SHR (obrázky 
3B, 3D, 4B, 4D) skoro úplne inhibované. Výsledky teda 
ukázali, že relaxačné odpovede PA na ACh boli dominantne 
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závislé od tvorby NO, pretože akútne podávanie inhibítora 
NO-syntázy, ako aj inhibítora solubilnej guanylátcyklázy do 
inkubačného roztoku malo za následok významnú inhibíciu 
relaxačných odpovedí PA na ACh. Podobne aj v  iných 
prácach boli relaxačné odpovede PA Wistar potkanov 
na ACh, histamín, adenozín a  klonidín závislé najmä od 
tvorby NO (13). V  našich predchádzajúcich prácach sa tiež 
ukázalo, že v  histamínom-indukovanej od endotelu závislej 
relaxačnej odpovedi PA hrá hyperpolarizačný faktor iba 
minoritnú úlohu, a  to aj v  normotenzii u  Wistar potkanov, 
ako aj pri hypertenzii indukovanej inhibíciou tvorby NO 
(14). Zaujímavé bolo tiež zistenie, že podanie indometacínu 
(nešpecifický inhibítor cyklooxygenázy) u  týchto potkanov 
nemalo žiadny vplyv na histamínom-indukovanú relaxáciu PA 
(14, 15).
Záver: Výsledky našich funkčných štúdií ukázali, že 
od endotelu závislá relaxačná odpoveď vo veľkých 
extralobárnych pľúcnych artériách u WKY potkanov, ako aj 
SHR je sprostredkovaná predovšetkým pôsobením NO. NO 
teda patrí v endotelových bunkách veľkých pľúcnych artérií 
k  funkčne prevládajúcemu vazorelaxačnému systému.
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