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Abstract 

Influence of prenatal application of angiotensin II and postnatal salt diet on GABAergic and oxytocin 
system in rat brain steam and cerebellum 

Our goal was to determinate how gene expression of GABA transporter 1 (GAT1), glutamate 
decarboxylase 67 (GAD67) and oxytocin receptor (OTR) is influenced with prenatal exposition to angiotensin II 
(Ang II) and postnatal salt diet in nucleus tractus solitarii (NTS) and cerebellum in rats. In NTS we observed 
strong tendency in different reaction of OTR gene expression between Ang II prenatal treatment and control rats 
after high salt diet. We observed significant influence of sex on GAD67 gene expression in cerebellum. Also, 
sex in combination with salt diet is significant factor in expression of GAT1 gene in cerebellum.  
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Úvod a formulácia cieľa 

Nuclus tractus solitariiobsahuje barosenzitívne neuróny v kontinuálnom páse vo 

svojej dorzálnej časti, odkiaľ sa rostrálne vyťahujú [1]. Endogénny angiotenzín III (Ang III), 

ktorý je aktívnym metabolitom Ang II, uplatňuje tonickú inhibičnú moduláciu na baroreflex 

cez angiotenzínový receptor 1 (AT1) a angiotenzínový receptor 2 (AT2). Rovnaký účinok v 

NTS uplaťňuje Ang II iba cez receptory AT1. Časť účinku Ang II tiež môže pochádzať z jeho 

metabolickej premeny na Ang III [2].U normotenzných potkanov GABAA receptory 

(GABAAR) sprostredkujú inhibíciu okruhov v NTS, ktoré kontrolujú tep srdca. Táto inhibícia 

prejavuje závislosť na aktivite, čiže je závislá na množstve synaptických vstupov do týchto 

okruhov z viscerálnej aferencie. U hypertenzných potkanov nie je táto závislosť inhibície na 

aktivite prítomná [3].Na vplyv oxytocínu na NTS existuje niekoľko protichodných názorov. 

Podľa niektorých autorov oxytocín navodzuje hypertenziu a tachykardiu [4], podľa iných, 

naopak, navodzuje bradikardiu [5]. 

Naším cieľom bolo pomocou metódy in situ hybridizácie stanoviť ako prenatálne 

vystavenie Ang II v kombinácii s postnatálnou soľnou diétou vplýva na expresiu génov 

GAD67, GAT1 a OTR v NTS. Pre anatomickú blízkosť a úzke prepojenie mozgového kmeňa 

s cerebellom sme sa rozhodli otestovať tieto vplyvy na expresiu vybraných génov aj v oblasti 

cerebella.  
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Materiál a metódy  

Pri experimente boli použité 4 skupiny potkanov kmeňa Wistar z chovnej stanice 

Velaz Praha. Potkany boli prenatálne vystavené Ang II po dobu 14 dní (od 6. GD do 20. GD) 

kontinuálne v množstve 2µg/kg/hod vo forme osmotických minipúmp. Kontroly absolvovali 

sham operáciu. Po narodení bolo potomstvo ďalej rozdelené do skupiny so štandardnou diétou 

a soľnou diétou (2% NaCl). Zvieratá boli rozdelené podľa pohlavia v počte 3-4 zvieratá na 

klietku, potrava a voda ad libitum. Svetelný režim bol 12:12 LD. Vo veku 20 týždňov boli 

usmrtené pomocou CO2 narkózy a mozgy boli odobraté a skladované pri -80ºC. Skupina Ang 

II/štandard zahŕňala 14 jedincov, Ang II/2%NaCl 15 jedincov, kontrola/štandard 13 jedincov 

a kontrola/2%NaCl 12 jedincov. 

Po usmrtení zvierat boli na kryotone zhotovené 12 µm hrubé rezy, odobrané podľa 

stereotaktického atlasu [6] z oblasti Bregma -14,30 mm až -13,68 mm pre vyhodnocovanie 

v NTS a z oblasti Bregma -14,08 mm až -13,68 mm pre vyhodnocovanie v mozočku. 

Z oblasti NTS jedného jedinca bolo odobraných päť rezov a z oblasti mozočku boli odobrané 

štyri rezy.  

Pre in situ hybridizáciu sme použili nasledujúce cDNA próby. Pre GAT1 mRNA bola 

požitá próba so sekvenciou 5`- AGC CTT CTT CTG CAC CTT GAC TAC AAG GGT-3`[7, 

8], pre GAD67 mRNA bola použitá próba so sekvenciou 5`- ATA GAG GTA TTC AGC 

CAG CTC CAA GCA TTT – 3` [9, 10].Na hybridizáciu OTR sme použili próbu, ktorá mala 

sekvenciu 5`-GTG GCC CGG CCG TGC GGT TGC CCT CCT-3` [11]. Špecificita použitých 

prób bola overená pomocou softvérovej aplikácie BLAST. 

Prvým krokom bolo značenie oligoprób pomocou 35S-dATP (18,5 MBq, ARC – 

American radiolabels chemicals) a enzýmu TdT (Thermo Fisher Scientific Inc., Canada). 

Značenie prebiehalo pri 37°C/20 minút. 

Po značení oligoprób sme uskutočnili ich purifikáciu v kolónach Probe Quant G-50 

Micro columns, (GE Healthcare, Little Chalfont, UK).  

Z každej reakcie sme odobrali 2 x 1 µl próby do 2 x 3,5 ml scintilačného roztoku 

EcoLite, pre odmeranie aktivity prób na scintilačnom počítači. Získali sme dve hodnoty 

v cpm/1 µl próby pre každú reakciu a urobili sme z nich priemer. Tieto hodnoty sme použili 

pri výpočte potrebného množstva próby pre hybridizáciu na 1 ml hybridizačného pufru + 0,1 

ml DTT. Použili sme riedenie 4,5.106cpm/ml. 

Prehybridáciou sme rezy zafixovali, odstránili z nich vodu a lipidy. Sklíčka sme 

namočili na päť minút do 4% formaldehydu v PBS a následne premyli 2 x v PBS (phosphate 

buffered saline). Potom nasledovala acetylácia v 0,9% NaCl/TAE (10 minút).Týmto krokom 
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sme znížili aktivitu RNáz a zvýšili špecificitu väzby prób. Pre odstránenie vody z rezov 

nasledovalo namáčanie do radu alkoholov, vždy po jednej minúte: 70% etanol, 80% etanol, 

95% etanol (2 minúty) a 100% etanol. Následne sme sklíčka namočili do 100% chloroformu 

na päť minút, kde sa rezy zbavili tukov a na záver na jednu minútu do 100% etanolu a 95% 

etanolu. Fixované sklíčka sme nechali uschnúť na vzduchu. 

Na in situ hybridizáciu sme použili roztok zložený z hybridizačného pufru, DTT 

a próby. Hybridizačný pufor s próbou sme denaturovali pri 85°C/5 minút, následne sme 

roztok uložili na 3 minúty na ľad a do termobloku s hybridizačnou teplotou. Hybridizačný 

pufor (70µl) sme naniesli na rezy, prekryli krycími sklíčkami a uložili do inkubátora pri 41°C 

po dobu 18 hodín. Následne sme rezy premývali v SSC.  

Filmy sme zakladali a vyvolávali v tmavej komore. Použili sme film Hyperfilm-Beta-

Max (Eastman Kodak Company, Chalon-sur-Saône, France). Doba expozície pre GAD67 

a GAT1 bola 20 dní a pre OTR 14 dní. Na vyvolanie sme použili vývojku LQM a ustaľovač 

FOMAFIX(FOMA, Hradec Králové, Czech Republic). Po vyvolaní filmov boli rezy farbené 

Nisslovým farbením, pre lepšiu neuroanatomickú orientáciu[6]. 

Filmy sme fotili pomocou optickej lupy pri 10-násobnom zväčšení pomocou kamery 

(AM423X Dino-Eye, Digital Microscope, Taiwan). V programe ImageJ (v 1.47i NIH, USA) 

sme odmerali denzitu vybraných lokalít a pozadia z okolia rezu, pre zohľadnenie 

nešpecifickej väzby. 

Ako štatistická metóda bola použitá viac faktorová ANOVA. Zohľadnili sme v nej 

faktory vplyvu Ang II, pohlavia, potravy a tiež sme zohľadnili faktor vrhu. Za signifikantné 

sme považovali rozdiely hodnôt s p<0,05. Ako post-hoc test sme použili Fiser LSD test. 

 

Výsledky a diskusia 

V oblasti NTS sme pozorovali vplyv Ang II na expresiu génu OTR v kombinácii so 

soľnou diétou (Obr. 1). Vzhľadom k tomu, že pri post-hoc teste sa signifikancia (p = 0,04442) 

nepotvrdila, považujeme tento výsledok len za silný trend v rozdielnej reakcii aktivity génu 

OTR v NTS na postnatálne aplikovanú soľnú diétu u prenatálne AngII ovplyvnených 

potkanov a kontrolných zvierat.  
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Obr. 1. Vplyv angiotenzínu II v kombinácii so soľnou diétou na expresiu génu OTR v NTS potkana. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM. (Kon/STD n = 13, Kon/NaCl n = 12, Ang II/STD n = 14, Ang 

II/NaCl n = 15), F1,20 = 4,3736, p = 0,04442 

 

V cerebelle sme nepozorovali žiadny vplyv prenatálneho Ang II na expresiu 

vybraných génov. Pozorovali sme však rozdiel v expresii GAD67 (Obr. 2), ktorý závisí od 

pohlavia. Podľa našich výsledkov je expresia tohto génu vyššia u samcov (p = 0,0240). 

Nezistili sme vplyv ostatných zohľadnených faktorov na expresiu tohto génu.  
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Obr. 2. Vplyv pohlavia na expresiu génu GAD67 v cerebelle potkana. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± 
SEM. (n = 26 samcov, 28 samíc), F1,20 = 5,6647, p = 0,0240, 

 

V expresii génu GAT1 v cerebelle sme pozorovali signifikantný faktor stravy (p = 

0,0069; Obr. 3). Táto zmena bola významnejšia u samíc, ako u samcov V kombinácii so 
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zvýšením prísunom soli u samíc je expresia tohto génu signifikantne vyššia (p = 0,0200), 

u samcov sme tento vplyv nepozorovali (Obr. 4). 
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Obr. 3. Vplyv soľnej diéty na expresiu génu GAT1 v cerebelle potkana. Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± 
SEM., (n = 27 pre obe skupiny), F1,20 = 8,413, p = 0,0069 
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Obr. 4. Vplyv pohlavia v kombinácii so soľnou diétou na expresiu génu GAT1 v cerebelle potkana. 
Hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM., (n = 13 resp. 14), F1,20 = 11,454, p = 0,0020 

 

Záver 

Prenatálne vystavenie Ang II viedlo v dospelosti v kombinácii so soľnou diétou 

k rozdielnej reakcii génu OTR v NTS v porovnaní s kontrolnými potkanmi, čo môže odrážať 

vplyv fetálneho programovania. 

Naše pozorovania naznačujú výrazný vplyv pohlavia na expresiu génu GAD67 

v cerebelle potkana. Tiež sme pozorovali, že Ang II navodená hypertenzia u matky počas 
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gravidity, v kombinácii s postnatálne zvýšeným príjmom soli, vedie neskôr k zmene expresie 

génu GAT1 v cerebelle u mladých samíc. Je naším predpokladom, že ak by tieto zmeny 

nastávali podobne aj v iných oblastiach mozgu, mohli by viesť, v neskoršom veku, k zmenám 

v metabolizme a transporte GABA a tak prispievať k zvýšenej náchylnosti na vznik 

civilizačných psychických porúch, ako je depresia, či anxiózna porucha. 

Záverom teda konštatujeme, že na expresiu nami vybraných génov majú vplyv ako 

životný štýl matky, tak aj životný štýl jedinca postnatálne, ale rovnako aj neovplyvniteľné 

faktory, ako pohlavie. Všetky tieto vplyvy môžuv dospelosti vyústiť v kumuláciu drobných 

zmien v expresii génov regulujúcich GABAergickú a oxytocínovú signalizáciu v mozgu.  
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