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Úvod  
Pľúcna artériová hypertenzia (PAH) je závažné ochorenie s progresívnym priebehom 
a nepriaznivou prognózou. Monokrotalín (MCT) je alkaloid, ktorý poškodzuje endotelové 
bunky, čím následne spôsobuje remodeláciu ciev v pľúcach, a preto sa využíva na štúdium 
PAH u experimentálnych zvierat. Bosentan je duálny antagonista endotelínových receptorov 
využívaný pri liečbe PAH. U pacientov s PAH boli pozorované zmeny v deformabilite a 
agregabilite erytrocytov (1). Ukázalo sa, že liečba bosentanom viedla k redukcii počtu 
erytrocytov a koncentrácie hemoglobínu ako aj k zníženie hematokritu (2). V našom 
experimente sme sa preto zamerali na schopnosť erytrocytov meniť tvar – deformabilitu a 
markery oxidačného poškodenia a antioxidačného stavu ako aj lepšie popísanie účinku 
bosentanu v MCT-indukovanom animálnom modeli PAH. 
 
Materiál a metódy 
 
Dizajn experimentu 
Do experimentu sme použili 12 týždňové Wistar potkany, rozdelené do troch skupín: 
kontrolná skupina (CTRL, n=11), skupina po podávaní MCT (MCT, 60 mg/kg, n=10) 
a skupina po podávaní MCT a zároveň liečená bosentanom (BOS, 300 mg/kg/deň, n=9). Po 4 
týždňoch od podania MCT sme zvieratá usmrtili a odobrali krv do skúmavky s heparínom. 
Krv sme centrifugovali (10 min, 2000 g, pri 4°C) a plazmu sme odobrali a uskladnili na -80 
°C až do analýzy markerov oxidačného poškodenia a antioxidačného stavu. Tenkú vrstvičku 
leukocytov a trombocytov a vrchnú vrstvu erytrocytov sme odstránili. Zvyšné erytrocyty sme 
3 krát premyli vo fyziologickom roztoku (0,9% NaCl) a použili na meranie deformability 
erytrocytov. Všetky metódy zahrňujúce použitie experimentálnych zvierat boli schválené 
etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Štátnou veterinou 
a potravinárnou správou Slovenskej Republiky (1067/19-221/3). Na potvrdenie PAH 
u experimentálnych zvierat po podaní MCT sme využili echokardiografiu podľa Vigl a kol. 
(3).  
 
Deformabilita erytrocytov 
Premyté erytrocyty sme zriedili v tlmivom roztoku 1:1000 a centrifugáciou (175 g) sme ich 
prefiltrovali cez membránu s pórmi v priemere 5 μm. Deformabilitu erytrocytov sme 
vypočítali ako pomer počtu erytrocytov po filtrácii a ich počtu pred filtráciou. 



 
Parametre oxidačného stresu a antioxidačného statusu 
Markery oxidačného poškodenia (AOPP – pokročilé produkty oxidácie proteínov, TBARS – 
markery peroxidácie lipidov, AGEs – produkty pokročilej glykácie a fruktózamín – 
glykovaný plazmatický proteín) a antioxidačného stavu (FRAP – schopnosť plazmy 
redukovať železité ióny, TAC – celková antioxidačná kapacita a GSH/GSSG – pomer 
oxidovaného a redukovaného glutatiónu) sme merali použitím spektrofotometrických 
a fluorescenčných metód v plazme (4). 
 
Štatistické spracovanie dát 
Všetky namerané dáta sme vyhodnocovali použitím štatistického softvéru GraphPad Prism 7. 
Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. Odľahlé hodnoty boli určené 
Grubbsovým testom, normalita dát bola D'Agostino-Pearsonovým testom.  Pre analýzu 
rozdielov medzi skupinami bola použitá jednocestná analýza variancie a Tukey post hoc test. 
Za štatisticky významné boli považované rozdiely s p hodnotou menšou ako 0,05. 
  
Výsledky 
Základné biometrické parametre - hmotnosť, systolický tlak krvi, srdcová frekvencia, 
veľkosť, hrúbka a hmotnosť pravej komory, systolický a priemerný pľúcny artériový tlak 
(PASP a mPAP), hmotnosť pľúc a pečene sú uvedené v Tabuľke 1. 
 
Tabuľka 1: Základné biometrické parametre   

CTRL (n = 11) MCT (n = 
10) 

BOS (n = 9) 

Hmotnosť tela (g) 431 ± 17* 408 ± 22 412 ± 18 
Systolický tlak krvi (mmHg) 139 ± 6 143 ± 7 139 ± 8 
Frekvencia srdca (min-1) 380 ± 29 408 ± 36 347 ± 39** 
Plocha pravej komory (mm2) 28.0 ± 5.3**** 48.3 ± 5.8 44.3 ± 7.6 
Hrúbka pravej komory (µm) 1335 ± 389* 1699 ± 136 1337 ± 146* 
Hmotnosť pravej komory/ hmotnosť tela 
(g/kg) 

0.46 ± 0.11 0.65 ± 0.22 0.63 ± 0.27 

PASP (mmHg) 12.9 ± 8.9**** 60.4 ± 11.7 58.5 ± 10.0 
mPAP (mmHg) 13.1 ± 3.3**** 30.6 ± 4.3 29.8 ± 3.7 
Hmotnosť pľúc/ hmotnosť tela (g/kg) 4.3 ± 0.4*** 5.2 ± 0.6 5.3 ± 0.6 
Hmotnosť pečene/ hmotnosť tela (g/kg) 36.5 ± 1.9* 39.1 ± 1.4 38.6 ± 3.0 
 CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podaní monokrotalínu a liečená bosentanom, PASP – pľúcny artériový systolický tlak, mPAP 
– priemerný pľúcny artériový tlak; * p < 0,05 vs MCT skupina, ** p < 0,01 vs MCT skupina, 
**** p < 0,0001 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka. 
 
Parametre oxidačného stresu a antioxidačného stavu v plazme 
Markery AGEs a TBARS neboli štatisticky signifikantné medzi pozorovanými skupinami. 
Skupina liečená bosentanom mala signifikantne nižšie hladiny AOPP (p = 0,025) 
a fruktozamínu (p < 0,0001) v porovnaní s MCT skupinou. Namerané hodnoty sú 
prezentované na obrázku 1.  
 
 
 



 
Obrázok 1: Markery oxidačného poškodenia 
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom, AGES – produkty pokročilej glykácie; AOPP 
– pokročilé produkty oxidácie proteínov; TBARS – marker peroxidácie lipidov; * < 0,05 vs 
MCT skupina, **** p < 0,0001 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± 
štandardná odchýlka, n = 9-11 na skupinu. 
 
Parametre antioxidačného stavu v plazme 
Neboli pozorované štatisticky významné rozdiely medzi skupinami pri meraní FRAP a TAC 
v plazme. Zistili sme však signifikantne vyšší pomer GSH/GSSG v BOS skupine (p = 0,037) 
v porovnaní s MCT skupinou (obrázok 2). 
 

 
Obrázok 2: Parametre antioxidačného statusu 



CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom, FRAP – schopnosť plazmy redukovať železité 
ióny; TAC – celková antioxidačná kapacita; GSH – redukovaný glutatión; GSSG – oxidovaný 
glutatión; * p < 0,05 vs MCT skupina. Dáta sú prezentované ako priemer ± štandardná 
odchýlka, n = 9-11 na skupinu. 
 
Deformabilita erytrocytov 
Po podávaní MCT sme nepozorovali zmeny v deformabilite erytrocytov (p = 0,241), avšak v 
BOS skupine bola deformabilita erytrocytov signifikantne vyššia v porovnaní s MCT 
skupinou (p = 0,024) (obrázok 3). 
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Obrázok 3: Deformabilita erytrocytov 
CTRL – kontrolná skupina; MCT – skupina po podávaní monokrotalínu; BOS – skupina po 
podávaní monokrotalínu a liečená bosentanom; * < 0,05 vs MCT skupina. Dáta sú 
prezentované ako priemer ± štandardná odchýlka, n = 9-11 na skupinu. 
 
Diskusia 
V predkladanej práci sme pozorovali viaceré účinky MCT na základné biometrické parametre 
akými sú vyššia hmotnosť pľúc, zväčšenie pravej komory a zhrubnutie steny pravej komory. 
Tieto parametre potvrdili prítomnosť PAH u experimentálnych zvierat po podaní MCT. 
Taktiež sme zistili, že po podávaní MCT je zvýšená hmotnosť pečene, čo môže poukazovať 
na remodeláciu tohto orgánu, ktorá bola už v literatúre opísaná (5). Naše dáta ukazujú, že 
liečba bosentanom nezmenila pľúcny artériový tlak ako uvádza svetová literatúra, avšak táto 
liečba zabránila zhrubnutiu steny pravej komory čo spolu s tlmiacim účinkom na srdcovú 
frekvenciu  môže naznačovať hemodynamickú úľavu po podávaní bosentanu v podmienkach 
PAH.  
Podávanie MCT nemalo vplyv na markery oxidačného poškodenia v plazme, čo môže 
znamenať, že buď poškodenie tkaniva alebo nebolo dostatočné aby sa prejavilo zmenami v 
cirkulujúcich markeroch, alebo nami zvolené parametre neboli dostatočne citlivé na na 
odhalenie systémového oxidačného stresu po podávaní MCT. Antioxidačné účinky bosentanu 
už boli publikované (6), a aj v našej práci sme pozorovali, že skupina po podávaní MCT 
a liečená bosentanom mala nižšie plazmatické hladiny AOPP a fruktozamínu ako aj lepšiu 
tiol-redoxnú rovnováhu na základe merania pomeru GSH/GSSG. Zvýšenie deformability 
erytrocytov pozorované v BOS skupine môže byť dôsledkom antioxidačných vlastností 



bosentanu. Zároveň to môže predstavovať mechanizmus ktorým bosentan môže prispievať 
k zlepšeniu hemodynamiky. 
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