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1. Dynamika zmien vybraných parametrov oxidačného stresu pri sepse

Lukáš Šebesta
(všeobecné lekárstvo, 3. ročník)

Školiteľ: RNDr. Monika Ďurfinová, PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

Úvod

Sepsa je kombinácia infekcie a patofyziologických zmien známych ako syndróm systémovej 
zápalovej odpovede. Ide o ťažké systémové ochorenie, pri ktorom dochádza k prieniku baktérií 
alebo plesní do krvného obehu a interakciou ich produktov s bunkami retikuloendoteliálneho 
systému. Klinické príznaky sepsy sa pohybujú v rozmedzí syndrómu systémovej zápalovej 
odpovede – SIRS až po septický šok a syndróm multiorgánovej dysfunkcie – MODS.

SIRS je pri šoku vtedy, ak sú prítomné aspoň 2 z nasledujúcich príznakov:

telesná teplota nad 38 °C alebo pod 36 °C,

frekvencia akcie srdca nad 90/min,

dychová frekvencia nad 20 dychov/min. alebo PaCO2 pod 32 mm Hg,

počet leukocytov je vyšší ako 12 . 109/l, nižší ako 4 . 109/l alebo viac ako 10 % nezrelých 
foriem leukocytov.

SIRS mõže nastať aj z iných ako infekčných príčin, ako sú traumy, popáleniny, autoimunitné 
ochorenia a iné. Ak sa však potvrdí infekčný põvodca jedná sa o sepsu.

Septický šok sa vyvíja po interakcii s mikrobiálnymi produktami, ako je lipopolysacharid (LPS) 
gramnegatívnych baktérií, peptidoglykán grampozitívnych baktérií a ich niektorých 
polysacharidov, extracelulárnych enzýmov a toxínov. Zo stimulovaných imunokompetentných 
buniek sa uvoľňujú cytokíny, najmâ TNF α a IL – 1, enzýmy, reaktívne metabolity kyslíka, 
vazoaktívne peptidy a produkty metabolizmu kyseliny arachidónovej.

Pomocou týchto produktov je aktivovaný nie len imunitný systém, ale aj trombocyty a endotel. 
Cytokíny spoločne s endotoxínom, ako je LPS gramnegatívnych baktérií a peptidoglykán 
grampozitívnych baktérií spõsobujú indukciu tvorby oxidu dusnatého (NO•) prostredníctvom 
aktivácie iNOS (1).

To vedie k vazodilatácií, zvýšenej permeabilite cievnej steny, leukocytárnej infiltrácii 
a k aktivovaniu hemokoagulačnej, fibrinolytickej, kinínovej a komplementovej kaskády. Aj 
ostatné reaktívne metabolity ako napr. superoxidový radikál (O2•−), peroxid vodíka (H2O2), 
peroxinitrit (ONOO−), kyselina chlórna (HClO) a hydroxylový radikál (•OH) sa podieľajú na 
patogenéze sepsy. Na hromadení týchto reaktívnych foriem kyslíka a dusíka sa mõže podieľať 
aj nedostatočná antioxidačná obrana organizmu počas sepsy, vrátane zníženej aktivity 
superoxiddismutázy (SOD), katalázy, zníženej hladiny vitamínu C, E a redukovaného 
glutatiónu (GSH) (4).

Reaktívne metabolity priamo napádajú endotel, čím spõsobujú jeho poškodenie a zvyšujú 
vaskulárnu permeabilitu. Tieto procesy spolu s inými spõsobujú masívny prestup tekutiny 
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z krvného riečiska do interstícia, čo vedie k hypotenzii a hypoperfúzii orgánov až k ich 
ischémii, ktorú už organizmus nie je schopný kompenzovať (2).

Počas ischemických stavov, po ktorých nasleduje následná reperfúzia, xantínoxidáza katalyzuje 
tvorbu kyseliny močovej spolu so superoxidovým radikálom (O2•−). Nepriamym spõsobom 
reaktívne metabolity aktivujú aj transkripčný faktor NF-B a zvyšujú expresiu iNOS. NF-B 
je transkripčný faktor, ktorý je rozhodujúci pre normálnu funkciu imunitného systému. 
Nevhodná, zvýšená alebo dlhotrvajúca aktivácia NF-B  vedie k nadmernej expresii 
mediátorov, ktoré sú zodpovedné za mnohé patologické prejavy pozorované pri sepse (3).

Oxidačný stres v mitochondriách hrá úlohu pri znižovaní respiračnej kapacity ťažko 
postihnutých tkanív v dõsledku čiastočného odpojenia oxidatívnej fosforylácie. To vedie k 
nízkym hladinám intracelulárneho ATP a zvýšeným hladinám laktátu. Bunkové energetické 
zlyhanie vedie k vzostupu vápenatých iónov intracelulárne (nedostatok ATP pre ATP-ázy) 
a spusteniu programovanej bunkovej smrti (2).

Reaktívne metabolity pochádzajú z viacerých zdrojov, počas sepsy je najvâčším zdrojom 
respiračné vzplanutie. Významná úloha oxidačného stresu pri sepse je teda nepochybná.

Materiál a metódy

Do pilotnej práce bolo zatiaľ zaradených 40 pacientov, u ktorých bolo odobratých 5 vzoriek 
plazmy v dvojdňových intervaloch počas ich hospitalizácie na I. Klinike anesteziológie 
a resuscitácie LF UK v Bratislave. Prvá vzorka bola odobraná ráno po prijatí (deň 1), ďalej 
v tretí, piaty, siedmy a desiaty deň hospitalizácie. Pacienti boli na základe klinických príznakov 
a závažnosti orgánového zlyhania rozdelení do skupín: pacienti so SIRS, sepsou a septickým 
šokom. V predkladanej práci sú vyhodnotené parametre u 15 pacientov vo vzorkách odobratých 
v prvý deň hospitalizácie. Vyhodnotených pacientov so SIRS bolo 5, sepsou 3 a septickým 
šokom 7. Pri týchto pacientoch sa sledovali markery oxidačného poškodenia lipidov: produkty 
lipoperoxidácie po reakcii s kyselinou tiobarbiturovou – TBARP a to modifikovanou metódou 
podľa Okhawa a kol., 1979 (5) a lipoperoxidy – LP metódou podľa El-Saadani, 1989 (6) a ďalej 
niektoré biochemické a hematologické parametre – laktát, CRP, lymfocyty a leukocyty v 
plazme. Štatistická významnosť medzi sledovanými parametrami zatiaľ nebola hodnotená 
vzhľadom na nízky počet členom sledovaných súboroch.

Výsledky

Priemerný vek u hodnotených pacientov v sledovaných skupinách bol porovnateľný (tabuľka 
1). U pacientov bola prítomná aj leukocytóza ako aj lymfocytopénia.

Tabuľka 1: Veková charakteristika pacientov a vybrané hematologické parametre.

SIRS Sepsa Septický šok

Vek (roky) 68 (51,3; 83,3) 44 (37,3; 63,3) 58 (58; 70)

Pohlavie muži/ženy 3/1 4/0 3/4

Lymfocyty (x 109/l) 1,22 (0,94; 1,66) 2,01 (0,82; 3,7) 1,14 (0,54; 1,84)

Leukocyty (x 109/l) 8,74 (5,72; 10,66) 16,31 (12,5; 41,28) 13,85 (12,12; 28,6)

Výsledky sú uvádzané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1-Q3).
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Namerané hodnoty TBARP boli vo všetkých sledovaných skupinách zvýšené v porovnaní 
s normálnymi hodnotami (1,36 ± 0,48 mol/l), čo ukazuje mieru poškodenia lipidov 
a biologických membrán (7). Dvojnásobne vyššie hodnoty sú u pacientov v septickom šoku. 
U týchto pacientov je aj niekoľkonásobne vyššia hladina laktátu a CRP, čo poukazuje na 
možnosť účasti oxidačného stresu na závažnosti stavu týchto pacientov. Hodnoty sa ukazujú 
byť vyššie u pacientov v SIRS oproti septickým pacientom (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Parametre oxidačného poškodenia lipidov, laktát a CRP u jednotlivých foriem 
sepsy.

Výsledky sú uvádzané ako medián a interkvartilový rozptyl (Q1-Q3).

Diskusia

Úloha oxidačného stresu v patogenéze sepsy je akceptovaná už roky. Zdroje reaktívnych foriem 
kyslíka (ROS) a dusíka (RNS) zahŕňajú reťazec mitochondriálneho prenosu elektrónov 
a niekoľko ďalších enzýmov ako je NADPH-oxidáza, NO-syntáza, cyklooxygenáza 
a xantínoxidáza. Počas zápalu imunitné bunky produkujú veľké množstvo ROS počas 
respiračného vzplanutia.

Okrem ich zvýšenej reaktivity proti bunkovým zložkám je známe, že ROS põsobia ako 
signalizačné molekuly na iniciáciu mnohých bunkových zmien. Expresia iNOS je regulovaná 
aktiváciou NF-B, ktorá je pod oxidačno-redukčnou reguláciou. Nadprodukcia NO v sepse je 
spájaná s hypotenziou a aj zníženou odpoveďou na terapeutické vazokonstriktory (2).

Prvoradá liečba samozrejme spočíva v antibiotickej a celkovej podpornej liečbe. Existuje 
mnoho literárnych údajov, ktoré naznačujú, že antioxidanty, napríklad vitamíny (C a E), 
stopové prvky, ako sú soli selénu a niektoré organoselenové zlúčeniny, mõžu pomõcť pri liečbe 
sepsy. Dõležitá je preto aj výživa, ktorá je dõležitým doplnkovým parametrom pri liečbe 
kriticky chorých pacientov. Existuje však len málo takýchto klinických štúdií.

V klinickej praxi sa vyžadujú ďalšie štúdie týkajúce sa možných účinkov antioxidačnej 
podpornej terapie. Spoločným problémom v mnohých štúdiách je, že vo všeobecnosti sa dopĺňa 
zmesou živín, čo spõsobuje problém zistiť jednotlivé účinky každej zlúčeniny alebo prvku. 
Účinky navyše závisia od klinického stavu každého pacienta, s ktorým  sú prijatí v nemocnici, 
čo medzi nimi spõsobuje vâčšiu variabilitu (2).

Prínosná sa ukazuje podporná liečba zlúčeninami organoselenu, obzvlášť difenyl diselenid, 
ktorý mõže chrániť mitochondrie pred oxidačným poškodením, ďalej znižuje aktiváciu NF-B 
a zabráňuje predčasnej a nadmernej expresii NADPH-oxidázy a iNOS v sepse.

V pilotnej štúdii sme potvrdili skutočne zvýšený oxidačný stres u pacientov so sepsou, ktorý sa 
podieľa v patogenéze a celkovom poškodení organizmu. Po rozšírení sledovaného súboru budú 
parametre oxidačného stresu štatisticky vyhodnotené a korelované so zápalovými markermi 
a ďalšími biochemickými a klinickými parametrami. U pacientov s infekčným ochorením sa 

Diagnóza TBARP (mol/l) Lipoperoxidy 
(mol/l)

Laktát

(mmol/l)

CRP

(mg/ml)

SIRS 2,81 (2,3; 3,6) - 2,78 (1,2; 4,2) 44,25 (13,9; 74,2)

Sepsa 2,22 (2,2; 6,5) 0,05 (0,04; 0,12) 1,32 (1,1; 1,6) 126,9 (78,3; 205,2)

Septický šok 5,78 (4,8; 6) 0,11 (0,08; 0,2) 8,07 (3,6; 17,2) 221,8 (80,2; 334,3)
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typicky prejavuje lymfocytopénia. Aj v našom malom súbore sa fenomén lymfocytopénie pri 
pretrvávajúcej leukocytóze prejavil.
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2. Vzťah papilómov a skvamocelulárneho karcinómu spojovky s infekciou HPV

Alexandra Stopková
(všeobecné lekárstvo, 5.ročník)

Školiteľ: doc. Mgr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, FEBO
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava

Úvod

Papilóm je histopatologický termín označujúci nádor z povrchového epitelu. Mõže byť 
solitárny alebo mnohopočetný. Nadobúda klasický prstovitý alebo karfiolovitý vzhľad. 
Spojovkové papilómy nie sú život ohrozujúce. Mõžu však byť dostatočne veľké na to, aby boli 
nepríjemné alebo kozmeticky deformujúce. Sú rozdelené na skvamocelulárne, limbálne 
a invertované (Schneiderove) v závislosti od vzhľadu, umiestnenia, veku pacienta, tendencii k 
opakovaniu po excízii a podľa histopatológii. Limbálny spojovkový papilóm sa často označuje 
ako neinfekčný zápalový papilóm, pretože sa predpokladá, že vzniká v dõsledku vystavenia 
ultrafialovému žiareniu. Invertované spojovkové papilómy majú zložku sliznice i epidermy. 
Vyskytujú sa zriedkavo. Etiológia vzniku papilómov je multifaktoriálna. Existuje silná 
asociácia medzi ľudským papilomavírusom (HPV) a vývojom týchto spojovkových lézií. (1,2) 
HPV je vírus s výrazným tropizmom pre skvamocelulárny epitel. Bolo identifikovaných viac 
ako 100 rõznych typov HPV. HPV je tumorogénny a bežne produkuje benígne nádory s nízkym 
potenciálom malígneho zvratu. V konjunktiválnych papilómoch sa najčastejšie nachádzajú 
ľudské papilomavírusy typu 6 a 11, ktoré sú zodpovedné za vznik kožných bradavíc a postihujú 
aj genitálny trakt. K prenosu HPV dochádza prostredníctvom priameho kontaktu s ľuďmi. Ide 
o autoinokuláciu z kontaminovaných prstov na spojovku, ale sú známe aj prípady, kedy sa 
matke s HPV infekciou vulvy narodilo dieťa, u ktorého sa v krátkom čase rozvinul spojovkový 
papilóm. Primárnou liečebnou metódou je excízia, avšak recidívy sú časté. (3)

Vâčšina papilómov je benígna, ale zriedkavo mõžu prechádzať malígnou transformáciou za 
vzniku intraepiteliálnej neoplázie spojoviek (CIN), karcinómu in situ (CIS) a invazívneho 
skvamocelulárneho karcinómu (SCC). (4)

Materiál a metódy

Retrospektívna štúdia pacientov s diagnózou spojovkového papilómu alebo skvamocelulárneho 
karcinómu spojovky na Klinike oftalmológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a 
Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

V januári 2018 sme na kontrolu predvolali 78 pacientov s diagnózou histologicky 
verifikovaného spojovkového papilómu alebo skvamocelulárneho karcinómu spojovky, pre 
ktorých sme pripravili dotazník. Otázky v dotazníku boli zamerané na možný vzťah medzi HPV 
a spojovkovými léziami. Pacientov sme klinicky vyšetrili.

Výsledky

Zo 78 predvolaných pacientov sa na kontrolu v dňoch 8.-9.1.2018 a 15.-16.1.2018 dostavilo 37 
pacientov.



14 |

Analyzovali sme výsledky dotazníkov vyplnených od týchto 37 pacientov. V skupine 
dostavených  pacientov bolo 31 (84%) pacientov s diagnostikovaným spojovkovým papilómom 
a 6 (16%) pacientov s potvrdeným karcinómom. Prítomnosť bradavíc na iných miestach ako na 
spojovke potvrdilo 28 (75%) pacientov a to najmâ v oblasti trupu, krku a tváre (Tab. č.1).

U 4 (10.8%) pacientov bola pozitívna osobná anamnéza karcinómu krčka maternice či 
karcinómu prostaty. Ani jeden pacient nebol očkovaný proti HPV a u nikoho sa obdobná očná 
lézia nevyskytla v rodine. Žiaden z pacientov sa s danou očnou léziou nenarodil, ale vznikla 
v priebehu života. Ani u jedného z pacientov excízia papilómu  nezhoršila zrak s výnimkou  
tých, ktorí kvõli karcinómu podstúpili enukleáciu. U vyšetrených pacientov sme objavili 1 
recidívu konjunktiválneho papilómu, ktorý sme následne chirurgicky odstránili.

Graf č.1: Vekové zloženie pacientov

Tab. č.1: Extraokulárna lokalizácia bradavíc

Lokalizácia Počet pacientov % pacientov

Ruka 4 7

Noha 4 7

Podpazušie 4 7

Tvár 6 10

Krk 12 20

Hrudník 12 20

Chrbát 7 9

Genitál, konečník 3 5

Žiadna 9 25
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V súbore pacientov sme zaznamenali 2 papilómy, ktoré sa transformovali do karcinómu. 
Karcinómy recidivovali u dvoch pacientov 2 roky po primánej excízii.

Priemerný vek pacientov zaradených do tejto práce bol  64,25 rokov (rozsah 21-94 rokov) 
s prevahou u žien (40 žien, 38 mužov). Vekové zloženie súboru pacientov zobrazuje Graf č.1.

Obr. č.1: Schneiderov papilóm karunkuly ľavého oka pred a po excízii (foto – A. Furdová)

Diskusia

Prevalencia konjuktiválnych papilómov závisí od zemepisnej oblasti, ale vo všeobecnosti je 
vyššia ako prevalencia spojovkových karcinómov. Vyšší výskyt je  u kaukazskej rasy, u 
mužského pohlavia a najčastejšie postihuje ľudí vo veku 50 až 75 rokov. (1,2) V našom súbore 
bol najvyšší výskyt lézií u pacientov vo veku 60 až 70 rokov, čo je v súlade s dostupnými 
publikáciami. Takisto sme v našom súbore pacientov zaznamenali vyššie percento  papilómov 
(80,7%) v porovnaní s počtom karcinómov (19,3%). Karcinómy boli súhlasne častejšie u 
mužov (80%) než u žien (20%). V našom súbore bol vyšší výskyt u žien ako u  mužov (58,7% 
oproti 41,3%).

Pre určenie diagnózy je významné podrobné spracovanie anamnestických údajov. Pozitívna 
býva rodinná anamnéza a výskyt bradavíc u pacienta na iných ako okulárnych miestach, čo 
potvrdili aj ¾ našich pacientov. Keďže mõže ísť o recidivu, u pacienta možno očakávať 
anamnézu excízie lézie v minulosti. (1,2) Zmena veľkosti a tvaru by mala vždy upozorniť na 
možnú neoplastickú proliferáciu. Papilóm vyzerá ako šedo-červená, mâkká masa často 
pripomínajúca karfiol a nespõsobuje pacientom problémy so zrakovou ostrosťou, zatiaľ čo 
karcinómy sú želatínovej konzistencie a  mávajú premenlivý vzhľad s farbou od perleťovo šedej 
až po červenohnedú. Na povrchu lézie sa mõže vyvinúť biely plak, ktorý pacientovi zapríčiňuje 
zhoršený vízus. Klinicky sa príznaky mõžu pohybovať od asymptomatických až po chronicky 
podráždené červené oči. (5)

Definitívne však poskytne výsledok až histológia, ktorá je kľúčom k stanoveniu diagnózy a 
poskytuje odlíšenie benígneho papilómu od invazívneho karcinómu. (1)

Skvamocelulárny karcinóm spojovky (SCCC) je relatívne zriedkavý agresívny tumor 
s eventuálnymi metastázami do regionálnych lymfatických uzlín. Vychádza z vrstvy epidermis 
(stratum spinosum), ktorú tvorí niekoľko vrstiev polygonálních skvamóznych buniek. Mõže 
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vzniknúť de novo alebo z preexistujúcej aktinickej keratózy. (4, 6) V súbore našich pacientov 
sme zachytili jeden põvodom invertovaný a jeden atypický papilóm, ktoré sa transformovali do 
karcinómu.

Rizikové faktory pre SCCC zahŕňajú chronickú infekciu ľuským papilomavírusom (HPV), 
vírusom nedostatku ľudskej imunity (HIV), nedostatok vitamínu A, chronické dráždenie a 
chronické epiteliopatie. Imunodeficit či už kvõli transplantácii orgánov alebo sekundárne pri 
HIV, je významný najmâ v spojení s jedným z vyššie uvedených rizikových faktorov. (1,5)  
Žiaden z našich pacientov nepriznal užívanie imunosupresív či transplantáciu orgánu. 
Testovanie pacientov na HIV pozitivitu sme neuskutočnili, ale žiaden z nich ju vo svojej 
anamnéze neuviedol.

Obe formy lézií sa liečia radikálne, ale s výrazne odlišnými očakávanými terapeutickými 
zámermi. Pri menej invazívnych je snaha o úplnú eradikáciu, zatiaľ čo cieľom pri invazívnych 
karcinómoch je minimalizovať šírenie ochorenia. V závislosti od lézie a histopatologického 
nálezu sa v liečbe spojovkových papilómov uprednostňuje excízia s lokálnym použitím 
mitomycínu C. Pri SCCC sa používa kombinácia chirurgickej excízie, kryoterapie a 
chemoterapie. Zriedkavo mõže byť potrebná rádioterapia a v extrémnych prípadoch enukleácia 
či dokonca exenterácia očnice. (1)

Pri správnej a včasnej terapii je prognóza pacientov dobrá a úmrtnosť nízka, čoho dõkazom je 
aj náš súbor pacientov, v ktorom sme evidovali len jedno úmrtie pacienta so SCCC, ktorý 
zomrel 2 roky po excízii na osteomyelofibrózu.

V tejto štúdii sme sa zamerali aj na mieru opakovaného výskytu spojovkových lézií po ich 
excízii. Potvrdzujeme mieru rekurencie uvádzanú v odbornej  literatúre. (3) U vyšetrených 
pacientov sme zachytili 1 recidívu spojovkového papilómu. V rámci nášho súboru pacientov sa 
objavili 2 recidivujúce karcinómy. Ku všetkým 3 zaznamenaným recidívam došlo v priebehu 
nasledujúcich 2 rokov od ich chirurgického odstránenia.
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3. Varianty génu PTEN u pacientok s hyperpláziou a karcinómom endometria

Lajos Gergely
(všeobecné lekárstvo, 2.ročník)

Školiteľ: Mgr. Petra Priščáková 1
1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN, Bratislava

Úvod

Karcinóm endometria je najčastejším zhubným nádorom malej panvy žien v USA a Východnej 
Európe (1). Tumorsupresorový gén PTEN (Phosphatase and Tensin homolog) je najčastejšie 
mutovaným génom tejto malignity (2). Nachádza sa na desiatom chromozóme (10q23.31), má 
devâť exónov. Týmto génom kódovaný proteín je tvorený 403 aminokyselinami (3). Štruktúra 
PTEN pozostáva z N-terminálnej fosfatázovej domény a C2 domény. Fosfatázová doména 
obsahuje aktívne centrum zodpovedné za enzymatickú funkciu proteínu (fosfatázová aktivita), 
zatiaľ čo C2 je vâzobná doména pre membránové fosfolipidy (4). PTEN je lokalizovaný v 
cytoplazme. Jeho substrátom je fosfatidylinozitol (3, 4, 5)-trifosfát (PIP3) – lipidový druhý 
posol (3). PTEN je hlavným negatívnym regulátorom PI3K/Akt/mTOR signálnej dráhy, ktorá 
reguluje rast, prežívanie a proliferáciu buniek. PTEN reguluje PI3K signalizáciu 
defosforyláciou PIP3na fosfatidylinozitol (4,5)-bifosfát (PIP2), a tým účinkuje ako antagonista 
fosfatidylinozitol 3-kinázy (PI3K) (5).

Abnormálne zmeny endometria sa nasledujúco klasifikujú:

hyperplázia endometria (prekanceróza) (jednoduchá hyperplázia/ komplexná hyperplázia bez 
atypií/ komplexná hyperplázia s atypiami)

karcinóm endometria

Pri karcinómoch endometria histologicky prevažuje adenokarcinóm, najčastejšie 
endometroidný, ktorý má podobný vzhľad ako endometrium. Na základe vzhľadu nádorových 
žliaz a cytologických zmien, mõže byť endometroidný karcinóm dobre, stredne alebo málo 
diferencovaný - Grade 1 (dobre diferencovaný, prítomnosť najmâ žľazových štruktúr), Grade 
2 (stredne diferencovaný, žľazové a solídne štruktúry), Grade 3 (málo diferencovaný, 
predovšetkým solídne ložiská nádorových buniek). Serózny papilárny karcinóm endometria sa 
vyskytuje s nižšou frekvenciou a odlišuje sa výskytom primárne v atrofickom endometriu a 
vyššou agresivitou (1).

Mutácie v exónoch génu PTEN, ktoré kódujú fosfatázovú doménu, vyvolávajú kompletnú 
stratu supresorovej funkcie. Strata supresorovej funkcie vedie k rozvoju agresívnejšieho 
malígneho fenotypu endometriálnych tumorov. Mutácie génu PTEN zasahujúce kódujúce 
regióny C2 domény sa mõžu objaviť v začiatočných štádiách neoplastického procesu 
(tumorigenézy), no pre zrýchlenie progresie procesu je nevyhnutná spoluúčasť ďalších génov 
(napr. PIK3CA, TP 53) (2,5).

Naša práca je zameraná na identifikáciu mutácií a optimalizáciu amplifikácie PTEN exónov, 
z DNA izolovanej z parafínových bločkov. Elektroforéza genómovej DNA ukázala, že 
dõvodom problematickej amplifikácie je silná fragmentácia a malé množstvo DNA. 
Fragmentácia DNA bola pravdepodobne spõsobená chemikáliami pri príprave tkaniva na 
histopatologické vyšetrenie. Ciele našej práce sú: a) identifikácia mutácií v PTEN géne 
v analyzovanom súbore tkanív endometria slovenských žien, b) optimalizácia PCR reakčných 
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podmienok pre amplifikáciu PTEN exónov, c) vytvorenie protokolu pre analýzu PTEN zo silne 
fragmentovanej DNA a DNA malého množstva izolovanej z parafínových bločkov. Protokol 
by mohol nájsť uplatnenie v klinickej praxi v prípadoch pacientok, ktorých vzorky z biopsií 
alebo resekcií nádora endometria (prípadne hysterektómie) boli archivované v parafínových 
bločkoch, a následne sa im objavili metastatické nádory lokalizované v príliš rizikových 
miestach pre biopsiu (napr. metastázy v mozgu, atď). Typickým oblastiam metastáz sú panva, 
panvové a paraaortálne lymfatické uzliny, peritoneum a pľúca. Atypické miesta metastáz sú 
lymfatické uzliny mimo brušnej dutiny, pečeň, nadobličky, mozog, kosti a mâkké tkanivá (6). 
Tým pádom nie je možné genetické vyšetrenie priamo z metastázy, ale len z archívneho 
materiálu, v ktorom je DNA často fragmentovaná a jej izolácia má nízke výťažky.

Pri sekvenovaní a identifikácií mutácií sme sa zamerali na analýzu exónu 5 (zodpovedný 
za kódovanie katalytického jadra a je často mutovaný pri nádoroch endometria), exónu 8 
(zodpovedný za kódovanie domény pre viazanie na bunkovú membránu a je často mutovaný) 
a exónu 9 (jeho mutácia sa ešte v nádore endometria v slovenskej populácii nenašla) (5, 9).

Identifikácia prítomnosti a typu PTEN mutácií v nádore mõže byť relevantná z hľadiska 
účinnosti terapie, pretože mutácie v PTEN zvyšujú senzitivitu nádoru pre inhibítory 
PI3K/Akt/mTOR signálnej dráhy (7).

Materiál a metódy

Ako materiál slúžila DNA vyizolovaná z parafínových bločkov biopsií karcinómu endometria 
pacientok s hyperpláziou a karcinómom endometria pomocou Quiagen Tissue Midi kit. 
V analyzovanom súbore bola jedna pacientka s komplexnou hyperpláziu s atypiami (AE15), 
sedem pacientok so serózným papillárným karcinómom (vzorky s označením SC), a ako 
kontrola slúžili dve pacientky s normálnym endometriom v proliferačnej fáze (PE6 aPE9) 
a jedna s normálnym endometriom v sekrečnej fáze menštruačného cyklu (SE7).

Pomocou PCR sme amplifikovali 9 exónov génu PTEN. Upstream (U) a downstream (D) 
primery mali nasledujúce sekvencie, dĺžka vzniknutého amplikónu je uvedená v zátvorke v bp
(bp -bázové páry):

Exón1 U.: 5´-CAGAAGAAGCCCCGCCACCAG-3´,

Exón 1 D.: 5´-AGAGGAGCAGCCGCAGAAATG-3´,

(177-bp amplikón);

Exón 2 U.: 5´-TTTCAGATATTTCTTTCCTTA-3´,

Exón 2 D.: 5´-AACATGAATATAAACATCAA-3´,

(171-bp amplikón);

Exón 3 U.: 5´-TAATTTCAAATGTTAGCTCAT-3´,

Exón 3 D.: 5´-AAGATATTTGCAAGCATACAA-3´,

(147-bp amplikón);

Exón 4 U.: 5´-GTTTGTTAGTATTAGTACTTT-3´,

Exón 4 D.: 5´-ACAACATAGTACAGTACATTC-3´,

(150-bp amplikón);

Exón 5 U.: 5´-TATTCTGAGGTTATCTTTTTA-3´,

Exón 5 D.: 5´-AGGAAAAACATCAAAAAATAA-3´,
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(292-bp amplikón);

Exón 6 U.: 5´-TTGGCTTCTCTTTTTTTTCTG-3´,

Exón 6 D.: 5´-ACATGGAAGGATGAGAATTTC-3´,

(202-bp amplikón);

Exón 7 U.: 5´-CCTGTGAAATAATACTGGTATG-3´,

Exón 7 D.: 5´-CTCCCAATGAAAGTAAAGTACA-3´,

(229-bp amplikón);

Exón 8 U.: 5´-TTAAATATGTCATTTCATTTCTTTTTC-3´,

Exón 8 D.: 5´-ACACATCACATACATACAAGTC-3´,

(331-bp amplikón);

Exón 9 U.: 5´-TTCATTTTAAATTTTCTTTCT-3´,

Exón 9 D.: 5´-TGGTGTTTTATCCCTCTTGAT-3´,

(242-bp amplikón).

Optimalizované zloženie reakčnej zmesi, programu PCR a anelačné teploty sú uvedené 
v Tab 1.

Tab.1 Parametre PCR

Kontrolu amplifikácií sme vykonali pomocou agarózovej gélovej elektroforézy.

Po overení úspešnosti amplifikácie boli produkty PCR prečistené pomocou dvojice enzýmov 
EXO/SAP, pričom sme ku 5µl PCR produktu pridali 0,5 µl exonukleázy1 (EXO1) a 1 µl 
alkalickej fosfatázy (FASTAP). Pripravenú zmes sme inkubovali 15 minút pri teplote 37°C a 
15 minút pri teplote 85°C (tepelná inaktivácia enzýmov).

Po EXO/SAP nasledovala Sangerova sekvenačná reakcia—terminovaná asymetrická PCR, kde 
sme používali zloženie reakčnej zmesi, program PCR a anelačnú teplotu uvedené v Tab. 2:

Tab.2Parametre Sangerovej sekvenačnej reakcie

12,5 µl
2,5 µl
2,5 µl
6 µl
1,5 µl
25µl

DNA
Celkový objem

Zloženie reakčnej zmesi 
GoTaq G2 Hot Start Colorless Master Mix, 2x (Promega)
Upstream primer (10,0 µmol/l, Sigma)
Downstream primer (10,0 µmol/l, Sigma)
Voda bez nukleáz (NFW- nuclease free water )

5 8 9
50,8 53,4 50,8Anelačná teplota (°C)

*Exón

Fáza cyklu Teplota
Počet 
opakovaní

Čas

Iniciálna 
denaturácia

95°C 1x 2 min

Denaturácia 95°C 45 s
Anelácia rõzne* 30 s
Extenzia 72°C 30 s
Finálna 
extenzia

72°C 1x 5 min

Chladenie 4°C 1x

40x

Teplotný profil

1 µl Fáza cyklu Teplota Počet opakovaní Čas
1,5 µl Iniciálna denaturácia 96 °C 1x 3 min
0,8 µl Denaturácia 96 °C 10 s
6,2 µl Anelácia 50 °C 5 s
0,5 µl Extenzia 60 °C 4 min 
10 µl Chladenie 4 °C 1xCelkový objem

Teplotný profil PCR 

25x

Zloženie reakčnej zmesi
BD TERMINATOR (Applied Biosystems™)
tlmivý roztok pre BDT (Applied Biosystems™)
Upstream alebo downstream  primer (10,0 µmol/l, Sigma)
Voda bez nukleáz (NFW- nuclease free water )
PCR produkt
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Po sekvenačnej reakcii nasledovala purifikácia DNA pred sekvenačnou analýzou pomocou 
komerčnej súpravy EXTERMINATOR založenej na adsorpcii DNA na membránu 
centrifugačných kolóniek, premývaní a elúcií nasledovanej10 minútovou denaturáciou 
pri 96°C.

Elektroforetogramy sme vyhodnotili pomocou programov Vector NTI 10 a Chromas.

Výsledky

Optimalizácia bola úspešná, náš nový protokol amplifikácie funguje a je vhodný pri mutačných 
analýzach génu.

Počas našej práce sme našli nasledujúce heterozygotné mutácie:

c.389G>A, c.419T>G, c.1021T>G

Mutácie c.389G>A a c.419T>G sme našli vo vzorke SC8. Mutácia c.389G>A (Obr.1a) je 
missense substitúciou druhého nukleotidu kodónu 130 (CGA), ktorá sa nachádza v exóne 5. Má 
za následok zmenu aminokyseliny arginínu na glutamín. Je to patogenická mutácia 
v katalytickom jadre proteínu PTEN a vedie k strate supresorovej funkcie (4, 8). Jedná sa o hot 
spot opísaný aj v endometriálnych hyperpláziách a karcinómoch slovenských žien (9). Druhou 
mutáciou v tej istej vzorke je c.419T>G (Obr.1b), ktorá je nonsense substitúciou druhého 
nukleotidu v kodóne 140 (TTA)exónu 5. Má za následok zmenu kodónu pre aminokyselinu 
leucín na stop kodón (UGA), a teda spõsobuje predčasné ukončenie translácie proteínu PTEN. 
Je to zriedkavá patogenická mutácia (10).

Mutáciu c.1021T>G (Obr.1c) sme našli vo vzorke pacientky SC3. Je to zriedkavá patogenická 
missense substitúcia týkajúca sa prvého nukleotidu kodónu 341 (TTT) v exóne 8. Má za 
následok zmenu aminokyseliny fenylalanín na valín. Mutácia sa nachádza v C2 doméne PTEN 
a porušuje supresorovú aktivitu proteínu znížením jeho schopnosti viazať sa na membránové 
fosfolipidy, čo ovplyvňuje jeho intracelulárnu lokalizáciu (4, 11).

Ocr.1-Elfktrogorftohramy s mutbdjamj. a) d.389G>A), b) d.419T>G, c) d.1021T>G
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Diskusia:

Počas našej práce sme v rámci optimalizácie amplifikácie vyskúšali rõzne anelačné teploty, 
teplotné profily a PCR reakčné zmesi, čo viedlo k vytvoreniu nového optimalizovaného 
protokolu pre amplifikácie génu PTEN. Našli sme mutácie zatiaľ neopísané v slovenskej 
populácii a identifikovali sme mutáciu génu PTEN v seróznom paplillárnom karcinóme 
endometria. Boli to heterozygotné mutácie. Po vyhľadaní týchto mutácií v databáze Catalogue 
of Somatic Mutations in Cancer (COSMIC) sme si zistili, že mutácia c.389G>A sa našla vo 
viacerých prípadoch nádorov endometria, mutácie c.419T>G a c.1021T>G sú oveľa 
zriedkavejšie (v databáze mõžeme nájsť obe mutácie len v dvoch prípadoch nádorov 
endometria) (8, 10, 11).

Štúdie zatiaľ dokázali mutácie PTEN hlavne pri hyperpláziách a pri karcinómoch 
endometroidného typu endometria. Pre serózny papilárny karcinóm endometria sú typickejšie 
mutácie v géne TP53 (1). Šesť zo siedmych vyšetrovaných SC vzoriek mali mutácie v TP53 
(12), zároveň sme u dvoch vzoriek (SC3, SC8) našli aj mutácie v PTEN. Súčasný výskyt 
mutácií v génoch PTEN a TP 53 mõže viesť k oveľa vážnejšiemu charakteru nádorového 
ochorenia. Mutácie vedú k deregulácii bunkového cyklu a zvýšeniu frekvencie bunkového 
delenia, čo následne spõsobuje hromadenie nových mutácií, pretože reparačné mechanizmy 
súčasne nestíhajú eliminovať vzniknuté chyby replikácie. Táto kombinácia teda vedie 
k rýchlemu bunkovému deleniu stále viac mutovanejších nádorových buniek bez ich 
odstraňovania prostredníctvom apoptózy, čo urýchľuje progresiu a zvyšuje agresivitu nádoru.

Podporené čiastočne grantom KEGA 023UK-4/2016; Lesy SR š.p.; PSS a.s..
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Introduction

Bladder cancer is the most common malignancy involving the urinary system and the ninth 
most common malignancy worldwide (1). In Europe, there were an estimated 118,000 cases 
and 52,000 deaths in 2012 (2). In Slovakia, there were 685 new cases in men and 286 cases in 
women in 2010 (3). Urothelial carcinoma is the predominant histologic type in Europe, where 
it accounts for approximately 90% of bladder cancers.

There are two defined prognostic factors, poor performance status and the presence of visceral 
metastases. Poor performance status is defined by Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) 2 or greater or the Karnofsky performance score (KPS) of 70% or less. Visceral 
metastases, mostly liver and pulmonary, together with poor performance status were associated 
with shortened survival in trials (4,5).

From historical point of view, the standard first-line in inoperable patients with advanced or 
metastatic urothelial cancers (MUC) is the combination of methotrexate, vinblastine, 
doxorubicin, and cisplatin (MVAC). In the phase 3 study (4), MVAC repeated every 28 days 
for six cycles improved survival when compared to a single-agent cisplatin (4).

In Europe, gemcitabine and cisplatin (GC) is considered to be the standard first-line treatment 
in MUC patients. When compared to MVAC in the phase 3 study (6), there was a significant 
decrease in toxicity (neutropenia, neutropenic sepsis, mucositis, fatigue, decrease in 
performance score, and alopecia) without the worsening of overall survival (OS) and 
progression free survival (PFS) (6, 7).

Almost 50% of patients with MUC are unfit for cisplatin-based treatment due to comorbidities 
(e.g. impaired renal function, neuropathy or heart failure) (8, 9). The alternatives for this cohort 
are carboplatin with gemcitabine (10) monotherapy with gemcitabine, taxanes (paclitaxel or 
docetaxel) or best supportive care (11-14). The promising results were given by the large phase 
2 studies with check-point inhibitors pembrolizumab (15) and atezolizumab (16). 
Pembrolizumab targets the programmed cell death 1 (PD-1) receptor of lymphocytes, while 
atezolizumab is inhibitor of the programmed cell death-ligand 1 (PD-L1).

The objective of this prospective ongoing study is to verify the hypothesis whether the 
endogenous DNA damage level in peripheral blood lymphocytes (PBLs) of chemo-naïve 
patients with MUC might serve as a prognostic and/or predictive factor.

Patients and methods

This is a prospective, unicentric study conducted at the Second Department of Oncology, 
Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, and the National Cancer Institute 
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(NCI), Slovakia from 05/04/2016 until 02/04/2018 (the first cut-off) with the approval of NCI 
Ethic Commission.

Analysed cohort consisted of 25 (100%) chemo-naïve patients whose blood samples were taken 
at day 0 prior to initiation of GC in 22 (88.0%) of patients and gemcitabine with carboplatin in 
3 (8.0%) of cases. The median age was 68 years (range 40 to 81 years). Men made up 68.0% 
of patients (N=17), 32.0% (N=8) were women.

The primary tumor was localized in 88.0% (N=22) of patients in urinary bladder, in 24.0% 
(N=6) in renal pelvis and in 8.0% (N=2) in ureter. Prior to treatment, 56.0% (N=14) of patients 
had visceral metastases in summary, 28.0% of patients (N=7) had liver metastases, 36.0% 
(N=9) pulmonary, 8.0% (N=2) peritoneal, 20% (N=5) skeletal, and 76.0% (N=19) lymph nodes 
metastases (Table 1). KPS < 80% was present in 48.0% of patients (N=12). On the other hand, 
52.0% of patients (N=13) had KPS ≥ 80%. The median number of treatment courses was 6 
(range 1-13).

To assess the differences in PFS and OS based on the level of DNA damage in patients' PBLs, 
a multivariate Cox proportional hazards model was used. All presented P-values were two-
sided. The values of P < 0.05 were considered to be significant. Statistical analyses were 
performed using NCSS 10 software (19).

Table 1   Patients’ characteristics

Number of patients 25 (100.0%)

Primary tumor

Urinary bladder 22 (88.0%)

Renal pelvis 6 (24.0%)

Ureter 2 (8.0%)

The site of metastases

Visceral (total) 14 (56.0%)

Liver 7 (28.0%)

Pulmonary 9 (36.0%)

Peritoneal 2 (8.0%)

Lymph nodes 19 (76.0%)

Skeletal 5 (20.0%)

Peripheral blood samples were collected into lithium-heparin treated tubes (BD, Vacutainer 
Blood Collection Tubes) at baseline in the morning on day 0 of the first chemotherapy course. 
Lymphocytes were separated using Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, Germany), which 
mediates blood cells layering. After centrifugation, separated lymphocytes were washed twice 
with, and resuspended in, PBS at a density of 1×106 cells/ml.

The Comet assay was carried out as described previously (17). The lymphocyte suspension 
(approximately 1-2×104 cells) was mixed with low melting point agarose and spread onto fully 
frosted microscopic slides covered with high melting point agarose. The prepared slides were 
kept at 4°C until the agarose solidified. After removal of coverslip, the cells were lysed in 
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freshly prepared cold lysis buffer (2.5 M NaCl, 10 mM Tris-HCl, 100 mM Na2EDTA, pH 10.0) 
with 1% Triton-X for 60 minutes at 4°C. Electrophoresis was applied in a horizontal gel 
electrophoresis tank filled with fresh electrophoresis buffer (0.2 mM Na2EDTA, 5 M NaOH) 
for 30 minutes at 4°C. Following electrophoresis, slides were neutralized in 1 M Tris-HCl for 
15 minutes. Altogether, 100 randomly-selected cells per slide were analyzed through the 
Metafer-MetaCyte analyzing software (Metasystems, Altlussheim, Germany), and the level of 
DNA damage was expressed as % DNA in tail (20).

Results

The mean ± SEM (standard error of the mean) of the endogenous DNA damage level in PBLs 
from chemo-naïve MUC patients was 6.37 ± 0.45. Based on the mean, the patients were 
stratified into two groups.

Figure 1   Kaplan-Meier estimates of PFS according to the mean of the endogenous DNA 
damage level in chemo-naïve MUC patients

DNA damage levels <6.37

DNA damage levels >6.37

Software statistical analysis showed a trend to association between the endogenous DNA 
damage level in PBLs from chemo-naïve MUC patients and PFS (Figure 1) as well as OS 
(Figure 2). Statistical significance measurement (P) was P=0.15 for PFS based on the obtained 
hazard ratio (HR) = 1.91, 95% (0.78-4.71). The value of statistical significance measurement 
for OS was P=0.095 based on the obtained HR = 2.53, 95% CI (0.85-7.52). At the median 
follow-up 9.6 months, 19 patients progressed (76.0%) and 13 patients (52.0%) died.
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Figure 2   Kaplan-Meier estimates of OS according to the mean of the endogenous DNA damage 
level in chemo-naïve MUC patients

DNA damage levels <6.37

DNA damage levels >6.37

Discussion

To our best knowledge, this is the first prospective study verifying the hypothesis that the 
endogenous DNA damage levels in PBLs of chemo-naïve patients with MUC might serve as a 
predictive and/or prognostic factor.

In this study, the trend toward better PFS and OS in MUC patients with higher mean of the 
endogenous DNA damage level in PBLs has been observed. In the first 5 months, none of 
patients with DNA damage >6.37 progressed on chemotherapy compared to more than 50% of 
patients with levels <6.37. Likewise, none of patients with the endogenous DNA damage level 
>6.37 died in the first 9 months compared to more than 40% of patients with the levels <6.37.

Previously published study (20) aimed to evaluate the prognostic value of the DNA damage 
level in PBLs from chemo-naïve germ cell tumors patients, has shown the significant 
correlation between the DNA damage level and patients’ PFS and OS. Moreover, there was a 
significant correlation between the DNA damage level and the presence of mediastinal lymph 
nodes metastases, IGCCCG (International Germ Cell Cancer Collaborative Group) risk group, 
and serum tumor markers level.

This ongoing study has some limitations, short follow-up and small cohort of patients. Once 
eliminated, a new predictive and prognostic factor might be introduced into evaluation of MUC 
patients, probably leading to better patient stratification for the first-line. In those with shorter 
PFS/OS, an alternative treatment approach possibly resulting in better outcomes might be 
considered.

Molecular analysis has identified genetic and epigenetic alterations in high-grade urothelial 
carcinomas and up to 60% of them can be targeted by the drugs already approved for the use in 
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other indications or in clinical trials (21). Ongoing studies are evaluating the safety and efficacy 
of the fibroblast growth factor receptors (FGFR) inhibitors and carbonic anhydrase 9 inhibitors.

To conclude, these data suggest that the endogenous DNA damage levels in PBLs from MUC 
patients may serve, once validated on bigger cohort of patients with longer follow-up, as a 
predictive and prognostic marker early identifying patients with poor outcome.
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Úvod

Civilizačné choroby závažne ovplyvňujú zdravie populácie a zasahujú veľkou mierou 
kardiovaskulárny systém. Ústredným mechanizmom ich patogenézy je endotelová dysfunkcia. 
Tá je podmienená kombináciou downregulácie endotelovej NO syntázy (NOS3), zmien 
biologickej dostupnosti oxidu dusnatého (NO) a výsledného oxidačného stresu endotelu. 
Zmienené faktory narúšajú vazodilatačnú kapacitu, mõžu viesť k aktivácii zápalovej reakcie 
a negatívne ovplyvňujú cirkulačné pomery. Oxidačný stres a endotelová dysfunkcia mõžu byť 
zhoršované diétnymi vplyvmi.

Cieľom práce bolo zhodnotiť zmenu expresie NO syntáz NOS 2 a 3 a transkripčného faktora 
NFκB, ktorý sa považuje za jeden z kľúčových regulátorov vo vzorkách myokardu 
hypertriglyceridemických potkanov kŕmených diétou s vysokým obsahom tukov a fruktózy 
a posúdiť vplyv podávania atorvastatínu, experimentálneho pyridoindolového derivátu s
antioxidačnými účinkami SMe1EC2 a rutínu.

Metodika

Pre účely experimentu boli použité potkany Wistar a hereditárne hypertriglyceridemické 
potkany (hHTG) rozdelené do 5 skupín po 10 zvierat:  1) kontrolnú skupinu (K) tvorili potkany 
Wistar so štandardnou stravou;  2) kontrolnú HTG skupinu (hHTG) tvorili HTG potkany 
ktorým bola 13 týždňov podávaná diéta s vysokým obsahom tukov a fruktózy (HFFD); a  3 
skupiny ktoré boli po 13 týždňoch podávania experimentálnej diéty liečené nasledujúcich 5 
týždňov  3) atorvastatínom v dávke 50mg/kg p.o. (hHTG-A);  4) experimentálnym 
pyridoindolovým derivátom s antioxidačnými účinkami SMe1EC2 v dávke 10mg/kg (hHTG-
S) a  5) rutínom v dávke 100mg/kg p.o (hHTG-R). Vysokotuková diéta obsahovala 1% 
cholesterol, 7,5% bravčovej masti a 10% fruktózu. Zvieratá boli po prebehnutí experimentu 
usmrtené, srdcia boli odobraté, fixované v 10% formalíne a následne štadnardne histologicky 
spracované.

Rezy tkaniva boli po predchádzajúcej revitalizácii vo vodnom kúpeli s použitím Dako PT Link 
(Agilent, Santa Clara, California) následne farbené imunohistochemicky prostredníctvom 
monoklonálnej myšacej protilátky proti NOS2 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX) riedenej 
1:500, NOS3 (Santa Cruz Biotechnology, Dallas, TX) riedená 1:100 a NFκB (Santa Cruz 
Biotechnology, Dallas, TX) riedenej 1:50, vizualizované diaminobenzidínom (DAB) a 
dofarbené hematoxylínom.

Preparáty boli fotografované v svetelnom mikroskope, pričom pre každý preparát bolo 
vyhotovených 5 náhodných snímkov, a následne hodnotené z hľadiska intenzity DAB 
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pozitivity kvantitatívnou analýzou s využitím obrazového analyzátora Fiji programovaného na 
platforme ImageJ 1.51p (1). Skóre DAB pozitivity (DABS) vyjadruje relatívnu priemernú 
intenzitu hnedej farby voči maximálnej intenzite v preparáte a bolo vypočítané pre každý 
hodnotený preparát zvlášť. Výsledky sú vyjadrené ako priemer ± SEM a vyhodnotené 
štatisticky s použitím ANOVA testu.

Výsledky

NFκB vykazoval difúznu cytoplazmovú pozitivitu u všetkých experimentálnych zvierat. V 
porovnaní s kontrolnou skupinou K pozorujeme u hHTG zvierat kŕmených HFFD diétou 
signifikantný vzostup intenzity pozitivity NFκB  hodnotenej imunohistochemicky 
(0,4218±0.0014 vs 0,417±0,0022, p=0,02). Súčasné podávanie skúmaných látok neviedlo k 
signifikantným zmenám intenzity pozitivity NFκB v porovnaní s hHTG potkanmi bez 
podávania experimentálnych látok v prípade atorvastatínu (0,4280±0.0016) a SMe1EC2 
(0,4260±0.0016) a viedlo k signifikantnému poklesu intenzity pozitivity NFκB v prípade 
podávania rutínu (0,4207±0.0016) na kontrolnú úroveň (Graf č.1).

NOS2 vykazovala len ložiskovú ojedinelú cytoplazmovú pozitivitu u všetkých 
experimentálnych zvierat, lokalizovanú prevažne v  histiocytoch v blízkosti drobných ciev a 
kapilár. Podávanie experimentálnych látok charakter a distibúciu NOS2 pozitivity 
neovplyvnilo.

NOS3 vykazovala difúznu cytoplazmovú pozitivitu u všetkých experimentálnych zvierat. V 
porovnaní s kontrolnou skupinou K pozorujeme u hHTG zvierat kŕmených HFFD diétou 
signifikantný pokles intenzity pozitivity NFκB hodnotenej imunohistochemicky 
(0,6244±0.0054 vs 0,6679±0,0054, p<0,0001). Súčasné podávanie skúmaných látok viedlo k 
signifikantnému vzostupu intenzity pozitivity NOS3 v porovnaní s hHTG potkanmi bez 
podávania experimentálnych látok, tak v prípade podávania atorvastatínu (0,6430±0.0042), 
SMe1EC2 (0,6466±0.0027), ako aj v prípade podávania rutínu (0,6533±0.0045) (Graf č. 2).

Graf č. 1: Ovplyvnenie aktivity NFκB
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Graf č. 2: Reverzia poklesu expresie NOS3

Diskusia

Výsledky realizovaného experimentu poukazujú na zmeny expresie NOS3 a NFκB v 
animálnom modeli  metabolického syndrómu. Animálny model HTG poskytuje kombináciu 
hypertezie spojenej s hypertriglyceridémiou a glukózovou intoleranciou, čím modeluje ľudský 
metabolický syndróm (2). Model kopíruje prooxidačné a prozápalové podmienky pri obezite. 
HFFD diéta vedie k endotelovej dysfunkcii  v mnohých experimentálnych modeloch. V 
kontraste s glukózou, metabolizácia fruktózy nie je limitovaná spâtnovâzobnými 
mechanizmami, nadmerný príjem fruktózy vedie k neregulovanému metabolizovaniu a nárastu 
tvorby mastných kyselín a TAG, ktoré sa nakoniec prezentujú vznikom periférneho cievneho 
oxidačného stresu s inzulínovou rezistenciou (3).

Pozorovali sme pokles expresie NOS3 a vzostup expresie NFκB u potkanov s HFFD diétou. 
Zvýšená expresia NFκB mõže súvisieť s prozápalovým efektom HFFD diéty. Produkcia NO a 
aktivita NFκB sa v endotelových bunkách vzájomne ovplyvňujú. Aktivácia NFκB znižuje 
expresiu NOS3, čo má za následok zníženie produkcie NO a nadvâzujúci vzostup aktivity 
NFκB. Tento cyklus obmedzuje mikrocirkuláciu a podporuje proinflamačné pochody a 
oxidačný stres (4).

Podávané látky zvyšovali expresiu NOS3, čo viedlo k jej úprave štatisticky až na kontrolnú 
úroveň.  To je v súlade s iným  publikovanými experimentami (5,6). V prípade Sme1EC a rutínu 
nebola expresia NOS3 signifikantne odlišná od kontroly. Súčasne ale došlo vplyvom liečby k 
zvýšeniu expresie NFκB. Ide o nález, ktorý je v rozpore so štúdiami na iných experimentálnych 
modeloch v iných tkanivách (7,8,9). Regulácia expresie NFκB je však komplikovaná a táto 
látka má často duálny efekt. Expresia NFκB nekopíruje expresiu NOS3, čo je v súlade aj s 
našimi pozorovaniami. Vzostup expresie NfKB v tomto modeli však bude musieť byť ešte 
v budúcnosti potvrdený a bližšie objasnený.

Už v minulosti sa preukázalo, že diéta bohatá na tuky a fruktózu vedie k endotelovej dysfunkcii 
a participuje na vzniku mnohých kardiovaskulárnych komplikácií civilizačných chorõb.
Podávané látky s antihypercholesterolemickým a antioxidačným účinkom parciálne pomohli 
obnoviť expresiu NOS3. Mechanizmy tohto põsobenia sú aj v súčasnosti predmetom  diskusie. 
Význam týchto nálezov bude predmetom výskumu v budúcnosti.
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Riešené s podporou projektu VEGA 2/0054/15 „Rizikové faktory kardiovaskulárnych 
a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia“.
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Introduction

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic disease affecting gastrointestinal tract. More 
and more people are afflicted. However, pathogenesis is still not completly understood. 
Multiple gene variants, enviromental factors, dysregulated immune system, and gut microbiota 
have all been implicated in initiation and progression of inflammatory state. Gut microbiota is 
relatively new object of interest in pathogenesis of IBD (1).

Gut microbiota is different in IBD patients in comparison to healthy population. IBD patients 
tend to have higher abundancies of Proteobacteria and Bacteriodes and lower numbers of 
Firmicutes. Not only numbers of ceratain phylums is different but also total numbers and 
diversity is decreased. It is still unclear whether these changes are the cause or the effect of IBD 
(1).

Gut microbiome can be modulated with fecal microbiota transplantation (FMT). It is a transfer 
of the donor gut microbiota into the recipient with the intention to transfer the donor's phenotype 
into the recipient. Several studies have shown that this is indeed possible and viable strategy in 
elucidating the role of gut microbiota (2,3,4). Some studies have shown that IBD can be treated 
with FMT both in experimental and clinical model (5,6). However, no studies have shown 
whether there is a microbiome that would protect from developing the disease.

Therefore, in preliminary experiments the goal was to identify microbiome that protects from 
chemically induced colitis. The next goal was to find out whether this protective microbiome 
can be transferred via FMT to another host. Finding an answer to these questions might provide 
valuable data that would contribute to elucidate the pathogenesis of IBD and its possible 
treatment or pevention.

Materials and methods

Brief design of experiment

Feces from healthy donors were collected and frozen for further use. Afterwards, colitis was 
induced in these donors and based on clinical markers severity of colitis was assesed. Mice that 
had less severe colitis were termed as "resistant" and their healthy microbiome was transfered 
to healthy host. Mice with more prominent colitis were called "sensitive" and their healthy 
microbiome was too transfered to healthy host. In both hosts, the "resistant" and "sensitive", 
colitis was induced after the last transplantation.
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Animals

Two experiments were conducted on male CD1 mice. In the first experiment 15 mice divided 
into two groups were used. Resistant group (n =8) received microbiota from mice with least 
severe colitis. Sensitive group (n=7) received microbiota from mice with the most severe colitis. 
In the second experiment 14 mice divided into two groups were used, resistant group (n=7) and 
sensitive group (n=7). In the third experiment C57/BL6 male mice were used divided into four 
groups, resistant (n=4), sensitive (n=4), ATB CTRL (n=3), CTRL (n=3).

Fecal microbiota acquisition

Fecal microbiota was acquired from healthy male mice. Fresh feces were diluted 1:10 with 50% 
glycerol and phosphate buffered saline solution (1:1 ratio) and stored at -80°C. Prior to FMT 
the feces were homogenized using tissue homogenizer for 3x2 minutes at 20hz (TissueLyzer II, 
Retsch, Haan, Germany) and centrifuged for 5 minutes at 5000rpm (3)

Antibiotic treatment, fecal microbiota transplantation, and colitis induction

In all three experiments mice were pretreated with broad spectrum antibiotics, based on 
published protocol that was modified for these experiments (7). Afterwards the mice underwent 
48h wash-out period to clear antibiotics from their system. In the last two experiments mice 
were treated with polyethylene glycol (10%) for 12 hours.

Fecal microbiota transplantation was performed via oral gavage with volume of 0,15-0,2 ml 
and for 3-5 consecutive days. Colitis was induced with dextran sodium sulphate (DSS) in 
drinking water ad libitum for 7 days (8). At the 7th day mice were sacrificed and blood and 
colon was collected. All organs were weighted and the length of colon was measured.

Biochemical analyses

Plasma levels of tumor necrosis factor alpha (TNF-α) were assessed using ELISA kit (R&D 
Systems, Minneapolis, USA). Myeloperoxidase (MPO) activity was assessed from colon 
homogenates using Myeloperoxidase Assay Kit (BioVision, California, USA).

Colon permeability measurement

Intestinal permeability can be measured by using dextran labeled by fluorescein isothiocyanate 
(FITC-dextran). Under normal circumstances dextran does not cross gut epithelial barrier, 
however, if the barrier is damaged, as it happens in colitis, it passes into bloodstream where it 
can be detected. Evening before planned mice sacrifice we removed water bottles to water 
starve the mice. Mice were gavaged with FITC-dextran dissolved in PBS (100mg/ml) at volume 
44mg/100g of body weight. After 4 hours, we sacrificed the mice and collected blood using 
retroorbital approach. The samples were stored in dark at 4°C until they were analyzed. 50μl of 
plasma were diluted with equal volume of PBS and pipetted into 96-well microplate and its 
excitation was measured at 485nm and compared to standards (9).

Results

In the first experiment, analyses showed a trend that mice that received sensitive microbiota 
were less prone to lose weight than mice that received resistant microbiota (Fig. 1). However, 
there were no differences in plasma TNF levels, colon MPO levels, and colon weight/length 
ratio altough a trend could be observed as well.
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Figure 1. Relative body weight change. Data plotted as group means + SD.

In the second experiment, there was statistical difference in relative body weight loss on the 
last day of the experiment (Fig. 2). Similar results were observed measuring colon length and 
concentration of plasma FITC-dextran.

Figure 2. Relative body weight change. Data plotted as mean + SD. * p<0,05

In the third experiment, There were no statistically significant differences among groups that 
received fecal microbiota transplantations. However, results showed difference between control 
group that received antibiotics and control group that did not (Fig. 3). There was no difference 
between ATB CTLR and groups that received fecal microbiota transplantations. Colon 
weight/length ratio, as a marker of inflammation, differed significantly between resistant 
sensitive group. The resistant group had the lowest score of colon weight/length ratio. Low 
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score of colon weight/length ratio points to increased inflammation. Other measured variables 
showed no difference among groups.

Figure 3. Relative body weight change. Only statistical significance was noted between ATB 
CTRL and CTLR group. * p<0,05 Resistant vs CTRL; + p<0,05, +++ p<0,001 ATB CTRL vs 
CTRL

Discussion

Gut microbiome dysbiosis is implicated in pathogenesis of IBD, however it is still not known 
whether it is a cause or effect. Modulation of gut microbiome is a feasible way to explore the 
contribution of resident microbiome on the severity of experimental colitis. Gut microbiome 
modulation in DSS colitis using antibiotic pre-treatment has shown controversial results. Study 
has shown that broad spectrum antibiotic pre-treatment aggravates DSS colitis (10). Another 
study showed, that broad spectrum and selective gram-positive antibiotics ameliorate DSS 
colitis, concluding that gram positive bacteria are necessary to mobilize macrophages (11). In 
some of our preliminary and published experiments, antibiotics seemed to worsen DSS colitis 
in CD1 mice strain and seemed to ameliorate DSS colitis in C57BL6 strain, underlining the 
complexity of host-microbiome interactions (12).

To our knowledge there has not been a study published concerning modulating microbiome 
using FMT prior to colitis induction. In our experiments, interventions aimed at modulating the 
microbiome using FMT affected the severity of colitis in some parameters. Interestingly, the 
group that received microbiome from mice with the most severe colitis showed less body weight 
loss and reduced gut permeability than the group that received microbiome from mice with the 
least sever colitis. Possible explanation could be that pretreating with potentially harmful 
bacteria has immunomodulatory effects in the long run. Experimental study showed that 
pretreating mice with either ecDNA isolated from mice suffering from colitis or with fecal 
bacterial lysates attenuated DSS colitis (13). Another possible explanation could be that 
microbial components exert anti-inflammatory response from the host dependent on TLR9 
signal pathway as has been shown (14).

Relatively high interindividual variability has been observed. For example, two out of seven 
mice in sensitive group did not respond to the microbiome modulation. Similarly, two out of 



| 37

six mice in resistant group showed lesser weight loss than the other mice from the same group. 
This is in accordance with recent evidence on individual variability in FMT response. Study 
from 2015 reported that patients receiving FMT from a donor “B” showed higher rate of 
response than the others (15). Different study group observed similar event and investigated it 
further. They found microbial signatures that could predict the efficacy of FMT. Recipients that 
had low abundancies of Clostridium clusters IV and XIVa while having high abundancies of 
proteobacteria and Bacteroidetes were facing a poor outcome of FMT. Similarly, donors with 
high levels of the same Clostridium clusters and low levels of Ruminococcus gnavus were more 
prone to exert beneficial effect (16). Although the results are still correlative, this is the only 
study finding bacterial markers of efficacy concerning FMT.

We cannot reliably conclude whether we accomplished our primary aims in this work because 
the samples of microbiomes were not analyzed. On top of that we do not know whether our 
intervention was a result of FMT alone or the antibiotics administration. In the future we plan 
to add groups and increase the total number in groups and most importantly to analyze 
microbiome.
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Introduction:

Face is a dynamic structure composed of many subunits made of soft tissues, supported by hard 
tissues. Facial esthetics depends on an optimal relation between particular subunits. The 
correlation between face components plays a main role in the evaluation of facial aesthetics. At 
the same time, each of subunit should undergo an individual assessment, in order to avoid 
undesirable effects of a face perception as an entity.

Goals of a diagnosis and following treatment, should not only focus on functional purposes, but 
also improve facial appearance, that nowadays is expected from a doctor by patients who are 
becoming more and more aware of esthetics

The aim of three-dimensional imaging methods in medical fields is to visualize the patient's 
actual anatomy with the most authentic outcomes. This approach is logical, taking under 
consideration that human body is stereo structure, hence in order to perform the most detailed 
diagnosis, it is necessary to conduct all measurements using 3D technique, that includes 
transversal, vertical and saggital components

Stereophotogrammetry arrange 3D topography of facial surface morphology, that provides 
multi dimensional template for analysis of asymmetry and facial disproportions. The use of 
non-invasive, digital technology enables efficient and accessible registration, retrieval and 
sharing of patient's data, for example in a case of interdisciplinary approach treatment. Modern 
approach and introduction of 3D techniques have improved the efficiency, precision, uniformity 
and therefore enhanced anticipation of treatment outcomes. These solutions also enable 
presentation of video in 3D and thus, better communication with the patient by directly 
visualizing the expected effects. (1)

Following research provides a protocol of detailed soft tissue analysis asymmetry, based on 
digital stereophotogrammetry. It provides wide range of application, except of mentioned 
above,  it is perfect diagnostic tool for children especially with inborn defects like e.g. cleft lip 
or for reconstruction after facial tissues cancer excision. (2)

Materials & Methods:

Patients chosen for the research are being treated by MUDr. Thurzo and his team in private 
clinic Sangre Azul located in Bratislava, Slovakia. Patients selected to the study are with several 
facial anomalies, that did not undergo neither orthodontic nor orthognatic surgery. The study 
group comprises of 6 Caucasian adults, both female and male, living in Slovakia. The analysis 
was performed in Center of simulation and virtual medical education at Faculty of Medicine, 
Comenius University in Bratislava.

Procedure of a face analysis consists of several steps. Firstly, each patient was scanned by DI3D 
capture system. During the procedure, the patient should have convenient seat with the natural 
position of the head, look straight ahead with mandible in rest position and relaxed lips. The 
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hair should be taken away from patient’s forehead and placed behind ears in order to prevent 
artifacts on the scanned picture. If the patient was moving during the procedure or wrong angle 
was adjusted, the procedure was repeated. It is highly important to conduct the scanning in 
detailed way in order to obtain perfect image. Even the smallest mistake may result in incorrect 
final outcome, which would have bad influence on the conclusive results. DI3D capture 
software provides scan of head and neck with an image of face from ear to ear.

Second step is conducted in MeshLab software, where a face scan of a patient, created by DI3D 
capture, is imported in OBJ format. The software combines two pictures of facial scan  into one 
3D mesh. In simple steps an original mesh is being flipped according to X axis which creates a 
mirror picture of a mesh. Mirror picture is exported in OBJ format that is being used for 
asymmetry analysis in software DI3D view. In DI3D view software two meshes are opened: 
original and mirror. In order to quantify an asymmetry of the face, it is necessary to superimpose 
mirror mesh over original. The alignment is performed in accordance to forehead (over naso-
frontal suture and fronto-zygomatic suture), which is considered the most symmetric and stable 
structure on a human face (3) (4). General esthetics and proportions of a face is determined by 
arrangement of soft tissues cephalometric landmarks and measurements of their relations. The 
superimposition provides a differential map, where concrete structures asymmetry is revealed. 
Differential map indicates the extent of asymmetry with range from 4mm to -4mm (Fig. 3). The 
calculation of divergence extent is based on anatomical regions of splachnocranium and final 
result is given in cubic centimeters (volume difference measurement). There are 6 anatomical 
regions used in the study: forehead, nose, chin, upper lip vermilion, lower lip vermilion and 
cheek (bucca). Aesthetic region of cheek is composed of 3 minor regions: infraorbital, 
zygomatic, and mandibular. Borders of cheek are: inferior orbital rim, nasolabial sulcus, inferior 
border of mandible, preauricular crease.

Fig.1 Anatomical regions of splanchnocranium. (5)
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Stereophogrammetry analysis protocol is presented below:

Face scan capture by use of a system called DI3D Capture Systems.

Patient's mesh mirroring in MeshLab.

Actual analysis:

Soft tissues cephalometric landmarks arrangement (Fig.2 ).

Superimposition of original pictures of patient with its mirror image.

Differential map exposure.

Volume difference calculation of each anatomical region.

Fig.2 Soft tissues cephalometric landmarks arrangement in DI3D View software. Material 
courtesy of MUDr. Andrej Thurzo (6)

Fig.3  Differential map after superimposition in DI3D View software. Material courtesy of 
MUDr. Andrej Thurzo (6)
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Results

After successful analysis and regional measurements of volume difference in 6 patients, the 
following results were depicted (Table 1).

Anatomical regions Patient 
No 1

Patient 
No 2

Patient 
No 3

Patient 
No 4

Patient No 
5

Patient No 
6

Forehead 0 0 0 0 0 0

Nose -2.56 -5.96 -3.03 0.15 -2.68 0.38

Chin -5.34 -6.57 -1.68 3.02 -2.48 2.32

Upper lip vermilion -0.71 -0.43 -0.09 0.32 -0.26 0.30

Lower lip vermilion -0.91 -1.76 -0.17 0.25 -0.28 0.22

Cheek (bucca) 5.08 -22.05 -1.67 5.49 3.93 2.34

Table 1. Volume difference measurement in cm3 from DI3D software.

Forehead result is always 0 cm3, since this structure was used as reference region in  
measurement. Original region of a face has either smaller or greater volume difference, 
compared to a mirror region of the same face. Therefore, the results of 5 other regions are given 
either in negative or positive value. Comparison of chosen facial regions are shown in the chart 
number 1. After interpretation of results, it was concluded that, the greatest asymmetry was 
observed in region of cheek, followed by regions of chin and nose. Regions that shows least 
asymmetry are lips, with lower lip prone to irregularities.

Chart 1. Range of soft tissues regions asymmetry among studied patients. Value given in cm 3.
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Discussion

Nowadays, analysis in 3D is turning into everyday tool of patient diagnosis. It is natural way of 
every scientific field development to discover new techniques and improve those already 
prevailing. Therefore, it is necessary to crate ever newer, simpler and detailed protocols for 
patients analysis in order to obtain the best outcomes. The protocol presented in the study is 
based on simple steps and provides precise tool of non-invasive patients analysis of soft tissues 
asymmetry. Moreover, the colored differential map provides recognition of facial regions with 
asymmetry, which can be used for focused analysis of this particular area. Additionally, the 
results proves that nose and chin are most fluctuant in symmetry, and cheek shows the greatest 
range of difference. However it is important to mention, that investigated areas have not equal 
surfaces and volume of soft tissue is unlike. Therefore the results might reveal bigger 
asymmetry in greater surface of particular region.

The goal of the study was to present easy but also accurate protocol of stereophotogrammetry 
facial analysis that can be used in the future both by students and specialized doctors. The 
advantage of stereophotogrammetry is that, it does not require placement of any cephalometric 
landmarks, which may lead to false results if placed incorrectly. Analysis is given based on 
facial regions, thanks to this approach, the higher precision is achieved.

Abbreviations used in a text:

3D - three dimensional

e.g. - exempli gradia - "for example"

mm - millimeters

cm3 - cubic centimeters
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Úvod
Implantovateľný slučkový rekordér (implantable loop recorder, ILR) sa už vyše 20 rokov 
používa na diagnostiku porúch srdcového rytmu pri zlyhaní klasického 24-hodinového EKG 
Holter monitoringu. Hlavnou výhodou ILR oproti EKG holter monitoringu je časové obdobie, 
počas ktorého je sledovaná elektrická aktivita srdca. Pri konvenčnom EKG holter monitoringu 
je to 24/48 hodín, alebo 7 dní, zatiaľ čo pri ILR je to niekoľko rokov. ILR je malý jedno-
zvodový záznamník EKG, ktorý sa implantuje subkutánne parasternálne vľavo v lokálnej 
anestézii. Potreba chirurgického výkonu je jednou z nevýhod využitia ILR, ďalšou nevýhodou 
je pomerne vysoká cena, potreba reimplantácie po vypršaní životnosti batérie, ktorá predstavuje 
približne 36 mesiacov a tiež fakt, že niekedy je obtiažne rozlíšiť medzi supraventrikulárnymi 
a ventrikulárnymi arytmiami. Prístroj zaznamenáva EKG buď automaticky pri rozpoznaní 
arytmie alebo po manuálnom spustení, keď pacient cíti ťažkosti. (1) ILR má prínos hlavne 
v diagnostike synkopy nejasnej etiológie a práve tento stav býva najčastejšou indikáciou pre 
implantáciu. Ďalšiu indikáciu mõže predstavovať detekcia a verifikácia fibrilácie predsieni u 
pacientov s kryptogénnymi cievnymi mozgovými príhodami. (2,3) Cieľom tejto práce bola 
analýza súboru pacientov, ktorým bol implantovaný ILR na I. internej klinike UNB v období 
2014-2017.

Materiál a metodika 
Metódou retrospektívnej štúdie sme analyzovali súbor 39 pacientov, ktorým bol implantovaný 
ILR. Všetci pacienti boli pravidelne sledovaní na kontrolách a výsledky kontrol sme štatisticky 
spracovali. U každého pacienta sme sledovali dõvod implantácie, záchyt arytmie na 
nasledujúcich kontrolách,  následný manažment v prípade pozitívneho záchytu a ďalšie vybrané 
anamnestické údaje z prepúšťacích správ pacientov, ku ktorým sme zaradili: vek nad 65 rokov, 
diabetes mellitus, hypertenzia a ischemická choroba srdca, výskyt náhlej cievnej mozgovej 
príhody a synkopy a zobrazenie uška ľavej predsiene transezofageálnym echom s cieľom zistiť 
prítomnosť trombu. Získané údaje sme štatisticky spracovali, pri sledovaných anamnestických 
údajoch sme sa zamerali na vzťah k vzniku arytmií. U 26 (66,7%) zaradených pacientov bol 
pred implantáciou realizovaný EKG holter, pričom v 13 (50%) prípadoch mal negatívny resp. 
nejednoznačný nález.

Výsledky
V súbore sme analyzovali spolu 39 pacientov (22 mužov, 17 žien) vo veku 27-90 rokov. 
Najčastejšou indikáciou pre implantáciu ILR bolo potvrdenie alebo vylúčenie arytmogénnej 
príčiny kolapsových stavov alebo synkopy nejasnej etiológie - 21 (53,9%) pacientov a detekcia 
fibrilácie predsieni - 6 (15,4%) pacientov. Ďalšími dõvodmi pre implantáciu bola prekonaná 
náhla cievna mozgová príhoda 4 (10,3%), sick sinus syndróm 2 (5,1%), palpitácie 2 (5,1%), 
nešpecifická arytmia 1 (2,6%), reimplantácia 1 (2,6%) a iné dõvody 2 (5,1%). Arytmia bola 
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zachytená u 25 (64,1%) pacientov, pričom u 20 (51,3%) bola zachytená už pri prvej kontrole, 
ktorá bola vykonaná spravidla do jedného roku od implantácie. Najčastejšie zachytenou 
arytmiou bola fibrilácia predsieni u 18 (72%) pacientov,  u 17 (68%) pacientov boli prítomné 
signifikantné asystolické pauzy alebo závažná bradykardia s frekvenciou okolo 20/min a  u 15 
týchto pacientov bola indikovaná implantácia kardiostimulátora. V skupine 21 pacientov, 
u ktorých bola indikácia na imaplantáciu synkopa nejasnej  etiológie bola najčastejšie
zachytenou arytmiou fibrilácia predsieni - 10 (47,6%) pacientov, nasledovaná asystolickymi 
pauzami – 8 (38,1%) pacientov. U 6 pacientov s indikáciou - detekcia a verifikácia fibrilácie 
predsieni sa zachytila fibrilácia u 5 (83,3%) pacientov. U 13 (33,3%) pacientov sa počas prvého 
roka po implantácii ILR nevyskytla žiadna arytmia a 1 pacient zatiaľ nemal kontrolu.

Pred implantáciou ILR bolo 26 pacientov sledovaných EKG Holter monitoringom a u 13 (50%) 
z nich bol výsledok pozitívny. Po implantácii ILR týmto pacientom sa zachytila arytmia u 8 
(61,5%) pacientov, u 5 (38,5%) nebola zachytená žiadna arytmia. Zo zvyšných 13 pacientov 
s negatívnym holterom sa u 10 (76,9%) zachytila arytmia, u 2 (15,4%) nebola zachytená a jeden 
pacient nemal kontrolu.

Pri analyzovaní vybraných anamnestických údajov z prepúšťacích správ pacientov sme 
v našom súbore sledovali koreláciu medzi prítomnosťou vybraných faktorov a zachytením 
arytmie na ILR a následne sme vypočítali štatistickú signifikantnosť jednotlivých faktorov, kde 
sme za štatisicky signifikantné považovali výsledok s hodnotu p<0,05 (Tab. 1). Po vyhodnotení 
sme dospeli k záveru, že ak mal pacient prítomné aspoň tri faktory, alebo synkopu a jeden 
faktor, tak šanca, že ILR zachytí arytmiu, bola 80%, ak mal naopak menej ako tri faktory, alebo 
iba samotnú synkopu, tak šanca že ILR zachytí arytmiu bola len 25%. 

Tab. 1: Vzťah medzi anamnestickými údajmi a záchytom arytmie na ILR

Zachytená arytmia 
u pacientov 
s prítomným 
sledovaným znakom

Zachytená arytmia 
u pacientov bez 
prítomného 
sledovaného znaku

Hodnota p

Diabetes Melitus (n=9) 8 17 <0,05

Hypertenzia (n=28) 21 4 <0,05

ICHS (n=13) 11 14 <0,05

NCMP (n=6) 6 19 0,326

Synkopa n=(27) 20 5 <0,05

Trombus v ušku ĽP (n=4) 3 1 0,271

Vek > 65 rokov (n=19) 15 10 <0,05

ICHS – ischemická choroba srdca, NCMP – náhla cievna mozgová príhoda

Diskusia
V našom súbore bol pozitívny záchyt arytmie po implantácii ILR u 64,1% pacientov, 
najčastejšou arytmiou bola fibrilácia predsiení (72%). Použitie ILR sa javí ako efektívny postup 
v diagnostike arytmií v prípadoch, keď nie je možné zachytiť poruchu rytmu klasickými 
metódami na sledovanie elektrickej aktivity srdca. Vhodným príkladom je skupina 13 
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pacientov, u ktorej sa nepodarilo zachytiť arytmiu pomocou EKG holter monitoringu a po 
následnej implantácii ILR sa arytmia zachytila u 10 pacientov.

Zaujímavým výsledkom sa zdá byť aj sledovanie výskytu vybraných faktorov v našom súbore 
pacientov (tab. 1). Prítomnosť troch týchto faktorov alebo synkopy a dvoch faktorov znamenalo 
pozitívny zýchyt arytmie v 80%, zatiaľ čo prítomnosť dvoch faktorov alebo samotnej synkopy 
viedlo k záchytu arytmie iba v 25%. Z tohto pohľadu sa vybrané anamnestické údaje zdajú byť 
vhodnými prediktívnymi faktormi pre indikáciu implantácie ILR. V budúcnosti by mohlo 
posúdenie týchto faktorov pred implantáciou pomõcť k efektívnejšiemu využitiu slučkového 
rekordéra a zároveň predísť implantácii ILR u pacientov, u ktorých sa arytmia nezachytí.
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Úvod

Chrápanie je zvuk, ktorý mõže spõsobovať problémy v súkromnom živote. Vyskytuje sa 
samostatne ako habituálne chrápanie alebo s apnoickými pauzami. Avšak málokto si 
uvedomuje, že so zvyšujúcou sa frekvenciou a trvaním apnoických páuz prináša aj zdravotné 
problémy ako hypertenzia (1), obezita (2,3), diabetes mellitus (4), bruxizmus (5,6), znížený 
intelekt.(7) Dochádza k nim mechanizmom aktivácie reflexných sympatikových dráh.(8)

Apnoické pauzy mõžu vyústiť až do syndrómu spánkového apnoe. Syndróm spánkového apnoe 
sa prejavuje počas noci ako následok zástavy dýchania na niekoľko sekúnd s následným 
poklesom saturácie krvi kyslíkom, prechodným zvýšením pulzu a krvného tlaku. Toto mõže 
vyvrcholiť do chrápania, pri ktorom sa telo snaží doplniť kyslíkový deficit. Rozoznávame 
centrálne spánkové apnoe a obštrukčné (periférne) spánkové apnoe. Pri obštrukčnom 
spánkovom apnoe vzniká uzáver dýchacích ciest, ktorý sa deje na rõznej úrovni – uzáverom 
dýchacích ciest mâkkým podnebím, koreňom jazyka a v oblasti epiglottis. (8-10)

V našej práci sa zaoberáme liečbou chrápania a obštrukčného typu spánkového apnoe 
s obštrukciou v oblasti koreňa jazyka. Táto obštrukcia býva spõsobená anatomickými pomermi 
– nadmerne veľkým koreňom jazyka a ochabovaním stien hltana pri nedostatočnosti reflexných 
mechanizmov. Existuje viac spõsobov terapie spánkového apnoe – CPAP (pretlaková maska), 
ortodontické aparáty MAD (mandibular advancement devide), pomõcky vkladajúce sa do nosa, 
držiaky brady a podobne. Je otázne, aký je terapeutický efekt jednotlivých pomõcok. Overené 
je najmâ používanie CPAP.(11)

Rozhodli sme sa riešiť tento problém individualizovaným MAD navrhnutým MUDr. Thurzom. 
Strojček (MAD) má podobu dvoch priehľadných dláh na zuby a pracuje na princípe ťahov II. 
triedy a tým predsúva sánku vpred.

Materiál a metodika

Testovali sme štyroch dobrovoľníkov. Pri výrobe strojčeka sme vychádzali z intraorálneho 
skenu vytvoreného pomocou intraorálneho skenera 3Shape, ktorý dokonale nahradil klasické 
odtlačky a umožnil prácu s virtuálnymi modelmi pre 3D tlač.

Navrhli sme dva postupy výroby, z ktorých sa neosvedčil postup priamej tlače dláh, ktorý by 
bol zatiaľ časovo a technicky náročný. Preto sme postupovali nasledovne.

Na virtuálnych modeloch sme domodelovali záchytné schodíky v počítačových programoch 
Materialise Magics a Blender.

V programe Materialise Magics bolo potrebné  v .stl skenoch ešte pred začiatkom 
diagnostikovať prípadné defekty skenovania.
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V programe Blender bolo treba spraviť predsun mandibuly 2 mm. Po pripočítaní hrúbky steny 
polyuretánovej fólie v ďalšom kroku bolo predsunutie celkovo 3-4 mm. Testovaním  sme ho 
zhodnotili ako dostačujúce na uvoľnenie dýchacích ciest. Záchytné schodíky sme modelovali 
približne na úroveň prvého premoláru na oboch stranách mandibuly a maxily. Schodíky sú 
orientované tak, aby do seba zapadali, ale nespõsobovali diskomfort pre pacienta. Slúžia na 
udržanie mandibuly v predsunutej polohe. Veľkosť, tvar a umiestnenie  sme aplikovali na 
základe anatómie dobrovoľníkov.

Dotvorené modely sme vytlačili pomocou stereolytografickej 3D tlačiarne Formlabs Form2.

Na modeloch sme vo vákuovacom prístroji Erkodent prevákuovali polyuretánovú fóliu značky 
Erkodur hrúbky 1-2 mm, z ktorej sme orezali prebytky a vyrezali zárezy na ortodontické 
gumičky. V oblasti schodíkov sme znížili výšku a predozadný rozmer pre zlepšenie komfortu. 
Nemožnosť dovrieť ústa vzhľadom na hrúbku dlahy by spõsobovala laterálne výkyvy, ktoré by 
spõsobovali zdravotné komplikácie temporomandibulárneho kĺbu.

Strojček v podobe dláh sme aplikovali na zuby dobrovoľníkov a stabilizovali ho 
ortodontickými gumičkami American Ortodontics Medium alebo Heavy v závislosti od 
množstva svalovej hmoty.

Obrázok 1: 3D modely s prevákuovanou fóliou
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Dobrovoľníkov sme testovali pomocou oximetra prepojeného s mobilnou aplikáciou Sleep 
Management pre operačný systém Android, ktorú sme vyvinuli v spolupráci s Fakultou 
elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Testovaním sme overili, že 
meranie srdcového tepu, saturácie krvi kyslíkom, hlasitosti v dB, zvukovej frekvencie v Hz a 
audiozáznamu je postačujúce pre naše účely – pre diagnostiku chrápania, spánkového apnoe 
a hodnotenie prínosu individualizovaného strojčeka. Taktiež vyšlo, že ak by aplikácia merala 
neustále, objem dát by spõsoboval problém posielaní dát z oximetra na server. 12 sekúnd vyšiel
ako optimálny čas na zaznamenávanie údajov. Audiozáznam bol plynulý, ale vyhodnocovanie 
zvukovej amplitúdy a hlasitosti prebiehalo každé 2 sekundy.

Testovanie prebiehalo počas štyroch nocí bez strojčeka a štyri až šesť nocí so strojčekom. 
Porovnávaním nameraných hodnõt pred a po nasadení strojčeka sme zistili, že merané údaje sú 
postačujúce pre diagnostiku spánku na naše účely. Každý z nich sa prihlásil do aplikácie 
pomocou mena vo forme e-mailovej adresy (nemusí byť reálna), napr. 
Jozko.Mrkvicka@gmail.com. Ešte predtým bolo potrebné, aby dobrovoľníka administrátor 
systému zaregistroval na stránke http://sleep.sotokastudio.com/new/login/, kde má lekár aj 
pacienti možnosť prehliadať svoje dáta. Po tom, čo sa používateľ prihlási v aplikácii, 
automaticky sa zapne bluetooth, ktorý spáruje aplikáciu s pulzným oximetrom WristOx2 Nonin 
3150 verzia 8 (pri prvom použití musíme manuálne zadať PIN oximetra na spárovanie). Po 
vypnutí nahrávania pri stlačení ikony Share, pokiaľ máme prístup na internet, mõžeme odoslať 
údaje na server, kde sa spracúvajú a následne zobrazujú v grafoch.

Obrázok 2: nasadenie MAD s ortodontickými ťahmi

mailto:Jozko.Mrkvicka@gmail.com.
http://sleep.sotokastudio.com/new/login/
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Výsledky

U dobrovoľníkov sa objavovali epizódy chrápania a spánkového apnoe. Pokles saturácie krvi 
kyslíkom bol pod 95 %, dochádzalo k vzostupu pulzu úmerne k znižovaniu okysličenia. Pri 
dosiahnutí amplitúdy hlasitosti zvuku, ktorá sa pohybovala priemerne okolo 100 dB 
a frekvencie zvuku, ktorá sa pohybovala okolo 17000 Hz, sa srdcová frekvencia zvyšovala až 
na 82 tepov za minútu. Namerané hodnoty v kombinácii s kontrolou na audiozázname nás 
presvedčili o tom, že u dobrovoľníkov sa vyskytuje chrápanie a spánkové apnoe. Počas nocí 
s nasadeným MAD sa stav u dobrovoľníkov zlepšil. Frekvencia zvuku dosahovala v priemere 
1000 Hz, čo sú zvuky napríklad pri zmenách polohy na posteli, odkašľaní a podobne. Hlasitosť 
zvuku bola priemerne 80 dB. Túto neobvykle vysokú hodnotu sme v audiozázname počúvali 
ako šum. Hodnoty saturácie krvi kyslíkom neklesli pod 95 %, čo je fyziologické a srdcový tep 
dosahoval v priemere len 55 tepov za minútu.

Účastníci vyplnili dotazník, ktorý poskytol informácie o vedľajších krátkodobých účinkoch 
nosenia strojčeka. Zistili sme, že strojček má vedľajšie účinky, z ktorých prevažuje najmâ  
vplyv na temporomandibulárny kĺb a zuby, pocit suchosti v ústach, zvýšené slinenie. Jeden 
z dobrovoľníkov neudáva žiadne nepríjemné pocity.

Diskusia

V diagnostike sme sa rozhodli vyskúšať domáci spõsob monitoringu spánkového apnoe, keďže 
bolo dokázané, že medzi výsledkami polysomnografie a domácim monitoringom nie je veľký 
rozdiel a toto je prijateľnejšie pre pacienta.(12)Existuje veľa spõsobov domáceho monitoringu, 
z ktorých merané hodnoty sme použili ako inšpiráciu pre našu prácu.(13) Z výsledkov vyplýva, 
že po nasadení MAD epizódy chrápania úplne vymizli alebo sa vyskytovalo už len slabé 
chrápanie. Hodnoty srdcového tepu a okysličenia sa pohybovali vo fyziologických hodnotách. 
Zistili sme, že strojček proti chrápaniu znižuje počet epizód chrápania a spánkového apnoe 
počas noci, zlepšuje okysličenie organizmu a zabraňuje výkyvom pulzu. Preto si dovoľujeme 
tvrdiť, že účel, kvõli ktorému bol strojček vytvorený, splnil.

Ako vyplýva z mnohých štúdií bežne sa u ľudí používajúcich MAD vyskytujú krátkodobé 
vedľajšie účinky, ktoré sme aj testovaním dokázali.(14) U dobrovoľníkov sa vyskytovali 
problémy v oblasti temporomandibulárneho kĺbu (TMK) a zubov. Dobrovoľníci boli poučení 
o možných krátkodobých vedľajších účinkoch. Vždy, keď sa u nich tieto ťažkosti vyskytnú, 
prerušia nosenie na jednu alebo viac nocí. Traja dobrovoľníci zo štyroch pokračujú v nosení 
strojčeka aj napriek skončeniu testovania.

K dlhodobým účinkom patria poruchy temporomandibulárneho kĺbu (TMK), zmeny 
morfológie TMK, zmeny okluzálnych kontaktov, redukcia prehryzu a predhryzu. Zmeny TMK 
zatiaľ zistené neboli, objavujú sa zmeny v oklúzii. (15) V budúcnosti sa chceme zamerať na 
testovanie vedľajších účinkov u vâčšieho počtu dobrovoľníkov, ktoré nám podá ucelenejšie 
informácie. Dlhodobé vedľajšie účinky sme ešte nemali možnosť vyhodnotiť, keďže testovanie 
u jednotlivcov prebieha posledný polrok. MAD síce spõsobuje ťahy II. triedy, ktoré spõsobujú 
ťah mandibuly vpred, ale veríme, že sa u ľudí dlhodobé vedľajšie účinky vyskytovať nebudú, 
keďže ide o dospelých ľudí s uzavretými rastovými centrami mandibuly a strojček sa aplikuje 
na zuby na 7-8 hodín denne na rozdiel od vyberateľných priehľadných strojčekov, ktoré pacient 
nosí na zuboch približne 16 hodín denne.
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Záver

Veríme, že technológiu individualizovaného MAD zdokonalíme natoľko, že bude pomáhať 
mnohým ľuďom s chrápaním a spánkovým apnoe. Taktiež sa zameriame na vylepšovanie 
diagnostiky spánku pomocou mobilnej aplikácie Sleep Management v spolupráci s FEI STU. 
U dobrovoľníkov chceme vykonávať v rámci diagnostiky spánkového apnoe MR vyšetrenie 
pred nasadením strojčeka, ktoré nám umožní zviditeľniť konstrikciu horných dýchacích ciest. 
Vďaka tomuto potom zistíme, aké je dostatočné predsunutie mandibuly pomocou MAD. Keďže 
budeme poznať presné rozmery dýchacích ciest, budeme sa snažiť minimalizovať posun 
mandibuly natoľko, aby bol stále prijateľný pre každého pacienta. Samozrejmosťou bude 
vytvoriť MR po nasadení vytvoreného MAD.
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Introduction

The main objective of endodontic treatment is to provide hermetic obturation of the root canal 
system with an inert, biocompatible, and dimensionally stable filling material. According to a 
suitable obturation of the root canal, the filling material and the endodontic instruments should 
be limited to the root canal without extending to periapical tissues or other neighbouring 
structures.

There are many disabling complications to the alveolar bone, neurovascular anatomy, and 
maxillary sinus following overextension of root canal filling materials. Pre-operative causes 
that influence RCT outcome include misdiagnosis, errors in treatment planning, poor case 
selection, or treatment of a tooth with a poor prognosis (1). Often, radiographic interpretation 
or lack of proper radiographs can interfere with the operator’s ability to predict the outcome, 
resulting in poor operative execution.

Α modern endodontic treatment is a predictable and efficient procedure. Like any treatment 
modality, endodontics is exposed to risk of complications. Possible complications should be 
considered in the decision-making process, so they could be anticipated, prevented, diagnosed 
or managed correctly. Endodontic treatment is considered successful if in a 1 year period, 
clinical and radiological pathological elements disappeared and tooth is functional. Both patient 
and practitioner related matters, that might affect the risk of complications and the ability to 
manage those complications in case they occur, need to be recognized.

This questionnaire-based study aims to identify issues that influence treatment decisions from 
the operator point of view, by exploring endodontists' perspectives on single and multiple-visit 
treatment approaches.

Methods

To ascertain endodontist’s point of view (treatment philosophy, rationale and preference) 
regarding single and multiple visit root canal treatment along with the basis on which the choice 
of treatment is made. The difference in opinions between treatment methods and possible 
complication reasons were evaluated. The study was conducted during the years 2017-2018 on 
overall 30 dentists from which 15 of them were recently graduated.

Both groups came from Cyprus and Slovakia combined through a comprehensive questionnaire 
survey asking about methods of root canal preparation, instrumentation, choice of irrigants and 
disinfectants among the participants. The questionnaire covering all the above aspects 
comprising of 11 questions with multiple choice. The data was analysed in the form of column 
graphs showing the different choice of materials and procedures in each dentists practice.
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Table 1: Questionnaire used in the Survey:

Average number of 
endodontic treatment in a 
week:

0-5 6-10 10-15 d)more than 20

In endodontic treatment 
do you use rubber dam?

Always Occasionally Never

Do you take Preoperative 
Radiographs?

Always Occasionally Never

Do you take a Post 
Obturation Radiograph?

Always Occasionally Never

Working length 
determination by:

Electronic 
apex locator

Radiograph with 
root canal 
instrument

Combination of 
both

d)Tactile   sense

Number of Visits per 
Endodontic Treatment:
Single-rooted tooth, vital Single visit Two visit More than two

Single-rooted tooth, non-
vital

Single visit Two visit More than two

Multi- rooted tooth, vital Single visit Two visit More than two

Multi- rooted tooth, non-
vital

Single visit Two visit More than two

How much time would 
you take to complete 
single sitting RCT?

Less than 
45min

45 mins to 1 hour More than 1 
hour

Do you prescribe 
Antibiotics for patients 
undergoing endodontic 
therapy?
If symptom or sign is 
present:

Yes no

If sinus tract is present: Yes no

If swelling is present: Yes no

If tooth is present to 
percussion:

Yes no

To  prepare canal(s), do 
you routinely use:

Stainless steel 
hand file

Nickel titanium 
hand file

Endosonic 
instrumentation

d)Rotary nickel 
titanium files

When do you dispose the
endodontic hand files?

After a single 
use

After _____uses The file 
becomes blunt/ 
distorted

When do you dispose the 
endodontic rotary files?

After a single 
use

After _____uses The file 
becomes blunt/ 
distorted
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Results :

According to the evaluated results, the use of rubber dam and the number of visits to complete 
root canal treatment varied considerably.

Most of the endodontists 23% use rubber dam occasionally in their practice. Only 53% of 
endodontists always use rubber dam during RCT. And 16% never use it.

Majority of the dentists 45% reported to take 45 minutes to 1 hour to complete single visit RCT 
with only 26% spending more than 1 hour and 15% completing the same in less than 45 minutes. 
For root canal preparation and debridement, 55% of the respondents used stainless steel hand 
files, 40% used rotary NiTi instruments, NiTi hand files were used by 26% of respondents while 
only 15% used endosonic instrumentation in their practice. Disposal of endodontic files after 
single use was practiced by just 30% of respondents with the rest re-using them variably. 
Majority of the doctors reported to discard the stainless files after 5-6 times use and rotary files 
after 3-4 times use. The files were discarded once signs of distortion were noted 53%.

These diagrams show the results and differences between the 30 doctors that took part in the 
survey:  The different coloured columns show different answers.

Figure 1 Use of rubber dam and radiograms before and after RCT.
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Figure 2: Number of Visits per Endodontic Treatment.

Figure 3: Conditions for prescription of antibiotics.
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During the survey, the doctors had different opinions about the antibiotics prescription. Due to 
the fact that every patient situation is different and if the patient shows strong signs of 
inflammation and fever then they will usually advise antibiotics.

Figure 4: Usage and disposal of Endodontic files.

The disposal of instruments depends on each patient situation because on a highly infectious   
patients with HIV, AIDS, Hepatitis, the instruments will be disposed immediately.

Discussion:

Survey results shows that most of the endodontists (66%) preferred to do multiple visit RCT 
and single visit RCT was preferred in vital tooth and single rooted teeth. A number of 16 dentists 
preferred the use of radiographs for determining the working length of root rather than Apex 
locator, which is proved to be time consuming and increases the risk for contamination of the 
root canal and avoids unnecessary radiation exposure to the patient (2). Results showed only 
53% of endodontists always use rubber dam in RCT, which shows that there is high risk for 
aspiration of instruments, leakage of irrigation material and many more serious complications. 
Nowhere is the use of rubber dam more relevant than in the practice of endodontics. It serves 
to protect the airway as well as preventing corrosive solutions such as hypochlorite being 
mistakably ingested, or hand files swallowed or inhaled during canal instrumentation or 
exposure of radiographs unless rubber dam is used. All endodontic procedures should be 
performed with a rubber dam, which should be considered standard care.

Although rubber dam isolation is taught as mandatory during postgraduate training, its 
importance appears to be ignored by many Endodontists. Generalizability of this study may be 
limited, as it represents only 30 dentist’s views. Practitioners in other parts of the world will 
have different educational background, practice philosophy and belief systems. Whitten et al. 
in 1996 conducted a survey in USA and concluded that in the US almost 70% of the 
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endodontists would treat teeth with a necrotic pulp and chronic apical abscess in one visit, which 
was different from the finding 30% of this study (3).

Application of an evidence-based approach for prevention, identification and management of 
surgical complications should result in a reduction of mistakes in the clinical decision-making 
process. Dentist must be meticulous during access, during obturation and most important is the 
need for a good assessment and diagnosis especially radiographic examination of the teeth. Best 
is prevention in each and every stage of root canal preparation (4).

During the course of this Questionnaire survey it is evident that every dental professional has 
their own set of skills and their own understanding of endodontic treatment procedure. In their 
course of studies and during the years, a lot of modifications on materials and methods have 
been made. So, every general dentist not only endodontics specialist must be re-educated every 
few years in order to learn and modify their skills according to the current endodontic treatment 
rules and requirements in order to decrease the risk of complications.

Abbreviations:

RCT- root canal treatment

HIV- Human immunodeficiency virus

AIDS- acquired immunodeficiency Disease

NiTi- Nickel titanium
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Úvod

Ruptúra šliach rotátorovej manžety je defekt v kĺbnom púzdre vo vnútri alebo v okolí úponov 
šliach svalov rotátorovej manžety, medzi ktoré patria m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. 
teres minor a m. subscapularis. Patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce zranenie ramenného 
kĺbu a poškodenie šliach. Vo vâčšine prípadov sa manifestuje ako bolesť a poškodenie funkcie 
ramenného kĺbu, ale mõže byť aj asymptomatická (1).

Príčina vzniku ruptúry rotátorovej manžety je multifaktoriálna a podieľajú sa na nej vnútorné 
aj vonkajšie faktory.

Vonkajšie faktory sú tie, ktoré spõsobujú kompresiu šliach RM, zmenšujú subakromiálny 
priestor a prispievajú tak k iritácií RM. Patria sem najmâ tzv. „overhead“ aktivity, pri ktorých 
dochádza k elevácii hornej končatiny, dlhodobé preťažovanie ťažkou prácou, či športová 
aktivita s vysokou intenzitou. Akútna ruptúra býva často spõsobená aj pádom alebo dopravnou 
nehodou.

Najčastešie však dochádza k ruptúre šľachy, ktorá je už zmenená degeneratívnym procesom, 
kalcifikáciou a tukovou infiltráciou, ktoré sú spojené so starnutím človeka. Preto prevalencia 
ruptúry rotátorovej manžety vzrastá s vekom. Čísla sa menia v závislosti od použitej literatúry, 
ale všeobecne platí, že ruptúra najviac postihuje mužov starších ako 60 rokov (2).

V terapii sa využíva konzervatívna liečba v podobe antireumatík a kortikosteroidov, ale 
zásadný význam má aj fyzioterapia a rehabilitačná liečba, ktorá má byť cielená a upravená 
individuálnym potrebám pacienta.

Trendom v chirurgickom riešení je artroskopická rekonštrukcia, možnosťou je aj otvorený a 
mini-open prístup. Rozhodnutie, či liečit ruptúru kozervatívne alebo operačne je stále 
predmetom diskusie (3).

Zlatým štandardom v diagnostike ruptúr RM sú (po odbere anamnézy a klinickom vyšetrení) 
zobrazovacie metódy, predovšetkým vyšetrenie ultrazvukom a magnetická rezonancia.

Ultrasonografia umožňuje dynamické vyšetrenie. Hodnotí eventuálne defekty svalov, prípadne 
retrakciu šľachy. Magnetická rezonancia poskytuje informácie o prípadnej prítomnosti trhliny, 
o jej veľkosti, stupni retrakcie šľachy, výskytu atrofie a tukovej degenerácie svalového bruška. 
Nevýhodou je, že výsledky sú značne subjektívne a závislé na skúsenosti vyšetrujúceho, čo 
predstavuje riziko stanovenia nepresnej diagnózy (4). Tá mõže viesť k ordinácii nesprávnej 
fyzioterapeutickej liečbe a k poškodeniu pacienta v dõsledku využívania nesprávnych cvikov. 
Údaje o senzitivite ultrasonografie a magnetickej rezonancie pre ruptúry RM v literatúre 
varírujú medzi 80% a 95% (3, 5).
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Prípadnú chybovosť v diagnostike ruptúr RM účinne odhalí artroskopické vyšetrenie, ktoré 
však predstavuje invazívny zákrok s možným rizikom poškodenia tkanív vrátane nervov, 
následného krvácania, zanesenia infekcie, pozákrokovej bolesti atď (6).

Prínosom pre diagnostiku ruptúr RM mõže byť konštrukcia virtuálneho 3D modelu ramenného 
kĺbu konkrétneho pacienta, ktorý umožní lepšiu orientáciu vyšetrujúceho a stanovenie presnej 
lokalizácie a rozsahu poškodenia rotátorovej manžety.

Metodika práce

Na vytvorenie virtuálneho 3D modelu ramenného kĺbu som použil snímky z magnetickej 
rezonancie pacienta, ktorý po páde na ľavú hornú končatinu začal pociťovať občasné bolesti 
ramena. Pacient bol odoslaný na megnetickú rezonanciu, podľa ktorej lekári usudzovali 
parciálnu ruptúru m. supraspinatus. Pacient podstúpil fyzioterapeutickú liečbu pod vedením 
odborného fyzioterapeuta. K bolestiam sa však pridala postupne sa rozvíjajúca neschopnosť 
elevácie poškodenej hornej končatiny.

Dáta z magnetickej rezonancie predstavujú vhodný vstup na zobrazenie potrebných 
anatomických štruktúr vo virtuálnej realite. Na rezoch MR som pomocu softvéru TomoCon 
(softvéru na segmentovanie dát)  kontúrovaním zobrazených kostí, jednotivých svalov a šliach 
vytvoril individuálny 3D model ramenného kĺbu pacienta s viditeľným poškodením 
konkrétnych svalov rotátorovej manžety.

Obr. 1: Kontúrovanie anatomických štruktúr v programe TomoCon

Výsledky

Nález na virtuálnom 3D modeli sa nezhodoval s popisom z magnetickej rezonancie. Pacientov 
individuálny 3D model ramenného kĺbu umožnil odhaliť prítomnosť úplnej ruptúry šliach 
svalov m. supraspinatus a m. infraspinatus a zhodnotiť ich atrofiu, a tým zdõvodniť zhoršenie 
stavu pacienta po predchádzajúcej fyzioterapii.
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Obr. 2: 3D model ramena z dorzálnej strany s viditeľnou úplnou ruptúrou šliach svalov m. 
supraspinatus a m. infraspinatus

K lepšej orientácií prispieva možnosť jednotlivé štruktúry odoberať, farebne odlišovať a model 
podľa potreby otáčať. Na základe presnej lokalizácie a stanovenia stupňa poškodenia 
rotátorovej manžety bolo možné upraviť liečbu pacienta podľa jeho potrieb, čoho výsledkom 
je zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Diskusia

Vizualizácia anatomických štruktúr prostredníctvom 3D modelovania ja trendom rozvoja 
súčasnej medicíny. Jej využitie je už dnes nepopierateľne široké. Využíva sa na účely 
vzdelávania, umožňuje lepšiu orientáciu terapeuta pred zákrokom. Trojdimenzionálna tlač 
umožňuje tieto modely zhmotniť, čo má využitie dnes už vo všetkých sférach medicíny, vrátane 
ortopédie – napr. tlač ortopedických vložiek, kĺbnych náhrad a pod. individuálne pre 
konkrétneho pacienta (7).

Vizualizácia kĺbov vo virtuálnej realite prostredníctvom 3D modelu umožňuje presné 
stanovenie diagnózy, resp. jej potvrdenie v prípade neistoty bez použitia invazívnych zákrokov. 
Prispieva k správnemu pochopeniu lokalizácie a progresie ochorenia pohybového systému, a 
tým k zlepšeniu kvality terapie.
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Úvod

Acelulárne dermálne náhrady (acellular dermal matrices - ADMs) majú široké uplatnenie 
v popáleninovej a rekonštrukčnej chirurgii, ako aj v plastickej chirurgii a ortopédii (1-3). 
Taktiež sa využívajú pri rekonštrukciách chronických rán (4). Ide o dermálny alotransplantát 
kompletne zbavený bunkovej zložky. Mõžu sa použiť aj ako matrix pre in vitro kultiváciu 
buniek, akými sú dermálne fibroblasty alebo keratinocyty (5). ADM je pripravená z 
alotransplantátu odobratého kadaveróznemu darcovi. Metódy jej decelularizácie zahŕňajú 
rozličné fyzikálne, chemické a biologické postupy, ale najčastejšie ich kombinácie (5).

Štandardne pripravená ADM je netoxická a neantigénna. Nemá však antimikrobiálne 
vlastnosti. Ako prevencia rozvoja infekcie po použití ADM sa preto mõžu aplikovať rõzne  
topické antimikrobiálne prostriedky.

Infekcia popáleninovej rany predstavuje najčastejšiu komplikáciu akútneho obdobia 
popáleninovej choroby (6). Rozsiahle a primárne kontaminované popáleninové rany 
v kombinácii s generalizovanou imunosupresiou, prítomnosťou endogénnej mikroflóry, 
dlhotrvajúcou hospitalizáciou a invazívnymi diagnostickými a terapeutickými postupmi, sú 
dõvodom častého vzniku infekcií spõsobených nozokomiálnymi multirezistentnými 
mikroorganizmami (7,8). Najčastejšie izolovanými baktériami z popáleninových rán sú 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Enterococcus 
faecalis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae a Enterobacter spp. (8). Infekcie 
popáleninových rán sú príčinou protrahovaného hojenia, spõsobujú oneskorenie epidermálnej 
maturácie a mõžu viesť k vzniku hlbokých popáleninových jaziev. Invázia mikroorganizmov 
do hlbších tkanív ako výsledok porušenia protektívnej kožnej bariéry mõže vyústiť do 
bakteriémie až sepsy (9, 10).

Rezistencia baktérií na antimikrobiálne látky sa každým rokom zvyšuje, čo je jedným 
z hlavných problémov modernej medicíny (8). Jedným z mechanizmov rezistencie voči 
antimikrobiálnym látkam je tvorba mikrobiálneho biofilmu (10). Biofilm je štrukturované 
mikrobiálne spoločenstvo adherujúce k inertným a živým povrchom, tvorené bakteriálnymi 
bunkami a extracelulárnou polymérovou substanciou (EPS). EPS má význam v ochrane baktérií 
pred antibiotikami, dezinfekčnými látkami a imunitným systémom jedinca (11). Bolo 
dokázané, že k tvorbe biofilmu dochádza aj v popáleninových ranách (12).

Viacerými vedeckými štúdiami bolo dokázané, že aplikáciou topických antimikrobiálnych 
prostriedkov je možné znižovať morbiditu a mortalitu u pacientov s extenzívnymi 
popáleninami, ako aj predchádzať infekčným komplikáciám popáleninových rán (9). Tieto 
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prostriedky mõžu byť použité vo všetkých fázach starostlivosti o ranu. Sú aplikované priamo 
na miesto kolonizácie alebo infekcie a predstavujú prevenciu aj liečbu infekcii popáleninových 
rán. Topicky aplikované prostriedky sú dõležitou súčasťou liečby, nakoľko systémovo podané 
antibiotiká sú častokrát neúčinné kvõli redukovanému krvnému prietoku v mieste 
popáleninovej rany (10).

Cieľom našej práce bolo vylepšenie vlastností acelulárnej alodermy impregnáciou 
v antimikrobiálnych látkach a sledovanie jej účinnosti na in vitro modeloch popáleninových rán 
kontaminovaných multirezistentnými kmeňmi gramnegatívnych patogénov Pseudomonas 
aeruginosa a Acinetobacter baumannii.

Materiál a metódy

Acelulárna aloderma

V našom výskume sme použili humánnu acelulárnu alodermu pripravenú podľa novej metódy 
Dragúňová J a kol. (5). Aloderma sa pripravuje z kadaveróznych kožných alotransplantátov. 
Metóda zahŕňa aplikáciu zmesi trypsínu a EDTA, ktorá slúži na enzymatické oddelenie 
epidermy. Po nej nasleduje mechanické odstránenie epidermy a následná laváž dermy v 
hypotonickej aqua pro injectione, ktorá zabezpečuje lýzu buniek. Odstránenie buniek z dermy 
bolo dokázané histologicky a taktiež bola vylúčená jej toxicita prostredníctvom cytotoxických 
testov (5). Po decelularizácii je finálny produkt kryokonzervovaný v CTB.

Postup prípravy impregnovanej alodermy:

Meshing alodermy v pomere 3:1 a nastrihanie na kúsky veľkosti 5x5 cm.

24-hodinová impregnácia pripravených kúskov alodermy v jednotlivých antimikrobiálnych 
roztokoch (každý kúsok o ploche 25 cm2 bol impregnovaný v 100 ml roztoku).

Bakteriálne kmene

Testovali sme dva multirezistentné kmene gramnegatívnych baktérií: Pseudomonas aeruginosa
a Acinetobacter baumannii izolované z popálenín pacientov hospitalizovaných na Klinike 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB.

Antimikrobiálne prostriedky

Použili sme 6 topických antimikrobiálnych prostriedkov:

Acidum aceticum 1% roztok (AA 1%) – príprava magistraliter

Aqvitox-D (zmes kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného, chlórdioxid, chloridy)

Betadine roztok ( jódovaný povidón 100 mg/ml)

Kolistín – Colimycine (1 MIU v 100 ml fyziologického roztoku)

Octenilin roztok (Aqua valde purificata, Glycerol, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCl)

Prontosan roztok (polyhexanid, undecylenamidopropylbetain)

Ako negatívne kontroly (t.j. kontroly rastu) slúžili aloderma (neimpregnovaná 
v antimikrobiálnom prostriedku) a sterilný gázový štvorec.
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Modely popáleninových rán

Modifikovanou metódou podľa Hammond et al. (13) sme vytvorili 2 typy in vitro modelov 
popáleninových rán (modely zodpovedajú klinickej situácii):

Model A - model planktonického rastu (popáleninová rana s bezprostrednou monobakteriálnou 
kontamináciou)

Model B - model biofilmu (popáleninová rana s 24-hodinovou monobakteriálnou 
kontamináciou)

Príprava in vitro modelov popáleninových rán a postup testovania (8,13):

Tri sterilné celulózové disky s priemerom 6 mm boli umiestnené na Petriho misky s Luria 
Bertani agarom (LBA).

Na každý z diskov bola nanesená bakteriálna suspenzia obsahujúca 102 CFU (colony forming 
units).

Na povrch agarového média s diskami obsahujúcimi baktérie bola následne aplikovaná 
aloderma (5x5 cm) impregnovaná topickými antimikrobiálnymi prostriedkami, resp. aloderma 
bez antimikrobiálnych látok alebo gázový štvorec (5x5 cm). V modeli A bola impregnovaná 
aloderma aplikovaná ihneď po inokulácii.  V modeli B sa disky po nanesení bakteriálnej 
suspenzie najprv kultivovali 24 hodín na LB agare, aby sa na nich vytvoril biofilm. Pred 
aplikáciou dermy sa disky opatrne premyli sterilným fosfátovým fyziologickým roztokom 
(PBS), aby sa odstránili planktonické baktérie, ktoré neboli súčasťou biofilmu. Na zaistenie 
priameho kontaktu medzi alodermou a kontaminovanými diskami boli na povrch alodermy 
položené Petriho misky s priemerom 60 mm.

Vzorky boli inkubované 24 hodín pri 37°C.

Po 24 hodinách bola aloderma odstránená a každý disk bol prenesený do samostatnej sterilnej 
skúmavky obsahujúcej 1 ml PBS.

Baktérie boli z disku uvoľnené do PBS počas intenzívneho trepania na Vortexe 6 min pri 2200 
otáčkach/min.

Bakteriálne bunky oddelené z diskov boli 5x riedené desiatkovým riedením v PBS a 10 μl 
z každého riedenia bolo vyočkovaných na platne s LBA.

Platne boli následne inkubované 20 hodín pri 37°C.

Vyrastené kolónie baktérií (CFU) boli spočítané  a prepočítané na CFU/disk.

Výsledky

Bakteriálny kmeň Pseudomonas aeruginosa v planktonickej forme (Model A) bol v našom 
výskume citlivý na použité prostriedky AA 1%, Betadine a Kolistín. Aqvitox-D, Octenilin 
a Prontosan nepreukázali účinnosť a množstvo CFU/disk po ich põsobení bolo porovnateľné 
s kontrolami rastu (aloderma a sterilá gáza). V 24-hodinovom biofilme P. aeruginosa (Model 
B) boli všetky antimikrobiálne prostiedky neúčinné, s výnimkou AA 1% (Graf 1).
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Graf 1: Výsledky testovania účinnosti ADM impregnovanej antimikrobiálnymi prostriedkami 
na kmeň P. aeruginosa.

Kmeň Acinetobacter baumannii v planktonickej forme (Model A) bol citlivý na všetky použité 
antimikrobiálne prostriedky s výnimkou roztoku Prontosan. V 24-hodinovom biofilme A. 
baumannii (Model B) boli účinnými prostriedkami AA 1%, Betadine a Kolistín. Ostatné 
prostriedky (Aqvitox-D, Octenilin a Prontosan) účinnosť v biofilme nepreukázali (Graf 2).
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Graf 2: Výsledky testovania účinnosti ADM impregnovanej antimikrobiálnymi prostriedkami 
na kmeň A. baumannii.

Diskusia

Infekcie popáleninových rán sú najčastejšími komplikáciami akútneho obdobia popáleninovej 
choroby. Sú príčinou protrahovaného hojenia popálenín, čím prispievajú k vzniku jaziev a pri 
prieniku mikroorganizmov do systémovej cirkulácie mõžu viesť až k život ohrozujúcemu stavu, 
akým je sepsa  (9, 10). Medzi faktory komplikujúce terapiu infekcií popáleninových rán patrí 
rezistencia baktérií na antimikrobiálne látky, ktorá sa každým rokom zvyšuje. Jedným 
z mechanizmov rezistencie voči antimikrobiálnym látkam je tvorba mikrobiálneho biofilmu 
(10).

Acelulárna aloderma je využívaná v rõznych chirugických odboroch, najčastejšie v plastickej 
chirurgii. Pre zníženie rizika infekcie rany rekonštruovanej použitím ADM sa následne aplikujú 
topické antimikrobiálne prostriedky. Doposiaľ nie je pre našich pacientov štandardne dostupná 
ADM s antimikrobiálnymi vlastnosťami. Vedeckými štúdiami bolo dokázané, že topické 
antimikrobiálne prostriedky znižujú morbiditu a mortalitu u pacientov s extenzívnymi 
popáleninami (9).

V našej práci sme sledovali antimikrobiálnu účinnosť impregnovanej acelulárnej dermálnej 
náhrady na in vitro modeloch popáleninových rán kontaminovaných multirezistentnými 
gramnegatívnymi baktériami, ktoré sa z týchto rán najčastejšie izolujú. Naša práca sa od 
ostatných, v databázach dostupných publikácií (8, 14), odlišuje tým, že sme použili alodermu 
impregnovanú antimikrobiálnymi prostriedkami, nielen kombináciu alodermy a topicky 
aplikovaných prostriedkov. Takýto koncept impregnovanej alodermy podľa dostupných 
publikácii v klinickej praxi doposiaľ nebol použitý. Taktiež nebol skúmaný ani jej účinok na 
bakteriálne kmene in vitro.

Vo výskume sme modifikovanou metódou podľa Hammond et al. (13) vytvorili 2 typy in vitro 
modelov popáleninových rán: model planktonického rastu a model biofilmu. Testovali sme dva 
multirezistentné kmene gramnegatívnych baktérií: Pseudomonas aeruginosa a Acinetobacter 
baumannii izolované z popálenín pacientov. Použili sme 6 topických antimikrobiálnych 
prostriedkov: Acidum aceticum 1% , Aqvitox-D, Betadine, Kolistín, Octenilin, Prontosan. 
Acelulárna aloderma bola pripravená podľa metódy Dragúňová J a kol. (5), impregnovaná 
jednotlivými antimikrobiálnymi látkami a aplikovaná na in vitro modely popáleninových rán.

Naše výsledky dokazujú, že aloderma impregnovaná Acidum aceticum 1% má najvyššiu 
účinnosť na sledované kmene gramnegatívnych baktérií. Táto látka bola najúčinnejšia na dané 
mikroorganizmy ako v planktonickej forme, tak aj v 24-hodinovom biofilme.

Keďže sme sledovali antimikrobiálnu účinnosť impregnovanej alodermy iba na 
gramnegatívnych kmeňoch baktérií, v budúcnosti by sme chceli rozšíriť náš výskum aj 
o grampozitívne multirezistentné baktérie, akými je napríklad MRSA.

Záver

Acelulárna aloderma impregnovaná kyselinou octovou by mohla byť pomerne lacným a veľmi 
účinným doplnkom v popáleninovej chirurgii. Vďaka účinnosti nielen na planktonickej forme 
baktérií, ale aj v zrelom biofilme, by mohla byť aplikovaná v klinickej praxi.

Poďakovanie: pani laborantke Ružene Klemensichovej za pomoc pri práci v laboratóriu.
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Introduction

Bronchoscopy is a technique used both for therapeutic and for diagnostic purposes in the field 
of Paediatrics. Throughout the years, many technological developments have been made in 
areas such as instruments used for this technique, anaesthesia methods and fiber optics. Two 
main types of bronchoscopy exist. These are rigid and flexible bronchoscopy (FB).

The general indications in order to perform bronchoscopy in children are exploration of the 
airways (stridor, persisting cough, inflammation, haemoptysis, suspicion of foreign body), 
obtaining biological samples (Broncho Alveolar Lavage (BAL), bronchial biopsy, bronchial 
brushing) and therapeutic applications (aspiration of secretions, instillation of medication, 
selective intubation, removal of foreign body) as stated by Pérez-Frías et al. (2011)

The indication for bronchoscopy should be individualized, evaluating the risk/benefit for each 
patient. Some absolute contraindications impede performing bronchoscopy: severe refractory 
hypoxemia, hemodynamic instability, uncorrected haemorrhagic diathesis or the lack of 
authorization for the procedure by the parent.

The aim of this study is by analysing the records of paediatric patients who underwent 
bronchoscopies to find the prevalence of each indication, result and the average age. By these 
results we want to improve the knowledge around this topic due to lack of sufficient 
bibliography.

Methods

The aim of this study was to retrospectively evaluate 7 years of clinical experience with children 
undergone bronchoscopy between the years of 2011 and 2017 at National Institute of Children’s 
Diseases in Bratislava. This study was approved by the head of the Paediatric 
Otorhinolaryngology Children's Hospital. A written search was used to create a database, chart 
review was then used to collect data from electronical Medea system such as age, indication for 
the procedure and the outcome. A final database was created using EXCEL 2017 including the 
age, the indication and the result of the procedure.

Study Population

We analysed a population based cohort (retrospective cohort study) including 874 children aged 
0-18 (18+364 days) years old. The used medical files were collected from the hospital records 
after approval from the head of the department. The patients that underwent this type of 
endoscopic procedure several times are only mentioned once, so that there is no repetition.
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Inclusion Criteria

Children aged from 0-18(18+364 days) years old

Indication for the procedure

Outcome of the procedure

Exclusion Criteria

Bronchoscopy assisted intubation

Bronchoscopy assisted extubation

Patients with missing personal information

Excel Parameters

For the average age and the standard deviation, we used “Descriptive Statistics” from the “Data 
Analysis” which belong to the tools of Excel 2017

For the charts (both column and pie charts) basic Excel methods were used

For the percentages of both the indication and the result of the procedure the following were 
used:

SUM, in order to find the sum of all the indications and results,

COUNTIF, to find the exact number of each indication and result in each year.

Results

We found that within the years 2011-2017, 874 children underwent bronchoscopy at National 
Institute of Children’s Diseases in Bratislava.

During 2011, the most prevalent indication was dyspnoea (31,29%) followed by suspicion of 
foreign body (16,33%) and stridor (16,33%). The most prevalent results were normal findings 
(23,13%), congenital malformation (14,29%) and suction of fluid (10,20%). However, 14,97% 
of the results were not in detail recorded and so there is no information about them.

During 2012, the most prevalent indication was dyspnoea (20%) followed by suspicion of 
foreign body (16%) and cough (13,33%). The most prevalent results were normal findings 
(17,33%), congenital malformation (17,33%) and BAL (12%). However, 18,67% of the results 
were not in detail recorded and so there is no information about them.

During 2013, the most prevalent indication was suspicion of foreign body (21,82%) followed 
by dyspnoea (17,22%) and congenital malformation (14,55%). The most prevalent results were 
normal findings (21,62%), congenital malformation (11,71%) and suction of fluid (11,71%). 
However, 10,81% of the results were not in detail recorded and so there is no information about 
them.

During 2014, the most prevalent indication was suspicion of foreign body (19,40%) followed 
by dyspnoea (17,91%) and cough (14,93%). The most prevalent results were normal findings 
(24,63%), congenital malformation (15,67%) and BAL (8,21%). However, 6,72% of the results 
were not in detail recorded and so there is no information about them.
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During 2015, the most prevalent indication was dyspnoea (22,31%), followed by stridor 
(16,92%) and cough (12,31%). The most prevalent results were congenital malformation 
(20%), normal findings (16,92%) and BAL (13,08%). However, 6,92% of the results were not 
in detail recorded and so there is no information about them.

During 2016, the most prevalent indication was dyspnoea (25,98%) followed by cough 
(14,96%) and suspicion of foreign body (14,96%). The most prevalent results were congenital 
malformation (17,32%), normal findings (11,81%) and suction of fluid (11,02%). However, 
4,72% of the results were not in detail recorded and so there is no information about them.

During 2017, the most prevalent indication was dyspnoea (19,21%) followed by suspicion of 
foreign body (14,57%) and stridor (11,26%). The most prevalent results were BAL (14,57%), 
congenital malformation (13,91%) and normal findings (13,25%). However, 3,97% of the 
results were not in detail recorded and so there is no information about them.

By analysing the above results, we came to the conclusion that the most prevalent indications 
and results for the whole study are as shown in the Table 2 and 3. By the term others, we include 
other miscellaneous indications (immunodeficiency, polytrauma, malignancy, apnea etc.) and 
the results (bronchitis, defects in vocal cords, defects in trachea, burns from toxic substances 
etc).

Also, after reviewing the age of the patients we calculated the average age for each year (Table 
1) and of the whole study (2011-2017) which is 3,97 years old with standard deviation 0,1661.

Table 1: The average age for each year (2011-2017)
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Table 2: The percentage of the prevalence for each indication of the bronchoscopy for the total 
seven years of the study.

Table 3: The percentage of prevalence for each result of the bronchoscopy for the total seven 
years of the study.

Discussion

The main findings of the study are the most probable indications for bronchoscopy in children:
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The most probable outcomes of this procedure are:

Normal Findings

Congenital Malformations

By comparing each year of the study, there are only slight non-remarkable changes in the 
percentages of each indication and result with an exception of 2013 and 2014 in which there is 
a significantly high number of suspected foreign bodies. Concerning the age of the children that 
underwent the procedure the only remarkable change is that during the year 2014 the mean 
value is close to 5 years old which is about 1 year higher than in the other years of this study.

Also after comparing all the data that were collected we noticed a significant gradual decrease 
in the number of unknown results or indications. This might be due to better recording of each 
procedure but needs further investigation.

In conclusion, these results are significant due to the high number of patients included in this 
study but also due to lack of recent research concerning this specific topic. There was a big 
study made in 1996 (Barbato et al.) about the use of Pediatric Bronchoscopy in 51 European 
centres (including also data from Bratislava, Slovakia). Comparing this study with ours we 
observe that stridor, inhalation of foreign body and cough are among the most common 
indications in both. Studies about the indications for bronchoscopy in paediatric patients exist 
but mostly for specific pathologies such as the one from Martinot et al. (1997) that is only about 
cases that involve foreign bodies or concerning only one type of bronchoscopy like the one 
from Terkawi et al. (2015) that includes only children that underwent flexible Bronchoscopy.
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Úvod

U nami sledovaných pacientok po radikálnej mastektómií  nachádzame nedostatok vlastného 
tkaniva na prekrytie vkladaného expanderu. Ako jedna z metód kombinovanej rekonštrukcie 
prsníkov s protetickým materiálom a dermálnou matrix sa často používa posuvný abdominálny 
lalok

Pre abdominálny lalok  je charakteristické, že si zachováva svoje vlastné cievne zásobenie pri 
presune z põvodného - donorského  na nové - recipientné miesto. (1) Abdominálny posuvný 
lalok  vytvára ťah na kožu a podkožie brucha pod põvodnou inframammárnou ryhou, pozdĺž 
longitudinálnej osi bez toho, aby bola potrebná torzia v základni. (2) Naša modifikácia techniky 
spočíva vo vytvorení neoinframammárnej ryhy a širšej mobilizácii kožného krytu, čím sa lepšie 
vyformuje esteticky dõležitá spodná časť neoprsníka. (3) Fixácia zmobilizovanej kože sa 
realizuje pomocou dlhodobo vstrebateľného materiálu, zavedeného do oblasti podkožia 
pomocou na mieru vytorených ihiel v rozsahu odtlačku budúceho neoprsníka fixovaného 
transpektorálne.

Materiál a metodika

Štúdia prebehla v období 43 mesiacov, v časovom rozmedzí od júla 2014 do januára 
2018 na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava.

Štúdia bola schválená etickou komisiou UNB Ružinov (EK/031/2018). Všetci pacienti, boli 
plne informovaní o jej charaktere a následne podpísali informovaný súhlas.

Informácie o pacientoch do štúdie  sme získali zo zdravotnej dokumentácie.

Počas tejto štúdie boli sledované a následne porovnávané dve skupiny postonkologických 
pacientok, ktoré podstúpili dvojdobú rekonštrukciu prsníka. Inklúzne kritériá pre výber 
sledovaných pacientok boli:

1. Remisia onkologického ochorenia

2. Radikálna mastektómia

3. Metóda rekonštrukcie pomocou protetického materiálu a acelulárnej dermy

4. Spolupráca pacienta a jeho sledovanie počas celej doby trvania štúdie

Absolútnou kontraindikáciou bolo poškodenie kože po rádioterapii a akákoľvek iná 
mastekómia  okrem radikálnej mastektómie. (4)

Rekonštrukcie boli vykonané dvojdobo, a to jedným operatérom. Ako protetický materiál sme 
použili expandery a implantáty rovnakej značky (Polytech) rõzneho tvaru a veľkosti podľa 
potrieb pacientky.
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Prvú referenčnú skupinu tvorilo 11 pozorovaných pacientok, u ktorých rekonštrukcia prsníka 
prebehla pomocou klasickej rekonštrukčnej metódy. Táto metóda spočívala v použití 
expandéru/implantátu a acelulárnej dermálnej matrix. Druhú skupinu tvorilo ďalších 11 
pozorovaných pacientok, u ktorých bola operácia riešená okrem štandardných úkonov, aj 
použitím posuvného abdominálneho laloka novou metódou. Zamerali sme sa na sledovanie 
rýchlosti expanzného procesu, pooperačných výsledkov a na výsledný estetický efekt.

Prvá časť rekonštrukčného procesu operácie spočívala z realizácie fotodokumentácie            
a dõkladného  predoperačného vymerania operačnej techniky. Predoperačne sa na kožu 
pacientky zakreslila põvodná inframammárna ryha a približne 3 cm pod ňou sa načrtla nová 
inframammárna ryha. Rozsah zavedenia vlákna do podkožia bol ohraničený mediálne v rozsahu 
paramediálnej čiary. Vlákno sa ďalej zavádzalo kaudálne 3 cm pod inframammárnu põvodnú 
ryhu a laterálne v rozsahu  strednej axilárnej čiary. Jeho  ukotvenie bolo projektované v strednej 
klavikulárnej čiare zhruba 1,5 cm pod klavikulu.

Pri samotnom operačnom zákroku sme vykonali excíziu põvodnej jazvy po radikálnej 
mastektómii. Podmínovanie kaudálnej časti podkožia sa realizovalo medzi inframammárnou 
ryhou a umbilikom,  kraniálne zas pár cm nad pektorálnym svalom. Dõležité bolo elevovať 
veľký prsný sval. Ten vytvoril kryt kraniálne.

U pozorovaných pacientok sa nenašiel dostatočne veľký prsný sval na to, aby vytvoril 
dostatočnú kapsu pre expander a tak ho prekryl celý. Na kompletné prekrytie protetického 
materiálu sme použili zmrazenú acelulárnu dermálnu matrix z Centrálnej tkanivovej banky.                        
Alograft dermy bol fixovaný na projekciu  inframammárnej ryhy na hrudnú stenu. Po dõkladnej 
hemostáze sme všili acelulárnu dermálnu matrix k veľkému prsnému svalu, čím sa fixovala 
laterálne a mediálne. Pod veľkým prsným svalom a alograftom dermy sme vytvorili takto kapsu  
na vloženie expandera.

Následne sme do kapsy vložili prázdny anatomicky tvarovaný prsníkový expander. Expander 
bol teda krytý elevovaným veľkým prsným svalom a alodermou. Pri operačnom výkone bolo 
do podkožia aplikované polydioxanonové monofilamentné vlákno hrúbky 1/0, ktorého cieľom 
bolo dlhodobo fixovať zmobilizovanú kožu z brucha na hrudníku. Na konci operácie sme 
doplnili do expandera fyziologický roztok podľa kapacity vytvorenej kapsy neoprsníka. Potom 
sme vykonali suturáciu podkožia a kože.

Nasledovné dopĺňania expandera sa vykonávali ambulantnou formou. Pomocou magnetickej 
navigácie sme  doplnili injekčne expander fyziologickým roztokom, a to do takej miery, do akej 
to povoľovalo kožné tkanivo.

Po úspešnej expanzii tkaniva rekonštruovaného prsníka na požadovanú veľkosť a fáze 
konsolidácie kožného krytu sme vykonali druhú operáciu. Ďalším krokom bola výmena  
expandera za implantát. Implantát bol uložený obdobne ako expander, pričom sme dbali na 
vytvorenie symetrie s kontralaterálnym prsníkom.

Výsledky

Z prvej skupiny pacientok podstúpili 4 pacientky bilaterálnu operáciu prsníka a 7 unilaterálnu 
rekonštrukciu prsníka. V druhej skupine pacientok podstúpilo 9 pacientok  unilaterálnu 
rekonštrukciu prsníka a 2 bilaterálnu rekonštrukciu. Pacientky v prvej referenčnej skupine boli 
vo veku 38 až 66 rokov s priemerným vekom 49 rokov. Z toho 3 pacientky boli po predošlej 
rádioterapii. Druhú skupinu pacientok  predstavovali pacientky vo veku 32 až 50 rokov 
s priemerným vekom 42 rokov. Z toho 5 z nich bolo po adjuvantnej rádioterapickej liečbe.
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Priemerná celková veľkosť použitej acelulárnej dermy pri jednom prsníku v prvej skupine 
pacientok bola 291 cm2 (v rozmedzí 180 až 390 cm2). V druhej skupine pacientok bola 
priemerná veľkosť 325 cm2 (v rozmedzí 190 až 460 cm2). V prvej skupine pacientok bolo 
priemerné počiatočné naplnenie expandéru prsníka 113 ml (v rozmedzí 40 až 200 ml). 
V druhej skupine pacientok bolo priemerné počiatočné naplnenie expandéru prsníka 163 ml 
(v rozmedzí 80 až 200 ml), to znamená o 44 percent viac. V prvej skupine pacientok bola 
priemerná veľkosť maximálneho rozpâtia expandera  445 ml s mediánom 450. V druhej 
skupine pacientok bola priemerná veľkosť maximálneho rozpâtia expandera 438 ml 
s mediánom 500. Rýchlosť expanzného procesu, kedy dosiahol premierne expander maximálny 
rozpínací rozmer, bola v prvej skupine pacientok priemerne 68 dní s mediánom 64. V druhej 
skupine pacientok to bolo priemerne 82 dní s mediánom 71 dní. V prvej skupine pacientok bol 
medián potrebných ambulantných dopĺňaní 4. V druhej skupine pacientok boli potrebné 3 
ambulantné zákroky.

V prvej skupine pacientok sa na korekciu symetrie s kontralaterálnym prsníkom vykonal 
u jednej pacientky lipografting. Dopĺňanie tukového tkaniva do dolného polu prsníka 
v množstve 100 ml a v druhom sedení v množstve 140 ml. V druhej skupine pacientok nebol 
lipografting potrebný u žiadnej z pozorovaných pacientok.

Pri analýze pooperačných komplikácii sme zaznamenali v prvej skupine  pacientok jeden prípad 
mediálne začervenanej kože  prsníka, pri ktorom pacientka subjektívne hodnotila pocit 
napnutia. V jednom prípade sa objavil drobný defekt do 2 mm v oblasti areoly. V prípade jednej 
pacientky sa vyskytla marginálna  nekróza v plnej hrúbke kože a rana vo veľkosti 0,15        cm 
x 0,15 cm.

V druhej skupine pacientok sme zaznamenali jeden prípad  serómu v ľavom  hypochondriu 
s vypungovaným množstvom 110 ml a jedno znovuobjavenie serómu, ale už s menším 
množstvom, a jeden prípad malého defektu jazvy v mediálnom okraji na ploche 1x0,3 cm.

Komplikácie v zmysle tvorby hematómu, vznik infekcie, subfebrility, inflamáciu kože, 
defiguráciu expandéru, deformáciu implantátu, sme ani u jednej skupine pacientok 
nezaznamenali.

Celkovo boli v prvej skupine pacientok tri drobné komplikácie a v druhej skupine pacientok 
dve komplikácie. Zvyšok pacientok subjektívne aj objektívne zhodnotil svoj stav ako 
uspokojivý.

Diskusia

Primárnym cieľom našej štúdie bolo objektívne zhodnotiť výsledky dvoch skupín pacientok. 
Výsledky referenčnej  skupiny pacientok boli porovnávané s výsledkami druhej skupiny 
pacientok. V tejto štúdii sme analyzovali možnosť počiatočnej instilácie  vkladaného 
expandera, rýchlosť expanzného procesu, čiže čas, za ktorý bol dosiahnutý maximálny 
expanzný proces, maximálnu veľkosť expanzie, a taktiež pooperačné výsledky v zmysle 
komplikácií a výsledný estetický efekt.

Pri použití našej modifikovanej metódy sme zistili jej spojitosť s iniciálnym expanzným 
objemom, ktorý bol vâčší o 44 percent oproti klasickej metóde, avšak bez skrátenia obdobia 
expanzie aj napriek vâčšiemu expanznému mediánu. Tento fakt si vysvetľujeme na základe 
možnej malej skupiny pacientok pri vâčších časových  rozostupoch medzi dopĺňaniami 
expandera.
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Taktiež pooperačne hodnotíme celkovo lepšiu rekonvalenscenciu pre menší počet komplikácií 
u druhej skupiny pacientok, v ktorej bola použitá naša modifikovaná metóda abdominálneho 
posuvného laloka.

Podľa odporúčanií vychádzajúcich z klinickej praxe. Častejšie pooperačné komplikácie boli 
zaznamenané u obéznych pacientok  a u pacientok,  ktoré podstúpili rádioterapiu. U pacientok, 
ktoré fajčia v zmysle ohrozenia cievneho zásobenia laloku. Tieto komplikácie sa v našej štúdii 
však nepotvrdili.

Existuje niekoľko metód ako posunúť kožný kryt z brucha na hrudník. Naša metóda mala však 
výrazný estetický efekt, ktorý subjektívne ohodnotili aj pacientky, avšak objektívne je len 
veľmi ťažko ho kvantifikovať. Pomocou tejto metódy sme vytvorili presnejšie definovanú 
podprsníkovú ryhu ako aj plnší dolný pól neoprsníka, čo sú prvky patriace k základným 
estetickým atribútom neoprsníka.
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Úvod

Zápalové črevné ochorenia (ZČO) patria medzi autoimunitné ochorenia prejavujúce sa zápalom 
v rõznych oblastiach gastrointestinálneho traktu. Celosvetovo ZČO postihujú milióny ľudí a ich 
incidencia každoročne stúpa1. Medzi ZČO sa zaraďujú najmâ ulcerózna kolitída (UC) 
a Crohnova choroba (CD). V prípade CD mõžu byť postihnuté rõzne časti gastrointestinálneho 
traktu (napr. žalúdok, tenké črevo), najčastejšie však býva táto choroba lokalizovaná v hrubom 
čreve. Charakteristickým znakom býva transmurálny zápal sliznice. UC postihuje výlučne 
hrubé črevo, pričom ide o zápal mukóznej vrstvy epitelu. Napriek výskumu v tejto oblasti 
ostáva patogenéza ZČO doteraz neobjasnená. Predpokladá sa, že na vzniku ochorení sa podieľa 
viacero faktorov vrátane genetickej predispozície, prostredia, stravy či mikrobiómu 
interagujúceho s imunitnou odpoveďou pacienta. Z nedostatočne prebádanej patogenézy 
vyplýva aj relatívne neefektívna terapia. Podľa nedávnej štúdie ZČO nepredstavujú len 
diskomfort a zdravotné komplikácie pre pacienta, no pretrvávajúce javy ako chronický zápal 
mõžu zvýšiť riziko vzniku hyperplázií vedúcich k rakovine hrubého čreva2.

V nedávnej minulosti sa ukázalo, že dõležitú úlohu by mohla zohrávať aj prítomnosť, 
respektíve koncentrácia extracelulárnej DNA (ecDNA). Ide o DNA, ktorá sa nachádza mimo 
buniek v plazme, slinách a moči v určitej koncentrácii aj za fyziologických podmienok. Podľa 
põvodu mõže byť buď pochádzajúca z organizmu (jadrová alebo mitochondriálna) alebo 
cudzorodá (bakteriálna). V prípade, že dõjde k poškodeniu orgánov vplyvom ochorenia, zápalu 
či infekcie, zvýši sa koncentrácia ecDNA. Relatívne nedávno sa zistilo, že jednorazové podanie 
ecDNA izolovanej z jedinca trpiaceho kolitídou do nového jedinca bolo schopné výrazne 
stimulovať zníženie zápalu3. Náš vedecký tím dokázal, že koncentrácia ecDNA stúpa pri sepse4

a zlyhaní pečene5, pričom podaním enzýmu deoxyribonukleázy (DNázy), je možné zmierniť 
tieto stavy. Tiež sa ukázalo, že ecDNA z kolitídového jedinca navodzovala omnoho vyšší 
antiinflamačný efekt ako ecDNA podaná zo zdravého jedinca.

Vzhľadom na to, že vyššia koncentrácia ecDNA bola objavená aj pri iných ochoreniach, 
napríklad pri reumatoidnej artritíde či sepse (štúdiu ktorých sa tiež venujeme na našom 
pracovisku), stanovili sme si za cieľ zistiť, ako súvisí koncentrácia ecDNA so závažnosťou 
ochorenia u myší s chemicky indukovaným modelom ZČO.

Tak ako každá DNA aj ecDNA mõže byť degradovaná. V organizme túto úlohu vykonáva 
DNáza. Dynamika ecDNA a DNázy nebola doposiaľ dostatočne popísaná. Predpokladáme 
však, že pri kolitíde stúpa koncentrácia ecDNA v plazme a klesá aktivita DNázy v čreve. 
Cieľom tejto štúdie bolo teda overiť túto hypotézu. Výsledky majú prispieť k objasneniu 
potenciálu terapeutického ovplyvnenia kolitídy pomocou aplikácie DNázy alebo zvýšenia jej 
aktivity v čreve.



82 |

Materiál a metódy

V experimente bolo použitých 22 samcov myší kmeňa C57BL/6. Jedince sme rozdelili do 
štyroch skupín podľa dĺžky ovplyvnenia dextrán sulfátom sodným (DSS), čo je látka 
poškodzujúca črevný epitel a spõsobujúca črevný zápal6. Hlavné znaky prítomnosti 
a závažnosti ZČO sú strata hmotnosti, konzistencia stolice a krvácanie. Model ZČO sme 
uskutočnili podaním 2% DSS do pitnej vody zvierat po dobu 0 (negatívna kontrola bez 
pridaného DSS), 3, 5 alebo 7 dní. Experiment trval 7 dní, pričom po skončení tejto doby boli 
zvieratá usmrtené a vzorky odobraté na analýzu. Tesne pred utratením bolo zvieratám vykonané 
kolonoskopické vyšetrenie, ktoré umožňuje stanoviť markery ZČO opakovane u jedného 
jedinca.

Koncentráciu ecDNA a úroveň DNázovej aktivity sme vyhodnotili fluorometricky. Výsledky 
boli štatisticky analyzované použitím jednofaktorovej ANOVA a graficky spracované pomocou 
softvérového programu GraphPad Prism 6.

Výsledky

Príjem DSS viedol k zníženiu hmotnosti myší, zhoršeniu konzistencie stolice a skráteniu čreva. 
Pri stanovovaní koncentrácie ecDNA v plazme sme zistili, že pri negatívnej kontrole bola 
priemerná koncentrácia 21,08 ng/ml, čo je hodnota podobná s hodnotou skupiny DSS 5 (21,33 
ng/ml). Výrazne vyššie hodnoty sa objavili pri skupinách DSS 3 a 7 (44,32 a 50,97 ng/ml, 
v poradí) (obr. 1).

Na obr. 2 je znázornená korelácia medzi hmotnosťou myší a koncentráciou ecDNA v plazme. 
Táto korelácia má mierne negatívny charakter, na základe čoho mõžeme povedať, že čím bola 
nižšia hmotnosť myší, tým bola vyššia koncentrácia ecDNA (obr. 2).

Obr. 3 ukazuje DNázovú aktivitu v hrubom čreve vyjadrenú v jednotkách Kunitz prerátaných 
na mg proteínov. Hodnoty všetkých skupín (DSS 3, 5 a 7) sú nižšie v porovnaní s negatívnou 
kontrolou (obr. 3).

Obr. 1 Koncentrácia ecDNA v plazme u jednotlivých skupín myší s kolitídou
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Obr. 2 Korelácia medzi stratou hmotnosti myší a koncentráciou ecDNA v plazme

Obr. 3 DNázová aktivita v hrubom čreve
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Diskusia

Náš predpoklad, že strata hmotnosti myší povedie k vyššej koncentrácii extracelulárnej DNA, 
sa ukázal ako správny. Neočakávaná však bola koncentrácia ecDNA skupiny DSS 5, ktorá bola 
porovnateľná s hodnotou negatívnej kontroly (obr. 1 stĺpec 3). V skupine DSS 7 však bola 
koncentrácia ecDNA najvyššia. Je možné, že tieto výsledky sú dõsledkom chyby 
v experimente, pri ktorej bola koncentrácia pri DSS 5 nižšia oproti očakávanému trendu. 
Existuje tiež možnosť, že dáta sú správne a koncentrácia ecDNA počas kolitídy u myší má 
skutočne kolísavý charakter, teda že koncentrácia ecDNA závisí od závažnosti ochorenia, 
respektíve od dĺžky podávania DSS. Podobný výsledok ako pri koncentrácii ecDNA sme 
zaznamenali aj pri korelácii medzi hmotnosťou myší a koncentráciou ecDNA (obr. 2). 
Negatívna korelácia naznačuje, že vyšší úbytok hmotnosti myší je asociovaný s vyššou 
koncentráciou ecDNA. Aktivita DNázy v tkanive hrubého čreva bola vo všetkých testovaných 
skupinách signifikantne nižšia v porovnaní s negatívnou kontrolou (obr. 3). Našou 
nasledujúcou hypotézou je, že v hrubom čreve existuje určitý chemický alebo fyzikálny faktor, 
ktorý inhibuje svojou činnosťou alebo prítomnosťou DNázovú aktivitu. Túto hypotézu budeme 
testovať v ďalších experimentoch.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0204/17
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Úvod

Sepsa predstavuje život ohrozujúci stav spõsobený aktiváciou zápalových a koagulačných 
mechanizmov organizmu ako odpoveď na bakteriálnu infekciu (1). Pri závažnej sepse dochádza 
k poškodeniu orgánov, a tým k systémovému zlyhaniu organizmu. Najčastejšími biomarkermi 
používanými pri monitorovaní a stanovení prognózy septických pacientov sú prozápalové 
cytokíny, povrchové bunkové markery, koagulačné faktory a pod. (2).

Štúdie ukázali, že množstvo extracelulárnej DNA (ecDNA) je pri sepse zvýšené a mõže byť 
použité ako biomarker (3). EcDNA sa uvoľňuje z buniek do extracelulárneho priestoru rõznymi 
mechanizmami, medzi ktoré patrí apoptóza, nekróza a NETóza. EcDNA indukuje zápalovú 
odpoveď, nakoľko je rozpoznávaná toll-like receptormi imunitných buniek, ktoré po aktivácii 
produkujú cytokíny. EcDNA je štiepená DNázou a jej aplikácia má pozitívny vplyv na 
prežívanie myší v modeli sepsy, ako aj na zníženie koncentrácie ecDNA a prozápalových 
cytokínov (4-6). Načasovanie podávania DNázy sa ukázalo byť kľúčovým. Neskoršie 
opakované podanie DNázy po indukcii sepsy malo priaznivejší vplyv na prežívanie 
experimentálnych zvierat v porovnaní so skorším opakovaným podaním (6).

Naša štúdia je zameraná na sledovanie dynamiky ecDNA a endogénnej DNázovej aktivity v 
plazme myší počas prvých šiestich hodín od indukcie sepsy.

Materiál a metódy

V experimente bolo použitých 14 samcov a 14 samíc myší kmeňa CD-1 vo veku 12 týždňov 
(AnLab). Sepsa bola indukovaná intraperitoneálnym podaním baktérií E. coli ATCC 25922 
v 100 μl fyziologického roztoku v dávke 2x108 CFU. Kontrolnej skupine bol podaný rovnaký 
objem fyziologického roztoku. V každej hodine bolo štyrom septickým myšiam hodnotené 
septické skóre, pričom bol sledovaný vzhľad, aktivita a vedomie myší. Myšiam bola následne 
odobratá krv z retroorbitálneho plexu do zbernej skúmavky (Sarstedt) a myši boli utratené. 
DNA bola izolovaná z plazmy (100 μl) použitím súpravy QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen) 
podľa inštrukcií výrobcu. Celková ecDNA bola meraná fluorometricky (Qubit, Thermo Fisher 
Scientific) použitím Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). DNázová 
aktivita bola v plazme stanovená pomocou „single radial enzyme diffusion“ metódy (SRED). 
Koncentrácia TNF-α v plazme bola stanovená pomocou Quantikine ELISA Mouse TNF-α 
Immunoassay kitu (R&D Systems). Dáta boli štatisticky vyhodnotené pomocou softvéru 
GraphPad Prism 6.0 s použitím Kruskal-Wallis testu a korelačného testu. Rozdiely medzi 
skupinami boli vyhodnotené pomocou Dunnovho testu a považované za signifikantné, ak 
p<0.05. Dáta sú uvedené ako priemer + SD.
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Výsledky

Septické skóre septických myší bolo so stúpajúcim časom vyššie, signifikantné rozdiely boli 
pozorované šesť hodín po indukcii sepsy v porovnaní s prvou hodinou po indukcii sepsy a 
kontrolnou skupinou (Obr.1A). Koncentrácia prozápalového cytokínu TNF-α bola najvyššia už 
jednu hodinu po podaní indukcii a následne sa v jednotlivých skupinách postupne znižovala 
(Obr.1B). Kvantifikácia ecDNA v plazme myší ukázala postupné zvyšovanie koncentrácie 
ecDNA v plazme v jednotlivých skupinách v sledovaných časových bodoch (Obr.2A). 
Významné rozdiely boli pozorované po piatich a šiestich hodinách v porovnaní s kontrolnou 
skupinou. Zaznamenali sme trend zvyšovania DNázovej aktivity (Obr.2B). Korelačný testom 
bola zistená pozitívna korelácia medzi koncentráciou ecDNA v plazme a septickým skóre myší 
(Obr.3A), ako aj medzi koncentráciou ecDNA a DNázovou aktivitou v plazme myší po indukcii 
sepsy (Obr.3B).

Obr. 1: Septické skóre a koncentrácia tumor nekrotizujúceho faktora-α (TNF-α) v plazme myší 
po indukcii sepsy. Septické skóre sa zvyšovalo od druhej hodiny po inducii sepsy (A). 
Koncentrácia TNF-α v plazme bola najvyššia hodinu po podaní baktérií (B). (*p < 0.05, ** p < 
0.01, n = 4 na skupinu).
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Obr. 2: Koncentrácia ecDNA a DNázová aktivita v plazme myší po indukcii sepsy. 
Koncentrácia ecDNA v plazme myší stúpala do šiestej hodiny (A). Bol zaznamenaný trend 
zvyšovania DNázovej aktivity v plazme do štvrtej hodiny po podaní baktérií (B). (*p < 0.05, 
** p < 0.01, n = 4 na skupinu).
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Obr. 3: Korelácia medzi ecDNA, septickým skóre a DNázovou aktivitou v plazme myší po 
indukcií sepsy. Koncentrácia ecDNA pozitívne koreluje so septickým skóre myší (A) a zároveň 
pozitívne koreluje s DNázovou aktivitou v plazme myší (B).

Diskusia

V našej štúdii sme detailne popísali dynamiku ecDNA a DNázovej aktivity v plazme myší po 
indukcii sepsy. Výsledky ukázali, že v použitom modeli sepsy bola najvyššia koncentrácia 
ecDNA pâť hodín po podaní baktérií. Taktiež sme popísali dynamiku DNázovej aktivity 
a zaznamenali trend jej zvyšovania po podaní baktérií. Koncentrácia ecDNA v plazme 
pozitívne koreluje s DNázovou aktivitou ako aj so septickým skóre myší.

Predošlé štúdie ukázali, že koncentrácia ecDNA je vyššia po indukcii sepsy v porovnaní so 
zdravými jedincami (3-6). Toto bolo potvrdené aj v našom experimente, nakoľko koncentrácia 
ecDNA po indukcii sepsy bola vyššia v porovnaní s kontrolnou skupinou. V publikovaných 
prácach bola však koncentrácia ecDNA stanovená iba v určitých časových bodoch, bez 
zamerania sa na jej detailnejšiu dynamiku. Zároveň v týchto experimentoch nesledovali 
DNázovú aktivitu po indukcii sepsy (5, 6).

Naša štúdia je prvá, ktorá sa zaoberá detailnou dynamikou ecDNA a DNázovej aktivity 
v plazme myší po indukcii sepsy. Zároveň je základom pre budúce experimenty, ktoré by mali 
byť zamerané na načasovanie aplikácie DNázy alebo iných liečiv zameraných na blokovanie 
ecDNA a jej prozápalových účinkov.

Podporené grantom No. VEGA1/0090/17.
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Úvod

Výskyt malígneho melanómu ako najčastejšie metastázujúceho nádoru kože, sa zvyšuje  na
celom svete. Na 100 000 obyvateľov pribudne ročne na Slovensku <12 – 14 nových prípadov 
melanómu, v Európe je incidencia <10 - 25 nových prípadov, v USA je to 20 - 30 prípadov a v 
Austrálii, kde je najvyšší výskyt, je 50 – 60 [1, 2]. Metastatický rozsev predstavuje veľký 
problém pri liečbe všetkých onkologických ochorení vrátane melanómu, a stále zostáva 
najčastejšou príčinou úmrtia u pacientov s touto diagnózou. Metastázovanie je výsledkom 
komplexných biologických procesov na úrovni bunky, nádoru aj celého organizmu. Invazívne 
abnormálne bunky preniknú za hranice svojho vzniku a primárneho rastu, a potom sa šíria do 
iných orgánov[3].

Deregulácia c-Met/HGF signálnej dráhy bola zistená u mnohých nádorových ochorení. Gén 
MET je aktivovaný bodovými mutáciami v malobunkových karcinómoch pľúc (SCLC) a pri 
papilárnom karcinóme obličky. c-Met proteín-tyrozínkináza je nadmerne exprimovaná aj v 
melanómových nádoroch a nádoroch pohybového aparátu [4]. Tiež aj medzireceptorové 
interakcie c-Met a EGFR sa podieľajú na vzniku nádorov[5]. Aj pri melanóme boli zistené 
bodové mutácie (N375S, T1010I, R988C), ktoré sú spojené s mutáciami NRAS a BRAF[6]. 
Aktivácia MET v nádorových bunkách sa vyskytuje najčastejšie prostredníctvom autokrinných 
alebo parakrinných mechanizmov závislých od ligandu, ktorým je pre c-Met receptor HGF, z
angl. hepatocyte growth factor. Zistilo sa, že mnohé typy nádorov exprimujú ligand - HGF a aj 
receptor - c-Met, nie však všetky sú spojené so zlou prognózou ochorenia alebo s mutáciami v 
MET géne. Pri glioblastóme, nádoroch žalúdka a nádoroch hlavy a krku sa exprimuje ako c-
Met, tak aj HGF, tiež sa u týchto ochorení zistila mutácia MET génu. Tieto faktory korelujú so 
zlou prognózou ochorenia u pacientov. U pacientov s malígnym melanómom sa takáto 
korelácia nezistila [7]. Niektoré cielené inhibítory nasmerované proti c-Met/HGF signalizácii 
sa ukázali ako potenciálne silné protinádorové liečivá [8].

Cieľom našej štúdie bolo odhaliť príčinu neočakávaného zvýšenia tumorigenicity [9] po 
ovplyvnení melanómových buniek špecifickým inhibítorom c-Met/HGF signalizácie, ktorý bol 
na inom modeli charakterizovaný ako protinádorový a antimetastatický nízkomolekulový 
inhibítor tejto signálnej dráhy [10].

Materiál a metódy

Bunkové línie a podmienky kultivácie. Hypermetastatickú bunkovú líniu malígneho melanómu 
EGFP-A375/Rel3 (Rel3) (odvodenú z bunkovej línie ľudského malígneho melanómu EGFP-
A375) a bunkovú líniu malígneho melanómu A375, sme kultivovali vo vysoko-glukózovom 
médiu DMEM (PAA Laboratories GmbH) s 5% fetálnym bovinným sérom (Biochrom AG) 
a antibiotikami (penicilín, streptomycín, amfotericín). Bunky malígneho melanómu boli 
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ovplyvňované tyrozínkinázovými inhibítormi signálnej dráhy c-Met/HGF SU11274, 
Crizotinibom (PF-02341066) a PHA-665752. 3D kultivácia: bunky boli kultivované v 6-
jamkových platničkách (Corning, Costar Ultra-Low Attachment Multiple Well Plate), v médiu 
DMEMF12 (PAA Laboratories GmbH) s antibiotikami a rastovými faktormi (EGF, FGF).

Expresiu génov sme analyzovali využitím kvantitatívnej real-time PCR (BIORAD CFX96 PCR 
Detection System). RNA vzorky pre real-time - PCR boli izolované z buniek 24 hodín po 
ovplyvnení, použitím kitu (NucleoSpin RNA II kit). Ako referenčné gény boli použité actin, 
beta - ACTB a hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 - HPRT1.

Analýza fosforylácie proteínov: Ľudský fosfo-kinázový kit (R&D Systems) je rýchla a citlivá 
metóda, ktorá súčasne deteguje relatívnu úroveň fosforylácie 43 fosforylačných miest kináz a 
k tomu 2 súvisiacich proteínov. Bunkové lyzáty sa zriedia a inkubujú cez noc s kontrolnými 
protilátkami, ktoré boli dvojito nanesené na nitrocelulózových membránach. Tieto sa premyjú, 
aby sa odstránili nenaviazané proteíny, po čom nasleduje inkubácia s koktailom 
biotinylovaných detekčných protilátok. Zmiešajú sa streptavidín-HRP a chemiluminiscenčné 
detekčné činidlá a po inkubácii sa na každom záchytnom mieste vytvorí signál zodpovedajúci 
množstvu viazaného fosforylovaného proteínu, ktorý sme vizualizovali chemiluminiscenčne.

Výsledky

Inhibícia rastu sféroidov z melanómových buniek Rel3 bola pozorovaná v prítomnosti 1 μM 
SU11274 a 1 μM Crizotinibu. Bunky boli kultivované v 6-jamkových platničkách, na jednu 
jamku bolo nasadených 1x104 buniek. Hneď od začiatku testu boli k bunkám pridané inhibítory 
(pripravené v 2 ml média). Celkový počet buniek na jamku bol spočítaný o 7 dní neskõr.

Obr. 1 Inhibícia rastu sféroidov Rel3 hypermetastatických buniek malígneho melanómu 
ovplyvnených 1 μM SU11274 a 1 μM Crizotinibom.

Napriek výraznej inhibícii proliferácie si bunky zachovali viabilitu a vykazovali zvýšenú 
tumorigenicitu po ovplyvnení inhibítorom SU 11274.
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Obr. 2 Analýza génovej expresie v adherentných bunkách A375 a Rel3 kultivovaných s 1µM 
SU11274 and 1µM Crizotinibom

Na úrovni génovej expresie sa v hypermetastatickej bunkovej línii Rel3  ovplyvnenej s 
SU11274 zvýšila expresia génu musashi-1 (15x), ktorý je považovaný za marker nádorových 
kmeňových buniek a tumorigenicity v porovnaní s neovplyvnenou líniou Rel3, ale aj oproti 
põvodnej bunkovej línii A375. Tiež sme tu zaznamenali aj nárast expresie nestin-u (2,3x), 
markeru proliferácie a migrácie a zvýšenie expresie markerov angiogenézy VEGFA, hlavne 
receptora VEGFR1 (5x) v porovnaní s nemetastazujúcou líniou A375 aj voči neovplyvneným 
Rel3 bunkám. Druhý inhibítor Crizotinib, zvyšoval expresiu vybraných génov (cMET, 
MUSASHI, Nestin, VEGFA a VEGFR1) v A375 bunkách iba  minimálne. Opâť výraznejšie 
zvýšenie expresie génov Nestin, VEGFA a VEGFR1  je  v hypermetastatickej línii Rel3, no 
MUSASHI len minimálne, ale Nestínu (1,6 x) VEGFA (1,5x) a VEGFR1 (5x).

Pre inhibíciu fosforylácie c-Met a následných interakcií sme použili inhibítory SU11274, 
Crizotinib a PHA-665752 o koncentrácii 1µM. Analýza prostredníctvom proteomického profilu 
fosforylovaných proteínov ukázala výrazný rozdiel v põsobení c-Met inhibítorov na jednotlivé 
vnútrobunkové ciele. Potvrdili sme, že na rozdiel od Crizotinibu a PHA inhibítor SU11274 
neinhibuje fosforyláciu tyrozínu 308 v Akt 1/2/3 kináze, avšak nie je rozdiel v úrovni inhibície 
fosforylácie serínu 473 Akt 1/2/3. Ďalej sme nepozorovali žiadnu inhibíciu fosforylácie p70 S6 
kinázy (T421/S424) a RSK1/2/3 kinázy (S380/S386/S377) inhibítorom SU11274 na rozdiel od 
iných inhibítorov c-Met/HGF. Omnoho nižšia úroveň inhibície bola pozorovaná aj u proteínu 
STAT3 na oboch fosforylačných miestach (Y705) a (S727) (Obr. 3.).
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Obr. 3 Analýza fosforylovaných proteínov v Rel3 bunkovej línii po ovplyvnení inhibítormi 
SU11274, Crizotinibom (PF-02341066) a PHA-665752

Diskusia

Dokázali sme, že ovplyvnením bunkovej línie Rel3 inhibítormi SU11274 a Crizotinibom sa 
výrazne znížil počet buniek v adherentných aj 3D kultúrach, zvýšil sa však ich tumorigénny 
potenciál a nastala aj zmena v morfológii buniek[9]. Analýza fosforylovaných 
vnútrobunkových prenášačov signálu ukázala odlišné põsobenie inhibítorov na vnútrobunkovú 
signalizáciu a absenciu inhibície viacerých cieľov, ktoré korelujú so zvýšenou tumorigenicitou. 
Analýza génovej expresie v adherentných bunkách A375 a Rel3 kultivovaných s 1µM SU11274 
and 1µM Crizotinibom ukázala výrazné rozdiely v ovplyvnení expresie testovaných markerov 
nádorových kmeňových buniek. Inhibítor SU11274 výrazne zvyšuje hladinu nestinu a musashi-
1, markerov kmeňových buniek neuroektodermálneho põvodu v hypermetastatických bunkách, 
čo koreluje s ich výraznejšou tumorigenicitou a schopnosťou metastázovať v kolonizačnom 
teste in vivo. Zvýšená tumorigenicita hypermetastaickej línie po ovplyvnení inhibítorom 
SU11274 mõžeme korelovať aj so stále zvýšenou fosforyláciou STAT3, ktorý je častou 
biochemickou aberáciou v rakovinových bunkách a táto abnormalita priamo prispieva k vzniku 
nádorov[11] a taktiež podľa [12] metastatické bunky melanómu mali výrazne vyššiu expresiu 
a fosforyláciu STAT3 pri Y705 ako bunky nemetastázujúce.

Záver

Záverom mõžeme konštatovať, že sme identifikovali viacero potenciálnych markerov 
korelujúcich so zvýšením tumorigenicity buniek po ovplyvnení c-Met inhibítorom vrátane 
markerov nádorových kmeňových buniek, a v ďalšom testovaní budeme overovať, či ich 
cielená inhibícia dokáže zvrátiť tumorigenicitu a metastatický potenciál melanómových buniek. 
Lepšie pochopenie receptorovej signalizácie v metastatických melanómových bunkách by 
mohlo pomõcť pri hľadaní účinnejších terapeutických kombinácií a liečbe tohto ochorenia. Je 
dõležité hľadať nové terapeutické prístupy v eliminácii metastatických nádorových buniek 
a eliminovať tak potenciálnu možnosť k metastázovaniu.
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Úvod

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce onkologické ochorenie žien (1). Predstavuje 
heterogénnu skupinu ochorení a preto existuje viacero terapeutických režimov. Vo 
všeobecnosti je liečba založená na chirurgickom odstránení nádoru, rádioterapii a chemoterapii 
v kombinácii s rõznymi cielenými liečivami. Pri chemoterapii sa využívajú genotoxické liečivá, 
ktoré zabíjajú rýchlo sa deliace bunky (2). Najčastejšou príčinou nízkeho účinku chemoterapie 
je rezistencia nádorov. Niektoré nádory sú prirodzene rezistentné a od začiatku neodpovedajú 
na chemoterapiu, iné si rezistenciu vybudujú po niekoľkých dávkach terapeutík. Tá je následne 
hlavnou príčinou zlyhania liečby, relapsu a návratu ochorenia (3). Popri samotných nádorových 
bunkách sa v poslednej dobe venuje čoraz vâčšia pozornosť úlohe nádorového mikroprostredia 
pri sprostredkovaní rezistencie nádoru. V karcinóme prsníka sú dõležitým komponentom 
nádorového mikroprostredia mezenchýmové stromálne bunky (MSC), ktoré sa k nádoru 
dostávajú z okolitého tuku. Niekoľko štúdií dokázalo, že MSC negatívne ovplyvňujú účinnosť 
chemoterapeutickej liečby a podieľajú sa na vzniku rezistencie (4, 5, 6, 7). Presný 
mechanizmus, ktorým MSC sprostredkovávajú rezistenciu zatiaľ nie je známy. Pochopenie 
týchto molekulárnych interakcií však mõže predstavovať významný pokrok vo vývoji nových 
liečebných postupov a prevencii vzniku rezistencie voči bežne používanej liečbe.

Materiál a metódy

Chemikálie: Použité chemikálie boli zakúpené v Sigma-Aldrich, ak nie je uvedené inak.

Kultivácia buniek: Komerčne dostupné nádorové bunkové línie odvodené od karcinómu 
prsníka MCF-7, JIMT-1 a MDA-MB-231 (American Type Culture Collection (ATCC), USA) 
fluorescenčne značené pomocou NucLight™Red (Essen BioScience, USA), ďalej v texte ako 
NLR, sme kultivovali vo vysokoglukózovom (4,5 g/l) DMEM (PAA Laboratories GmbH, 
Austria) s L-glutamínom (2 mM), 10 % fetálnym hovâdzím sérom (Biochrom AG, Germany) 
a antibiotikami (10 000 IU/ml penicilín; 5 µg/ml streptomycín; 2,5 µg/ml amfotericín).

MSC sme izolovali z prsníkového tukového tkaniva odobratého od zdravých žien po 
mamoplastike (kontrola – „zdravé MSC“) a pacientok s 3 typmi karcinómov prsníka: s 
premalígnou léziou, s malígnou léziou a pacientok pozitívnych na BRCA marker. Vzorky sme 
získali v spolupráci s pracoviskami Univerzitnej nemocnice v Ružinove a Národným 
onkologickým ústavom po schválení etickou komisiou a s informovaným súhlasom darkýň. 
MSC sme vyizolovali s použitím 0,15% kolagenázy VIII, následne ich adherovali na plast a 



| 95

kultivovali v nízkoglukózovom (1 g/l) DMEM s rovnakým zložením ako pri nádorových 
líniách.

Na prípravu kondiciovaného média sme na misku s priemerom 10 cm vysiali 3 x 105 MSC. Po 
24 hodinovej kultivácii sme médium prefiltrovali cez 0,45 µm filter. Na experimenty sme 
použili vždy čerstvé kondiciované médium.

Stanovenie hodnoty IC50: Nádorové bunky sme vysiali na bielu 96-jamkovú platničku v 
množstve 3 000 buniek na jamku. Po 24 hodinách sme médium vymenili za médium obsahujúce 
rõzne koncentrácie testovanej látky a kultivovali 6 dní. Množstvo viabilných buniek sme 
stanovili pomocou luminiscenčného kitu CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay 
(Promega, USA) a prístroja LUMIstar GALAXY reader (BMG Labtechnologies, Germany).

Stanovenie sekretómu MSC: MSC izolované zo zdravej darkyne sme ovplyvnili tromi 
chemoterapeutikami: paklitaxel (2 ng/ml), doxorubicín (50 ng/ml) a cyklofosfamid (30 µg/ml). 
Po 24 hodinách sme v médiu analyzovali sekretované cytokíny a chemokíny pomocou 
Proteome Profiler™ Array - Human Cytokine Array Kit Panel A(R&D Systems, USA), ktorý 
umožňuje detekciu 36 rõznych sekretovaných proteínov. Na kvantifikáciu sme použili Image J 
software (NIH, Bethesda, MD).

Priama a nepriama kokultivácia: Pri priamej kokultivácii sme zmiešali nádorové bunky a MSC 
v pomere 2:1. Pri nepriamej kokultivácii sme nádorové bunky kultivovali v DMEM a po 24 
hodinách sme médium vymenili za kondiciované. V oboch prípadoch sme bunky monitorovali 
6 dní. Viabilitu, morfológiu a proliferáciu nádorových buniek ovplyvnených liečivami 
v koncentrácii IC50 v prítomnosti MSC alebo MSC kondiciovaného média sme sledovali a 
vyhodnotili pomocou kinetického zobrazovacieho systému IncuCyte ZOOM™.

Výsledky

Izoláciou MSC z tukového tkaniva od 4 skupín darkýň sme získali viac ako 100 rõznych 
bunkových izolátov. Na ďalšie experimenty sme v prvom kroku použili MSC zo zdravej 
darkyne. Citlivosť nádorových buniek na chemoterapeutiká sme stanovili meraním viability 
buniek pomocou luminiscenčného testu a získané IC50 hodnoty (paklitaxel IC50 = 2 ng/ml; 
doxorubicín IC50 = 50 ng/ml; cyklofosfamid IC50 = 30 µg/ml) sme následne použili 
v experimentoch.

Analýzou sekretómu MSC po ovplyvnení danými koncentráciami chemoterapeutík sme 
dokázali zmenu ich sekrečného profilu (obr.1). Zistili sme u nich zvýšenú hladinu CXCL1, 
MIF, Serpin E1, IL-8 a IL-6. Okrem týchto molekúl sme zaznamenali aj sekréciu niekoľkých 
ďalších, konkrétne IL-1F3, IL-13, IL-23, CD40 ligand a CSF2, ktoré sme v sekretóme 
neovplyvnených MSC nedetegovali.

Následne sme pomocou priamej a nepriamej kokultivácie nádorových buniek s MSC 
porovnávali sprostredkovanie rezistencie priamym medzibunkovým kontaktom a nepriamo cez 
sekréciu rõznych látok. Nádorové bunkové línie sme pomocou komerčne dostupného 
lentivírusu označili červeným fluorescenčným proteínom, čo nám umožnilo ich kvatifikáciu 
v prístroji IncuCtye ZOOM™. Účinok jednotlivých terapeutík na rõzne nádorové línie sa 
mierne líši,  ale ukázali sme, že bunky medzi sebou komunikujú preferenčne priamym 
kontaktom. Pridanie kondiciovaného média z MSC nemalo výrazný vplyv na zmenu rastu 
nádorových buniek. Naopak, pri priamej kokultivácii s MSC sme pozorovali zvýšenie 
proliferácie nádorových buniek ovplyvnených terapeutikom (obr.2).



96 |

Obr.1: Porovnanie sekrečného profilu v médiu z neovplyvnených MSC buniek (kontrola) a 
z MSC ovplyvnených paklitaxelom (PAC), cyklofosfamidom (CPX) a doxorubicínom (DOX).

Obr.2: Porovnanie rastu nádorových buniek NLR-MCF7 ovplyvnených cyklofosfamidom 
(CPX) v priamej kokultivácií s MSC (ružová) a v nepriamej kokultivácii s použitím 
kondiciovaného média (CM) z MSC (modrá). Podobný efekt sme pozorovali aj pri ostatných 
nádorových líniách v kombinácii so všetkými chemoterapeutikami v rõznych kombináciách.

Diskusia

Biologická odpoveď karcinómu prsníka na liečivá je daná širokým spektrom vonkajších 
a vnútorných faktorov. Medzi dõležité faktory sprostredkovania odpovede na liečbu patria aj 
mezenchýmové stromálne bunky, ktoré sa vo veľkom počte nachádzajú v tukovom tkanive 
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obklopujúcom prsníkový nádor a ktoré sa vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam aktívne 
usídľujú v nádore. MSC ovplyvnené chemoterapiou dokážu sprostredkovať rezistenciu 
nádorových buniek voči použitému liečivu. Presný mechanizmus tohto procesu však zatiaľ nie 
je známy. V našej práci sa preto zameriavame na fenomén chemorezistencie sprostredkovanej 
MSC pri nádoroch prsníka.

Viaceré výskumy ukazujú, že nádorovo asociované tukové tkanivo je kľúčovým komponentom 
pre rast, prežívanie a invazivitu nádoru (8,9). Preto predpokladáme, že mõže zohrávať 
významnú úlohu aj pri sprostredkovaní rezistencie nádorových buniek. Všetky vyššie uvedené 
experimenty boli vykonané s MSC izolovanými z tkaniva zdravej darkyne. Oveľa 
významnejšie budú následné experimenty s MSC izolovanými od pacientok s rõznymi typmi 
prsníkových nádorov. Ich cieľom je odhaliť molekulárne mechanizmy, ktoré špecificky 
zodpovedajú za sprostredkovanie rezistencie u rõznych typov nádorov.

Keďže viaceré práce uvádzajú, že molekuly sekretované MSC ovplyvňujú správanie nádoru, 
rozhodli sme sa porovnať sekretóm MSC buniek ovplyvnených rõznymi chemoterapeutikami 
s profilom MSC, ktoré sa s liečivom nikdy nestretli. Z 36 testovaných molekúl sa zvýšila 
sekrécia desiatich z nich. Potvrdili sme zistenia iných autorov, že sa zvyšuje sekrécia IL-8, IL-6 
a CXCL1 (6,7). Pozorovali sme však aj niekoľkonásobnú indukciu MIF a Serpin E1. 
Nasledujúce experimenty by mohli priniesť zaujímavé zistenia objasňujúce ich funkcie pri 
sprostredkovaní odpovede na liečbu.

Bunkové línie reprezentujúce rõzne typy prsníkových karcinómov sme testovali v prítomnosti 
MSC alebo v kondiciovanom médiu z MSC. Zistili sme, že pri priamom kontakte s MSC sú 
nádorové bunky rezistentnejšie, ako pri použití kondiciovaného média napriek prítomnosti 
sekretovaných molekúl. Predpokladáme, že rezistenciu spõsobenú MSC mõže 
sprostredkovávať niektorá z foriem priamej bunkovej komunikácie, najpravdepodobnejšie tzv. 
gap junctions.

Napriek tomu, že problém rezistencie nádorov na liečbu je v klinickej praxi dlhodobo skúmaný, 
len málo vieme povedať o jej sprostredkovaní MSC. Výrazným posunom v jeho riešení by 
mohlo byť lepšie pochopenie komunikácie medzi MSC a nádorovými bunkami. 
Predpokladáme, že plánované experimenty s pacientskymi MSC prinesú odpovede na mnohé 
z týchto otázok.

Táto práca vznikla s podporou projektov Agentúry na podporu vývoja a výskumu APVV-15-
0697, APVV-16-0010, APVV-16-0178 a projektmi VEGA 2/0087/15 a 1/0271/17. Experimenty 
na prístroji IncuCyte ZOOM™ boli uskutočnené s finančnou podporou Nadácie Výskum 
rakoviny a Ligy proti rakovine.
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Úvod

Pri smrti buniek mõže dochádzať k uvoľneniu ich intracelulárnych molekúl do extracelulárnych 
priestorov. DNA nachádzajúca sa mimo buniek sa nazýva aj extracelulárna DNA. Takáto DNA 
je v porovnaní s jadrovou a mitochondriálnou DNA veľmi fragmentovaná, s priemernou 
dĺžkou fragmentov 166 bp. Napriek tomu, že extracelulárna DNA pochádza z vlastných buniek 
organizmu, po uvoľnení do cirkulácie mõže stimulovať odpoveď imunitného systému. 
Extracelulárna DNA sa mõže viazať na TLR9 receptory a spõsobovať zápal TLR9-MyD88 
signálnou dráhou [1]. Touto signalizáciou vzniká v organizme sterilný zápal. Vysoká 
koncentrácia extracelulárnej DNA je rizikovým faktorom mnohých chorõb a využíva sa aj 
v diagnostike [2-5]. Deoxyribonukleáza (DNáza) je enzým, ktorý odstraňuje extracelulárnu 
DNA. Jeho aktivita závisí od jeho expresie, divalentných iónov a prítomnosti inhibítorov. 
Ďalšími determinantmi DNázovej aktivity by mohli byť vek a telesná hmotnosť. DNáza I je 
enzýmom, ktorý je sekretovaný von z buniek, kde štiepi extracelulárnu DNA. Experimentálne 
bolo ukázané, že knock-out myši pre DNázu I majú symptómy systémového lupusu [6]. 
Identifikované boli aj pohlavné rozdiely v DNázovej aktivite v niektorých tkanivách, pričom 
samce myší majú vyššiu DNázovú aktivitu ako samice [7]. Prevalencia autoimunitných chorõb 
spojených s vyššou extracelulárnou DNA ako napr. reumatoidnej artritídy alebo pri 
systémovom lupuse je vyššia u žien, príčiny však nie sú známe [8, 9]. Nízka aktivita DNáz 
alebo prítomnosť ich inhibítorov by mohla vysvetliť rozdiely v prevalencii autoimunitných 
chorõb u pohlaví alebo identifikovať zdroje komplikácií chorõb, ale tiež vysvetliť odlišný 
priebeh choroby u jednotlivcov. Cieľom tejto práce bolo popísať endogénnu DNázovú aktivitu 
a koncentráciu extracelulárnej DNA u zdravých myší a potkanov. Sekundárnymi cieľmi bolo 
zistiť či telesná hmotnosť myší a ich vek ovplyvňuje DNázovú aktivitu ako aj koncentráciu 
extracelulárnej DNA.

Materiál a metódy

V experimente boli analyzované vzorky krvnej plazmy zdravých CD-1 myší (n=72) rõzneho 
veku a pohlavia, ale aj starších dospelých Lewis potkanov (n=28) oboch pohlaví. DNázová 
aktivita bola meraná SRED metódou na géloch obsahujúcich DNA. Výsledné DNázové aktivity 
na gély boli merané softwarom ImageJ. Extracelulárna DNA bola izolovaná z krvnej plazmy 
kolónkovou metódou a kvantifikovaná dvomi metódami. Koncentrácia celkovej extracelulárnej 
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DNA bola meraná fluorometrickou metódou a pomocou real-time PCR boli zistené 
koncentrácie genomickej a mitochondriálnej extracelulárnej DNA. Dáta boli analyzované 
GraphPad Prism 6 softwarom. Výsledky sú prezentované ako aritmetický priemer so 
štandardnými odchýlkami (α= 0,05).

Výsledky

Pozorované boli pohlavné rozdiely v DNázovej aktivite u myší aj potkanov. Priemerná 
DNázová aktivita u samcov myší je vyššia o 58% v porovnaní so samicami (P˂0,01; t=4,24). 
Vek myší nemal vplyv na DNázovú aktivitu (P=0,15; r=-0,19) a koncentráciu extracelulárnej 
DNA (P=0,83; r=0,03). Rovnako ani telesná hmotnosť nebola asociovaná s DNázovou 
aktivitou (P=0,54; r=-0,08) ani s koncentráciou extracelulárnej DNA (P=0,95; r=0,01). 
U starších potkanov sme zistili opačný pohlavný rozdiel – samice mali o 49% vyššiu DNázovú 
aktivitu ako samce (P=0,04; t=2,16). 

Obr.1 Pohlavné rozdiely v DNázovej aktivite (A) CD-1 myší a (B) Lewis potkanov. Samce CD-
1 myší mali vyššiu DNázovú aktivitu ako samice (P˂0,01; t=4,24). Naopak samice potkanov 
mali vyššiu DNázovú aktivitu ako samce (P=0,04; t=2,16). Rozdiely medzi pohlaviami v 
koncentrácii celkovej extracelulárnej DNA (C) CD-1 myší (P=0,52; t=0,62) a (D) Lewis 
potkanov (P=0,56; t=0,58) neboli zistené.

Pozorovaný bol aj medzidruhový rozdiel, pričom myši mali vyššiu DNázovú aktivitu ako 
potkany. V koncentrácii celkovej extracelulárnej DNA neboli pozorované rozdiely medzi 
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samicami a samcami, ani u myší (P=0,52; t=0,62) ani u potkanov (P=0,56; t=0,58). U myší bola 
asociácia medzi koncentráciou celkovej extracelulárnej DNA a DNázovou aktivitou v krvnej 
plazme (P=0,02; r=0,32), ale nie u potkanov (P=0,21; r=0,27). Koncentrácia jadrovej 
a mitochondriálnej DNA bola u myší aj potkanov kvantifikovaná real-time PCR. 
Medzipohlavné rozdiely v koncentrácii nukleárnej DNA ani u myší (P=0,39; t=0,88), ani 
u potkanov (P=0,26; t=1,14). Rovnako ani v koncentrácii mitochondriálnej DNA v krvnej 
plazme myší (P=0,70; t=0,39) a potkanov (P=0,41; t=0,83) neboli zistené rozdiely medzi 
pohlaviami.

Obr.2 Korelácia koncentrácie celkovej extracelulárnej DNA (ecDNA) a DNázovej aktivity 
v krvnej plazme (A) CD-1 myší a (B) Lewis potkanov. U CD-1 bola zistená asociácia medzi 
celkovou extracelulárnou DNA a DNázovou aktivitou (P=0,02; r=0,32) ale nie u Lewis 
potkanov (P=0,21; r=0,27).

Diskusia

V experimentoch boli zistené medzipohlavné rozdiely v plazmatickej DNázovej aktivite. 
Samce myší mali vyššiu plazmatickú DNázovú aktivitu ako samice. Podobné výsledky sme 
očakávali aj v DNázovej aktivite u potkanov, ale prekvapivo boli zistené opačné pohlavné 
rozdiely. Tieto opačné pohlavné rozdiely v DNázovej aktivite u myší a potkanov by mali byť 
vysvetlené v nasledujúcich experimentoch. Avšak v prezentovaných výsledkoch, ale aj 
v predchádzajúcich meraniach bola pozorovaná vysoká intra-individuálna aj inter-individuálna 
variabilita v DNázovej aktivite. Jedným z faktorov, ktorý by mohol ovplyvniť DNázovú 
aktivitu a koncentráciu extracelulárnej DNA by mohla byť telesná hmotnosť. Napriek 
predpokladu, že vâčší jedinec by mohol mať vyššiu koncentráciu extracelulárnej DNA, sme 
nepozorovali efekt hmotnosti či už na extracelulárnu DNA alebo DNázovú aktivitu. Ďalším 
predpokladom bolo, že extracelulárna DNA by sa mohla zvyšovať spolu s vekom myší, keďže 
táto DNA vzniká pri bunkovej smrti. Rovnako ako pri telesnej hmotnosti ani tu sme nenašli 
asociáciu medzi vekom myší a DNázovou aktivitou a koncentráciou extracelulárnej DNA v ich 
plazme. Rozdiely medzi pohlaviami neboli zistené v koncentrácii celkovej extracelulárnej 
DNA ani u myší ani u potkanov. Samce a samice myší a potkanov sa nelíšili ani v koncentrácii 
nukleárnej DNA ani mitochondriálnej DNA. Celková extracelulárna DNA bola vysoko 
variabilná, lebo rozdiely v koncentrácii medzi jednotlivcami boli veľké. Avšak bola zistená 
slabo pozitívna korelácia plazmatickej DNázovej aktivity s koncentráciou celkovej 
extracelulárnej DNA u myší. Analogický trend bol pozorovaný aj u potkanov. Čím vyššia bola 
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koncentrácia extracelulárnej DNA, tým bola vyššia aj plazmatická DNázová aktivita u myší. 
Doposiaľ nie je známe, či vysoká DNázová aktivita je dõsledkom vysokej koncentrácie 
extracelulárnej DNA alebo iných procesov, ktoré v organizme prebiehajú. Ak v organizme 
vzniká zápal, či už sterilný alebo indukovaný napr. baktériami, dochádza tam aj ku aktivácii 
neutrofilov. Práve tieto bunky imunitného systému mõžu v snahe zachytiť baktérie, vytvárať 
neutrofilové extracelulárne pasce, pri ktorých dochádza ku smrti neutrofilov a vzniku 
extracelulárnej siete z DNA. DNA, ktorá sa uvoľní z neutrofilov mõže ďalej prispievať ku ešte 
silnejšej odpovedi imunitného systému [10]. V experimentálnych modeloch chorõb ako sepsa, 
pri ischemicko-reperfúznom poškodení a pri ischemickej cievnej mozgovej príhode bolo 
ukázané, že exogénna DNáza I zlepšovala priebeh týchto chorõb a zmenšovala poškodenie 
tkanív [11-14]. Identifikované už boli dva enzýmy, DNáza I a DNáza gama, ktorých aktivita 
minimálne jedného je nevyhnutná pre prežívanie pri indukovanej neutrofílii u myší [15]. 
Detailné poznanie súvisiacich mechanizmov a zodpovedných génov mõže odhaliť príčiny 
variabilného rizika pre chronické zápalové choroby.
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Úvod

Reumatoidná artritída je systémová autoimunitná choroba. Spõsobuje pretrvávajúci zápal 
synovie a poškodenie kĺbovej chrupky a priľahlej kosti. Prítomný je aj systémový zápal a
autoprotilátky, hlavne reumatoidný faktor a protilátky proti citrulínovaným proteínom. Táto 
choroba postihuje asi 1% dospelej populácie vo vyspelých krajinách, je častejšia u žien a jej 
výskyt sa vekom zvyšuje (1, 2).

V krvi pacientov so systémovými autoimunitnými chorobami, aj pri reumatoidnej artritíde, boli 
popísané vyššie koncentrácie extracelulárnej DNA, ako u zdravých ľudí (3, 4, 5).

Extracelulárna DNA je DNA, ktorá sa nachádza mimo buniek, z buniek sa uvoľňuje rõznymi 
mechanizmami, napríklad nekrózou, apoptózou alebo pri tvorbe extracelulárnych pascí 
neutrofilov – NETóze (6). NETóza je mechanizmom vrodenej imunity, pri ktorej bunky 
imunitného systému uvoľňujú sieťovité útvary s antimikrobiálnymi účinkami skladajúce sa 
z DNA, histónov a enzýmov (7).

Úloha extracelulárnej DNA pri reumatoidnej artritíde nie je známa, predpokladá sa, že by sa 
mohla podieľať na udržiavaní zápalu tak, že aktivuje receptory TLR9 a tým spõsobuje 
produkciu tumor nekrotizujúceho faktora (TNF) (8). TNF indukuje NETózu, čím sa množstvo 
DNA v mimobunkovom priestore zvyšuje (9).

Podávaním liečby proti TNF sa inhibuje zápal, čo mõže mať vplyv na tvorba NETov a 
koncentráciu extracelulárnej DNA.

Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či má biologická liečba vplyv na koncentráciu extracelulárnej 
DNA u pacientov s reumatoidnou artritídou.

Pacienti a metódy

V štúdii bol analyzovaný súbor 40 pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorým bola podávaná 
biologická liečba proti TNF. Na sledovanie aktivity choroby bolo použité skóre DAS28 a na 
sledovanie odpovede na liečbu EULAR kritériá (10).

Vzorky krvi boli odobraté do skúmavky obsahujúcej EDTA a do skúmavky s heparínom pred 
začatím liečby a 3 a 12 mesiacov po začatí liečby. Zo vzoriek krvi bola centrifugáciou oddelená 
plazma. Z plazmy bola izolovaná extracelulárna DNA použitím súpravy QIAamp DNA Mini 
Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko). Celková koncentrácia extracelulárnej DNA bola stanovená 
fluorometricky použitím Qubit dsDNA HS Assay Kit a Qubit prístroja (Invitrogen, California, 
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USA). Subcelulárny põvod extracelulárnej DNA, koncentrácia extracelulárnej jadrovej a 
mitochondriálnej DNA v plazme bola analyzovaná kvantitatívnou real time PCR. Aktivita 
DNázy v plazme bola analyzovaná metódou radiálnej enzýmovej difúzie v 1% agarózovom 
géli, ktorý obsahoval DNA. Na štatistickú analýzu bol použil softvér GraphPad Prism 6.0. 
Výsledky sú uvedené ako priemer ± štandardná odchýlka.

Výsledky

Koncentrácia celkovej extracelulárnej DNA bola pred liečbou 7,8±4,7 ng/ml plazmy, 3 mesiace 
po začatí liečby 6,5±4,6 ng/ml plazmy a 12 mesiacov po začatí liečby 6,1±3,3 ng/ml plazmy 
(p=0,06). V priebehu liečby neboli sledované zmeny nukleárnej a mitochondriálnej DNA. 
DNázová aktivita sa vplyvom liečby nezmenila. Aktivita choroby vyjadrená pomocou skóre 
DAS28 sa po začatí biologickej liečby znížila, podobne aj koncentrácia C-reaktívneho proteínu.

U pacientov s dobrou odpoveďou na liečbu klesla celková koncentrácia extracelulárnej DNA 
už po troch mesiacoch. Kým pred začatím liečby bola jej koncentrácia 7,6±4,6 ng/ml plazmy, 
tri mesiace po začatí liečby bola jej koncentrácia 4,6±1,4 ng/ml plazmy a rok po začatí liečby 
5,1±1,7 ng/ml plazmy (p=0,04). Pri čiastočnej odpovedi na liečbu sa koncentrácia celkovej 
extracelulárnej DNA nemenila. Pred liečbou bola jej koncentrácia 8,3±5,1 ng/ml plazmy, tri 
mesiace po začatí liečby 7,7±5,6 ng/ml a rok po jej začatí bola koncentrácia extracelulárnej 
DNA 6,8±4 ng/ml plazmy (p=0,4). U pacientov so žiadnou odpoveďou na liečbu bola 
koncentrácia celkovej extracelulárnej DNA na začiatku 5±1,9 ng/ml plazmy, tri mesiace po 
začatí liečby 6,8±1,9 ng/ml plazmy a rok po jej začatí 5,2±2,5 ng/ml plazmy (p=0,06). 
Koncentrácia nukleárnej a mitochondriálnej DNA sa nezmenila ani po rozdelení pacientov 
podľa odpovede na liečbu v žiadnej skupine pacientov, podobne aj DNázová aktivita zostala 
rovnaká.

Obr. 1: Celková koncentrácia extracelulárnej DNA v plazme u pacientov s dobrou odpoveďou 
na liečbu klesla už po troch mesiacoch liečby.
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Obr. 2: Celková koncentrácia extracelulárnej DNA v plazme u pacientov s čiastočnou 
odpoveďou na liečbu sa nemenila.

Obr. 3: Celková koncentrácia extracelulárnej DNA v plazme u pacientov so žiadnou 
odpoveďou na liečbu.

Diskusia

V tejto štúdii bola analyzovaná koncentrácia extracelulárnej DNA u pacientov s reumatoidnou 
artritídou pred biologickou liečbou a po nej. Pri analýze celého súboru pacientov sme nenašli 
rozdiely v koncentrácii extracelulárnej DNA vplyvom liečby napriek tomu, že aktivita choroby 
aj koncentrácia C-reaktívneho proteínu klesla. Rozdiely v koncentrácii extracelulárnej DNA 
boli sledované po rozdelení pacientov podľa odpovede na liečbu. Kým u pacientov s dobrou 
odpoveďou na liečbu klesla koncentrácia extracelulárnej DNA, u tých s čiastočnou odpoveďou 
a so žiadnou odpoveďou sa jej koncentrácia nemenila. Prekvapujúco sa ale podobné zmeny pri 
koncentrácii nukleárnej ani mitochondriálnej DNA neobjavili. Dõvodom mõže byť vysoká 
fragmentácia extracelulárnej DNA, ktorú nie je možné analyzovať PCR metódou, ale 
fluorescenčná metóda na stanovenie celkovej koncentrácie extracelulárnej DNA zachytila aj 
tieto kratšie fragmenty DNA.

O sledovaní účinku biologickej liečby na koncentráciu extracelulárnej DNA sú v literatúre 
rozporuplné výsledky. V niekoľkých štúdiách porovnávali jej koncentráciu u pacientov na 
biologickej liečbe a u pacientov s inou liečbou a žiadny rozdiel nepozorovali (4, 11). 
Neanalyzovali však zmeny koncentrácie v čase a pacienti boli v rõznom štádiu liečby. 
Negatívne dáta boli získané, podobne ako v našej štúdii, kvantitatívnou PCR. Iní autori 
sledovali dynamiku koncentrácie extracelulárnej DNA počas biologickej liečby a zistili určité 
zmeny. V jednej štúdii sa koncentrácia extracelulárnej DNA po šiestich mesiacoch liečby 
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znížila. Tu sa na kvantifikáciu nepoužila PCR, ale metóda ELISA (12). V ďalšej štúdii sledovali 
pacientov počas šiestich mesiacov po začatí liečby, ale v iných časových bodoch. Pacientov 
tiež rozdelili podľa odpovede na liečbu. U tých s dobrou odpoveďou sa koncentrácia 
extracelulárnej DNA analyzovaná pomocou PCR po dvoch mesiacoch zvýšila a po troch 
mesiacoch sa vrátila na põvodnú hodnotu, kým u pacientov s čiastočnou alebo so žiadnou 
odpoveďou sa koncentrácia DNA nemenila (13).

Po aplikácii biologickej liečby došlo k zníženiu koncentrácie celkovej extracelulárnej DNA 
u pacientov s reumatoidnou artritídou, ktorí mali dobrú odpoveď na liečbu, u ostatných 
pacientov sa jej koncentrácia nezmenila. Tieto výsledky by mohli prispieť k sledovaniu a 
hodnoteniu odpovede na biologickú liečbu u pacientov s reumatoidnou artritídou.
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Úvod

Alzheimerova choroba je neurodegeneratívna choroba, ktorá sa vyznačuje úbytkom neurónov, 
neurozápalom a prítomnosťou amyloidových plakov a neurofibrilárnych klbiek zložených z tau 
proteínu. Základnou zložkou amyloidových plakov je amyloid β36-42, ktorý vzniká 
enzymatickým štiepením z amyloidového prekurzorového proteínu (APP). Rozsiahly výskum 
štiepnych enzýmov viedol k zisteniu, že Alzheimerova choroba súvisí so zvýšenou aktivitou 
BACE1, čo je aktívna podjednotka β-sekretázy, ktorá rozštiepi APP na špecifickom mieste 
potrebnom pre následné štiepenie γ-sekretázou. Kombinovaný účinok β- a γ-sekretáz je 
zodpovedný za produkciu hydrofóbnych a toxických foriem amyloidových proteínov, ktoré sú 
následne zabudované do bunkovej membrány [1]. Nadmerná produkcia amyloidu β mõže viesť 
k zániku synáps a následnej aktivácii imunitnej odpovede sprostredkovanej astrocytmi (GFAP), 
bunkami mikroglie (TREM2, CX3CR1, TNFα, IL1ß, IL6), monocytmi a perivaskulárnymi 
makrofágmi (LY6C, CCR2, TGFß1) [2, 3]. Tieto cytokíny mõžu zmeniť dynamiku cytoskeletu, 
dochádza k preskupeniu filamentov a následne k zmenám v syntéze proteínov mikrotubulov 
tubulínov (TUBβ1) a v syntéze proteínov adaptovaných na cytoskeletárne mikrotubuly - tau 
proteíny (MAPT). Najnovšie poznatky poukazujú tiež na senescentný profil mikrogliových 
buniek v mozgovom tkanive postihnutom neurodegeneratívnymi zmenami [3]. Neurozápalové 
procesy pritom mõžu byť indukované rozličnými imunitnými ale aj neuroendokrinnými 
faktormi, medzi ktoré patrí stres [4].

Pohľad na stres a jeho vplyv na rõzne ochorenia sa časom menil a dopĺňal o nové poznatky. 
Stresová odpoveď je sprostredkovaná sympato-adrenomedulárnym systémom, kde je dõležitým 
mediátorom noradrenalín, a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnou (HPA) osou, kde je 
hlavným mediátorom kortizol, ktorého vyplavovanie na úrovni mozgu riadi kortikoliberín [5]. 
Bolo preukázané, že jeden z histopatologických znakov Alzheimerovej choroby – tau proteín –
podlieha nadmernej fosforylácii práve v stresových podmienkach. U hlodavcov je 
hyperfosforylácia tau proteínu iba prechodným javom a závisí od rovnováhy v aktivite kináz 
a fosfatáz [6]. Zistilo sa, že kortikoliberínový receptor 1 aktivuje tri kinázy, ktoré fosforylujú 5 
zo 7 známych fosforylačných miest na tau proteíne a tak ovplyvňuje tvorbu pamâťových stõp 
v hipokampálnej formácii v stresových podmienkach [4]. Ďalej bolo preukázané, že 
kortikoliberínový receptor 1 (CRHR1) stimuluje aj aktivitu locus coeruleus [7], ktorého 
projekčné vlákna sú dõležitým zdrojom noradrenalínu v mozgu, a existuje predpoklad, že 
hyperfosforylovaný tau proteín sa do zvyšných častí mozgu šíri práve z locus coeruleus [8, 9]. 
Toto je významné prepojenie medzi HPA osou a sympatiko-adrenálnym systémom, ktorý 
prostredníctvom iných proteínov ovplyvňuje aj aktivitu sekretáz štiepiacich APP na amyloid 
β36-42 [10].

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv vybraných stresorov na tvorbu APP mRNA a iných 
markerov spojených s patológiu podobnou Alzheimerovej chorobe. Okrem toho sme u zvierat 
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skúmali aj neurozápalové zmeny, ktoré by mohli naznačiť reakciu astrocytov a aktiváciu buniek 
mikroglie, monocytov a perivaskulárnych makrofágov.

Materiál a metódy

V experimente sme použili samcov laboratórnych myší kmeňa C57BL/6J. Zvieratá boli 
rozdelené do 4 skupín, podľa druhu stresora (kontrola, lipopolysacharid, imobilizácia, 
nepredikovateľný chronický stres). V deň dekapitácie sa časti zvierat aplikovala jednorazová 
vysoká dávka lipopolysacharidu (250mg/kg hmotnosti tela) alebo boli vystavené 2h 
imobilizácii. Ostatné zvieratá boli exponované nepredikovateľnému chronickému stresu. 
Metóda expozície nepredikovateľnému stresu zahŕňa stresory, ktoré sa nepravidelne striedajú 
v rõznych fázach dňa, tak aby sa predišlo adaptácii zvieraťa. V našom experimente sme použili 
nasledujúce stresory: imobilizácia (2h), restraint (2h), konštantné svetlo (24h), klietka bez 
podstielky (24h), klietka naklonená pod 45° uhlom (24h), nútené plávanie vo vode izbovej 
teploty (5min), hluk (70-75dB 1h). Zvieratá boli stresorom vystavené jedenkrát denne po dobu 
4 týždňov, stresory sa striedali v náhodnom poradí. Mozgy zvierat boli extirpované, zmrazené 
a rozdelené na 4 časti: mozgová kõra, hipokampus, stredný mozog, predĺžená miecha. V 
jednotlivých častiach sme sledovali expresiu génov. Na izoláciu mRNA bol použitý TriReagent 
RT (MRC, USA) a prepis mRNA do stabilnej štruktúry cDNA prebiehal podľa inštrukcií 
výrobcu kitu Ready-To-Go TM RT-PCR Beads (GE Healthcare, UK). Na RealTime PCR sme 
použili SensiFast Sybr Hi-Rox Mix (Bioline, UK) a prebehla v cykléri 7900 HT Fast Block 
(Applied Biosystems, USA). Výsledky boli spracované komparatívnou Ct metódou a následne 
boli vyhodnotené nepárovým parametrickým t-testom (GraphPad Prism 6).

Obr.1 Schéma dizajnu experimentu (LPS – lipopolysacharid, IMO – imobilizácia, UCS –
nepredikovateľný chronický stres).

Výsledky

Akútny stres

Akútny stres vo forme jednorazovej vysokej dávky LPS spõsobil signifikantné zvýšenie 
zápalových markerov v rõznych častiach mozgu a zároveň zvýšenie expresie APP (p < 0,01), 
TUBβ1 (p < 0,01) a zvýšenie reakcie astrocytov (GFAP p < 0,01) výhradne v mozgovej kõre 
u myší. Akútny stres v podobe 2 hodinovej imobilizácie tiež zvýšil expresiu APP (p < 0,05), 
TUBβ1 (p < 0,05) a zápalové markery (IL6, IL1β, TNFα) v mozgovej kõre.

Chronický stres
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Vystavenie nepredikovateľnému chronickému stresu po dobu 4 týždňov viedlo u zvierat 
zníženej expresii APP mRNA v strednom mozgu (p < 0,05) a v hipokampe (p < 0,05). 
V strednom mozgu boli navyše signifikantne znížená expresia mRNA niektorých podjednotiek 
adrenergických receptorov (α2A p < 0,001, β1 p < 0,01, β2 p < 0,01), ďalej 
pre glukokortikoidný receptor (p < 0,001), kortikoliberín (p < 0,001) a jeho receptory (obidva 
p < 0,01). Zaujímavým nálezom bolo aj zníženie expresie zápalových markerov (IL1β p < 0,01, 
IL6R p < 0,01) a aj markerov aktivovaných monocytov a makrofágov (LY6C p < 0,0001, 
TREM2 p < 0,01, CX3CR1 p < 0,001, MCP1 p < 0,05) v strednom mozgu chronicky 
stresovaných myší. V hipokampe sme okrem zníženej expresie APP (p < 0,05) nezachytili 
žiadne zmeny v expresii zápalových markerov (GFAP, MIP1) a ani v receptoroch typických 
pre stresovú odpoveď riadenú HPA osou (CRHR1) a sympato-adrenomedulárnou osou (α1A, 
β1). V predĺženej mieche sme zaznamenali zníženú expresiu génov pre niektoré podjednotky 
adrenergických receptorov (α1A, α1B, α2A, β1, všetky p < 0,05). V mozgovej kõre sme 
vplyvom chronického stresu zachytili signifikantne zvýšené expresie TNFα (p < 0,01) 
a BACE1 (p < 0,05), pričom ostatné markery zápal nenaznačovali (IL1β, IL6, iNOS, CX3CR1, 
LY6C, CCR2).

Diskusia

U pacientov s Alzheimerovou chorobou sa funkčne narúšajú procesy synaptickej plasticity, 
ktoré indukujú zmeny v morfológii hipokampu a podnecujú neurodegeneráciu a behaviorálne 
zmeny [11]. Okrem akumulácie amyloidových proteínov a agregácie hyperfosforylovaného tau 
proteínu, bola v mozgoch pacientov bola preukázaná narušená noradrenergická transmisia, 
ktorá za normálnych okolností põsobí protizápalovo [12] a tiež zníženie aktivity imunitných 
buniek (TGFβ1, TREM2) [13, 14]. Neurozápal je preto jedným z kľúčových faktorov 
v patogenéze tejto choroby. Doposiaľ však nie je jasné, či vzniká ako dõsledok 
neurodegeneratívnych procesov alebo sa priamo podieľa na ich vzniku.

Existuje viacero foriem amyloidu β a preto je náročné skúmať ich funkciu. Štúdie sa zamerali 
na ich spoločný prekurzor, t.j. amyloidový prekurzorový proteín, ktorý sa exprimuje 
z chromozómu 21 [15]. Je to vysoko konzervovaný proteín a jeho homológy boli objavené 
naprieč celou ríšou cicavcov [16]. Predpokladá sa, že expresia APP sa začína na imunitný 
podnet, čo bolo dokázané u C. elegans [17]. Niektoré štúdie však jednorazové vyvolanie 
imunitnej odpovede prostredníctvom syntetického LPS, ktorý je bežne obsiahnutý 
v membránach Gram negatívnych baktérií, považujú za silný stresor. Preto sme okrem podania 
LPS zisťovali aj zmeny v expresii APP po jednorazovej imobilizácii, ktorá põsobí ako 
najsilnejší stresor u hlodavcov a má charakter psychického aj fyzického stresu. Naše výsledky 
po podaní LPS korešpondujú s uvedenými štúdiami a podporujú hypotézu, že APP má úlohu 
pri imunitnej odpovedi organizmu [17]. Navyše sme dokázali, že podobná patológia vzniká aj 
pri põsobení silného stresora – imobilizácie, kedy sme 4 hodiny po stresovaní objavili zvýšenú 
expresiu APP v mozgoch zvierat. V oboch prípadoch sa teda jednalo o akútny stres, ktorý 
zvyšuje expresiu APP mRNA a zápalových markerov v mozgoch.

Zvýšenie APP sme pozorovali len v mozgovej kõre akútne stresovaných zvierat a súčasne 
so zvýšenou expresiou TUBβ1, ktorý prostredníctvom interakcií s tau proteínom iniciuje 
prestavbu cytoskeletu [18]. Zvyšovanie fosforylácie tau proteínu vplyvom stresu je len 
reverzibilný proces u hlodavcov [6] a preto sme chceli zistiť, či je zvýšenie APP mRNA tiež 
prechodné. Použili sme preto model nepredikovateľného chronického stresu, ktorý zároveň aj 
najlepšie imituje podmienky bežných stresorov v ľudskej spoločnosti [19]. Zistili sme, že náš 
model nepredikovateľného chronického stresu vykazuje zníženú expresiu APP mRNA 
v strednom mozgu, kde sa nachádzajú viaceré regulačné centrá organizmu. Súčasne sme 
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v mozgoch zvierat pozorovali zníženú expresiu mnohých cytokínov a markerov imunitných 
buniek, zatiaľ čo expresia TUBβ1 sa nemenila.

Naše výsledky poukazujú na súvis medzi stresom, zápalom a produkciou APP ako prekurzorom 
pre tvorbu amyloidových plakov. Faktory zápalu sú potrebné na udržiavanie homeostázy. 
Dlhodobý stres mõže põsobiť imunomodulačne a prostredníctvom zníženej aktivity imunitného 
systému, tak mõže vplývať na rozvoj alebo priebeh rõznych ochorení.

Práca vznikla za finančnej podpory grantov APVV-0088-10 a VEGA 2/0067/14 .
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Introduction

The prevalence of acute kidney injury (AKI) and chronic kidney disease (CKD) is increasing 
at alarming rate [1,2]. Conventionally used endogenous markers for measurement of kidney 
functions are plasma creatinine and urea [3–5]. Repeated blood sampling mainly in children 
and elderly patients is associated with stress, pain or higher risk of infections. Accumulation of 
creatinine and urea in the blood due to kidney disease leads to increasing concentration gradient 
that facilitates diffusion to saliva. Moreover, high plasma levels of creatinine and urea increases 
the permeability of salivary glands [6,7]. Collection of alternative body fluids such as saliva is 
in comparison to blood easy, non-invasive and can be conducted even at home [8]. Saliva 
collection might represent a non-invasive alternative to blood collection for diagnostics and 
monitoring of kidney disease. Moreover, collection of saliva does not require trained personnel. 
The use of saliva in clinical practice would eliminate or at least reduce problems associated 
with repeated blood collection. In addition, patients could collect their saliva samples at home 
without stress induced by health care providers [9]. Nevertheless, salivary sampling has its 
limitations. Many factors, even those currently unknown, could influence salivary 
concentrations of kidney function markers. One of factors that could influence salivary markers 
of kidney function is severity of kidney disease. To respond this question it is necessary to 
follow dynamics of salivary markers during the progress of disease.

Methods

Ninety adult Wistar male rats underwent bilateral nephrectomy (BNX), ischemic-reperfusion 
injury (IRI) or glycerol nephropathy injury to induce acute kidney injury. Blood and saliva were 
collected at baseline and 3, 6, 12 and 24 hours after induction of kidney injury. Chronic kidney 
disease was induced by a 5/6 nephrectomy. Blood and saliva were collected at baseline and 2, 
4, and 6 months after surgery. Creatinine and urea concentrations in plasma and saliva samples 
were measured using commercially available spectrophotometric assays.

Results

We observed the most rapid increase of plasma urea in models of BNX and IRI in which urea 
was elevated almost by 50% already 3 hours after AKI induction. Subsequent increase of urea 
salivary level on approximately 10 mmol/l was observed after 12 hours when plasma levels was 
increased more than 1-fold and reach the level of 30 mmol/l. Plasma creatinine level in these 
models was elevated by 200% only after 12 hours. An increase of its salivary levels on 
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approximately 50 µmol/l was observed after 24 hours when plasma levels were elevated 3-fold 
and reached concentration of 300 µmol/l. In glycerol nephropathy, plasma urea was elevated 
by 130% after 24 hours. Its salivary levels were increased on 10 mmol/l after 24 hours when 
plasma levels reached more than 20 mmol/l. Plasma creatinine was elevated by more than 100 
% only after 48 hours and reach the concentration of 150 µmol/l. No changes of salivary
creatinine were observed. In 5/6 nephrectomy, plasma urea was increased by 50% after 2 
months after CKD induction. Salivary urea was elevated the most after 6 months when plasma 
levels reached more than 20 mmol/l. Concentration of plasma creatinine was raised by 50% 
after 6 months, while no changes in its salivary concentration was found.

Figure 1: Concentration of urea in BNX or sham group in a: plasma, b: saliva at baseline, 3, 12, 
24 and 48 hours after bilateral nephrectomy, c: correlation between plasma urea and its salivary 
concentrations. Concentrations of creatinine in BNX or sham group in d: plasma, e: saliva at 
baseline, 3, 12, 24 and 48 hours after bilateral nephrectomy, f: correlation between plasma 
creatinine and its salivary concentrations. Results are expressed as mean + SD. ** denotes 
p˂0.01, *** denotes p˂0.001 in comparison to control group (by Sidak´s post hoc test), 
relations between plasma and salivary concentrations were analyzed using Pearson´s 
correlation analysis, n=11 for BNX group, n=9 for control group).
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Figure 2: Concentration of urea in IRI or sham group in a: plasma, b: saliva at baseline, 3, 12, 
24 and 48 hours after ischemic-reperfusion injury, c: correlation between plasma urea and its 
salivary concentrations. Concentrations of creatinine in IRI or sham group in d: plasma, e: saliva 
at baseline, 3, 12, 24 and 48 hours after ischemic-reperfusion injury, f: correlation between 
plasma creatinine and its salivary concentrations. Results are expressed as mean + SD. *
denotes p˂0.05, ** denotes p˂0.01, *** denotes p˂0.001 in comparison to control group (by 
Sidak´s post hoc test), relations between plasma and salivary concentrations were analyzed 
using Pearson´s correlation analysis, n=11 for IRI group, n=9 for control group).
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Figure 3: Concentration of urea in glycerol or control group in a: plasma, b: saliva at baseline, 
3, 12, 24 and 48 hours after glycerol administration, c: correlation between plasma urea and its 
salivary concentrations. Concentrations of creatinine in glycerol or control group in d: plasma, 
e: saliva at baseline, 3, 12, 24 and 48 hours after glycerol administration, f: correlation between 
plasma creatinine and its salivary concentrations. Results are expressed as mean + SD. * 
denotes p˂0.05, ** denotes p˂0.01 in comparison to control group (by Sidak´s post hoc test), 
relations between plasma and salivary concentrations were analyzed using Pearson´s 
correlation analysis, n=11 for IRI group, n=9 for control group).
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Figure 4: Concentration of urea in group with 5/6 nephrectomy or sham group in a: plasma, b: 
saliva at baseline, 2, 4 and 6 months after 5/6 nephrectomy, c: correlation between plasma urea 
and its salivary concentrations. Concentrations of creatinine in group with 5/6 nephrectomy or 
sham group in d: plasma, e: saliva at baseline, 2, 4 and 6 months after 5/6 nephrectomy, f: 
correlation between plasma creatinine and its salivary concentrations. Results are expressed 
as mean + SD. ** denotes p˂0.01, *** denotes p˂0.001 in comparison to sham group (by 
Sidak´s post hoc test), relations between plasma and salivary concentrations were analyzed 
using Pearson´s correlation analysis, n=11 for IRI group, n=9 for control group).

Discussion

The salivary markers copy the plasma concentrations of urea and creatinine. However, the rise 
in plasma concentrations must be sufficient to reflect changes in saliva. Thus, an increase of 
salivary urea and creatinine is observed later in comparison to plasma. Moreover an elevation 
of salivary markers depends on the experimental model of renal failure and its severity. The 
most rapid increase of salivary urea and creatinine was observed in most severe model of kidney 
injury, in BNX. The sensitivity of salivary urea seems to be superior to creatinine. Saliva proved 
to be obtainable in sufficient amounts from rats and salivary creatinine and urea are measurable. 
To conclude, our study revealed detailed dynamics of salivary creatinine and urea during renal 
failure in various animal models. It seems that salivary markers of renal functions could be used 
in clinical practice only for monitoring of advanced stages of renal diseases, but not for 
diagnostic of their early stages.

This study was supported by the VEGA 1/0234/18.
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Úvod

Legionelóza je infekčné ochorenie vyvolané gramnegatívnymi fakultatívne patogénnymi 
baktériami z rodu Legionella, ktoré prežívajú v rezervoároch teplej úžitkovej vody (TÚV) a v 
rozvodoch vodovodnej siete budov pri 20 – 45 °C, najmâ v biofilmoch. Takáto kolonizácia 
vodovodných systémov v nemocniciach mõže byť rizikom pre pacientov (1). Infekcia po 
inhalácii alebo aspirácii vodného aerosólu s obsahom legionel mõže prebiehať ako závažná 
pneumónia, tzv. legionárska choroba (LCH) najmâ u polymorbídnych starších osõb, osõb 
s imunodeficitom (po transplantácii) a u onkologických pacientov. U detí je legionelóza 
pomerne zriedkavá (2). Akútny a často búrlivý priebeh LCH a multisystémové zlyhanie  mõže 
končiť úmrtím až v 10-20% prípadov a letalita nozokomiálnych LCH dosahuje až 40% (3). 
Dõležitá je včasná laboratórna diagnostika a liečba, nakoľko klinické príznaky ochorenia nie sú 
pre LCH typické. Laboratórna diagnostika legionelóz zahŕňa priame  aj nepriame metódy. V 
liečbe sa  používajú najmâ azitromycín a fluorochinolóny.

Kontrola a prevencia osídlenia vodovodnej siete  legionelami zahŕňa detekciu legionel vo 
vzorkách TÚV a studenej vody, kontrolu tepelného režimu a biofilmov (améby a iné baktérie), 
úroveň dezinfekcie vody spolu s  technickými a prevádzkovými opatreniami (4).

Cieľom práce bolo vyšetriť legionelovú kolonizáciu vodovodnej siete na vybraných 
oddeleniach detskej nemocnice a stanoviť riziko legionelózy u hospitalizovaných  pacientov.

Metódy a materiál

Odoberali sa vzorky võd (300 ml) z izieb pacientov a z kúpeľní na oddelení a merala sa teplota 
TUV a studenej vody. Vzorky (100ml) sa spracovali filtráciou cez membránové filtre (0,22 
μm), tieto boli následne  sterilne nastrihané do sterilnej vody v objeme 20 ml a baktérie sa 
uvoľnili vytrepaním na trepačke 5 min. Vzorky vody boli očkované v objeme 0,1 ml na 
selektívnu põdu GVPC (s antibiotikami) bez opracovania  a dvoma spõsobmi opracovania 
kyslým pufrom KCL-HCL (pH 2,2) 1:1 / 5min a tepelne (50°C/30 min.) a následne kultivované 
pri teplote 35-37°C (STN ISO 11731). Vybraté kolónie legionel (obrázok 1)  počas 10 dňovej 
inkubácie boli hodnotené morfologicky stereomikroskopom a suspektné očkované na 
špecifickú BCYE α põdu a na krvný agar (KA). Izoláty legionel, ktoré nerástli na KA, boli 
rozočkované na antigény na BCYE α a identifikované imunofluorescenčne s imúnnymi 
polyklonovými králičími sérami. Vzorky võd boli vyšetrené aj na dõkaz améb a vybrané 
kolónie baktérií a legionel  boli identifikované aj v  MALDI – TOF. Počas odberu vzoriek võd 
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na výstupoch vodovodnej siete oddelení sa merala sa teplota TUV a studenej vody. Zisťovala 
sa hladina chlórdioxidu (ppm) zo záznamov nemocnice. Biologické vzorky (z dolných 
dýchacích ciest, spútum) boli kultivované na špecifických põdach BMPA a BCYEα agare bez/s 
opracovaním (tepelne, kyslým pufrom) počas 10 dní pri teplote 35 - 37°C v atmosfére 
2,5 % CO2. Pre sérologickú diagnostiku sme používali mikroaglutinačný test s 21 antigénmi 
legionel (L.p. séroskupina 1 - subtypy Philadelphila, Knoxville, séroskupiny 2 – 15, L. 
micdadei, L. dumoffii, L. longbeachae, L. bozemanii, L. gormanii).

Obrázok 1: Kolónie legionel na špecifických põdach

Na dõkaz legionelového antigénu v moči pacienta bol použitý komerčný ELISA test (BINAX 
Legionella Urinary Antige Enzyme Immunoassay kit). Niektoré biologické vzorky boli 
vyšetrené amplifikačnou DNA metódou PCR (in house PCR, komerčná PCR).

Výsledky

Legionelová kolonizácia DN začala byť sledovaná v súvislosti s diagnostikou šiestich 
legionelóz v rokoch 2014 – 2015. Pred zavedením dezinfekcie chlórdioxidom, resp. pri 
dávkovaní < 0,3 ppm z celkového počtu 70 vzoriek (tabuľka 1) odobratých v r. 2015- 2017 bolo 
49 (70%) s nálezom legionel (5x101 - 5x10³ KTJ/100ml) a v 94% (32/34) aj s nálezom améb 
(saprofytických aj termotolerantných). Pri vyššej hladine chlórdioxidu (>0,3 ppm) sme 
zachytili legionelovú kolonizáciu do 200 KTJ/100ml (úbytok 95%).

Identifikáciou baktérií v MALDI-TOF z 226 vybraných kolónií bolo určených  47% ako 
legionely druhu Legionella pneumophila a 26% ako iné oportúnne baktérie (najčastejšie: 
Pseudomonas spp., Stenotrophomonas spp.). Počas tohto obdobia sa nedodržiaval odporúčaný 
tepelný režim v systéme TUV (> 55 C). V roku 2017 sa na oddeleniach detskej onkológie 
a transplantačnej jednotky kostnej drene testovala účinnosť 11 antibakteriálnych filtrov 
inštalovaných na dva mesiace. Z 19  kontrolných vzoriek võd po 1. a 2. mesiaci ich inštalácie 
boli všetky vzorky vody na prítomnosť legionel a améb negatívne a nezachytili sa ani iné 
baktérie v 74 % vzoriek.

Pred spustením dezinfekcie chlórdioxidom (ClO ) z celkového počtu 23 vyšetrených detských 
pacientov z DN sme diagnostikovali  u piatich legionelovú pneumóniu (tabuľka 2). Po spustení 
dezinfekcie ClO z 26 vyšetrených pacientov sme zachytili len jeden prípad legionelózy.
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Tabuľka 1: Výsledky monitorovania legionelovej kolonizácie a vybraných parametrov KTJ –
kolónie tvoriace jednotky, TTA – termotolerantné améby, ClO2 - chlórdioxid

ROK
LEGIONELY

AMÉBY

pozit./počet vz. ClO2

(ppm)

Teplota 
TÚV 
priemerPozit./ 

vzorky
% pozit.
vzoriek

KTJ/ 
100ml

Saprofytické 
(36°C)

TTA 
(44°C)

2015 19/30 63% ˂ 5.103 20/20 20/20 - -

2016 14/15 93 % ˂ 3.102 - - ˂ 0,3 44,1 °C

2017 16/25 64%
˂ 3.103

12/14 12/14
˂ 0,3

42,7 °C
˂ 2.102 ˃ 0,3

2015 -
2017

bez filtra 
49/70

70% ˂ 5.103 32/34 32/34
˂ 0,3/ ˃  
0,3

44 °C

2017 s filtrom 
0/19

0%
0

0/19 0/19
˃ 0,3 45 °C

0 ˃ 0,3 43,9 °C

Diskusia

Nozokomiálne legionelózy vznikajú v súvislosti s kolonizovaným vodovodným systémom 
zdravotníckeho zariadenia. Nález legionel vo vodovodnej sieti nemocníc je relatívne bežný 
(5,6,7,8) ako aj v iných budovách. V národnej štúdii v USA sa legionely izolovali v 70% z 20 
vyšetrených nemocníc (8) a na Slovensku  v rokoch 1985 - 2011 sa dokázalo legionelové 
osídlenie v 17 objektoch (70,8%) z 24 nemocníc (5). Kontamináciu võd legionelami bolo 
možné hodnotiť ako stredne vysokú a takmer všetky izoláty patrili druhu L. pneumophila, 
najčastejšieho põvodcu legionárskej choroby.

Akvirovanie infekcie závisí od mnohých faktorov, na jednej strane zohráva podstatnú úlohu 
stav imunity pacientov, na druhej strane vlastnosti legionel v kolonizovanom systéme, najmâ 
ich virulencia, stupeň kontaminácie ale aj spõsob a dĺžka expozície vodnému aerosólu (5,6). Za 
potvrdenú nozokomiálnu legionelózu sa označuje ochorenie, keď bol pacient s laboratórne 
dokázanou legionelózou 10 dní pred začiatkom ochorenia v nemocnici (5).  Nerozpoznaná 
a neliečená nozokomiálna LCH mõže končiť smrťou pacienta v 40 – 80% prípadov, po 
včasnom stanovení diagnózy a adekvátnej liečbe klesá letalita na 5 – 30% (7).

Podľa hlásení v európskej surveillance v rokoch 2012 – 2015 podľa miesta expozície 8% 
infekcií bolo získaných v zdravotníckych zariadeniach (5 % v nemocnici, 3% v inom 
zdravotníckom zariadení) (9,10,11,12). Napríklad v roku 2015 celková letalita LCH  bola 8%, 
ale až 28% v prípade infekcií nozokomiálnych a spojených so zdravotnou starostlivosťou (9). 
Na Slovensku za roky 2013 – 2016 zo všetkých prípadov legionelóz bolo 12,5% pravdepodobne 
nozomiálnych s letalitou 17 % (1 úmrtie zo 6 prípadov) (13,14,15,16).

Prevencia legionelóz zahŕňa postupy, ktoré zabraňujú osídľovaniu a pomnožovaniu legionel vo 
vodných rezervoároch (17). Opatrenia primárnej prevencie spočívajú vo vyšetrení võd na 
prítomnosť legionel a iných baktérií, v kontrole tepelného režimu (TÚV ˃ 55 ºC a studenej 
vody ˂ 20 ºC) technické a konštrukčné prístupy (zábrana stagnácie vody a iné) a dezinfekcie 
vodovodných sietí. Za výhody ClO2 sa považuje eliminácia baktérií (legionel), protozálnych 
cýst bez nutnosti odstávok rozvodných systémov, výrazný reziduálny efekt, lepší prienik do 
biofilmov v širokom rozsahu pH, nevýrazná korózia rozvodov (4).
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V našej štúdii na oddeleniach DN sme zistili podobnú 70% kolonizáciu legionelami druhu 
L.pneumophila rõznych sérologických  skupín  (5x101 - 5x10³ KTJ/100ml) a v 94% vzoriek  aj  
nález améb (saprofytických aj termotolerantných), najmâ pred zavedením dezinfekcie 
chlórdioxidom, resp. pri dávkovaní < 0,3 ppm. Améby podporujú množenie legionel 
a prispievajú k ich virulencii a rezistencii voči dezinfekčným látkam (3). V priebehu 
monitoringu sa dokázala efektívnosť dezinfekcie chlórdioxidom (viac ako 95% redukcia 
legionel pri dávkovaní nad 0,3 ppm) a inštalácie antibakteriálnych filtrov (1,4) do sprchovacích 
hlavíc a na vodovovodné kohútiky na vysokorizikové oddelenia nemocnice (onkologické 
oddelenie, transplantačná jednotka kostnej drene) pri eliminácii legionel a rizika expozície pre 
pacientov. Nutná je pravidelná kontrola vodovodnej siete pre opâtovnú rekolonizáciu (4).

Legionelóza je u detí pomerne zriedkavá, boli popísané prevažne  jednotlivé prípady a doteraz 
len dve epidémie (18,19). Greenberg a spol. (2006) uvádzajú 76 publikovaných detských 
legionelových pneumónií, polovica ochorení sa vyskytla u detí mladších ako dva roky (2). U 78 
% detí boli prítomné malígne ochorenia. Celková letalita bola 33 %, vyššia smrtnosť sa 
pozorovala u najmenších detí a u detí s imunosupresiou.  Viac ako polovica detí akvirovala 
legionelózu ako nemocničnú infekciu.

V prezentovanej štúdii medzi vyšetrenými 49 detskými pacientami sme dokázali legionelózu 
u šiestich detí prevažne vo veku 10-19 rokov  s malignitami, ktorí boli diagnostikovaní najmâ 
dõkazom legionelového antigénu v moči. U niektorých pacientov mohlo ísť o nozokomiálne 
prípady.

Naša štúdia potvrdila efektívnosť monitorovania a kontroly legionelovej kontaminácie 
a ďalších podporných faktorov (teplota, režim, dezinfekcia, kontrola biofilmov) na zníženie 
rizika a akvirovania legionelovej infekcie pre oslabených pacientov na  Klinike detskej 
hematológie a onkológie.

Práca bola podporená projektom Ligy proti rakovine,  firmou Anios, ktorá poskytla filtre  
a projektami KEGA 041UK-4/2015 a ITMS 26210120024
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Úvod

Muži sú vystavené k vyššiemu riziku vzniku renálnej insuficiencie a majú horšiu prognózu pri 
chronickom zlyhaní obličiek než ženy 1,2. Pohlavné rozdiely a úloha pohlavných hormónov boli 
skúmané vo viacerých zvieracích modeloch obličkového zlyhania. V modeli akútneho zlyhania 
obličiek u myší sa preukázalo, že samice sú rezistentnejšie voči ischemicko-reperfúznemu 
poškodeniu obličiek než samce 3. Podobne, v chirurgickom i chemickom modeli chronického 
zlyhania obličiek indukovaného pomocou 5/6 nefrektómie, respektívne podávaním adenínu, 
bol popísaný vâčší rozsah tkanivového poškodenia 4 a výraznejší pokles obličkových funkcií 
u samcov v porovnaní so samicami 5. Čo sa týka úlohy testosterónu vo vzniku a 
progressii renálnych zlyhaní, početné experimenty priniesli protichodné výsledky. Podľa tých, 
krátkodobý nedostatok testosterónu u samcov mõže mať protektívne 3,6, alebo, naopak, škodlivé 
účinky 7,8 pri poškodení a zlyhaní obličiek.

Existujú dõkazy poukazujúce na sexuálny dimorfizmus v morfológii i štruktúre obličiek 9, ktoré 
mõžu byť zodpovedné za pohlavné rozdiely nie len v patofyziológii, ale aj vo fyziológii 
obličiek. Samce potkana, v porovnaní so samicami, vykazujú vyššiu glomerulárnu filtráciu 
(GFR) a vyššiu exkréciu proteínov do moču 10. Okrem proteínov, pohlavné rozdiely boli 
popísané aj v koncentrácii iných močových biomarkerov, bežne používaných v predklinických 
toxikologických štúdiách. Na základe experimentov skúmajúcich vplyv androgénov u samíc, 
respektívne kastrácie u samcov, sa predpokladá, že pohlavné rozdiely v GFR, ako aj 
v exkrečnej funkcii obličiek sú spõsobené pohlavnými hormónmi 11–13.

Vekom sa obličkové funkcie zhoršujú. Avšak, kým sa u mužov medzi 20-50 rokov života 
pozoruje inverzný vzťah medzi vekom a GFR, u žien nedochádza k výraznému poklesu vo 
filtračnej funkcii obličiek v tomto veku 14. Pohlavné rozdiely v štrukturálnom a funkčnom 
poškodení obličiek spojenom so starnutím boli dokázané aj u hlodavcov 15–17. Výsledky 
experimentov svedčia o tom, že vystavenie samcov, ako aj samíc, k účinku androgénov 
urýchľuje s vekom súvisiacu renálnu dysfunkciu zvierat 18,19. Na druhej strane, predpokladá sa, 
že samice sú chránené proti rozvoju renálnych poškodení, nakoľko estrogény sa vyznačujú 
vazoprotektívnymi 20, protizápalovými a antioxidačnými vlastnosťami 3,4.

Primárnym cieľom našej štúdie bolo sledovať pohlavné rozdiely v obličkových funkciách 
zdravých starnúcich potkanov a skúmať kauzalitu medzi obličkovými funkciami a pohlavnými 
hormónmi produkovanými u samcov. Ďalej sme skúmali úlohu endogénnych estrogénov 
u starnúcich intaktných samcov i samíc, ako aj účinok exogénne podaného estradiolu u 
dlhodobo hypogonadálnych starnúcich samcov na ich obličkové funkcie.
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Materiál a metódy

V experimente sme použili 20 samíc a 48 samcov potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) 
kmeňa Lewis (Anlab, Praha, Česká republika). Experimentálnym zvieratám bol zabezpečený 
ad libitum prístup k vode a potrave. Zvieratá boli chované v plastových klietkach (n=4/klietka) 
v kontrolovanom prostredí (teplota 22±2 °C a vlhkosť 50±10 % ) a svetelnom režime 12:12h.

V predpubertálnom období (25. PND - deň postnatálneho života) samce (n=18) podstúpili 
bilaterálnu kastráciu pod vplyvom anestézie (ketamín 100 mg/kg a xylazín 10 mg/kg, v pomere 
3:1), aplikovanej intraperitoneálne. Ostatné samce (n=30) tvorili kontrolnú skupinu endogénnej 
produkcie androgénov.

Samice, samce a GDX samce v strednom veku (15 mesiacov) boli náhodne rozdelené do 
kontrolnej a ovplyvnenej („liečenej“) skupiny. V ovplyvnenej skupine intaktných samíc 
a samcov sa podával letrozol (Sigma-Aldrich, Munich, Nemecko), inhibítor aromatázy, v dávke 
1mg/kg/deň po dobu 2 týždňov. Kastrovaným samcom bol podávaný 17β-estradiol v dávke 10 
µg/kg/deň (Sigma-Aldrich, Munich, Nemecko). Zvieratám v kontrolných skupinách sa 
aplikoval olivový olej (100 µl/kg/deň; Olivae Oleum Raffinatum, Galvex, Banská Bystrica, 
Slovak Republic).

Na 24-hodinové zbieranie moču, zvieratá boli umiestnené do metabolických klietok a následne 
sa zvieratám odobrala krv z chvostovej tepny. Koncentrácia proteínov v moči bola stanovená 
pomocou Lowryho metódy. Glomerulárna filtrácia bola zhodnotená na základe klírensu 
kreatinínu, pričom koncentrácia kreatinínu v moči bola sanovená pomocou 
spektrofotometrickej metódy Jaffeho a plazmatický kreatinín bol meraný pomocou komerčne 
dostupného kitu (Arbor Assay, Ann Arbor, USA). Plazmatická koncentrácia testosterónu bola 
stanovená pomocou enzýmovej imunoanalýzy použitím komerčne dostupného kitu (DRG 
Instruments GmbH, Nemecko).

Rozdiely medzi kontrolnými skupinami samíc, intaktných samcov a GDX samcov sme 
porovnávali pomocou jednofaktorovej analýzy rozptylu. Pohlavné rozdiely (samice vs samce), 
ako aj účinky kastrácie (GDX samce vs intaktné samce) sa zhodnotili pomocou Bonferroni post 
hoc testu. Účinok letrozolu a estradiolu sme analyzovali použitím nepárového t-testu, 
porovnaním ovplyvnených skupín s príslušnou kontrolnou skupinou. Za štatistickú 
signifikanciu sme považovali p<0,05. Výsledky sú prezentované ako priemer + SD. Na 
spracovanie výsledkov sme použili softvér Graphpad Prism 6.

Výsledky

Napriek tomu, že intaktné samce vykazovali viac ako 2-krát vyššiu koncentráciu plazmatického 
testosterónu než GDX samce (t=2,17, p=0,08) a samice (t=2,06, p=0,10), rozdiely medzi 
pohlaviami, ako ani medzi intaktnými a GDX samcami nedosiahli hranicu štatistickej 
signifikancie (F=3,18, p=0,06, Tab. 1). Letrozol (u samíc: t=1,30, p=0,21; u samcov: t=0,29, 
p=0,77), ako ani estradiol (u GDX samcov: t=0,19, p=0,85) nemal vplyv na koncentráciu 
testosterónu. Kontrolné skupiny samíc, samcov a GDX samcov sa líšili v telesnej hmotnosti 
(F=71,2, p˂0,001, Tab. 1). Samice sa vážili 2-krát menej než samce (t=11,3, p˂0,001), kým 
kastrácia neovplyvnila telesnú hmotnosť samcov (GDX samce vs. intaktné samce, t=1,03, 
p=0,63). „Liečené“ skupiny sa nelíšili v hmotnosti od príslušných kontrolných skupín (letrozol 
u samíc: t=2,01, p=0,06; letrozol u samcov: t=0,25, p=0,80; estradiol u GDX samcov: t=0,81, 
p=0,43, Tab. 1).
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Tabuľka 1. Plazmatická koncentrácia testosterónu a telesná hmotnosť v kontrolnej 
a letrozolom/estradiolom ovplyvnenej skupine samíc, samcov, a GDX samcov. Dáta sú 
uvedené ako priemer + SD. *** p˂0,001 označuje pohlavné rozdiely; n=9-14, GDX –
gonadektomované

SAMICE SAMCE GDX SAMCE

kontrola letrozol kontrola letrozol kontrola estradiol

Testosterón 
[nmol/l] 4,95+6,28 8,38+5,45 11,6+9,92 10,5+8,20 4,37+4,87 3,99+3,62

Telesná 
hmotnosť [g]

274+20,2 296+26,6 552+76,4*** 545+72,6 526+57,4 507+43,1

Obrázok 3. Kratinín klírens: v kontrolných skupinách samíc, samcov a GDX samcov (A), 
v kontrolnej a letrozolom ovplyvnenej skupine samíc (B) a samcov (C), v kontrolnej 
a estradiolom ovplyvnenej skupine GDX samcov (D). Hodnoty sú v ml/min normalizované na 
100g telesnej hmotnosti zvierat. Dáta sú uvedené ako priemer + SD. n=9-14, GDX –
gonadektomované

V klírense kreatinínu sme nepozorovali medzi kontrolnými skupinami žiadne rozdiely (F=1,03, 
p=0,37, Obr. 1A), t.j. ani medzi pohlaviami (t=1,17, p=0,50), ani medzi GDX a intaktnými 
samcami (t=1,24, p=0,45). V letrozolovej skupine samíc (t=1,88, p=0,08, Obr. 1B), avšak nie 
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samcov (t=0,20, p=0,84, Obr. 1C), sa preukázal trend k nižšiemu (o 25%) klírensu kreatinínu. 
Estradiol neovplyvnil kreatinín klírens u GDX samcov (t=0,86, p=0,40, Obr. 1D). V proteinúrii 
sa medzi kontrolnými skupinami preukázali signifikantné rozdiely (F=5,52, p˂0,01, Obr. 2A). 
Samce mali o 53% vyššiu proteinúriu než samice (t=3,23, p˂0,01), a GDX samce mali 
porovnateľnú hodnotu proteinúrie než intaktné samce (t=2,01, p=0,11). Proteinúria sa nelíšila 
v letrozolových skupinách od kontrolných zvierat ani u samíc (t=0,36, p=0,72, Obr. 2B), ako 
ani u samcov (t=0,10, p=0,92, Obr. 2C). V estradiolovej skupine GDX samcov sme pozorovali
o 30% vyššiu proteinúriu než u kontrolných GDX samcov (t=2,19, p˂0,05, Obr. 2D).

Diskusia

V našom experimente sa preukázali pohlavné rozdiely, ako aj potencionálna úloha pohlavných 
hormónov v proteinúrii starnúcich potkanov, kým v klírense kreatinínu sme nepozorovali ani 
pohlavné rozdiely, ani účinok pohlavných hormónov. Samce vykazovali vyššiu proteinúriu než 
samice a GDX samce mali trend k nižšej proteinúrii než intaktné samce. Suplementácia 
estradiolu u GDX samcov však viedla k vyššej proteinúrii, porovnateľnej s intaktnými 
samcami.

Pri predbežnej analýze proteinúrie intaktných a GDX samcov bez hormonálnej suplementácie 
vo veku 12 mesiacov sme zistili, že proteinúria u GDX samov je podobná k hodnotám samíc,

Obrázok 4. Proteinúria: v kontrolných skupinách samíc, samcov a GDX samcov (A), 
v kontrolnej a letrozolom ovplyvnenej skupine samíc (B) a samcov (C), v kontrolnej 
a estradiolom ovplyvnenej skupine GDX samcov (D). Dáta sú uvedené ako priemer + SD. ** 
p<0,01; * p<0,05; n=9-14, GDX – gonadektomované
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t.j. o 66% nižšia než u intaktných samcov (nepublikované dáta). Okrem toho, v tomto veku, 
intaktné samce vykazovali signifikantne vyšší plazmatický testosterón než samice a GDX 
samce. Tieto výslekdy poukázali na to, že pohlavné hormóny produkované počas dospievania 
mõžu hrať dõležitú úlohu a mõžu predurčovať funkciu obličiek samcov potkana v ich staršom 
veku života. Výsledky predchádzajúcich štúdií tiež poukázali na to, že dlhodobé vystavenie 
samcov, ako aj samíc, k účinku androgénov urýchľuje s vekom súvisiacu renálnu dysfunkciu 
potkanov 18. Podobne, u spontánne hypertenzných potkanov sa potvrdilo, že napriek zníženej 
koncentrácie testosterónu počas starnutia, androgény majú dõležitú úlohu vo vekom súvisiacej 
dysfunkcii obličiek, nakoľko kastrácia samcov v mladej dospelosti zabraňuje tvorbe 
glomerulosklerózy a proteinúrie v ich staršom veku života 19. V našom experimente však 
proteinúria u GDX samcov s vekom stúpala, a vo veku 15 mesiacov, čo sa týka proteinúrie, 
GDX samce sa už nelíšili signifikantne od intaktných samcov. Zdá sa teda, že dlhodobý 
hypogonadizmus zmierňuje proteinúriu a oddiali jej nástup u starnúcich samcov, avšak so 
starnutím sa proteinúria zvyšuje bezohľadne na neprítomnosť testosterónu.

Na rozdiel od GDX samcov, samice mali nižšiu proteinúriu než samce aj napriek staršiemu 
veku, čo svedčí o renoprotektívnom účinku estrogénov 3,4,20. V súlade s našimi výsledkami, 
hoci zvyšujúca sa exkrécia proteínov spojená so starnutím bola dokázaná u oboch pohlaví, 
albuminúria dosiahla vyššiu hodnotu u samcov než u samíc vo veku 18 mesiacov myší 15.
Prekvapujúco, dvojtýždňová aplikácia estradiolu u GDX samcov viedla k vyššej proteinúrii 
v porovnaní s kontrolnými GDX samcami, kým inhibícia endogénnej produkcie estradiolu 
u intaktných samíc a samcov exkréciu proteínov neovplyvnila. To naznačuje, že účinky 
estradiolu na obličkové funkcie mõžu byť závislé od pohlavia a veku, ako aj od dávky a doby 
suplementácie 21. Podľa našich najlepších vedomostí, náš experiment je prvý, ktorý skúma 
vplyv celoživotného hypogonadizmu a účinok následnej suplementácie estradiolu na obličkové 
funkcie starnúcich samcov. Na základe našich výsledkov, dlhodobý nedostatok estradiolu 
u samcov mõže mať protektívne účinky proti proteinúrii, avšak kauzalita musí byť v ďalších 
experimentoch overená.

Podľa dostupnej literatúry nie je známe, či existujú pohlavné rozdiely v klírense kreatinínu 
u zdravých hlodavcov. V modeli spontánnej proteinúrie hlodavcov, Remuzzi et al., (1988)
zistil, že samce majú vyšší klírens inulínu, vyššiu GFR nefrónov, ako aj vyšší koeficient 
ultrafiltrácie než samice. Hoci klírens kreatinínu sa bežne používa ako ukazovateľ GFR, 
nezodpovedá to skutočnej filtračnej schopnosti obličiek 22. Preto v budúcich experimentoch je 
nevyhnutné, aby sa zhodnotili aj iné ukazovatele, ktoré lepšie odzrkadľujú filtračnú funkciu 
obličiek.

Na záver, naše výsledky poukazujú na pohlavné rozdiely v proteinúrii starnúcich potkanov, 
ktoré pravdepodobne sú zapríčinené pohlavnými hormónmi produkovanými u samcov. Okrem 
toho, suplementácia estradiolu u dlhodobo hypogonadálnych samcov mõže vyvolávať zvýšenú 
proteinúriu.
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Úvod

Kofeínom nazývame chemickú zlúčeninu 1,3,7-trimetylxantín, ktorá patrí medzi alkaloidy. Je 
to derivát xantínu, tiež známeho ako purínová báza, ktorá je okrem iného esenciálnou súčasťou 
dusíkatých báz DNA, adenínu a guanínu.

V organizme kofeín põsobí na centrálny nervový systém. Jeho podobná štruktúra s adenozínom 
mu umožňuje sa reverzibilne naviazať na adenozínové receptory, hlavne A1 a A2a na 
nervových bunkách, bez toho, aby receptor aktivoval. Zablokovaním týchto receptorov je 
znemožnená signalizácia únavy adenozínom. Takto udržiava kofeín organizmus bdelý a 
pomáha s koncentráciou, celkovo zvyšuje výkon (1). Kofeín bol pozorovaný aj v súvislosti s 
úzkostným správaním, kde sa prejavil byť anxiogénny (2). Viaceré štúdie poukázali na účinok 
kofeínu na glukózový metabolizmus, kofeín znižuje inzulínovú senzitivitu. (3,4)

Kofeín je psychoaktívna látka konzumovaná denne, no vâčšinou nie v čistej forme, v ktorej 
mõže mať iný vplyv na organizmus, ako napríklad v nápojoch v ktorých ho konzumujeme: 
káva, čaj ale aj kolové nápoje. O efekte kolových nápojov existuje len málo priamych 
experimentálnych dõkazov, kolové nápoje však nepochybne zvyšujú lokomočnú aktivitu (5,6).

V tomto experimente sme chceli zistiť či je rozdiel v efekte kofeínu a koly. Chceli sme overiť, 
či kofeín konzumovaný sám osebe bude mať podobný účinok na organizmus, ako má kolový 
nápoj obsahujúci kofeín, a teda či je za tento účinok zodpovedný práve kofeín.

Cieľom tejto práce bolo porovnať účinok krátkodobého prímu koly a kofeínu na správanie 
a glukózový metabolizmus potkana.

Materiál a metódy

Ako modelový organizmus sme použili dospelé, zdravé samice laboratórneho potkana kmeňa 
Wistar (n = 24). Potkany boli rozdelené do 3 skupín. Kontrolná skupina a dve skupiny, ktoré 
mali počas 24 hodín namiesto pitnej vody ad libidum prístup výhradne ku kole alebo roztoku 
kofeínu. Koncentráciu kofeínu sme pomocou predbežného experimentu nastavili tak, aby bola 
dávka medzi experimentálnymi skupinami rovnaká. Zvieratá boli následne otestované 
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behaviorálne. Po týžni bol experiment zopakovný, zvieratá počas 24 hodín pili vodu, kolu alebo 
roztok kofeínu a následne bol vykonaný orálny glukózový tolerančný test (OGTT).

Vrámci behaviorálneho testovania sme sledovali lokomočnú aktivitu a úzkostné správanie. 
Tieto správania sme testovali pomocou testu otvoreného poľa. Zvieratá boli umiestnené do 
špeciálnej klietky PhenoTyper ® s podstavou štvorca 45 cm x 45 cm a výškou stien 55 cm. 
Táto klietka je v hornej časti vybavená kamerou ktorá sníma dno klietky. Softvér EthoVision 
XT 10.0 od firmy Noldus zaznamenáva polohu zvieraťa.

Testované zviera bolo vložené do centra klietky a sledované v nej po dobu 3 hodín. Na 
zhodnotenie lokomočnej aktivity sme pomocou programu určili prejdenú vzdialenosť a 
priemernú rýchlosť pohybu zvieraťa. Na zhodnotenie úzkostného správania sme põdorys 
klietky rozdelili na 3x3 štvorce a sledovali sme čas, ktorý strávi zviera v centrálnom štvorci. 
Tiež sme určili priemernú vzdialenosť od stien klietky.

V druhej časti experimentu bol na zhodnotenie glukózového metabolizmu zvieratám vykonaný 
OGTT. Na zhodnotenie inzulínovej rezistencie sme vypočítali hodnota indexu inzulínovej 
rezistencie HOMA-IR. Pred OGTT boli zvieratá 3 hodiny bez prístupu k jedlu a zvieratám bola 
v každom čase (0, 15, 30, 60, 90 min) odobraná krv. Inzulín bol stanovený z krvnej plazmy (50 
– 100 μl) z krvi odobranej z chvostovej tepny. Krvná plazma bola prepipetovaná do 
mikrotitračnej platničky a uskladnená pri -20°C. Kvantifikácia plazmatického inzulínu sa 
vykonala metódou ELISA s využitím komerčného ELISA kitu podľa inštrukcií výrobcu.

Výsledky jednotlivých skupín boli štatisticky porovnané pomocou metódy ANOVA.

Výsledky

Po experimente sme prepočtom dodatočne overili, že sa nám podarilo dosiahnuť rovnakú dávku 
kofeínu u oboch experimentálnych skupín za 24 hodín. Ako ukazovatele lokomočnej aktivity 
sme sledovali priemernú rýchlosť zvierat, celkovú nabehanú vzdialenosť a pohyb (podiel času 

Obr.1 Výsledky lokomočnej aktivity, vyhodnotené samostatne pre každú z troch hodín počas 
ktorých test prebiehal. Pozorujeme významne vyššiu rýchlosť pohybu aj prejdenú vzdialenosť 
počas druhej hodiny testovania u zvierat ktoré pili kolu (* – p < 0,05).
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strávený pohybom). Lokomočná aktivita v kolovej skupine bola vyššia ako u kontrolnej 
skupiny, rozdiel však nebol signifikantný. V kofeínovej skupine sme takýto trend nepozorovali. 
V úzkostnom správaní neboli medzi skupinami rozdiely. Výsledky trojhodinových 
behaviorálnych testov sme rozdelili po hodine a každú sme vyhodnotili samostane (obrázok 1). 
Počas druhej hodiny testovania sme pozorovali zvýšenie lokomočnej aktivity kolovej skupiny 
oproti kontrole (p < 0,05). V rámci OGTT boli krivky dynamiky glykémie podobné u všetkých 
troch skupín a neboli žiadne rozdiely v obsahoh pod krivkami glykémie.

Diskusia

Tak ako sme predpokladali na základe predošlých výsledkov, už krátkodobý príjem koly zvýšil 
lokomočnú aktivitu zvierat (5). U skupiny, ktorá vypila rovnakú dávku kofeínu sme však tento 
efekt nepozorovali. Vzhľadom na to možno predpokladať, že kofeín samotný nie je za tento 
efekt zodpovedný. Pravdepodobne ide o interakciu kofeínu s inou látkou prítomnou v kole, 
napríklad cukor.

Na rozdiel od predošlých štúdií sme nepozorovali žiaden vplyv kofeínu na glukózový 
metabolizmus ani úzkostné správanie, rovnako sme nepozorovali rozdiel vo vplyve koly a 
kofeínu (2,3,4).

Ukázali sme že kofeín nie je látka zodpovedná za efekt ktorý má kola na organizmus, preto sa 
v budúcnosti chceme zamerať na interakciu kofeínu s cukrom. Tiež by sme chceli pozorovať, 
ako by sa výsledky zmenili v podmienkach núteného pohybu a chceme overiť, či je tento efekt 
špecifický pre samice.
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Introduction

Gestational diabetes mellitus (GDM), defined as glucose intolerance with onset during 
pregnancy, is one of the most common pregnancy complications. Women with GDM have an 
increased risk of pregnancy complications, perinatal morbidity and a higher prevalence of 
diabetes mellitus type 2 many years after pregnancy. Despite short-term maternal and fetal 
consequences of GDM, long-term metabolic consequences of prenatal exposure to GDM exist 
for both mothers and their children (1). There is also increasing evidence that GDM affects not 
only the mothers but also their offspring have an increased risk for obesity, glucose intolerance 
and diabetes in childhood and early adulthood (2). Sugar-sweetened beverages (SSB) are a free, 
available, and reliable source of energy. Nevertheless, SSB are strongly associated, through 
molecular and physiological pathways, with obesity, dyslipidemia and dysglycemia (3). Despite 
plenty of association studies it is still unclear if SSB are associated with the progression of 
metabolic syndrome (4). There is still lack of experimental and translational research studies 
evaluating the effect of SSB among pregnancy. We therefore focus on the effect of SSB and 
high sugar daily consumptions from diet, during pregnancy in mice.

Material and methods

Pregnant mice were randomly divided into three groups, including control (WATER) and
experimental COLA or Cola with high-sugar diet (CHSD) group. During pregnancy, females 
in CHSD were drinking decarbonated Coca-Cola and consumed high-sugar die. Mice in COLA 
group were drinking decarbonated Coca-Cola and consumed control diet to high-sugar diet. 
Mice in WATER group were drinking tap water and consumed control diet to high-sugar diet. 
Pregnant females randomized into three groups were housed individually. On GD 19, a 
subgroup of pregnant mice was euthanized, and the rest of dams and their offspring were 
switched on standard diet and tap water and were caged together until weaning on postnatal day 
21 for behavioral testing. All placentas and fetus were measured directly after euthanasia.

Results

The body weight of pregnant mice was not significantly different until the sixteenth day of 
gestation between experimental groups and the control group (F=1.88, p<0.05 Fig. 1).
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Fig. 1 Body weight of pregnant mice. Data are represented as mean + SD.

Fig. 2 Liquid and food intake during mice pregnancy did not show any significant differences 
between both experimental group compared with control group (Fig 2A, 2B). Significantly 
increased total energy intake during gravidity was recorded in CHSD group in comparison to 
the control group (Fig. 2C). Data are represented as mean + SD. *CTRL vs. Cola + Diabetes 
diet. **p<0.01
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Liquid intake in females showed no significant differences during pregnancy (F=2.15, p>0.05) 
(Fig. 2A). Daily food consumption did not differ between the groups of pregnant mice (F=2.40, 
p>0.05) (Fig. 2B). Significant differences were found in total energy intake between the groups 
(F=7.61, p<0.01). CHSD group had significantly higher total energy intake compared to control 
group (t=3.89, p<0.01). There were no differences between Cola and CTRL group in total 
energy intake (t=1.98, p>0.05) (Fig. 2C).

There were no significant differences in fasting glycemia (F=2.62, p>0.05, Fig. 3A) and fasting 
plasma insulin (F=0.46, p>0.05, Fig. 3B) between the treatment groups on gestation day 18. 
High sugar diet with Cola or only Cola intake with control diet did not significantly influence 
insulin resistance in pregnant mice (F=0.46, p>0.05) (Fig. 3C).

Fig. 3 Fasting glycaemia and insulin measured on the eighteenth day of gravidity did not shown 
any differences between the groups (Fig. 3A, 3B). Homeostatic model assessment of insulin 
resistance was similar between all groups (Fig. 3C). Data are represented as mean + SD.

Discussion

In this experiment, neither cola nor cola with high sugar diabetes diet induced any relevant 
pathology associated with high sugar consumption during the pregnancy. Found significant 
differences in body weight of dam in CHSD during the last days of pregnancy might be cause 
of smaller litter size. Obesity and high plasma glucose concentration, even in nondiabetic 
subjects, are correlated with inflammatory response and preterm birth (5). However, in our 
study we did not observe any preterm birth in none of the experimental or control group. Despite 
to caffeine content, occurred in cola beverage, caffeine did not affect systolic blood pressure 
within the pregnancy in experimental groups. Moreover, caffeine exerts beneficial effects on 
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glucose metabolism. It increases the expression of uncoupling proteins and lipid oxidation. 
These further leads to decreased glucose storage capacity which in turn reduces the extent of 
diabetes mellitus (6). These findings might explain fasting blood glucose levels in plasma of 
pregnant mice. There were no significant differences in fasting glycaemia between the groups. 
Even fasting insulin concentration did not differ between the groups. Our findings may support 
the previous mentioned function of caffeine intake with direct impact to glucose levels in 
peripheral blood in mice.
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