UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA-KATEDRA BIOCHEMIE

DIPLOMOVÁ PRÁCE
RELAXAČNÍ ÚČINKY NĚKTERÝCH DONORŮ NO
FILIP JAROŠ

ŠKOLITEL : MUDr. Josef Zicha, DrSc.
ŠKOLITEL-KONZULTANT : Prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.

PRAHA 2006

1

Poděkování

Na úvod bych rád poděkoval panu MUDr. Josefu Zichovi, DrSc.,
panu Prof. RNDr. Gustavu Entlicherovi CSc. za jejich pomoc a cenné rady,
které mi poskytovali během vypracovávání této práce.
Dále bych chtěl poděkovat paní Marcele Špundové a RNDr. Simoně
Eklové za jejich trpělivost, kterou se mnou měly.
Děkuji své mamce za podporu během celého studia.

2

Prohlášení
Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně pod vedením
školitelů MUDr. Josefa Zichy, DrSc. a Prof. RNDr. Gustava Entlichera, CSc.
Všechny prameny jsem řádně citoval.

……………………………………

V Praze dne 27.4. 2006

3

Obsah
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Seznam užitých zkratek…………………..……………………………………6
Úvod…………..…………………………………………………………………7
2.1.
Oxid dusnatý (NO)…………………………….……..……………………7
2.2.
Vlastnosti NO……………………………………………………………...8
2.2.1.
Fyzikálně chemické vlastnosti NO……..…..….……………………...9
2.2.2.
Fysiologické vlastnosti NO…..………………………………………..9
2.2.3.
Základní cesty biosyntézy NO………………….……………………11
2.3.
Donory NO…….………………………………………………………....12
2.3.1.
Látky uvolňující NO spontánně……………………………………....12
2.3.2.
Látky uvolňující NO enzymatickou cestou………………………......14
2.3.3.
Enzymatické systémy…………………………………………….......19
2.4.
Systémy ovlivňující krevní tlak………………………………………….22
2.4.1.
Renin-angiotenzinový systém………………………………………..22
2.4.2.
Sympatikus……………………………………………………...........23
Mechanismus účinku NO na hladký sval…………………………...............26
Cíle…………………………………………………………………………….28
Metody………………………………………………………………………...29
5.1.
Použité chemikálie……………………………………………………….29
5.2.
Použité přístroje …………………………………………………………29
5.3.
Zvířata……………………………………………………………………30
5.4.
Postup operace……………………………………………………….......30
5.5.
Výběr chemikálií…………………………………………………………30
5.6.
Postup pokusu……………………………………………………………31
5.7.
Stanovení rozdělovacích koeficientů oximů (AC, AO,
FAL, FAM) a acetohydroxámové kyseliny (AHA)……………………...33
5.7.1. Metoda stanovení………………………………………………….33
5.7.2. Postup stanovení…………………………………………………..34
Výsledky……………………………………………………………………….36
6.1.
Vliv zkoumaných látek na krevní tlak……………………………………36
6.1.1.
Srovnání účinků zkoumaných látek na intaktních potkanech………...37
6.1.2.
Srovnání účinků zkoumaných látek na potkanech po blokádě NOS…37
6.1.3.
Srovnání účinků zkoumaných látek na potkanech po
„kompletní blokádě“………………………………………………....38
6.2.
Porovnání vlivu zkoumaných látek při různých blokádách………………40
6.2.1. GTN………………………………………………………………..40
6.2.2. FAM……………………………………………………………….40
6.2.3. AHA……………………………………………………………….42
6.2.4. FAL………………………………………………………………..43
6.3.
Vliv MB na účinky zkoumaných látek …………………………………..43
6.3.1.
Vliv MB na účinky GTN a po blokádě NOS………………………...43
6.3.2.
Vliv MB na účinky FAM.....................................................................44
6.3.2.1.
Vliv MB na účinky FAM a po blokádě NOS…………………44
6.3.2.2.
Vliv MB na účinky FAM a po kompletní blokádě……………45
6.3.3.
Vliv MB na účinky AHA…………………………………………….46
6.3.3.1.
Vliv MB na účinky AHA a po blokádě NOS…………………46
6.3.3.2.
Vliv MB na účinky AHA a po kompletní blokádě……………47
6.3.4.
Vliv MB na účinky FAL……………………………………………..49
6.3.4.1.
Vliv MB na účinky FAL a po blokádě NOS………………….49
4

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

6.3.4.2.
Vliv MB na účinky FAL a po kompletní blokádě……………50
Podíl NO na vasodilataci vyvolané testovanými látkami……………….51
Určení rozdělovacích koeficientů FAL, FAM, AO, AC a AHA………..52
Diskuse…………………………………………………………………..53
Závěr…………………………………………………………………….56
Literatura………………………………………………………………...57

5

1. Seznam užitých zkratek
AC

acetaldoxim

ACE

angiotensin konvertující enzym

AHA

acetohydroxámová kyselina

AO

acetonoxim

DEA/NO

2-(N,N-diethylamin)-diazenolát-2-oxid

DPI

difenileniodonium

EDRF

endoteliální relaxační faktor

EPR

elektronová paramagnetická rezonance

FAL

formaldoxim

FAM

foramidoxim

GTN

glycerol trinitrát

HU

hydroxymočovina

L-NAME

Nω-nitro-L-argininmethylester

L-NMMA

Nω-monomethyl-L-arginin

L-NOHA

Nω-hydroxy-L-arginin

MB

methylenová modř

NMDA

N-methyl-D-aspartát

NOS

NO-synthasa

PTIO

2-fenyl-4,4,5,5,- tetramethylimidazolin-1-oxyl-3-oxid

RAS

renin-angiotensinový systém

RNS

reactive nitrogen species (reaktivní formy dusíku)

RSNO

S-nitrosothioly

sGC

rozpustná guanylát cyklasa

SNOG

S-nitrosoglutation

SNAP

S-nitroso-N-acetylpenicillamin

SOD

superoxid dismutasa
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2. Úvod

2.1. Oxid dusnatý (NO)
Oxid dusnatý je v atmosférických podmínkách dráždivým plynem,
který přispívá k znečisťování ovzduší. (38.)
Je nestabilním radikálem, který existuje v plynné formě. Do nedávné
doby byl NO považován pouze za nežádoucí jedovaté znečištění atmosféry,
pochasející hlavně ze spalovacích motorů. V průběhu poslední dekády však
explozivním tempem přibývalo důkazů o tom, že NO je endogenně produkován
v téměř všech savčích tkáních a že hraje celou řadu důležitých biologických
úloh, zejména v regulaci hemodynamiky, v zánětu a v neurotransmisi (1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7., 8.).
V roce 1980 objevil a popsal Robert Furchgott biologický účinek
endoteliálního relaxačního faktoru (EDRF). V roce 1987 bylo zjištěno, že EDRF
je identický s oxidem dusnatým. Jeho biochemickou tvorbu objasnil Moncada v
r. 1989.
Oxid dusnatý se stal jednou z nejsledovanějších molekul posledních 10
let. Roku 1992 časopis Science vyhlásil oxid dusnatý molekulou roku, v roce
1998 Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro a Ferid Murad získali Nobelovu cenu
za fyziologii a lékařství „za klíčové objevy týkající se NO jako signální
molekuly v kardiovaskulárním systému“. (39.)
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2.2. Vlastnosti NO
2.2.1. Fyzikálně chemické vlastnosti NO
Oxid dusnatý (NO) je radikálová molekula s jedním nepárovým
elektronem (toho se využívá při stanovení NO pomocí EPR (elektronová
paramagnetická rezonance)), je to nenabitý a relativně hydrofobní plyn. Za
fyziologických podmínek se NO může lehce oxidovat na nitrosonium (NO +)
/26/ nebo redukovat na nitroxyl (NO-) (14.). Toto je fyziologicky velmi důležité
a přispívá to k různorodosti biologické aktivity NO (9.).
NO je známý tím, že v plynné fasi reaguje s kyslíkem (O2)
za vzniku oxidu dusičitého (NO2). Hydrofobicita NO usnadňuje jeho difúzi
v biologických

systémech,

protože

NO

snadno

prostupuje

buněčnými

membránami. Studium dějů, kterých se účastní NO v biologických systémech,
naznačuje jeho nestálost s poločasem rozkladu 6-60 s díky reakcím s O2 a
superoxidovým aniontem ·O2-. V okysličených roztocích vznikají nitrity i malé
množství nitrátů.
NO také může reagovat se superoxidem na peroxynitrit (76.), s hemem
a nehemově vasaným železem (10., 11.), s thioly (12.) a aminy a kromě toho
s mnoha různými chemickými sloučeninami, jako např. hydroxylamin (13.)
nebo Nω-hydroxy-L-arginin (L-NOHA) (15.).
NO je poměrně málo rozpustný ve vodě (~1.7 mmol/l při 25oC), t.j.
řádově podobně jako O2 či N2.
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2.2.2. Fysiologické vlastnosti NO
Oxid dusnatý (NO) je našemu tělu vlastní a plní v něm celou řadu
velmi důležitých funkcí. NO určuje bazální cévní tonus (stav vnitřního napětí
cévní stěny) a účastní se svým vazodilatačním působením odpovědi na různé
hormonální a chemické podněty.
V kardiovaskulárním systému se oxid dusnatý podílí na udržování tonu
cév a krevního tlaku, inhibuje adhesi i agregaci trombocytů, tlumí aktivaci
leukocytů a má antiproliferační účinek (40.). Reakcí se železem v erytrocytech
vzniká methemoglobin, vazbou na železo enzymu guanylátcyklasy stimuluje
syntézu cyklického guanosinmonofosfátu vedoucího k vazodilataci (41.).
Mechanismus účinku zahrnuje kromě dříve známého ovlivnění vápníkových
kanálů a pump také aktivaci kalciem řízených draslíkových kanálů, které jsou
významné pro polarizaci membrány. Tato aktivace vede k hyperpolarizaci
membrány, a ta způsobí inhibici napětím řízených vápníkových kanálů a
následně snížení intracelulární koncentrace vápníku a vazodilataci.
V imunitním systému se účastní nespecifické obrany organismu hlavně
proti prvokům, některým bakteriím, virům a nádorům, zasahuje do procesu
fagocytózy a zánětu. Při velkých množstvích obvykle převládá oxidace (O 2, O2-)
za tvorby vysoce reaktivních, cytotoxických produktů (ONOO-) - zabíjení i jinak
obtížně zlikvidovatelných baktérií (např. Mycobacterium tuberculosis), hub,
parasitů a tumorů, inhibice replikace virů. Také indukuje tvorbu interferonu ,
který působí antivirově (42.). Oxid dusnatý působí dále jako mediátor
v imunitním systému, a uplatňuje se ve vazomotorice i při neurotransmisi (43.,
44., 45.). Nejvýznamnější odlišností NO od jiných mediátorů je jeho schopnost
difundovat volně a rychle přes membrány, tzn. působit na okolní buněčné
elementy bez ohledu na anatomické spojení. Intenzivní studium oxidu dusnatého
a jeho metabolitů dalo vzniknout novému termínu: „reaktivní formy dusíku“
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(reactive nitrogen species, RNS), což jsou sloučeniny primárně odvozené od
oxidu dusnatého (46.).
V centrálním nervovém systému působí jako buněčný posel. Hraje roli
při morfogenezi mozku, reguluje tvorbu synapsí, výbojovou aktivitu neuronů,
výdej neurotransmiterů. NO je považován za jeden z mediátorů bolesti, může
hrát určitou roli při vzniku morfinové tolerance i při závislosti na kokain a
alkohol (47.). Dále se podílí na tvorbě paměťové stopy tím, že působí na Ca 2+
selektivní iontové kanály, které jsou ovlivněné glutamátem (typ NMDA,
kainátového typu) či napěťově závislé Ca2+ kanály. Po otevření těchto kanálů
dochasí ke zvýšení koncentrace kalcia v neuronu. Dále aktivovaná NOS
odpovídá zvýšenou produkcí NO. Vytvořený NO difunduje retrográdně do
presynaptického neuronu. Aktivace guanylátcyklasy nervového zakončení
presynaptického neuronu může být podkladem kaskády iniciované cGMP, která
podnítí dlouhodobou aktivaci (long term potentiation) či depresi (long-term
depression) příslušného spoje. Pravděpodobně se NO zařazuje do mechanismu
vytvoření paměťové stopy. Kromě blokády glutamátových receptorů je
i potlačení aktivity NO-syntasy (NOS) specifickými inhibitory provaseno
neschopností vytvořit a upevnit paměťovou stopu. Patologické stavy mohou
nastat např. když v neuronech chybí neuronální NOS (nNOS), která chrání
neuron před selektivním poškozením (Alzheimer).
Oxid dusnatý má klíčový význam pro obranné schopnosti mukózní
vrstvy gastrointestinálního traktu. Má ochranný vliv na mukózu žaludku,
napodobuje některé funkce prostaglandinů (49.).
Oxid dusnatý inhibuje apoptózu (geneticky programovaná smrt buněk)
tím, že inhibuje (prostřednictvím cGMP a G kinasy) apoptotické fosforylační
signály. Současně přímo inhibuje kaspasy (specifické proteasy, které obsahují v
aktivním místě cystein, s možností S-nitrosylace oxidem dusnatým) (48.).
Moduluje účinky proteinů s antiapoptickým působením.
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Základní cesty biosyntézy NO

2.2.3.

NO v savčích tkáních je syntetizován z L-argininu a molekulárního
kyslíku za vzniku L-citrulinu (obr. 3.) (16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.). Reakce je
katalyzována komplexním enzymem NOS (20., 22., 23.). Tento proces je vysoce
specifický, ostatní blízké analogy L-argininu včetně D-izomeru nejsou substráty.
N-monomethyl-L-arginin (L-NMMA) a Nω-nitro-L-arginin methyl ester
(L-NAME) jsou inhibitory NOS.

O
OH

H2 N

NH

H2 O

H2N

NH

N
N

H2N

H2 O

O
NH

NH

+ NO
0.5 NADPH +O2

NADPH +O2
+

H3 N

-

COO

L-arginin

+

H3N

-

+

COO

Nω - hydroxy-L-arginin

H3N

-

COO

Citrulin

(L-NOHA)
Obr. 3: Tvorba NO z L-argininu za katalýzy NOS.
V buňce se L-arginin může objevit několika způsoby. Za prvé může
být obsažen v potravě ve formě proteinů nebo samotné aminokyseliny, za druhé
může vznikat endogenně v játrech ornitinovým cyklem a za třetí vzniká
odbouráváním vlastních proteinů. Takto vzniklý L-arginin neslouží pouze
k produkci NO, ale zejména k proteosyntéze a tvorbě močoviny.
Biosyntéza NO je spojena jen s dočasnou akumulací L-citrulinu.
Endoteliální buňky postrádají ornitinový cyklus, jsou schopny provést jen dvě
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reakce

z ornitinového

cyklu.

Hecker

a

kol.

(26.)

navrhl,

že

argininsukcinátsyntasa katalyzuje transformaci L-citrulinu na L-arginisukcinát a
tato reakce je následována konverzí L-argininsukcinátu na L-arginin za katalýzy
arginisukcinátlyasou. První reakce je inhibována např. L-glutaminem.

2.3. Donory NO
Tyto látky se využívají ve farmakologii, protože dokáží spontánně
nebo metabolickými cestami uvolňovat NO (25.). Plynný NO má omezenou
schopnost působení, protože má krátký poločas rozpadu in vivo. Ale i přesto je
hojně využíván ve farmakologii a jako terapeutická látka při vyšetřování
činnosti NO v kardiovaskulární fyziologii a patofyziologii. Některé látky měly a
některé

mají

klinický

význam

po

desetiletí

(např.

glyceroltrinitrát

(nitroglycerin), nitroprussid). Nicméně, od poloviny 80-tých let roste zájem o
fyziologii NO a vede k vývoji nových látek, které mají širší pole působnosti než
ty předešlé. Tyto látky jsou rozdělovány do tříd podle svých reaktivit a kinetiky.
Naše látky, které by mohly uvolňovat NO, byly vybrány na základě strukturní
podobnosti (s obecným vzorcem

C N-OH) s

Nω-hydroxy-L-argininem

(L-NOHA), což je meziprodukt v tvorbě endogenního NO z L-argininu.
Vybrané látky byly komerčně dostupné a nebylo třeba je syntetizovat.

2.3.1. Látky uvolňující NO spontánně
Tyto látky obsahují buď nitroso a nebo nitrosylovou funkční skupinu.
Na rozdíl od organických nitrátů, které musí být metabolizovány, aby byly
aktivní, tyto látky samovolně uvolňují NO. Do této skupiny například patří
nitrosyly železa (např. nitroprussid sodný), trioxodinitrát sodný, NONOáty
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(např.

2-(N,N-Diethylamin)-diazenolát-2-oxid

(DEA/NO)),

S-nitrosothioly

(RSNO) (např. S-nitrosoglutathion (SNOG), S-nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamin
(SNAP), S-Nitrosocystein)).
Látkou, která působí selektivní vazodilataci (kromě kyslíku v
některých případech), je plynný NO. Z důvodu krátkého poločasu rozpadu a
vysoké reaktivity s molekulárním kyslíkem má omezené využití. To je
umožněno tím, že NO je velmi rychle inaktivován hemoglobinem. Vdechnutý
NO prochasí z alveolů do krve přes hladký sval ve stěně periferních plicních cév
a vyvolá přitom jejich dilataci. Jakmile se však dostane do krve, je inaktivován
hemoglobinem dříve, než může dosáhnout systémových cév.
U nitroprussidu sodného se NO vyskytuje jako nitrosylová skupina,
která se váže na železo v bipyramidálním komplexu. NO je spontánně
uvolňován z této sloučeniny při fyziologickém pH dosud nezjištěným
mechanismem. Může být také uvolňován enzymatickou nebo fotochemickou
cestou. Nitroprussid sodný se po desetiletí využíval k léčbě anginy pectoris.
Jeho největší nevýhodou bylo, že současně s NO uvolňuje i kyanid. Má velice
krátký poločas rozpadu v organismu (cca 2 min.).
Trioxodinitrát uvolňuje NO spontánně za fyziologických podmínek
nebo také laserovou fotolýzou. Tato redukovaná forma NO má, jako jediná
z redoxních forem NO, unikátní účinky na cévy hladkého svalstva. Látky
uvolňující NO nebyly zatím testovány na lidech. Trioxodinitrátu sodnému se
také někdy říká andělská sůl (50.).
NONOáty neboli NO adukty jsou komplexy NO s nukleofilními
látkami. Jsou-li rozpuštěny ve vodném roztoku s normálním až alkalickým pH,
uvolňují spontánně NO, a to stálou a predikovatelnou rychlostí a nezávisle na
přítomnosti tkáně. Vysoká koncentrace thiolů snižuje množství uvolňovaného
NO, protože vznikají S-nitrosothioly.
S-nitrosothioly mohou pak zpětně uvolňovat NO. S-nitrosoglutathion
se rozkládá na NO a disulfid za katalytického působení Cu 2+. Mohou se tvořit
13

thiolové radikály. Glutathion a S-nitrosoglutathion jsou součástí makrofágové
imunitní reakce na přítomnost Mycobacterium tuberculosis (51.). Některé
S-nitrosothioly

(S-nitrosocystein,

transportovány

transportními

S-nitrosohomocystein)

systémy

pro

jsou

aminokyseliny,

do
ale

buněk
některé

(S-nitrosoglutathion, S-nitroso-N-acetyl-D,L-penicillamin) vyžadují přítomnost
cysteinu resp. cystinu pro transport (53.).

2.3.2. Látky uvolňující NO enzymatickou cestou
Tyto látky nejsou schopny uvolňovat NO samovolně, ale vyžadují
přispění

různých

enzymatických

systémů

(např.

cytochromy

P-450,

aldehyddehydrogenasa, diaforasa). Do této skupiny například patří: organické
nitráty (např. glyceroltrinitrát (nitroglycerin-GTN), organické nitrity (např.
isoamyl nitrit), oximy (např. formaldoxim, formamidoxim, acetaldoxim,
acetonoxim) a acetohydroxamová kyselina.
Organické

nitráty

jsou

metabolizovány

enzymatickou

i neenzymatickou cestou. Z esterů kyseliny dusičné jsou nejznámější
ethylenglykoldinitrát a GTN. Používají se např. při léčbě ischemické choroby
srdeční. Terapeutické rozmezí pro GTN je 0,5 - 8 mg/hod. Jde však o vysoce
jedovaté látky. Vyvolávají oxidaci hemoglobinu na methemoglobin, vznik
chudokrevnosti, poškození srdečního svalu, ledvin, jater a sleziny. Akutní otravy
často končí smrtí. Do organismu tyto látky vstupují všemi cestami, tedy požitím
(i z pod jazyka), inhalací i přes kůži. Účinek GTN je založen na uvolnění
hladkého svalstva cév. Přeměna GTN na 1,2-GDN (1,2-glycerol dinitrát) a na
dusitany za katalýzy mitochondriální aldehyddehydrogenasou (ALD) může být
hlavní cestou bioaktivace GTN v krevních buňkách (52.). Byly zkoušeny i další
systémy, které by mohly tvořit NO, jako např.: superoxidový ion, ionty Fe 2+ a
Fe3+, oxyhemoglobin a oxyhemoglobin + NADPH + methylenová modř,
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methemoglobin a methemoglobin + NADPH + methylenová modř a diaforasa.
GTN není přeměňován na dusitany a dusičnany vlivem Fe 2+ a Fe3+ iontů ani
samotným methemoglobinem (54.).
Estery kyseliny dusité jsou velice nebezpečné látky, které jsou
kardiotoxické a neurotoxické. Inhalování isoamylnitritu může způsobit akutní
hemolytickou anemii (55.). Léčba otravy kyanidem zahrnuje i isoamylnitrit
v kombinaci s thiosulfátem sodným. V mnoha případech otravy kyanidem však
převáží kontraindikace z důvodů jeho vasoaktivních vlastností (56.).
Slovo oxim (ang. oxime) bylo poprvé použito v 19.století. Vzniklo z
ox(ygen) (kyslík) + im(id)e.

R1

H
C

H2N

N

C
OH

R2

N

C
OH

R

Ketoxim

N
OH

R

Aldoxim

Amidoxim

Obecný vzorec je R1R2--C NOH, kde R1 může být organická skupina
a R2 buď organická skupina (ketoximy) nebo atom vodíku (aldoximy) nebo
amidová skupina (amidoxim). My jsme se soustředili na čtyři oximy:
formaldoxim

(triformoxim,

FAL),

formamidoxim

(FAM),

acetonoxim

(acetoxim, AO), acetaldoxim (AC). Oximy jsou považovány za donory NO,
které jsou nezávislé na NOS. Některé donory NO jsou metabolizovány
nespecifikovatelnými oxidoreduktasami závislými na NAD nebo na NADP.
FAL byl vybrán jako atypický cyklický oxim, a byla zjišťována jeho
možnost přeměny na NO. Jako systémy k jeho přeměně byly využívány:
superoxidový ion, ionty Fe2+ a Fe3+, oxyhemoglobin a oxyhemoglobin+
NADPH+ methylenová modř, methemoglobin a methemoglobin+ NADPH+
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methylenová modř a diaforasa. FAL nebyl přeměňován methemoglobinem ani
superoxidovým iontem (54.). Jako částečný inhibitor přeměny FAL na NO za
katalýzy diaforasy se ukasala superoxiddismutasa (SOD), která snižuje množství
vzniklého NO o 38% (57.). FAL je také využíván ke spektrofotometrickému
stanovení Cu, Fe, Zn a Mn (58.). FAL se dále využívá pro chromatografickou
detekci formaldehydu (59.). Jeho schopnost uvolňovat NO byla zjištěna pomocí
EPR a relaxací kroužků krysích aort. Kroužky byly buď s endotelem nebo bez
něj. U obou typů způsobil dilataci (60.).

OH
N
N

N
OH

HO

Formaldoxim
Další oxim je formamidoxim (FAM), který je stejně jako FAL schopen
uvolňovat NO enzymatickou cestou. Jeho pozitivní dilatační schopnost byla také
ověřena na aortách s endotelem i bez něj. Vznik NO byl prokasán pomocí EPR
spektroskopie. FAM jako sloučenina obsahující -C(NH2)=NOH relaxuje také
karbacholem kontrahovaný kroužek průdušnice a zvyšuje intracelulární
koncentraci cGMP v buňkách hladkého svalu průdušnice. 7-Ethoxyresorufin
a další inhibitory cytochromů P-450 inhibují formamidoximem indukované
množství cGMP. Nω-nitro-L-arginin a Nω-monomethyl-L-arginin nemají vliv na
tvorbu cGMP. Tyto výsledky naznačují, že NO by mohl být syntetizován z FAM
v buňkách hladkého svalu průdušnice za katalýzy cytochromu P-450 (61.).

16

H2N
C

N
OH

H

Formamidoxim

Acetonoxim se využívá pro detekci acetonu v lidském dechu. (62.)
Dále způsobuje u krys hepatokarcinogenezi, která je způsobena jeho
metabolickou oxidací mikrosomy na propan-2-nitronát (63.). Acetonoxim je
vysoce těkavý, ale jeho mutagenita za různých podmínek nebyla potvrzena
Amesovým testem. Tyto výsledky jsou zajímavé hlavně z toho pohledu, že
oximy jsou často součástí olejových barev (64.). Acetonoxim je oxidován na
NO2- (a NO3-) mikrosomy, které obsahovaly několik isoforem cytochromů P450 (CYP2E1, CYP1A1 a CYP2B1). Acetonoxim není ani substrátem ani
inhibitorem iNOS. Kyslíkové radikály mohou hrát důležitou roli v oxidaci
acetonoximu. NO, tvořený jaterními mikrosomy pomocí hydroxylových
radikálů jako oxidantů, naznačuje možnost, že acetonoxim může být efektivně
přeměňován na NO v játrech (65.). Acetonoxim tvoří adukty s NAD, a ty jsou
stabilní v kyselém prostředí (pH 5) (66.).
H3C
C

N
OH

H3C

Acetonoxim
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Acetaldoxim se vyskytuje ve dvou isoformách – L,D. Je dobře
rozpustný ve vodě. Bod tání je 47°C a při dalším snižování teploty (až na 13°C)
dojde k tvorbě polymerní formy. Bod varu je 115°C. Dále je schopen snižovat
hladinu methemoglobinu v krvi (HbFe3 ) (67.). Fotolýza rozštěpí acetaldoxim na
hydroxylové radikály(za adiabatických podmínek). NO urychluje tento rozklad.
H3C
C

N
OH

H

Acetaldoxim
Struktura acetohydroxamové kyseliny (AHA) je klíčovou součástí
selektivních inhibitorů některých hydrolas, cyklooxygenas, metaloproteas, atd.
(68.). Tyto inhibice jsou možné díky chelatačním vlastnostem hydroxamových
kyselin. AHA je schopná inhibovat některé enzymy v přítomnosti i
nepřítomnosti substrátu (např. ureasa z vodního melounu (Citrullus vulgaris)).
Inhibice je nekompetitivní a reverzibilní. AHA se využívá při zjišťování
poškození DNA, která byla vystavena působení acetamidu (69). Dále AHA
např. inhibuje luštěninovou ureasu kompetitivně a navasání je opět reverzibilní
(70.).
O
NH
H3C

OH

Acetohydroxamová kyselina
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2.3.3. Enzymové systémy
Endogenní enzymový systém, který tvoří NO z L-argininu je NOS
(NO-syntasa). Byl objeven v roce 1990. A od té doby se tento enzym nazývá
NOS i přes fakt, že se jedná o oxidoreduktasu s E.C. 1.14.13.39. NOS patří do
skupiny cytochromů P-450. Existují tři izoformy NOS.
Existují jedna inducibilní forma NOS (NOS II, iNOS) a dvě formy
konstitutivní: endoteliální (NOS III, eNOS) a neuronální (NOS I, nNOS).
Inducibilní NOS je za normálních podmínek inaktivní a produkuje (relativně
neregulovaně) vysoká množství NO pouze po aktivaci imunitního systému. Pro
regulaci cévního tonu je důležitá endoteliální NOS, která je trvale exprimována.
Ta tvoří poměrně menší množství NO, které je však přesně regulováno, zejména
intracelulární koncentrací Ca (20., 22., 23.).

Společné znaky všech NOS:
1. obsahují v aktivním centru hem
2. jsou aktivní jako homodimery
3. jsou stereospecifické (D-arginin není substrátem)
4. jako kofaktory vyžadují: NADPH, 6(R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterin,
FAD, FMN a kalmodulin (ten se k NOS typu I a III váže po
navasání Ca2+ na kalmodulin, zatímco NOS II váže kalmodulin
trvale)
Odlišnosti jednotlivých izoforem NOS:
1. Molekulová hmotnost - NOS I Mr=160 kDa
- NOS II, NOS III Mr=133 kDa
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2. Potřebou Ca2 - NOS I, NOS III vyžadují Ca
- NOS II nepotřebuje Ca
3. Lokalizace - NOS I, NOS II jsou v cytosolu
- NOS III je v buněčné membráně (v kaveolách)
4. Výskyt - NOS I - v některých centrálních a periferních neuronech,
v některých buňkách epitelu a cévního hladkého
svalu
NOS II - v makrofágách, epitelu, endotelu, hepatocytech
NOS III - cévní endotel, plicní a renální epitel
5. Regulace aktivity-NOS I, NOS III jsou regulovány systémem
Ca kalmodulin
- NOS II není takto regulována
Intracelulárním druhým poslem, zprostředkujícím vazodilatační účinek
NO, je cGMP (26., 27., 28., 29.).
V devadesátých letech byl objasněn mechanismus působení NOS :
Nω

-

hydroxy-L-arginin

(L-NOHA)

je

intermediátem

reakce

NOS,

hydroxylovaný dusík L-NOHA je pak přeměněn na NO. Tvorba citrulinu a NO
z L-argininu vyžaduje 1,5 molu

NADPH, zatímco z L-NOHA 0,5 molu

NADPH. Původ kyslíku v citrulinu je z O2 a ne z H2O (30., 31.). Jedná se o
dvě monooxygenační reakce a ne o jednu dioxygenační reakci. První část je
hydroxylace jednoho ze dvou ekvivalentních guanidinových dusíků L-argininu.
Tato reakce spotřebuje jeden mol NADPH a molekulární kyslík, ze kterého se
do argininu začlení jen jeden atom a druhý atom vytvoří vodu, proto
monooxygenace. Tato reakce je katalyzovaná jen NOS. Druhá část je
tříelektronová oxidace meziproduktu L-NOHA, která využívá nestability vazby
C N-OH. Vznikne citrulin a NO (17.). Ačkoliv je první část typická
hydroxylace, druhá část nemá v biologii obdoby, protože spotřebovává jenom
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0,5 molu NADPH (16.). Druhou část reakce katalyzují i jiné enzymy než NOS
(např. cytochromy P-450 nebo diaforasa).

Obrasek 1. Molekula NOS
Další enzymové systémy, které jsou schopny uvolňovat NO z donorů
NO jsou např. cytochromy P-450 nebo diaforasa.
Diaforasa

byla

vybrána

jako

reprezentant

nespecifických

oxidoreduktas závislých na NAD NADP. Diaforasa závislá na NAD(P)H nebo
na NAD(P) je histochemicky podobně lokalizovaná NOS, která se nachasí
v centrálním nervovém systému, ale toto tvrzení neplatí pro jiné tkáně.
Diaforasa patří mezi enzymy, které se podílejí na metabolismu NO. Bylo
zjištěno, že se podílí na produkci NO z různých vasorelaxantů. V přítomnosti
koenzymů NADH nebo NADPH může diaforasa selektivně přeměnit donory
NO, jako jsou glyceroltrinitrát a formaldoxim, na dusitany a dusičnany
s molekulou NO jako meziproduktem. Tvoří se mnohem více dusitanů než
dusičnanů. Reakce diaforasy s GTN probíhá mnohem lépe než s FAL. Tvorba
meziproduktu NO byla potvrzena elektronovou paramagnetickou rezonancí.
Diaforasa není schopna přeměnit L-NOHA, ale zato přeměňuje hydroxylamin a
množství NO uvolněné z hydroxylaminu je mezi GTN a FAL. Tato aktivita
diaforasy může být inhibována difenylenjodoniem (DPI) (inhibitor některých
21

flavoproteinových oxidoreduktas závislých na NADPH), ale není inhibována
Nω-nitro-L-arginin methyl ester (L-NAME - inhibitor NOS) zatímco
7-ethoxyresorufin (inhibitor cytochromu P-450 reduktasy závislé na NADPH)
inhibuje jen přeměnu GTN. Diaforasa je dále schopná redukovat 2-fenyl4,4,5,5,-tetramethylimidazolin-1-oxyl-3-oxid

(PTIO)

a

tím

vyřadit

jeho

schopnost vychytávání NO. PTIO je považován za vychytávače NO, ale ukasalo
se, že PTIO působí jako velmi dobrý substrát pro diaforasu. Tato aktivita může
být opět inhibována DPI. Reakce diaforasy s GTN a PTIO nejsou ovlivněny
SOD nebo katalasou. Reakce diaforasy a FAL je snížena účinkem SOD. Tato
aktivita diaforasy je fyziologicky velmi důležitá, protože tento enzym je
přítomen ve všech buňkách aerobních organismů. Avšak diaforasa použitá v
těchto pokusech byla mikrobiálního původu (Clostridium kluyveri) (57.).

2.4. Systémy ovlivňující krevní tlak

2.4.1. Renin-angiotensinový systém (RAS)
Již dlouho je známo, že renin-angiotensinový systém (RAS) hraje
významnou roli v řadě homeostatických procesů, především v regulaci krevního
tlaku, vodního a elektrolytového hospodářství. Bylo prokázáno, že angiotensin II
(AII) se významnou měrou podílí na vzniku a vývoji nejrůznějších
kardiovaskulárních onemocnění, především hypertenze, remodelaci myokardu
při srdečním infarktu, chronického srdečního selhání a v neposlední řadě i na
rozvoji aterosklerózy.
Angiotensinogen (reninový substrát) je α2-globulin vznikající v
játrech. Renin, proteasa produkovaná v juxtaglomerulárních buňkách, štěpí
angiotensinogen na dekapeptid angiotensin I (AI). Ten je

účinkem

konvertujícího enzymu (ACE) přeměněn na oktapeptid AII. ACE je identický s

22

kininasou II, která štěpí vazodilatačně působící bradykinin na neúčinné
fragmenty. AI může být na AII přeměněn i alternativními cestami, především
chymasovou cestou bez účasti ACE. Fyziologicky dominantním účinkem
angiotensinu II je vazokonstrikce a aktivace tvorby aldosteronu. V srdci AII
působí hypertrofii myokardu a intersticiální fibrózu. V koronárních tepnách
vyvolává AII

entoteliální dysfunkci se sníženým uvolněním NO, zvýšené

uvolňování noradrenalinu, zvýšenou zánětlivou odpověď a nestabilitu
aterosklerotického plátu. V ledvinách AII zvyšuje intraglomerulární tlak, únik
proteinů, hypertrofii a fibrózu glomerulu a zvýšenou reabsorpci sodíku. Dále AII
působí zvýšení fibrinogenu a inhibitoru aktivátoru plazminogenu (PAI-1).
Inhibice

angiotensin

konvertujícího

enzymu,

brání

přeměně

angiotensinu I na angiotensin II. Současně zabraňuje rozpadu vazodilatačních
kininů, hlavně bradykininu, který zvyšuje tvorbu prostacyklinu, stimuluje
produkci NO v endotelu, inhibuje agregaci destiček a jejich adhezivitu. Snižuje
stimulaci výdeje aldosteronu kůrou nadledvin. V léčbě působí ACE inhibitory
kromě snížení cirkulujícího AII a tkáňového AII, hlavně v cévní stěně, také
pokles uvolnění noradrenalinu z terminálních neuronů, změnu tvorby kolagenu v
cévní stěně a v myokardu. Poklesem tvorby vazokonstrikčního endotelinu z
poškozeného endotelu zlepšují ACE inhibitory endoteliální funkci.

2.4.2. Sympatikus
Centrální nervový systém se skládá z centrální a periferní části. Periferní
nervový systém se dále dělí na vegetativní nervový systém (VNS) a na
somatický nervový systém. VNS má dvě části - aferentní a eferentní.
1. Aferentní nervová vlákna - zprostředkují např. vnímání bolesti,
viscerální vnímání, reflexní řízení krevního tlaku, srdeční frekvence,
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dýchání aj. Neurotransmitery odpovědné za přenos z periferie do CNS
nejsou definovány (substance P, somatostatin?, cholecystokinin?).
2. Centrální část VNS - prodloužená mícha a hypothalamus – integrace
funkcí VNS (krevního tlaku, tělesné teploty, metabolismu aj.).
3. Eferentní část VNS - tvoří vegetativní nervy a vegetativní ganglia
dvou

hlavních

systémů:

sympatického

(adrenergního)

a

parasympatického (cholinergního) nervového systému.
A) Eferentní část VNS u sympatiku i parasympatiku – dva sériově
uspořádané neurony; místem chemického přenosu na druhý neuron
jsou vegetativní ganglia. První neuron je pregangliový, druhý neuron
je postgangliový. Na rozdíl od motorických nervů u sympatiku a
parasympatiku se dostávají k efektorům až vlákna postgangliová.
B) Sympatický nervový systém má buněčná těla axonů v šedé hmotě
hrudní a lumbální míchy.
C) Parasympatický nervový systém vychasí z míchy s hlavovými nervy
(III,VII,IX a X a 2.- 4 sakrální segment).
D) Postgangliová vlákna sympatiku i parasympatiku vytvářejí pleteně
(plexy), tím dochasí k překrývání oblastí inervovaných z určitého
segmentu. Přerušení vegetativních vláken se nemusí na rozdíl od
přerušení motorického nervu manifestovat ztrátou funkce.
Hlavními neurotransmitery periferní (eferentní) části vegetativního
nervového systému jsou noradrenalin (NOR) a acetylcholin (ACH) - působí i
jako neurotransmitery v centrální nervové soustavě.
1. Cholinergní neurotransmitery (ACH) jsou přítomny v:
a) pregangliových vláknech sympatiku i parasympatiku – ovlivňují
postsynaptický receptor - nikotinový neuronální NN receptor.
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b) postgangliových vláknech parasympatiku – receptory aktivované na
postsynaptické membráně jsou receptory muskarinové (M receptory).
ACH je uvolňován i ze zakončení motorických nervů na nervosvalovém
spojení (ploténce); receptory, na které zde ACH působí jsou nikotinové
receptory muskulární NM receptory.
2. Adrenergní neurotransmitery (NOR) jsou přítomny v:
a) periferní části VNS tj. v postgangliových vláknech sympatiku –
receptory ovlivňované v cílových tkáních jsou adrenergní α a β
receptory.

Funkční význam sympatiku a parasympatiku:
1. Sympatikus a parasympatikus pracují ve funkční jednotě.
2. Činnost sympatiku a parasympatiku je vzájemně regulována (např.
NOR ovlivňuje uvolňování ACH a naopak – tzv. heterotropní
interakce); homotropní interakce je uskutečňována pomocí receptorů
lokalizovaných

presynapticky

(autoreceptorů).

Uvolněný

neurotransmiter interakcí s presynaptickými receptory ovlivňuje jeho
další uvolňování z nervového zakončení.
3. Většina vnitřních orgánů je paralelně inervována sympatikem i
parasympatikem – význam vzájemného působení.
4. Na některých místech pouze sympatická inervace ( např. většina
krevních cév) nebo inervace parasympatická (m. ciliaris).
5. Na některých místech účinky sympatiku a parasympatiku protichůdné
(hladké svaly močového měchýře, plíce, srdce aj.).
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6. Inervace sympatikem a parasympatikem není rovnoměrná (např.
adrenergní receptory převažují v srdci v převodním systému, síních,
komorách; zatímco cholinergní receptory v sinoatriálním uzlu a
atrioventrikulárním uzlu a v srdečních síních).
Sympatikus, který je aktivován při zátěži stimulací cílových tkání,
zajišťuje zrychlení srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, zvýšení dodávky
energie (příprava k „útoku a útěku“).
Parasympatikus převládá v anabolickém funkčním stavu – orgány pod
vlivem parasympatiku snižují funkční aktivitu - např.-srdeční činnost, TK aj.
(výjimka trávící ústrojí - umožnění nahromadění energetických zásob).

3. Mechanismus účinku NO na hladký sval
Mechanismus účinku je vysvětlován tak, že NO stimuluje aktivitu
rozpustné guanylátcyklasy (sGC, heterodimer obsahující hem, se kterým právě
interaguje NO) ve vaskulárních buňkách hladkého svalu, která přeměňuje GTP
na cyklický guanosinmonofosfát (cGMP), což vede ke zvýšení koncentrace
cGMP. cGMP přímo řídí některé kanály (např. draslíkové kanály), moduluje
fosfodiesterasu cAMP (enzym, který inaktivuje cAMP), snižuje intracelulární
koncentraci Ca2+ prostřednictvím aktivace rozpustné isoformy protein kinasy G
(závislé na cGMP), a tím v hladkém svalu inhibuje kontraktilní aparát. cGMP je
inaktivován fosfodiesterasami camp (71.). Inhibice tvorby NOS, a tím i
nedostatek NO, způsobuje, že jsou v převaze vasokonstriktory (77.). Inhibice
funkce NOS je způsobena L-NAME, který se dokáže vasat do aktivního místa
NOS, který ovšem není endogenním inhibitorem. Relaxace závislá na endotelu
je inhibována hemoglobinem, který váže molekulu NO (34., 35.), nebo
methylenovou modří, která inhibuje sGC (32., 33.). SOD chrání NO před
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rozkladem (36., 37.), protože

odstraňuje superoxidový anion (·O2-), který

rozkládá NO. Naproti tomu některé inhibitory syntézy NO vyvolávají produkci
·

O2- aniontu.

Endotel

Hladký sval
GTP

O

FeII

N
N

His

NH
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NH2
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O

·NO
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O
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Signální kaskáda

Obr. 2.: NO / cGMP cesta
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4. Cíle
1. Zjistit, zda vybrané látky (donory NO) účinkují in vivo

na krevní tlak

bdělých potkanů podobně jako in vitro na napětí kroužků krysích aort.
2. Zjistit účinky FAL, FAM a AHA in vivo.
3. Porovnat účinky FAL, FAM, AHA na krevní tlak potkanů, které nemají
zablokované systémy ovlivňující krevní tlak a kteří mají některé systémy
zablokované.
4. Zjistit vliv methylenové modře (MB) na účinky FAL, FAM, AHA in vivo.

5. Proč některé látky fungují jinak na kroužky krysích aort a jinak in vivo.
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5. Metody
5.1. Použité chemikálie
Chemikálie, které byly použity pochasejí z těchto zdrojů:
Sigma Aldrich: acetohydroxamová kyselina, formamidoxim, pentolinium,
L-NAME, captopril
Fluka: formaldoxim, acetonoxim
Merck: acetaldoxim, hydroxychinolin, 1-octanol
Serva: hydroxymočovina
Lachema: benzen, methanol, chloroform, uhličitan sodný, octan ethylnatý

Loba Feinchemie: petrolether

Penta: methylisobutylketon

Lach-Ner, s.r.o.: diethylether

5.2. Použité přístroje
Analyzátor signálu ADInstruments PowerLab/8SP čtyřkanálová verze
(tlakový snímač MLT 0380).
Počítačový program, který vyhodnocuje digitální signál je Chart 4.2 od
firmy MacLab ® System.
Spektrofotometr Ultrospec 1000, Farmacia Biotech.
Mechanická třepačka G24 Environmental incubator shaker New
Brunswick Scientific Co.Inc. Edison, N.J., USA.
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5.3. Zvířata
Použitá zvířata byli samci potkanů Wistar staří 12 týdnů (Velaz, Unětice).
Byli chováni ve standardních laboratorních podmínkách (teplota 23±1°C,
12-h pravidelný světelný cyklus). Pili normální vodu. Krmení: dieta ST-1
(Bergman, dodavatel Mlýn Kocanda). Všechny procedury a experimenty byly
prováděny podle Etické komise Fyziologického ústavu AV ČR, která se řídí
Evropskou dohodou o ochraně zvířat a Směrnicí pro používání zvířat při
výzkumu. Vážili 250-300g.

5.4. Postup operace
Anestezie zvířete před operací byla navozena inhalací diethyletheru. Poté
byla polyethylenová kanyla vsunuta a upevněna do horní duté žíly (vena
jugularis) těsně před pravou předsíní. Tato kanyla sloužila k podávání látek.
Arteriální kanyla byla cestou arteria carotis vsunuta a upevněna do oblouku
aorty. Tato kanyla sloužila ke zjišťování změn krevního tlaku. Krevní tlak byl
měřen u bdělých potkanů druhý den po operaci. Pro vyloučení vlivu denního
rytmu na krevní tlak, bylo měření vždy prováděno mezi 8 a 12h dopoledne.

5.5. Výběr chemikálií
Endogenně vzniká NO z L-argininu. Reakce je popsána výše. Reakci z
L-argininu a L-NOHA dokáže katalyzovat jen NO-syntasa. Reakci, kdy z
L-NOHA vznikají citrulin a NO dokáží katalyzovat i jiné enzymatické systémy
(např. cytochromy P-450, diaforasa). Proto jsme se zaměřili na chemikálie, které
ve své struktuře obsahují skupinu

N-OH. Mezi vybrané látky jsme zařadili

oximy (formaldoxim, formamidoxim, acetonoxim a acetaldoxim), dále
acetohydroxamovou kyselinu. Hydroxymočovina a hydroxyguanidin byly
vyloučeny, protože jejich vliv na kroužky krysích aort byl téměř nulový (60.).
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Acetonoxim a acetaldoxim jsme vyloučili, protože jejich vliv na krevní
tlak bdělých potkanů byl v našich orientačních pokusech minimální.
Dále

jsme

se

soustředili

na

formaldoxim,

formamidoxim

a

acetohydroxamovou kyselinu.

5.6. Postup pokusů
Změna tlaku krve je převáděna přes tlakový snímač, který využívá
deformace membrány, a zesílena zesilovačem pro analogový elektrický signál
(bridge amplifire – ML 110). Dále se signál převede na digitální data, která jsou
zpracována počítačem. Systém byl pečlivě kalibrován před každým měřením.
Krevní tlak byl zaznamenáván u minimálně tří zvířat zároveň, abychom
studovali všechny tři látky současně a zároveň eliminovali vnější vlivy, které by
mohly ovlivnit krevní tlak zvířat. Každý pokus byl 3-4x opakován.
Bazální hodnota středního krevního tlaku byla monitorována u bdělých
potkanů.
Koncentrace námi podaných blokátorů (captopril, pentolinium, L-NAME)
zajistila úplnou blokádu odpovídajících hlavních vasoaktivních systémů po
celou dobu pokusu (výsledky nejsou ukasány).
U každého zvířete základní hodnota středního krevního tlaku, stejně jako
změny středního krevního tlaku dosažené po podání jednotlivých blokátorů,
byly použity k hodnocení odpovědí středního krevního tlaku na podání
captoprilu, pentolinia a L-NAME. Relativní změny krevního tlaku byly
vyjádřeny jako procenta bazálních hodnot středního krevního tlaku.
Průběh pokusu: Nejdříve byly postupně blokovány hlavní vasoaktivní
systémy (renin-angiotensinový systém, sympatický systém a systém oxidu
dusnatého). Zvířata prodělávala dva typy blokací:
„Kompletní blokáda“ : po 30min. měření bazálního TK byl intravenózně
podán captopril (10mg/kg), který blokuje renin-angiotensinový systém. Po 15
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minutách jsme zablokovali sympatický nervový systém pentoliniem (5mg/kg),
což vyvolalo rapidní snížení krevního tlaku. Po stabilizaci nízkého krevního
tlaku byl podán inhibitor NOS L-NAME (30mg/kg) tj. 5 min. po podání
pentolinia. Krevní tlak byl poté monitorován po dobu dalších 20 min. Všechny
blokátory byly podány intravenosně v objemu 1ml/kg tělesné váhy potkana.
Dále následovalo podávání námi zkoumaných látek.
Blokáda NOS: po 30 min. byl intravenózně podán jen L-NAME
(30mg/kg). Poté byl krevní tlak monitorován po dobu 20 min. Dále následovalo
podávání námi zkoumaných látek. Blokáda NOS je kompetitivní inhibicí, kdy se
L-NAME váže na aktivní místo NOS.
Zkoumané látky byly rozpuštěny v destilované vodě a podávané
v objemu 1ml/kg těl. váhy potkana. Podávání vzorků probíhalo dvěma způsoby.
1.způsob: nejdříve jsme změřili střední tlak v průběhu 1min. (v prvním
případě po podání L-NAME, poté vždy 1min. před podáním další dávky), pak
jsme podali vzorek a hned poté jsme změřili průměrný tlak po dobu 2 min.
Postupně jsme zvyšovali koncentrace našich vzorků.
2.způsob: opět jsme měřili průměrný střední tlak po podání L-NAME,
poté jsme aplikovali vzorek (FAL, FAM, AHA) v množství 4mg/kg a GTN
v množství 0,02mg/kg váhy potkana a hned potom jsme měřili střední tlak
v následujících intervalech 0.-1.minuta, 1.-2.minuta, 2.-3.min., 3.-4.min. resp.
4.-5.min. Následovalo podání methylénové modře (MB) v množství 4mg/kg
váhy potkana a změření středního tlaku v intervalech 0.-1.min., 1.-2.min.. Potom
jsme aplikovali opět vzorek a měřili průměrný střední tlak stejně jako
v předchozím případě. Z grafu jsme odečetli vliv MB na střední krevní tlak.
Výsledky jsou prezentovány jako aritmetický průměr ± směr.odchylka.
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5.7. Stanovení rozdělovacích koeficientů oximů (AO, AC,
FAL, FAM) a acetohydroxamové kyseliny (AHA)
5.7.1. Metoda stanovení
Pro stanovení rozdělovacích koeficientů jsme použili metodu „třepací
lahve“, která je založena na Pokynech OECD pro zkoušení (74.). Metoda třepací
lahve je použitelná pouze pro v podstatě čisté látky, které jsou rozpustné v
destilované vodě a 1-oktanolu s čistotou p.a.. Nelze ji použít pro povrchově
aktivní látky (pro které by měly být uvedeny hodnoty získané výpočtem nebo
odhadem založeny na příslušných rozpustnostech v 1-oktanolu a ve vodě) (75.)
Rozdělovací koeficient (P) je definován jako poměr rovnovážných
koncentrací (ci) rozpuštěné látky ve dvoufasovém systému tvořeném dvěma
prakticky nemísitelnými rozpouštědly. V případě 1-oktanolu a vody platí :

C 1-octanol
Po/v =
C voda
Rozdělovací koeficient (P) je tedy podílem dvou koncentrací a udává se
obvykle ve formě svého dekadického logaritmu (log P).
Při vyšetřování nové látky není nutné vždy používat referenční látky.
Měly by v první řadě sloužit k občasné kontrole provádění metody a ke
vzájemnému porovnávání výsledků získaných jinými metodami.
Pro stanovení rozdělovacího koeficientu musí být dosaženo rovnováhy
mezi všemi vzájemně působícími složkami systému a musí být stanoveny
koncentrace látek rozpuštěných v obou fasích. Ze studia literatury vztahující se
k této otaskce vyplývá, že k řešení tohoto problému lze použít několika postupů,
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např. důkladné promíchání obou fasí a jejich následné oddělení za účelem
stanovení rovnovážné koncentrace vyšetřované látky.
Nernstův rozdělovací zákon platí pro zředěné roztoky jen při konstantní
teplotě, tlaku a pH. Platí pouze pro čistou látku rozdělenou mezi dvě čistá
rozpouštědla. Je-li současně v jedné nebo obou fasích přítomno více
rozpuštěných látek, může tím být výsledek ovlivněn.
Disociace nebo asociace rozpuštěných molekul vede k odchylkám od
Nernstova rozdělovacího zákona. Tyto odchylky se projevují tím, že se
rozdělovací koeficient stává závislým na koncentraci roztoku.

5.7.2. Postup stanovení
Před stanovením rozdělovacího koeficientu se fase rozpouštědlového
systému vzájemně nasytí třepáním 24h při teplotě experimentu. Třepání
probíhalo na mechanické třepačce. Pokus probíhal při pokojové teplotě
(20-25°C). Byla provedena kalibrace pro námi stanovované látky (AO, AC,
FAL, FAM, AHA).
Stanovení rozdělovacích koeficientů probíhalo následovně. Vzorek o
nejvyšší koncentraci, která byla zjištěna kalibrací, byl smíchán v poměru 1:1
s 1-oktanolem. Směs byla dobře promíchána a vložena do horké lasně na 3min
z důvodu lepšího rozpouštění. Tento postup byl proveden 2krát. Po vychladnutí
směsi jsme odebrali 200 l vodní části (spodní část). Odebrané množství jsme
podrobili reakci s 8-hydroxychinolinem.
Reakce látek s 8-hydroxychinolinem za přítomnosti kyslíku reprezentuje
jednu ze zkoušek, které jsou specifické pro látky tohoto typu v biologických
systémech (67.). K 0,2ml vzorku (oximů, AHA) bylo přidáno 0,2ml
1% 8-hydroxylchinolinu (1%(w/v): 0,5g 8-hydroxychinolinu v 50ml methanolu)
a dobře promícháno. Pak bylo do reakční směsi přidáno 0,2ml 1mol/l uhličitanu
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sodného. Nakonec byl roztok ponořen do vroucí vodní lasně na 1 minutu, roztok
získal zelenou barvu. Po ochlazení byla změřena absorbance při 705nm proti
blanku.
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6. Výsledky
6.1. Vliv zkoumaných látek na krevní tlak
Z látek, které zkoumal Chalupský (60.) na kroužcích krysích aort, jsme
vyloučili hydroxyguanidin a hydroxymočovinu, protože v jeho případě byly
inaktivní a vybrali jsme pět v jeho případě aktivních látek, které jsme dále
studovali na bdělých potkanech. V orientačních pokusech jsme zvířatům
zablokovali systém oxidu dusnatého pomocí L-NAME (30mg/kg zvířete)
v objemu 1ml/kg, abychom vyřadili z funkce endogenní tvorbu NO. Vzorky
jsme podávali v objemu 1ml/kg.
Z grafu je patrné, že největší vliv na krevní tlak mají formaldoxim
(FAL), acetohydroxamová kyselina (AHA) a zejména formamidoxim (FAM).
Acetonoxim (AO), acetaldoxim (AC) a L-hydroxy - L-arginin (L-NOHA) měly
minimální vliv, a proto jsme se jimi dále nezabývali. U hydroxymočoviny (HU)
se jen potvrdily předchozí výsledky (60.), že nemá žádný vliv.
10
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Obr.1. Vliv jednotlivých testovaných látek na střední hodnotu krevního tlaku potkanů,
u nichž jsme tvorbu oxidu dusnatého zablokovali intravenózně podaným L-NAME
(30mg/kg) v objemu 1ml/kg. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná
odchylka.
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6.1.1. Srovnání účinků zkoumaných látek na intaktních
potkanech
V následujícím pokusu jsme potkanům nezablokovali žádný systém a
z grafu je patrné, že systémy, které ovlivňují krevní tlak, stačí vyrovnávat
účinky námi zkoumaných látek i při vyšších koncentracích.

Změna tlaku
(v mm Hg)

20
10
FAL
FAM

0

AHA

-10
-20
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mg/kg
Obr.2. Vliv testovaných látek na střední hodnotu krevního tlaku intaktních potkanů, kteří
nemají zablokované žádné vasoaktivní systémy. Výsledky jsou prezentovány jako
aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.

6.1.2. Srovnání účinků zkoumaných látek na potkanech
po blokádě NOS
V následujícím grafu je zobrazen vliv zkoumaných látek na krevní tlak
potkanů, kteří měli zablokovaný systém oxidu dusnatého – blokádou
NO-syntasy (L-NAME). Zablokováním endogenní tvorby NO můžeme sledovat
vliv exogenního donoru NO, který by se v přítomnosti endogenního NO projevil
jen velmi málo. Všechny látky způsobily snížení tlaku, ale FAL a AHA měly
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poloviční účinnost než FAM, který snížil tlak až o 40mm Hg. Systémy už
částečně nestačí vyrovnávat účinky námi zkoumaných látek.
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Obr.3. Vliv jednotlivých testovaných látek na střední hodnotu krevního tlaku potkanů,
u nichž jsme tvorbu oxidu dusnatého zablokovali intravenózně podaným L-NAME
(30mg/kg) v objemu 1ml/kg. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná
odchylka.

6.1.3. Srovnání účinků zkoumaných látek na potkanech po
„kompletní blokádě“
V následujícím pokusu jsme potkanům zablokovali hlavní systémy
ovlivňující krevní tlak a tím jsme vyřadili baroreflex. Organismus ztratil
možnost výrazně korigovat krevní tlak a účinky testovaných látek se projevili
v plné míře. FAM a AHA má účinnost dvojnásobnou oproti předchasejícímu
pokusu, kde je zablokována jen NOS.
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Obr.4. Vliv testovaných látek na krevní tlak potkanů, kterým jsme intravenózně zablokovali
3 hlavní systémy: renin-angiotensinový systém (captoprilem), sympatický nervový systém
(pentoliniem) i tvorbu oxidu dusnatého (L-NAME), je to tzv. „kompletní blokáda“. Výsledky
jsou prezentovány jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.
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6.2.

Porovnání vlivu
blokádách

zkoumaných

látek

při

různých

6.2.1. GTN
Jako referenční látku jsme použili GTN, dlouho známý lék na srdeční
choroby. Použitá koncentrace je 200krát nižší než koncentrace námi testovaných
látek, ale účinek je srovnatelný.
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Obr. 5. Porovnání změn střední hodnoty krevního tlaku potkanů po podání GTN při různých
blokádách. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.

6.2.2. FAM
Zde jsme porovnali vliv zkoumaných látek na krevní tlak intaktních
potkanů, dále potkanů, kteří mají zablokován jen systém oxidu dusnatého a
potkanů, kteří mají zablokovány renin-angiotensinový systém, sympatický
nervový systém i systém oxidu dusnatého (NOS). Organismus postupně
zbavován obranných systémů se stále horším způsobem vyrovnává s poklesem
krevního tlaku. I když výsledky byly již uvedeny v grafech 2.-4., v grafu 6., 7. a
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8. jsou porovnány účinky látek na různé typy blokád. Část výsledků souhlasí
s našimi předpoklady, až na FAL, u kterého je zřejmé, že působí výhradně přes
NOS.
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Obr.6. Porovnání změn střední hodnoty krevního tlaku potkanů po podání FAM při různých
blokádách. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.
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6.2.3. AHA

20

Změna tlaku
(v mm Hg)

0
intaktní

-20

blokáda NOS

-40

k o m p l. b l o k á d a

-60
-80
-100
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mg/kg
Obr.7. Porovnání změn střední hodnoty krevního tlaku potkanů po podání AHA při různých
blokádách. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.
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6.2.4. FAL
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Obr.8. Porovnání změn střední hodnoty krevního tlaku potkanů po podání FAL při různých
blokádách. Výsledky jsou prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.

6.3. Vliv MB na účinky zkoumaných látek
Methylenovou modř (MB) jsme vybrali z toho důvodu, že blokuje
sGC, přes kterou působí NO. Mohli bychom tyto pokusy brát jako potvrzení, že
naše látky, které uvolňovaly NO v kroužcích krysích aort, mohou snižovat
krevní tlak přes NO a sGC nebo i jiným mechanismem.

6.3.1. Vliv MB na účinky GTN po blokádě NOS
Jako referenční látku jsme použili GTN, o kterém je známo, že účinně
relaxuje cévy. Koncentrace použitého GTN je 0,02mg/kg váhy zvířete. Což je
200x nižší koncentrace než u zkoumaných látek (FAL, FAM a AHA= 4mg/kg).
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Obr.9 Vliv MB na působení GTN. Zvířatům byl zablokován jen systém oxidu dusnatého.
Dolní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání GTN, ale bez podání MB.
Horní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a GTN. Výsledky jsou
prezentovány jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.

6.3.2. Vliv MB na účinky FAM

6.3.2.1. Vliv MB na účinky FAM po blokádě NOS
Následně jsme sledovali časový průběh působení MB na pokles
krevního tlaku, po blokádě systému oxidu dusnatého (L-NAME), který byl
vyvolán podáním FAM. Rozdíl vyznačený na grafu barevně ukazuje část
dilatace, za kterou je odpovědný systém oxidu dusnatého (NO a sGC).
Výsledky ukazují, že zkoumané látky snižují krevní tlak nejen přes NO
a sGC, ale i přes jiné systémy ovlivňující krevní tlak, na které ovšem také působí
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FAM. Pokusy, které by informovaly o jaké systémy se jedná a jakým způsobem
jsou ovlivňovány nebylo cílem tento práce, a proto ani nebyly provedeny.
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Obr.10. Vliv MB na působení FAM. Zvířatům byl zablokován jen systém oxidu dusnatého.
Dolní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání FAM, ale bez podání MB.
Horní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a FAM. Výsledky jsou
prezentovány jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.

6.3.2.2. Vliv MB na účinky FAM po „kompletní blokádě“
Dále jsme sledovali vliv MB na pokles krevního tlaku po „kompletní
blokádě“, který byl vyvolán podáním FAM. Nejdříve jsme zablokovali tři hlavní
systémy ovlivňující krevní tlak (renin-angiotensinový systém (captopril),
sympatický nervový systém (pentolinium) a systém oxidu dusnatého
(L-NAME)).
Pokles tlaku po „kompletní blokádě“ je samozřejmě mnohem
výraznější než pokles tlaku po blokádě samotného systému oxidu dusnatého.
I vliv MB na krevní tlak je výraznější u „kompletní blokády“.
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I z následujících pokusů je patrné, že systém oxidu dusnatého je
zodpovědný jen za část poklesu krevního tlaku. Druhá část poklesu je způsobena
jinými systémy, které jsou také ovlivněny FAM. Pokusy, které by informovaly
o jaké systémy se jedná a jakým způsobem jsou systémy ovlivňovány nebyly
cílem tento práce, a proto ani nebyly provedeny.
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Obr.11. Vliv MB na působení FAM. Zvířata podstoupila tzv. „kompletní blokádu“. Dolní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání FAM, ale před podání MB. Horní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a FAM. Výsledky jsou
prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.

6.3.3. Vliv MB na účinky AHA

6.3.3.1. Vliv MB na účinky AHA po blokádě NOS
Jako druhou látku jsme zkoumali AHA. I zde je patrné, že AHA
ovlivňuje krevní tlak i přes jiné mechanismy, než jen přes sGC a NO. Poměr
vlivu NO a ostatních mechanismů na krevní tlak je zhruba 1:1.
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Pokusy, které by informovaly o jaké systémy se jedná a jakým
způsobem jsou ovlivňovány nebylo cílem tento práce, a proto ani nebyly
provedeny.
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Obr.12. Vliv MB na působení AHA. Zvířatům byl zablokován jen systém oxidu dusnatého.
Dolní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání AHA, ale bez podání MB.
Horní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a AHA. Výsledky jsou
prezentovány jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.

6.3.3.2. Vliv MB na účinky AHA po „kompletní blokádě“
Dále jsme sledovali vliv MB na pokles krevního tlaku po „kompletní
blokádě“, který byl vyvolán podáním AHA.
Pokles tlaku po „kompletní blokádě“ je opět výraznější než pokles
tlaku po blokádě samotného systému oxidu dusnatého.
I z následujících pokusů je patrné, že systém oxidu dusnatého je
zodpovědný za výraznou část poklesu krevního tlaku. Druhá část poklesu je
způsobena jinými systémy, které nejsou tak výrazné, ale i na ně působí AHA.
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5

Pokusy, které by informovaly o jaké systémy se jedná a jakým
způsobem jsou ovlivňovány nebyly cílem tento práce, a proto ani nebyly
provedeny.
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Obr.13. Vliv MB na působení AHA. Zvířata podstoupila tzv. „kompletní blokádu“. Dolní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání AHA, ale před podání MB. Horní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a AHA. Výsledky jsou
prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.
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6.3.4. Vliv MB na účinky FAL

6.3.4.1. Vliv MB na účinky FAL po blokádě NOS
Posledními pokusy jsme zkoumali časový průběh působení MB na účinky FAL.
Z následujícího grafu je vidět, že FAL působí hlavně přes NO a přes sGC. Vliv
FAL byl úplně inhibován MB. Je zde i vidět, že FAL nemá vliv na žádné jiné
systémy.
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Obr.14. Vliv MB na působení FAL. Zvířatům byl zablokován jen systém oxidu dusnatého.
Dolní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání FAL, ale bez podání MB.
Horní hranice je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a FAL. Výsledky jsou
prezentovány jako aritmetický průměr ± směrodatná odchylka.
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6.3.4.2. Vliv MB na účinky FAL po „kompletní blokádě“
Účinky FAL nejsou výrazné ani při „kompletní blokaci“. Organismus
se dokáže rychle přizpůsobit účinkům FAL a vyrovnat krevní tlak na jeho
bazální hodnotu. Z grafu je vidět, že FAL má ze zkoumaných látek nejmenší
účinnost.
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Obr.15. Vliv MB na působení FAL. Zvířata podstoupila tzv. „kompletní blokádu“. Dolní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání FAL, ale před podání MB. Horní
křivka je pokles střední hodnoty krevního tlaku po podání MB a FAL. Výsledky jsou
prezentovány jako průměr ± směrodatná odchylka.
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6.4. Podíl vlivu NO na krevní tlak vyvolaný testovanými
látkami

1.min. L-NAME (%) kompl. blok. (%)
FAL
99,1
FAM
20,8
AHA
14,3

35,4
24
38,2

2.min. L-NAME (%) kompl. blok. (%)
FAL
93,3
FAM
37,9
AHA
24,4

88,2
37,5
58,3
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6.5. Stanovení rozdělovacích koeficientů oximů (FAL, FAM,
AO, AC) a acetohydroxámové kyseliny
Rozdělovací koeficienty se stanovují jako podíl koncentrace látky
rozpuštěné v 1-octanolu a v destilované vodě. Výsledky viz. tab. 1.-4.
FAL
Konc. FAL ve vodě (mM)
Konc. FAL v oktanolu (mM)
Rozdělovací koeficient (P)
Log P
Tab. 1.

0,85
0,15
0,17
-0,77

AHA *
Konc. AHA ve vodě (mM)
Konc. AHA v oktanolu (mM)
Rozdělovací koeficient (P)
Log P
Tab. 2.

38,88
1,12
0,03
-1,54

AC *
Konc. AC ve vodě (mM)
Konc. AC v oktanolu (mM)
Rozdělovací koeficient (P)
Log P
Tab. 3.

18,01
11,99
0,67
-0,18

AO
Konc. AO ve vodě (mM)
Konc. AO v oktanolu (mM)
Rozdělovací koeficient (P)
Log P
Tab. 4.

27,05
42,95
1,59
0,20

Pro FAM nebylo stanovení rozdělovacího koeficientu pomocí 1-oktanolu použitelné.

Z výsledků je patrno, že vliv na dilataci cév a potažmo na krevní tlak
měly látky spíše hydrofilního charakteru. Látky méně hydrofilního charakteru
(např. AC) nebo hydrofobního charakteru (např. AO) neměly prakticky žádný
vliv.
*Výsledek byl v zásadě shodný s publikovanými výsledky Log P ( AHA -1,57; AC -0,13)
(73.)
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6.6. Diskuse
V práci Karla Chalupského (60.) byly vytipovány některé jednoduché
oximy a jim strukturálně podobné sloučeniny, jako látky, které by mohly
relaxovat kroužky krysích aort tím, že z nich vzniká v těchto tkáních oxid
dusnatý. Relaxace a vznik oxidu dusnatého (měřena EPR) byla prokázána pro
FAL, FAM, AO a AC. AHA rovněž relaxuje kroužky krysích aort, ale produkce
oxidu dusnatého z této sloučeniny byla velmi malá. Hydroxymočovina a
hydroxyguanidin nerelaxovaly kroužky aort vůbec.
Naším úkolem bylo zjistit, zda látky testované na kroužcích krysích aort
fungují podobně i v živém organismu, konkrétně u laboratorních potkanů, kde
by měly snižovat jejich krevní tlak. Podle shora uvedených výsledků byly
zkoumány tyto sloučeniny : formaldoxim, formamidoxim, acetohydroxámová
kyselina, acetonoxim a acetaldoxim. Hydroxymočovina byla v našich pokusech
používána jako negativní kontrola.
V první řadě jsme zjišťovali, zda všechny testované látky ovlivňují krevní
tlak potkanů, kterým jsme inhibovali NOS látkou L-NAME, známým
inhibitorem tohoto enzymu. Z uvedených látek byly účinné FAL, FAM a AHA.
Acetonoxim a acetaldoxim byly neúčinné, a proto byly z dalších pokusů
vyřazeny.
Na intaktních potkanech nebyl po podání testovaných látek
zaregistrován prakticky žádný pokles krevního tlaku. Menší pokles byl
zaregistrován u potkanů, kteří měli zablokovanou NOS a největší aktivita
testovaných látek byla nalezena u potkanů, kteří podstoupili tzv. „kompletní
blokádu“ tří základních vasoaktivních systémů (renin-angiotensinového
systému, sympatického nervového systému a systému oxidu dusnatého),
přičemž vyřazení sympatického nervového systému eliminovalo kompenzační
odpověď tohoto systému na pokles krevního tlaku, která je zprostředkována
baroreflexem. Z testovaných látek byl nejúčinnější FAM. Je zajímavé, že při
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tetování na kroužcích krysích aort nebyl nejúčinnější FAM, ale FAL, i když
rozdíly v účincích testovaných látek na kroužky krysích aort nebyly příliš velké.
Abychom se pokusili zabránit kumulaci látek v krvi, tak jsem po každé aplikaci
testované látky nechali vrátit tlak na bazální hladinu.
Dále jsme zkoumali vliv methylenové modře (MB) na účinky
zkoumaných látek. MB byla vybrána, protože je schopna blokovat solubilní
guanylátcyklasu (sGC), přes kterou působí NO. Těmito pokusy jsme si chtěli
ověřit, zda zkoumané látky působí jen přes sGC nebo i jiným mechanismem.
Obecně se nám potvrdilo, že všechny zkoumané látky působí nejen přes sGC,
ale i jinými mechanismy. Pokusy probíhaly dvojím způsobem. V prvním jsme
potkanům zablokovali jen NO-syntasu a v druhém potkani podstoupili tzv.
„kompletní blokádu“. V prvním případě jsme předpokládali, že MB dokáže
úplně eliminovat vliv zkoumaných látek, protože jsme předpokládali, že působí
výhradně přes sGC. Z výsledků je patrné, že všechny zkoumané látky působí i
jinými mechanismy než jen přes sGC, kromě jediné výjimky, kterou je FAL, u
kterého sice jiné mechanismy působí, ale ovlivňují krevní tlak minimálně.
V druhém případě jsme zkoumali vliv MB na účinky zkoumaných látek při
„kompletní blokádě“ vasoaktivních systémů. MB dokázala omezit pokles
krevního tlaku, ale i zde se ukázalo, že zkoumané látky působí na krevní tlak i
jiným mechanismem. Povaha dalších mechanismů, jimiž naše látky snižují
krevní tlak, nebyla předmětem této práce.
V dalším zkoumání jsme chtěli zjistit, proč AO a AC nepůsobí stejně jako
FAL, FAM a AHA. AO a AC jsou oximy stejně jako FAL a FAM. Zaměřili
jsme se na polaritu zkoumaných látek a zjistili jsme, že látky, které působí
in vivo na krevní tlak mají spíše hydrofilní charakter, kdežto AC a AO, jejichž
vliv na krevní tlak je prakticky nulový, mají spíše hydrofobní charakter, takže se
nám podařilo prokázat, že látky hydrofilního charakteru mají výraznější vliv na
pokles krevního tlaku než látky s hydrofobním charakterem.
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V porovnání s dlouho známým vasorelaxantem GTN, který se používá
jako lék na některé srdeční choroby, jsou námi testované látky méně účinné.
I přesto, že jsou, stejně jako GTN, neúčinné na intaktních potkanech. Účinek
GTN byl oproti FAL a AHA asi 200krát vyšší a oproti FAM asi 100krát vyšší.
Z hlediska dalšího testovaní a chronického podávání těchto látek, by bylo nutné
zjistit jejich toxicitu, která zatím není známá. Z těchto výsledků je vidět, že
zkoumané látky by mohly mít jen malý terapeutický účinek u hypertenzních
jedinců, kteří mají normální tvorbu NO. U jedinců, kteří mají sníženou tvorbu
NO, by byl terapeutický účinek pravděpodobně významnější. Testované látky
by mohly mít také nějaké specifické účinky na kardiovaskulární systém. GTN
také nesnižuje krevní tlak, ale užívá se k terapii jiných kardiovaskulárních
problémů.
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6.7. ZÁVĚR
Formamidoxim, formaldoxim a acetohydroxámová kyselina působí
in vivo podobně jako in vitro na kroužky krysích aort. Acetonoxim a
acetaldoxim měly jen minimální vliv in vivo, i když vliv in vitro byl obdobný
jako u shora uvedených látek.
Formamidoxim, formaldoxim a acetohydroxámová kyselina snižují krevní
tlak potkanů při blokaci endogenní tvorby NO i při tzv. „kompletní blokádě“. Na
intaktních potkanech se jejich vliv neprojevil, podobně jako se neprojevil vliv
GTN.
Methylenovou modří jsme dokázali, že část účinku testovaných látek na
krevní tlak je přes sGC.
Látky, které působí in vivo na krevní tlak mají spíše hydrofilní charakter.
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