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Úvod 
Zlyhanie srdca (ZS) je závažným medicínskym a spoločenským problémom, s vysokou 
prevalenciou a veľmi zlou prognózou. Jednou z najčastejších príčin chronického ZS je 
dlhodobé hemodynamické preťaženie pri neliečenej alebo nesprávne liečenej hypertenzii 
rezultujúcej do vzniku hypertenzného srdca (1). 
 
Napriek značnému rozšíreniu terapeutických možností v priebehu posledných desaťročí, 
reziduálna mortalita ZS je stále vysoká, čo determinuje hľadanie  nových ciest terapeutickej 
intervencie (2). Súčasťou patofyziologického podkladu zhoršovania  ZS je neadekvátna 
neurohumorálna aktivácia. V ostatných desaťročiach preto v terapii ZS dominuje inhibícia 
vazokonstrikčnej a proliferatívnej odpovede vedúcej k patologickej remodelácii myokardu 
a ciev prostredníctvom inhibície  renín-angiotenzín-aldosterónového systému (RAAS) 
a sympatikového nervového systému (3). 
 
Pri ZS dochádza okrem stimulácie látok s vazokonstrikčným, proagregačným, rastovým, 
proproliferačným a prozápalovým účinkom aj k aktivácii hormónov s antagonistickým -
potenciálne protektívnym účinkom. Jednými z dominantných látok s dilatačným, 
antiproliferatívnym a protizápalovým efektom sú zložky systému natriuretických peptidov 
(NP). NP sa uvoľňujú pri dilatácii predsiení a komôr srdca následkom hemodynamického 
preťaženia (4). Zvýšením plazmatických hladín NP pomocou inhibície neprilyzínu (enzýmu 
degradujúceho NP) sakubitrilom v kombinácii s blokádou AT1 receptora pre angiotenzín II 
valsartanom, sa v štúdii PARADIGM-HF dosiahla výrazná redukcia kardiovaskulárnych 
udalostí a mortality u pacientov so systolickým ZS. Spomínaná kombinácia terapeutík známa 
ako  ARNI (angiotenzín receptor – neprilyzín inhibítory), ktorej predstaviteľom je 
sakubitril/valsartan, sa stala novou skupinou terapeutík v manažmente ZS (5). 
 
Predpokladá sa, že benefit ARNI je z patofyziologického hľadiska kombináciou výraznej 
redukcie hemodynamickej záťaže a jeho antiremodelačného účinku v zmysle redukcie 
patologickej hypertrofie a fibrotizácie zlyhávajúcej ľavej komory (ĽK) srdca.  
Cieľom práce bolo detekovať potenciálne kardioprotektívne účinky ARNI na modeli L-
NAME indukovanej hypertenzie a porovnať tieto efekty s účinkami klasického ACE 
inhibítora kaptoprilu. 
 
 
 



Materiál a metódy 
Skupiny zvierat, aplikácia farmakologicky aktívnych látok 
12 týždňové potkany, samce kmeňa Wistar, sa rozdelili do 5 skupín (n=10): 

1. skupina: kontrola (K),  
2. skupina: ARNI [sakubitril/valsartan, 68 mg/kg/deň] (ARNI), 
3. skupina: L-NAME [40 mg/kg/deň] (L),  
4. skupina: L-NAME a ARNI [40 mg/kg/deň a 68 mg/kg/deň] (L+ARNI), 
5. skupina: L-NAME a kaptopril [40 mg/kg/deň a 100 mg/kg/deň] (L+CAP). 

Všetky látky sa podávali 4 týždne v pitnej vode, pričom pre zachovanie správneho 
dávkovania bola koncentrácia upravovaná podľa aktuálnej spotreby vody. 
 
Priebežné meranie systolického tlaku krvi počas experimentu 
Počas 4 týždňov trvania experimentu sa potkanom v pravidelných intervaloch (1x za týždeň) 
neinvazívnou pletyzmografickou metódou (metóda tail-cuff) meral systolický tlak krvi (STK) 
(6). 
 
Echokardiografia 
Na konci pokusu sa funkcia srdca vyšetrila echokardiograficky (GE Vivid 7 Dimension, 12 
MHz lineárna sonda). Na kvantifikáciu systolickej funkcie ĽK sa stanovila ejekčná frakcia 
(EF) a frakčné skrátenie (FS). Diastolickú funkciu ĽK odráža  pomer rýchlosti plnenia ĽK 
cez mitrálnu chlopňu v skorej a neskorej fáze diastoly (pomer E/A), čas izovolumickej 
relaxácie (IVRT) a deceleračný čas (DecT) (7). 
 
Odber tkanivových vzoriek 
Po 4 týždňoch trvania experimentu sa potkany usmrtili a odobrali sa srdcia pre ďalšie 
spracovanie. Relatívna hmotnosť ľavej komory sa stanovila ako pomer hmotnosti ĽK 
k hmotnosti tela potkana. 
 
Štatistická analýza 
Výsledky sa vyjadrili ako priemer ± štandardná chyba priemeru. Rozdiely sa považovali za 
signifikantné, ak p < 0,05. Na štatistické hodnotenie sa použili ANOVA a Holm-Sidakov 
post-hoc test. 
 
Výsledky 
Po 4 týždňoch trvania pokusu bol STK u kontrol 132,7±3,9 mmHg. STK po podaní ARNI  
mierne klesol (o 7%), pričom pri podaní L-NAME signifikantne (p<0,05) stúpol o 40%. 
ARNI a kaptopril pridané k L-NAME znížili STK o 30%, resp. o 31% (Obr. 1). 

Relatívna hmotnosť ĽK bola u kontrol 1,21±0,05 mg/g, pričom L-NAME ju zvýšilo o 24%. 
V skupine L+ARNI došlo k redukcii relatívnej hmotnosti ĽK o 21%, kým v skupine L+CAP 
až k 32% redukcii, v porovnaní so skupinou L-NAME (Obr. 2). 

Echokardiografickým vyšetrením bola u kontrol nameraná EF 78±0,8% a FS 42±0,8%. L-
NAME znížilo EF o 17% a FS o 26% oproti skupine K. Pridanie ARNI resp. kaptoprilu k L-
NAME zhodne zvýšilo EF o 16% a FS o 24%. Hodnota pomeru E/A bola v kontrolnej 
skupine 1,25±0,03, v skupine L-NAME bol tento pomer o 50% vyšší. V skupinách L+ARNI 
a L+CAP klesol pomer E/A o 41%, resp. 30%, oproti skupine L-NAME. V kontrolnej 
skupine bola nameraná hodnota DecT 25,7±1,05 ms, L-NAME ju zvýšilo o 45%. ARNI aj 
kaptopril znížil v skupine s L-NAME DecT o 36%, resp. 33%. Hodnota IVRT u kontrol bola 
27,8 ms, pričom v skupine L-NAME stúpla o 52%. ARNI aj kaptopril v hypertenznej skupine 
s L-NAME znížil IVRT o 44%, resp. 49% (Obr. 3). 



 
Obr. 1 Systolický tlak krvi v priebehu experimentu. K – kontrola, ARNI – 

sakubitril/valsartan, CAP – kaptopril; tabuľka znázorňuje signifikanciu v priebehu 
pokusu, ns – nesignifikantné, * p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. L-NAME 

 
 

 
Obr. 2 Relatívna hmotnosť ľavej komory. K – kontrola, ARNI – sakubitril/valsartan, L – L-

NAME, CAP – kaptopril; * p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. L-NAME 



 

 

 
Obr. 3 Echokardiografické vyšetrenie systolickej a diastolickej funkcie ľavej komory. K – 

kontrola, ARNI – sakubitril/valsartan, L – L-NAME, CAP – kaptopril; ĽK – ľavá 
komora, E/A – pomer rýchlosti plnenia ľavej komory cez mitrálnu chlopňu v skorej 
a neskorej fáze diastoly, DecT – deceleračný čas, IVRT – čas izovolumickej relaxácie; 
* p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. L-NAME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskusia 
Chronická aplikácia L-NAME v našom experimente viedla ku vzniku systolickej hypertenzie, 
hypertrofie ĽK a k poruche systolickej aj diastolickej funkcie ĽK. Podávanie kaptoprilu alebo 
ARNI zabránilo vzniku hypertenzie, hypertrofie ĽK a kompletne zabránilo vzniku poruchy 
funkcie ĽK. 
Hypertenzia a ischemická choroba srdca sú príčinou až 70% prípadov vzniku ZS. 
Hypertenzné srdce následkom chronického tlakového preťaženia je charakterizované 
hypertrofiou, fibrotickou prestavbou a postupným zhoršovaním diastolických a systolických 
vlastností ĽK s výrazným zhoršením prognózy (8). Pri správne aplikovanej terapii je však 
možné dosiahnuť čiastočnú alebo úplnú reverziu tkanivových alterácií hypertrofovanej 
komory alebo zabrániť vzniku hypertenzného srdca. Preto je pozornosť pri hypertenzii 
upriamená nielen na redukciu hemodynamického preťaženia, ale aj prevenciu, resp. reverziu 
hypertenzného srdca (9). 
L-NAME-indukovaná hypertenzia je jedným z najčastejšie využívaných modelov pri štúdiu 
hypertenzného srdca. L-NAME (Nω-nitro-L-arginín metyl ester) je falošným substrátom pre 
endotelovú syntázu oxidu dusnatého (eNOS), čím sa redukuje tvorba dilatačného faktora 
oxidu dusnatého (NO) s následným vznikom tzv. NO-deficitnej hypertenzie (6, 9). 
 
Neprilyzín je endopeptidáza hydrolyzujúca atriálny (ANP) a mozgový (BNP) natriuretický 
peptid s vazodilatačným a natriuretickým účinkom. Pri inhibícii neprilyzínu sa však zvyšuje 
nielen biologická dostupnosť ANP, resp. BNP, ale aj hladina angiotenzínu II (Ang II), ktorý 
je ďalším substrátom tejto endopeptidázy. Preto vazokonstrikčný a proproliferatívny účinok 
Ang II môže čiastočne eliminovať protektívne efekty NP (4).  Kombinácia inhibítora 
neprilyzínu (sakubitrilu) s blokátorom AT1 receptora pre Ang II (valsartanom) neželateľný 
účinok zvýšenia Ang II eliminuje, s následnou dominanciou vazodilatačných, diuretických 
a antiproliferatívnych účinkov sprostredkovaných zvýšením hladiny NP (5). 
 
ARNI aj kaptopril redukovali hypertrofiu ĽK, a to prostredníctvom redukcie 
hemodynamickej tlakovej záťaže. Z predchádzajúcich experimentov na našom pracovisku je 
zrejmé, že hypertrofia ĽK pri L-NAME indukovanej hypertenzii sa spája so zmnožením 
fibrotického tkaniva. Za zhoršenie pasívnych diastolických vlastností je zodpovedné 
predovšetkým zvýšenie koncentrácie nesolubilného kolagénu s vysokou tuhosťou (7,10). 
Porušenie systolických vlastností (EF, FS) ako aj aktívnej relaxácie (IVRT) je determinované 
zhoršením Ca2+ handlingu s oneskoreným uvoľňovaním a vychytávaním Ca2+ do zásobných 
štruktúr bunky (11) alebo zvýšením senzitivity myofilament na Ca2+ (12), ako aj redukovnou 
biodostupnosťou NO (13). ACE-inhibítor kaptopril, obsahujúci SH skupiny s antioxidačnými 
vlastnosťami, nielen zvyšuje dostupnosť NO, ale redukuje aj koncentráciu väziva (9, 10) čo 
v konečnom dôsledku zlepšuje systolické aj diastolické vlastnosti srdca (14). Podobne 
blokátory AT1 receptora viedli v minulých experimentoch k úprave srdcovej funkcie (15). 
 
Atriálne peptidy sú taktiež známe redukciou fibrotickej prestavby, zlepšením dostupnosti 
ATP a kalciovej homeostázy (5). Je teda racionálne predpokladať, že kombinácia AT1 
blokády a zvýšenia hladiny ANP (pomocou ARNI) pôsobí protektívne na hypertrofiu ĽK 
z hľadiska prevencie jej vzniku a narušenia systolickej a diastolickej funkcie, čo sa 
jednoznačne dokázalo v našom experimente. 
Na základe našich experimentálnych údajov je možné predpokladať, že ARNI je účinné 
protektívum nielen pri zlyhávajúcom, ale už pri hypertenznom srdci. Ak sa výsledky potvrdia 
v humánnej medicíne, mohlo by sa ARNI využívať pri terapii hypertenzného srdca 
u pacientov, u ktorých je použitie ACE inhibície kontraindikované alebo zle tolerované. 
 



Závery 
Chronické podávanie L-NAME indukovalo hypertenziu, hypertrofiu ĽK srdca a systolickú aj 
diastolickú dysfunkciu. 
1. ARNI aj kaptopril zabránili vzniku hypertenzie a hypertrofie myokardu. 
2. ARNI aj kaptopril zlepšili systolickú aj diastolickú funkciu ľavej komory. 
3. ARNI sa javí ako alternatívna možnosť vysoko-účinnej protekcie hypertenzného srdca 

v prípade nemožnosti použitia ACE-inhibítorov. 
 
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0035/19 a UK/45/2020. 
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