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. 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 formaldoxim, foramidoxim a acetohydroxxamova
kys.. 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 (reninangiotensinového 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.
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.
Methylenovou modří jsme dokázali, že část účinku testovaných látek na krevní tlak je přes
sGC.
Formamidoxim, formaldoxim a acetohydroxámová kyselina působí in vivo podobně
jako in vitro na kroužky krysích aort. Formamidoxim, formaldoxim a acetohydroxámová
kyselina snižují krevní tlak potkanů při blokaci endogenní tvorby NO i při tzv. „kompletní
blokádě“. Látky, které působí in vivo na krevní tlak mají spíše hydrofilní charakter.

