
201

Sympózium Srdce, mozog, cievy...

Vplyv kombinovanej terapie simvastatínu a koenzýmu 
Q10 na syntézu NO a vazoaktivitu u obéznych Zucker 
potkanov
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Úvod a  ciele: Oxid dusnatý (NO) zohráva dôležitú 
úlohu v  regulácii kardiovaskulárneho systému. Porušený 
metabolizmus NO sa môže podieľať na vzniku 
kardiovaskulárnych ochorení. Viaceré klinické štúdie ukázali, 
že statíny, inhibítory 3-hydroxy-3metylglutaryl koenzým 
A reduktázy, majú okrem schopnosti znižovať hladiny 
cholesterolu aj ďalšie protektívne účinky na kardiovaskulárny 
systém. Statíny a koenzým Q10 (CoQ) majú schopnosť 
zvyšovať aktivitu NO-syntázy (NOS) v  aorte, a  tak zlepšovať 
krvný prietok závislý od endotelu. Medzi najdôležitejšie 
pleiotropné účinky statínov patrí zlepšenie funkcie endotelu 
pomocou aktivácie NOS. Statíny redukujú aktivitu Rho 
kinázy, čím dochádza k  zlepšeniu expresie eNOS. Navyše, 
statíny majú schopnosť zvyšovať syntézu NO prostredníctvom 
zlepšenia biodostupnosti tetrahydrobiopterínu (BH4), ktorý je 
dôležitým faktorom pre udržanie NOS v dimérnom stave (1). 
Perorálnym podávaním statínov sa však potláča tvorba CoQ 
(5). Cieľom tejto štúdie bolo sledovať účinky kombinovanej 
terapie simvastatínu (SIM) a CoQ na syntézu NO a na 
funkčné vlastnosti izolovanej mezenterickej artérie u obéznych 
potkanov kmeňa Zucker.
Metodika: V štúdii boli použité 12-týždňové Wistar-Kyoto 
(WKY) potkany a geneticky obézne (fa/fa) potkany kmeňa 
Zucker. Zvieratá boli rozdelené do nasledovných skupín (n = 
6): WKY – kontrolná chudá skupina, WKY + SIM (15 mg/
kg/deň), WKY + SIM/CoQ, Zucker fa/fa – kontrolná obézna 
skupina, Zucker fa/fa + SO (1 ml/kg/deň), Zucker fa/fa + SIM 
(15 mg/kg/deň), Zucker fa/fa + CoQ (30 mg/kg/deň), Zucker 
fa/fa + SIM/CoQ. Ako rozpúšťadlo pre liečivá bol použitý 
sezamový olej (SO).

Tlak krvi (TK) bol meraný pletyzmograficky raz týždenne 
počas celého pokusu v  trvaní 6 týždňov. Aktivita NOS bola 
stanovená v 20 % homogenáte aorty na základe konverzie 
[3H]-L-arginínu na [3H]-L-citrulín s modifikáciou postupu 
podľa Pecháňovej a kol. (4). Aktivita NOS bola vypočítaná ako 
pmol/min/mg.
Proteínová expresia izoforiem NOS v  homogenáte aorty 
bola stanovená pomocou Western blot analýzy. Membrány 
boli inkubované s  primárnou protilátkou (polyklonálna 
králičia – proti endotelovej a  induktívnej NOS). Vzniknuté 
komplexy sme detegovali peroxidázou značenou sekundárnou 
protilátkou namierenou proti primárnej protilátke. Ako 
kontrolu sme použili glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázu 
(GAPDH).

Obrázok 1   Vplyv statínov na funkciu endotelu pomocou aktivácie 
NO-syntázy. Statíny redukujú aktivitu Rho kinázy a zároveň majú 
schopnosť zvyšovať biodostupnosť tetrahydrobiopterínu (BH4), čo 
môže viesť k zvýšenej aktivite NO-syntázy (NOS). 
eNOS – endotelová NO-syntáza, NO – oxid dusnatý
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Obrázok 2 Aktivita NO-syntázy po podávaní simvastatínu a koenzýmu Q10 u WKY (A) a Zucker (B) 
potkanov. Hodnoty sú udávané ako priemer ± S.E.M.  

Obrázok 2   Aktivita NO-syntázy po podávaní simvastatínu a koenzýmu Q10 u WKY (A) a Zucker (B) potkanov. Hodnoty sú udávané 
ako priemer ± S.E.M. 
NOS – NO-syntáza, WKY – Wistar Kyoto potkany, Z-fa/fa – obézne Zucker potkany, C – kontrolná skupina, SO – sezamový olej, SIM-simvastatín, CoQ 
– koenzým Q10. *p < 0,05 vs. Z-fa/fa-C, + p < 0,05 vs. Z-fa/fa+SO
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Obrázok 3 Expresia endotelovej a induktívnej NO-syntázy (NOS) v aorte. Expresia eNOS (A-B) 
a iNOS (C-D) u WKY a Zucker potkanov po podávaní SIM a CoQ. Hodnoty sú udávané ako priemer 
± S.E.M.  
WKY – Wistar Kyoto potkany, Z-fa/fa – obézne Zucker potkany, C – kontrolná skupina, SO – 
sezamový olej, SIM – simvastatín, CoQ – koenzým Q10 
 

 

 

 

Obrázok 3   Expresia endotelovej a induktívnej NO-syntázy (NOS) v aorte. Expresia eNOS (A-B) a iNOS (C-D) u WKY a Zucker potkanov 
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Obrázok 4   Rektivita izolovanej arteria mesenterica po aplikácii vazoaktívnych látok. Od endotelu závislá relaxácia na fenylefrínom 
prekontrahovanej cieve (A) a kontrakcia vyvolaná noradrenalínom na a. mesenterica (B) po podávaní SIM a CoQ. Hodnoty sú udávané 
ako priemer ± S.E.M. 
WKY – Wistar Kyoto potkany, Z-fa/fa – obézne Zucker potkany, C – kontrolná skupina, SO – sezamový olej, SIM – simvastatín, CoQ – koenzým Q10. *p 
< 0,05 vs. Z-fa/fa-C, # p < 0,05 vs. Z-fa/fa+SO, ¥ p < 0,05 vs. Z-fa/fa+SIM

Cievna funkcia bola hodnotená na základe zmien izometrickej 
tenzie prstencov izolovanej a. mesenterica po aplikácii 
vazoaktívnych látok.
Na testovanie rozdielov v priemeroch medzi skupinami 
bola použitá multifaktoriálna analýza variácií (ANOVA) 
s následným Bonferroniho post-hoc testom. Výsledky sme 
vyjadrili ako priemer ± stredná chyba priemeru (S.E.M).
Výsledky: Statíny zlepšujú funkciu endotelu pomocou aktivácie 
NOS (obrázok 1). V našom experimente však samotný SO 

u obéznych Zucker potkanov zvyšoval aktivitu NOS v aorte. 
Samotný SIM ani CoQ túto aktivitu ďalej nezvyšovali, 
avšak kombinácia SIM a CoQ dokázala zvýšiť aktivitu NOS 
v porovnaní s kontrolou aj s kontrolou, ktorej bol podávaný 
SO (obrázok 2). Vplyv SO na zvýšenie aktivity NOS sme 
podľa našich vedomostí ukázali ako prví. Nedávne štúdie 
ukázali, že statíny sa môžu podieľať na zvýšení aktivity NOS 
prostredníctvom fosforylácie (3). Avšak na druhej strane, 
existujú štúdie ktoré uvádzajú protichodný názor. Podľa nich 
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statíny inhibujú fosforyláciu eNOS v odpovedi na inzulín, ale 
v  iných, než vaskulárnych endotelových bunkách (2). V našom 
experimente sa SIM na zvýšení expresie fosforylovanej 
eNOS nepodieľal. Nepozorovali sme signifikantné zmeny 
v proteínovej expresie ani pri eNOS ani iNOS (obrázok 3). Za 
zvýšenou aktivitou NOS teda nemožno hľadať zvýšenú expresiu 
eNOS alebo iNOS. Vysvetlením nárastu aktivity NOS by mohla 
byť zvýšená biodostupnosť tetrahydrobiopterínu, ktorý je jej 
dôležitým kofaktorom.
Od endotelu závislá relaxácia na fenylefrínom prekontrahovanej 
cieve bola nižšia u obéznych Zucker potkanov so SO. 
Samotný SIM ani CoQ nemali vplyv na relaxáciu závislú 
od endotelu, ale ich kombinácia ju významne zvyšovala 
(obrázok 4). To je v  súlade aj s  aktivitou NOS, ktorá bola 
pri kombinovanej terapii signifikantne vyššia v porovnaní so 
samostatným podávaním SIM, alebo CoQ. Kontrakcie vyvolané 
noradrenalínom na arteria mesenterica boli u  ciev obéznych 
Zucker potkanov väčšie v porovnaní s kontrakciami WKY, 
avšak neboli ovplyvnené podávaním SIM a CoQ. Zlepšenie 
relaxácie po podávaní kombinovanej terapie, ani zvýšená 
aktivita NOS nemali vplyv na hodnoty systolického tlaku krvi 
u obéznych Zucker potkanov.
Záver: Kontrakcie  ciev obéznych Zucker fa/fa potkanov 
vyvolané noradrenalínom boli v  porovnaní s  kontrakciami 
u  WKY väčšie, avšak neboli ovplyvnené podávaním 
samostatného simvastatínu alebo CoQ. Za zlepšenú 
relaxáciu a. mesenterica, ktorú sme pozorovali u  skupiny 
s  kombinovanou terapiou môže byť zodpovedná zvýšená 
aktivita NOS, ktorú sme namerali u  tejto skupiny v  aorte. 
Systolický TK nebol ani napriek zlepšenej relaxácii, ani 

zvýšenej aktivite NOS po podávaní samotného simvastatínu 
alebo CoQ, ako ani po podávaní ich kombinácie 
ovplyvnený.

Práca bola podporená grantom APVV-14-0932 a grantom 
Slovenskej kardiologickej spoločnosti. 

Literatúra
1. Antonopoulos AS, Margaritis M, Lee R, Channon K, Antoniades C. 

Statins as anti-inflammatory agents in atherogenesis: molecular 
mechanisms and lessons from the recent clinical trials. Curr 
Pharm Des. 2012;8(11):1519-1530.

2. Fukuyama R, Fujita T, Azuma Y, Hirano A, NakamutA H, 
Koida M, Komori T. Statins inhibit osteoblast migration by 
inhibiting Rac-Akt signaling. Biochem Biophys Res Commun. 
2004;315(3):636-642.

3. Li LC, Piao HM, Zheng MY, Lin ZH, Li G, Yan GH. Sesamin at-
tenuates mast cell-mediated allergic responses by suppressing 
the activation of p38 and nuclear factor-κB. Mol Med Rep. 
2016;13(1):536-542.

4. Pecháňová O, Bernátová I, Pelouch V, Šimko F. Protein remodelling 
of the heart in NO-deficient hypertension: the effect of captopril. 
J Mol Cell Cardiol. 1997;29:3365-3374.

5. Potgieter M, PretoriuS E, PeppeRŕ MS. Primary and secondary 
coenzyme Q10 deficiency: the role of therapeutic supplementa-
tion. Nutr Rev. 2013;71(3):180-188.


