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1. Endogénne poškodenie DNA v periférnych lymfocytoch u pacientov so 
svalovinu-infiltrujúcimi urotelovými karcinómami

Ján Slopovský
(všeobecnç lekárstvo, 6. ročník)

Školiteľ: Mgr. MUDr. Patrik Palacka, PhD., MPH, MBA, LL.M.
II. onkologická klinika LF UK v Bratislave a NOÚ 

Úvod

Karcinóm močovçho mechúra predstavuje deviaty najčastejší zhubný nádor s hrubou incidenciou 20,4 
prípadov na 100 000 obyvateľov (1). Na Slovensku bolo v roku 2010 novodiagnostikovaných 971 
prípadov (2) , pričom boli častejšie postihnutí muži (685 oproti 286). Najčastejším zhubným nádorom 
močovçho mechúra sú urotelovç karcinómy, ktorç v štátoch Európskej únie predstavujú 90% všetkých 
malígnych tumorov močovçho mechúra (1).

V čase diagnostiky sa u 30% chorých zistí svalovinu-infiltrujúci zhubný nádor močovçho mechúra 
(MIBC) (3). Zlatým štandardom liečby lokálneho (T2) a lokálne pokročilçho MIBC (T3-4N+) je 
radikálna cystektómia (u mužov sa spolu s močovým mechúrom odstraňuje aj prostata a semennç vačky, 
u žien uterus, ovária a pošva) s pelvickou lymfadenektómiou. Päťročnç prežívanie pacientov s MIBC 
je napriek adekvátnej liečbe 50% (4). Pri pelvickej lymfadenektómii sa odstránia iliackç (bilaterálne 
externç a internç) a obturatórne lymfatickç uzliny (LU). Pri rozšírenej lymfadenektómii sa odstraňujú 
aj presakrálne a spoločnç iliackç LU, prípadne aj retroperitoneálne LU (5). Počet odstránených LU 
signifikantne koreluje s celkovým prežívaním (OS) pacientov (6).

S cieľom zlepšiť výsledky prežívania sa začala používať kombinovaná neoadjuvantná chemoterapia na 
báze cisplatiny. V publikovaných klinických prácach sa testovali najmä dva režimy, a to metotrexát, 
vinblastín, doxorubicín a cisplatina (MVAC) a gemcitabín a cisplatina (GC) (7), ktorých efektivita a 
toxicita nebola nikdy priamo porovnaná. MVAC predstavuje myelotoxický režim s častými 
mukozitídami. Vyššiu účinnosť v zmysle väčšieho počtu patologických kompletných remisií ukázala 
štúdia (8) s dávkovo-denzným MVACom, po ktorom sa štandardne aplikuje kolónie granulocytov 
stimulujúci faktor (filgrastím, pegfilgrastím, lipegfilgrastím) ako primárna prevencia febrilnej 
neutropçnie. 

V roku 2018 boli publikovanç dve retrospektívne analýzy porovnávajúce dávkovo-denzný MVAC 
(ddMVAC) oproti GC v neoadjuvantnej intencii, ktorç ukázali signifikante vyššie percento 
dosiahnutých patologických kompletných remisií v prospech režimu ddMVAC (28,0% oproti 14,6%) 
(8) a 41,3% oproti 24,5% (9), avšak bez signifikantnçho vplyvu na OS.

V roku 2005 bola publikovaná meta-analýza, (10) ktorá dokázala absolútne 5% zvýšenie päťročnçho 
OS a 9% absolútne zvýšenie prežívania bez choroby (DFS) v prospech kombinovanej chemoterapie na 
báze platinovçho derivátu pred radikálnou cystektómiou v porovnaní so samotným chirurgickým 
výkonom. 

Pacientom, ktorí nie sú kandidáti na radikálnu operáciu (komorbidity, horší výkonnostný stav) možno 
ako alternatívu po neoadjuvantnej chemoterapii ako lokálnu liečbu ponúknuť definitívnu externú 
rádioterapiu konkomitantne s cisplatinou, ktorá sa používa ako rádiosenzibilizçr (11).   
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Cieľom tejto prebiehajúcej prospektívnej štúdie je testovať hypotçzu, podľa ktorej hladina endogçnneho 
poškodenia DNA v perifçrnych lymfocytoch u chemoterapiou nepredliečených pacientov s lokálnym 
a lokálne-pokročilým MIBC koreluje s DFS a OS, a teda môže slúžiť ako prognostický a/alebo 
prediktívny faktor.

Pacienti a metódy

Predkladaná práca predstavuje prospektívnu, unicentrickú štúdiu realizovanú na II. onkologickej klinike 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenskçho v Bratislave a Národnçho onkologickçho ústavu (NOÚ) so 
súhlasom Etickej komisie NOÚ v spolupráci s Ústavom experimentálnej onkológie Biomedicínskeho 
centra Slovenskej akadçmie vied. 

V čase apríl 2016 – december 2018 bolo do štúdie následne zaradených 51 chemoterapiou 
nepredliečených pacientov s lokálnym alebo lokálne-pokročilým MIBC, ktorí dostávali chemoterapiu 
v neoadjuvantnej intencii v schçme GC: gemcitabín 1000 mg/m2 i. v. d1 a d8 + cisplatina 70 mg/m2 i. 
v. d1 (n=50, 98%) alebo dávkovo-denzný MVAC: methotrexáte 30 mg/m2 i.v. d1, vinblastín 3 mg/m2 
i. v. d1, doxorubicín 30 mg/m2 i. v. d1, cisplatina 70 mg/m2 i. v. d1  (n=1, 2%). Medián veku chorých 
bol 66 rokov (rozsah 33-83). Muži (n=34, 67%) predstavovali väčšinu zo všetkých pacientov, žien bolo 
v súbore 33% (n=17).

Primárne origo bolo lokalizovanç v močovom mechúre u 96,1% (n=49) pacientov, v renálnej panvičke 
u 3,9% (n=2). Radikálnu cystektómiu po neoadjuvantnej chemoterapii absolvovalo 55% (n=28) 
pacientov, definitívnu externú rádioterapiu 29,4% (n=15) chorých, výlučne kontrolnú transuretrálnu 
resekciu (TUR) s odmietnutím inej lokálnej liečby 2% (n=1) a akúkoľvek lokálnu terapiu odmietlo 9,8% 
(n=5) chorých. Recidíva zhubnçho nádorovçho ochorenia bola zistená u 23,5% (n=12).

Najčastejším histopatologickým nálezom bol urotelový karcinóm (96,0%, n=49), jeden pacient mal 
epidermoidný karcinóm (2,0%), resp. malobunkový karcinóm (2,0%). 

Výkonnostný stav podľa ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) ≤ 2 malo 20% (n=10) 
pacientov. Charakteristika súboru pacientov je uvedená v tabuľke 1.

Ançmia ako toxicita systçmovej liečby stupeň 3 bola zaznamenaná u 4% (n=2) chorých, neutropçnia 
stupeň 3 u 18% (n=9), stupeň 4 u 4% (n=2) pacientov, trombocytopçnia stupeň 3 u 4% (n=2) a úplná 
alopçcia u 6% (n=3). Hepatotoxicita bola prítomná u 2% (n=1) pacientov a stenokardie boli prítomnç 
u 2% (n=1) chorých. Prehľad toxicity systçmovej liečby (stupeň 3 a 4) je uvedený v tabuľke 2. 

Vzťah medzi hladinou endogçnneho poškodenia DNA v mononukleárnych bunkách perifçrnej krvi 
(PBMCs), DFS a OS sa vyhodnocoval pomocou logrank testu, za signifikantnç sa považovali hodnoty 
p<0,05. Na štatistickú analýzu bol použitý počítačový program NCSS 12 (12).

Vzorky boli následne spracovanç Comet testom (Comet assay) (13). Suspenzia lymfocytov (približne 
1-2×104 buniek) sa zmiešala s agarózou s nízkym bodom topenia a následne bola rozotrená na 
zmrazenç mikroskopickç sklíčka pokrytç agarózou s vysokým bodom topenia. Pripravenç preparáty sa 
udržovali pri teplote 4°C až kým agaróza nestuhla. Po odkrytí krycieho sklíčka boli bunky lyzovanç 
v čerstvo pripravenom tlmivom roztoku (2,5 mol NaCl, 10 mmol Tris-HCl, 100 mmol Na2EDTA, pH 
10,0) s 1% Triton-X počas 60 minút pri 4°C. Následne sa vykonala horizontálna gçlová elektroforçza 
v aparatúre naplnenej čerstvým elektroforetickým tlmivým roztokom (0,2 mmol Na2EDTA, 5 mol 
NaOH) počas 30 minút pri 4°C. Po elektroforçze boli preparáty neutralizovanç v 1 M-Tris-HCl počas 
15 minút. Celkovo 100 náhodne-vybraných buniek z každçho preparátu bolo analyzovaných Metafer-
metaCyte analytickým softvçrom (Metasystems, Altlussheim, Nemecko), pričom hodnoty poškodenia 
DNA sa vyjadrili v percentách DNA v chvoste.
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Výsledky

Tabuľka 1 Charakteristika súboru pacientov

Na rozdelenie poškodenia DNA v PBMCs na vysokç a nízke bola na základe predchádzajúcej štúdie 
(14) stanovená hodnota 5,25. Medián sledovania pacientov bol 12,4 mesiacov (rozsah 0,1-31,9), 
recidíva sa zistila u 23,5% (n=12).

Pacienti s MIBC (n=51), u ktorých bola hodnota endogçnneho poškodenia DNA nízka (< 5,25) mali 
trend k lepšiemu DFS [HR=0,55, 95% CI (0,19-1,55), p=0,33].

n (%) 51 (100)

vek medián 66
minimálna hodnota 33
maximálna hodnota 83

muži
n (%) 34 (67)

radikálna cystektómia
n (%) 28 (55)

lokálna liečba
n (%)

EXRT 15 (29,4)
TUR BT 1 (2)
odmietli 5 (9,8)

lokalizácia
n (%)

močový mechúr 49 (96,1)
renálna panvička 2 (3,9)

histopatológia
n (%)

urotelový karcinóm 49 (96,08)
epidermoidný karcinóm 1 (1,96)
malobunkový karcinóm 1 (1,96)

chemoterapia - režim
n (%)

GC 47 (92,16)
ddMVAC 1 (1,96)

PS ECOG 0 a 1 41 (80,40)
ECOG ≥ 2 10 (19,60)

percento recidív n (%) 12 (23,5)
DFS medián (mesiace) 9,7

minimálna hodnota 0,1
maximálna hodnota 31,9

OS medián (mesiace) 12,4
minimálna hodnota 0,1
maximálna hodnota 31,9

n:celkový  počet; EXRT: externá rádioterapia;TUR BT:tranuretrálna resekcia tumoru močového 
mechúra;  PS: výkonnostný stav; GC. Gemcitabín + cisplatina; dd MVAC: dávkovo-denzný 
MVAC; ECOG: Eastern Oncology Collaboration Group; DFS: prežívanie bez choroby; OS: 
celkové prežívanie.
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Tabuľka 2 Toxicita systçmovej neoadjuvantnej liečby - stupeň 3 (G3) a 4 (G4)

Anémia G3 G4
3 0

trombocytopénia (n) 2 0
neutropénia (n) 9 2
alopécia (n) 3 0
hepatotoxicita (n) 1 0
stenokardie (n) 1 0
n:celkový  počet; G3: toxicita - stupeň 3; G4: toxicita stupeň 4

Vzorky perifçrnej sa odoberali do lítium-heparínom ošetrených odberových skúmaviek (BD, 
Vacutainer blood collection tubes) v ranných hodinách pred prvým podaním systçmovej liečby. 
Lymfocyty sa separovali pomocou Histopaque-1077 (Sigma-Aldrich, Nemecko), ktorç napomáhajú 
vrstveniu krvných buniek. Po centrifugácii sa lymfocyty dvakrát premyli a resuspendovali v PBS pri 
denzite 1×106 buniek/ml.

Obrázok 1 Kaplan-Mayerovç krivky odhadu DFS podľa hladiny poškodenia DNA v PBMCs u 
chemonaivných pacientov s MIBC (n=51)

Poškodenie DNA < 5,25 

Poškodenie DNA > 5,25

Pacienti s MIBC, ktorí podstúpili radikálnu operáciu (n=28) a súčasne mali nízke hodnoty endogçnneho 
poškodenia DNA, mali trend k lepšiemu DFS [HR=0,28, 95% CI (0,08-1,06), p=0,19].
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Obrázok 2 Kaplan-Mayerovç krivky odhadu DFS podľa hladiny poškodenia DNA v PBMCs u chemo-
naivných pacientov s MIBC, ktorí podstúpili radikálnu operáciu (n=28)

Poškodenie DNA < 5,25 

Poškodenie DNA > 5,25

Pacienti s MIBC (n=51), u ktorých bola hodnota endogçnneho poškodenia DNA nízka (< 5,25) mali 
trend k lepšiemu OS [HR=0,35, 95% CI (0,08-1,44), p=0,29].

Obrázok 3 Kaplan-Mayerovç krivky odhadu OS s ohľadom na hladinu poškodenia DNA v PBMCs u 
chemo-naivných pacientov s MIBC (n=51)

Poškodenie DNA < 5,25 

Poškodenie DNA > 5,25
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Pacienti s MIBC, ktorí podstúpili radikálnu operáciu (n=28) a súčasne mali nízke hodnoty endogçnneho 
poškodenia DNA, mali trend k lepšiemu OS [HR=0,71, 95% CI (0,11-4,54), p=0,74].

Obrázok 4 Kaplan-Mayerovç krivky odhadu OS podľa hladiny poškodenia DNA v PBMCs u chemo-
naivných pacientov s MIBC, ktorí podstúpili radikálnu operáciu (n=28)

Poškodenie DNA < 5,25 

Poškodenie DNA > 5,25

Diskusia

Cieľom tejto prebiehajúcej prospektívnej štúdie je testovať hypotçzu, podľa ktorej hladina endogçnneho 
poškodenia DNA v perifçrnych lymfocytoch u chemoterapiou nepredliečených pacientov s lokálnym 
a lokálne-pokročilým MIBC koreluje s DFS a OS, a teda môže slúžiť ako prognostický a/alebo 
prediktívny faktor.

Priebežná analýza údajov ukázala trend k horšiemu DFS a OS u pacientov s MIBC s vysokými 
hladinami poškodenia DNA (> 5,25) oproti pacientom s nízkymi hladinami poškodenia DNA (< 5,25) 
v perifçrnych lymfocytoch. Podskupinová analýza (pacienti s MIBC, ktorí po neoadjuvantnej 
chemoterapii podstúpili radikálnu operáciu) rovnako ukázala trend k horšiemu DFS a OS pri vysokých 
hladinách poškodenia DNA (> 5,25) oproti nízkym hladinám (< 5,25). Dôvody, pre ktorç rozdiely 
nedosiahli štatistickú významnosť môžu vyplývať z prechodných limitácií štúdie, ktorými sú zatiaľ 
relatívne nízky počet pacientov a krátke obdobie sledovania (nízke percento recidív a nízke percento 
zomretých pacientov). Táto práca však poukazuje na fakt, že endogçnne poškodenie DNA v PMBCs 
môže mať prognostický význam pre účel skorej identifikácie pacientov s vyšším rizikom úmrtia alebo 
relapsu ochorenia, a tým pádom aj k výberu optimálnej liečby. 

Celkovç prežívanie pacientov závisí okrem iných faktorov aj od senzitivity malígneho tumoru na liečbu 
cisplatinou. Cisplatinou indukovanç poškodenie DNA sa detekuje a odstraňuje pomocou reparačných 
mechanizmov, z ktorých najvýznamejšiu úlohu má pravdepodobne nukleotidová excízna oprava 
(nucleotide excision repair, NER). Ak sú hladiny NER zníženç, senzitivita tumoru na cisplatinu je 
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vyššia, to sa prejaví zlepšením odpovede na systçmovú terapiu a v konečnom dôsledku sa to premietne 
aj do zlepšenia celkovçho prežívania (14) .

V minulosti bola publikovaná štúdia (15) s 59 chemonaivnými pacientmi s germinatívnymi nádormi, 
ktorá ukázala signifikantnú koreláciu medzi hladinou endogçnneho poškodnenia DNA a PFS 
(prežívanie bez progresie), resp. OS, ako aj signifikantnú koreláciu medzi hladinou poškodenia DNA 
a prítomnosťou metastáz v mediastinálnych lymfatických uzlinách, IGCCCG (International Germ Cell 
Cancer Collaborative Group) rizikovou skupinou a sçrovými hladinami nádorových markerov.

Ďalšia paralelná štúdia koreluje hladiny endogçnneho poškodenia DNA v PMBCs s prognózou chorých 
s metastatickými urotelovými karcinómami (16). Paradoxne, v tejto populácii bol zaznamenaný opačný 
trend – jedinci s vyššími hladinami endogçnneho poškodenia DNA mali dlhšie PFS aj OS v porovnaní 
s pacientmi s nižšou hladinou poškodenia DNA. V laboratóriu prebieha v súčasnosti experimentálna 
práca zameraná na vysvetlenie tejto možno iba zdanlivej diskrepancie.

Záver

Získanç výsledky podporujú hypotçzu využitia stanovenia endogçnneho poškodenia DNA v PMBCs na 
včasnú identifikáciu pacientov s MIBC so zlou prognózou. Pochopiteľne, je nevyhnutný ďalší výskum 
v tejto oblasti, pričom predložená práca môže slúžiť ako jeho základ.
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2. Zmeny tlaku krvi po požití energetického nápoja
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Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, LF UK v Bratislave

Úvod 

Príjem tekutín je nevyhnutnou podmienkou ľudskçho života. Potrebný objem tekutín je individuálny 
a závisí na mnohých faktoroch – napr. na telesnej hmotnosti, veku, pohlaví, zložení a množstve stravy, 
telesnej aktivite, teplote a vlhkosti prostredia a aktuálneho zdravotnçho stavu. V závislosti od 
konkrçtnych podmienok sa môže pohybovať od menej ako litra až po niekoľko litrov denne (1). 

Výsledný účinok prijatej tekutiny závisí od jej energetickej a nutričnej hodnoty, ale aj od prítomnosti 
rôznych pridaných látok. V poslednom desaťročí celosvetovo i na Slovensku výrazne stúpa spotreba 
tzv. energetických nápojov. Z auditu spoločnosti Nielsen vyplynulo, že počas roka (od mája 2016 do 
júna 2017) bola priemerná spotreba na jednçho dospelçho Slováka 4,2 litra energetickçho nápoja 
s medziročným nárastom objemu o 7 % (2). Nahradenie vody umelými nápojmi však vyvoláva stresovú 
reakciu, diuretickú odozvu a ďalšie straty vody, zvyšuje glykçmiu  stimuluje pankreas s dosahom na 
metabolizmus cukrov aj tukov (3). 

Energetickç nápoje nemajú podľa platnej slovenskej legislatívy oficiálnu definíciu. Sú označovanç len 
ako nealkoholickç nápoje. Neoficiálne sa rozlišujú podľa látok obsiahnutých v nápoji a to na 
nealkoholickç nápoje s obsahom kofeínu, taurínu prípadne arginínu.  Tieto zložky zlepšujú fyzický 
výkon, zvyšujú bdelosť a znižujú ospalosť. Hlavnou zložkou zodpovednou za tieto účinky je kofeín. 
Stimulujúce účinky energetických nápojov môžu vysvetľovať rastúcu popularitu týchto nápojov, najmä 
u adolescentov. 

Možnç nežiaduce účinky energetických nápojov a riziká ich nadmernej konzumácie alebo 
kombinovania s inými psychoaktívnymi látkami stále nie sú dostatočne preskúmanç, pritom jedným z 
najpopulárnejších a zároveň najrizikovejších využití energetických nápojov je pitie v kombinácii s 
alkoholom. Táto kombinácia môže potenciálne zvyšovať konzumáciu alkoholu, nakoľko kofeín v 
energetickom nápoji môže maskovať účinky alkoholu na organizmus. Kombinácie energetických 
nápojov a psychoaktívnych látok je potenciálne riziková a môže viesť až k smrteľným následkom (4). 

Najviac zastúpenç  zložky v energetických nápojov sú (5):

Kofeín - patrí medzi deriváty purínu 1-3-7-trimetylxantínu. Je jednou z najčastejšie používaných drog 
a psychoaktívnych látok vôbec. Ako každá iná droga vyvoláva závislosť a pri absencii abstinenčnç 
príznaky. 

Taurín - patrí medzi beta-aminokyseliny v centrálnej nervovej sústave a ide o neurotransmiter. 
Prirodzene sa nachádza vo svaloch, pľúcnom tkanive a retine. Je dôležitý pre správne fungovanie buniek 
ako takých a ich membrán; sietnice, srdca, pečene a pečeňových buniek či krvných doštičiek. Má taktiež 
vplyv na správnu imunitu a pôsobí aj ako antioxidant.

Synefrín je zlúčenina alkaloidu podobná efedrínu. Zužuje cievy a zvyšuje tlak krvi. Môže spôsobiť 
taktiež vysokú srdcovú frekvenciu, poruchy srdcovçho rytmu, fibriláciu srdca až jeho zástavu.
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L-karnitín je podobne ako taurín aminokyselina. Na rozdiel od kofeínu a taurínu však nepôsobí ako 
stimulant; doposiaľ nebolo zistenç zdravotnç riziko súvisiace s jeho príjmom v energetických nápojoch.

Inositol je cyklický alkohol, v minulosti bol radený medzi vitamíny B-komplexu. Vzniká redukciou 
cukru. Je biologicky aktívnou látkou, ktorá reguluje množstvo vápnika v bunkách. Podieľa sa na 
metabolizme tukov v krvi.

Vitamíny - energetickç nápoje obsahujú väčšinou vitamíny zo skupiny B, najmä vitamín B1 (tiamín) 
nevyhnutný pre bunkový metabolizmus a správne fungovanie svalov, vitamín B2 (riboflavín) dôležitý 
pre metabolizmus cukrov tukov a bielkovín, vitamín B 6 (pyridoxín)významný pre metabolizmus 
aminokyselín a vitamín B12 dôležitý pre správnu krvotvorbu.

Cukry (sacharidy) - sú prirodzene v tele, nachádzajú sa aj v potravinách a nápojoch. Telo sacharidy 
potrebuje pre správne fungovanie, problçmom môže byť ich nadmerný príjem. 

Obsah jednotlivých zložiek v energetických nápojoch má stanovenç limity. Dávka, ktorá by nemala 
spôsobiť žiadne zdravotnç ťažkosti sa odvíja od množstva kofeínu v nápoji. Príjem kofeínu by nemal 
presiahnuť 100mg/deň u mladistvých a dospelých, u detí je to 2,5mg/kg/deň. Deti by preto energetickç 
nápoje nemali piť vôbec.

Podľa výskumov National Poison Data System preukázateľný nárast konzumácie energetických 
nápojov vyvoláva znepokojenie vzhľadom na pôsobenie energetických nápojov na kardiovaskulárny a 
centrálny nervový systçm (6). Pôsobenie energetických nápojov na frekvenciu srdcovej činnosti a 
hodnoty krvnçho tlaku bolo podľa niektorých výskumov preukázateľne významnç, zatiaľ čo inç štúdie 
preukázali iba malý respektíve takmer žiaden vplyv (7). Podľa Schaffera (6) niektorç štúdie poukazujú 
aj na spolupôsobenie kofeínu a ďalších podporných látok obsiahnutých v týchto nápojoch: napríklad 
taurín môže znižovať potenciálny účinok kofeínu na kardiovaskulárny systçm, podľa iných štúdií však 
nemusí byť pôsobenie kofeínovo-taurínových nápojov na kardiovaskulárny systçm konštantnç. 

Cieľom realizovançho experimentu bolo zistiť na vzorke zdravých mladých dospelých, aký je vplyv 
požitia energetickçho nápoja na tlak krvi a srdcovú frekvenciu a v akom časovom odstupe po požití sa 
prípadnç zmeny prejavia.

Materiál a metódy

Merania sa zúčastnilo desať dobrovoľníkov vo vekovom rozmedzí od devätnásť do dvadsaťjeden rokov, 
z toho traja chlapci a sedem dievčat. Všetci probandi boli subjektívne  zdraví, netrpeli žiadnym 
kardiovaskulárnym ochorením, neužívali žiadne lieky. Stručný popis probandov je zhrnutý v tabuľke 1.

Meranie sa uskutočnilo v študentskom laboratóriu Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky 
a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenskçho v Bratislave, kde bolo zúčastneným 
vytvorenç relatívne pokojnç prostredie, bez významných rušivých vplyvov. 

Meranie prebiehalo 23. 11. 2018 v popoludňajších hodinách približne od 13:30 do 16:45. Tlak krvi bol 
meraný v sede na brachiálnej artçrii oscilometrickou metódou, pomocou tlakomera značky Omron 
vybavençho systçmom Intelli sense a kontrolou správneho nasadenia manžety (absolútna chyba 
merania 3 mmHg). Táto metóda bola zvolená kvôli jednoduchosti obsluhovania tohto typu tlakomera. 
To umožnilo, aby si po úvodnej inštruktáži probandi merali tlak krvi sami a výsledky neboli 
ovplyvňovanç zásahom experimentátora. Probandi si zistenç hodnoty zapisovali do pripravených 
tabuliek – záznamových hárkov. U jednçho z účastníkov boli zaznamenanç len hodnoty tlaku krvi, nie 
však hodnoty srdcovej frekvencie.
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Tab. 1. Stručná charakteristika probandov.

Kód probanda
Vek
[r]

Pohlavie
Čas od poslednçho 
príjmu jedla [hod]

Konzumácia 
energetických resp. 
kofeínových nápojov

1. 20 žena viac ako 3 Nikdy

2. 21 žena viac ako 3 Nikdy

3. 19 muž 1 Zriedka
4. 20 žena 2 Zriedka
5. 20 žena 2 Nikdy
6. 21 muž 1 Často

7. 20 žena 1 Nikdy
8. 19 muž 1 Zriedka
9. 20 žena 1 Nikdy

10. 19 žena
0 (príjem tesne pred 
meraním)

Nikdy

Referenčnç hodnoty tlaku krvi a srdcovej frekvencie boli určenç ako aritmetický priemer z troch meraní 
pred požitím energetickçho nápoja. Po vypití celçho obsahu plechovky energetickçho nápoja boli tlak 
krvi a srdcová frekvencia meranç v 10-minútových intervaloch v priebehu dvoch hodín, teda počas 
stodvadsiatich minút. 

Všetci probandi požili rovnaký druh energetickçho nápoja v objeme 250 ml so zložením: taurín (0,4%), 
kofeín (32 mg/100ml), inozitol (0,02%), vitamíny (niacín, kyselina pantotenová, vitamín B6, vitamín 
B12),pitná voda, cukor (10,8g, /100 ml), regulátor kyslosti (kyselina citrónová, citrany sodnç, oxid 
uhličitý, farbivo (brilantná modrá). Množstvo prijatçho kofeínu bolo 80 mg, čím nebola prekročená 
predpísaná norma. 

Počas merania probandi neprijímali žiadne inç tekutiny ani jedlo, vyhýbali sa fyzickej aktivite, čas 
medzi meraniami trávili čítaním alebo pozeraním filmu.

Pre každçho probanda bola spracovaná tabuľka zaznamenávajúca rozdiel tlaku krvi a srdcovej 
frekvencie od referenčných hodnôt v závislosti od času, ktorý uplynul od požitia energetickçho nápoja. 
Zistenç hodnoty tlaku a srdcovej frekvencie boli graficky spracovanç najprv pre každçho účastníka 
samostatne. Následne boli probandi zoskupení podľa frekvencie prijímania kofeínových 
a energetických nápojov a priemernç hodnoty týchto skupín navzájom porovnanç. 

Získanç hodnoty systolickçho a diastolickçho tlaku krvi a srdcovej frekvencie tlaku boli aj štatisticky 
spracovanç. Na overenie normálneho rozdelenia hodnôt bol použitý Kolmogorovov-Smirnovov test. 
Časovç zmeny sledovaných veličín boli vyhodnotenç jednofaktorovou analýzou ANOVA.

Výsledky

Nameranç hodnoty systolickçho a diastolickçho tlaku vykazovali u probandov individuálne hodnoty 
a kolísali. Maximálne hodnoty tlaku krvi dosiahli jednotlivý probandi v rôznych časoch po požití 
energetickçho nápoja. Dokonca ani hodnoty systolickçho a diastolickçho tlaku u jednotlivcov meranç v 
tom istom čase nemali v jednotlivých časových intervaloch rovnakú tendenciu stúpania, resp. klesania 
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- napr. u probanda č.2 dosiahol v čase 110 minút po požití energetickçho nápoja systolický tlak 
najvyššiu hodnotu a zároveň diastolický tlak najnižšiu hodnotu. 

Z porovnania zmien tlaku krvi u jednotlivých probandov možno zhrnúť, že systolický tlak nadobudol 
maximálne hodnoty v intervale 50 až 110 minút po požití energetickçho nápoja, (priemer 85 min, modus 
80 min). Diastolický tlak nadobudol maximálne hodnoty v intervale 40 až 110 minút po požití 
energetickçho nápoja (priemer 82 min, modus 90 min). 

Graf 1: Priemernç hodnoty systolickçho a diastolickçho tlaku krvi v závislosti od času, ktorý uplynul 
od požitia energetickçho nápoja – porovnanie podskupín účastníkov, ktorí nikdy nekonzumujú 
kofeínovç nápoje, a ktorí ich konzumujú zriedka.

Srdcová frekvencia u piatich účastníkov po požití energetickçho nápoja klesala, u štyroch bola kolísavá. 
Srdcová frekvencia nadobudla u jednotlivých probandov minimálne hodnoty v intervale 40 až 100 
minút po požití energetickçho nápoja (priemer 8 min, modus 80 min).

U dobrovoľníka, ktorý uviedol, že konzumuje kofeínovç nápoje denne, bolo zaznamenanç najväčšie 
variačnç rozpätie nameraných hodnôt systolickçho aj diastolickçho tlaku krvi, ako aj srdcovej 
frekvencie.

Graf 1 zobrazuje priemernç hodnoty systolickçho a diastolickçho tlaku v závislosti od času, ktorý 
uplynul od požitia energetickçho nápoja pre dve podskupiny: účastníkov, ktorí kofeínovç nápoje 
nekonzumujú vôbec (6 probandov) a tých, ktorí konzumujú kofeínovç nápoje zriedkavo (menej ako raz 
denne, 3 probandi). Zistenç priemernç hodnoty systolickçho tlaku krvi boli v skupine zriedkavých 
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užívateľov kofeínových nápojov vyššie, vzhľadom na malç počty účastníkov merania však nie je možnç 
toto zistenie zovšeobecniť.

Obr. 2 Graf znázorňujúci priemernç hodnoty srdcovej frekvencie v závislosti od času, ktorý uplynul od 
požitia energetickçho nápoja – porovnanie podskupín účastníkov, ktorí nikdy nekonzumujú kofeínovç 
nápoje a tých, ktorí ich konzumujú zriedka.

V grafe 2 sa prejavil začiatočný nárast srdcovej frekvencie 1 účastníka, ktorý konzumuje kofeínovç 
nápoje zriedkavo 10 minút po požití energetickçho nápoja a 2 účastníkov, ktorí nikdy nekonzumujú 
kofeínovç nápoje 20 minút po požití energetickçho nápoja. Po tomto čase síce priemernç hodnoty 
srdcovej frekvencie u oboch podskupín účastníkov kolísali, boli však nižšie ako referenčnç hodnoty 
srdcovej frekvencie pred požitím energetickçho nápoja. Minimálne priemernç hodnoty srdcovej 
frekvencie boli zaznamenanç 80 minút po požití energetickçho nápoja. 

Štatistická analýza dát ukázala, že zaznamenanç zmeny tlaku krvi ani srdcovej frekvencie po požití 
energetickçho nápoja nie sú štatisticky významnç (p > 0,5).
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Diskusia

Výsledky štúdií vplyvu energetických nápojov na kardiovaskulárny systçm nie sú jednoznačnç. 
Napríklad vo výskume (8), ktorçho sa zúčastnilo 25 mladých zdravých jedincov, bol pozorovaný nárast 
systolickçho aj diastolickçho tlaku po požití energetickçho nápoja a pokles srdcovej frekvencie. Tieto 
zmeny boli v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá pila vodu, štatisticky významný. V inej štúdii (7) 
realizovanej na vzorke 44 mladých dospelých neboli zaznamenanç štatisticky významnç zmeny 
systolickçho ani diastolickçho tlaku po požití energetickçho nápoja, zistil sa však štatisticky významný 
pokles srdcovej frekvencie (merania prebehli v čase 30, 120 a 240 minút po konzumácii energetickçho 
nápoja). 

Výsledky nášho merania nepreukázali štatisticky významný 

vplyv požitia 250 ml energetickçho nápoja na hodnoty tlaku krvi ani na hodnoty srdcovej frekvencie.

Výpovedná hodnota výsledkov je limitovaná malým počtom účastníkov výskumu, čo znemožňuje 
porovnávať podskupiny s rovnakými vstupnými podmienkami experimentu (napr. čas poslednçho 
príjmu tekutín a jedla pred začiatkom experimentu). Nakoľko si jednotliví probandi merali tlak krvi 
samostatne, mohlo dôjsť k odchýlkam od pravidiel merania (rozprávanie sa v prestávkach medzi 
meraniami, sedenie s prekríženými dolnými končatinami, učenie sa). 

Pre získanie relevantných výsledkov by bolo vhodnç meranie vykonať na väčšej vzorke pri dodržaní 
špecifických vstupných podmienok a prísnejšej kontrole podmienok merania. Keďže účinok kofeínu na 
kardiovaskulárny systçm môže mať aj dlhšie trvanie, bolo by vhodnç časový interval merania predĺžiť 
až do 4 hodín po požití energetickçho nápoja.

Referencie

1. Jeligová H, Kožíšek F: Pitný režim: proč, kolik a co vlastně pít? Interní Med. 2010; 
12 (7 a 8): 388-389

2. TASR: Spotreba energetických nápojov vzrástla: Koľko vypije priemerný Slovák? 
[online]. 2.7.2017 [cit. 2019-02-/27] dostupnç z 
https://www.cas.sk/clanok/567757/spotreba-energetickych-napojov-vzrastla-
kolko-litrov-vypije-priemerny-slovak/ 

3. Dobiáš V: Nedostatky v pitnom režime – kazuistiky. Via pract. 2009, 6(5):2017-220
4. Ďaďan D: Energetickç nápoje a psychoaktívne látky. Alkoholizmus a drogovç

závislosti 2014. Supl. 1
5. Sýkorová L: Energetickç nápoje a ich vplyv na zdravie. Ktorý z nich je najlepší? 

[online]. SITA, [cit. 2018- 11-24]. Dostupnç z: 
https://zdravoteka.sk/magazin/energeticke-napoje-a-ich-vplyv-na-zdravie-ktory-z-
nich-je-najlepsi/

6. Schaffer SW, Shimada K, Jong CJ, Ito T, Azuma J, Takahashi K: Effect of taurine 
and potential interactions with caffeine on cardiovascular function. Amino Acids 
2017, 46 (5): 1147-1157

7. Hajsadeghi S, Mohammadpour F, Manteghi MJ, Kordeshakeri K, Tokazebani M, 
Rahmani E, Hassanzadeh M: Effects of energy drinks on blood pressure, heart rate, 
and electrocardiographic parameters: An experimental study on health young adults. 
Anatol J Cardiol. 2016; 16 (2): 94-99

8. Grasser EK, Yepuri G, Dulloo AG, Montani JP: Cardio- and cerebrovascular 
responses to the energy drink Red Bull in young adults: a randomized cross-over 
study. Eur J Nutr. 2014; 53: 1561-1571

https://www.cas.sk/clanok/567757/spotreba-energetickych-napojov-vzrastla-
https://zdravoteka.sk/magazin/energeticke-napoje-a-ich-vplyv-na-zdravie-ktory-z-


| 29

3. Vplyv trojmesačného aeróbne-silového tréningu na pokles nočného tlaku u 
seniorov

Dominika Kvašňovská
(všeobecnç lekárstvo, 6. ročník)

Školiteľ: doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.1,2

1Ústav patologickej fyziológie LFUK, 
2Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Úvod

Krvný tlak v priebehu 24 hodín nie je stály, ale mení sa vplyvom cirkadiánnych neuroendokrinných 
mechanizmov. Už v roku 1988 O´Brien popísal cirkadiánny rytmus tlaku krvi (TK), s typickým 
poklesom počas noci, ktorý pomenoval dipping (pokles nočnçho tlaku krvi). Zároveň popísal, že 
existujú jedinci (non-dipperi), u ktorých je pokles nočnçho TK minimálny, resp. žiadny. Vymiznutie 
diurnálnej variácie tlaku krvi býva prítomnç u ľudí s vyššou incidenciou kardiovaskulárnych ochorení, 
a je prediktorom kardiovaskulárneho rizika. Na základe tohto zistenia rozdelil O’Brien pacientov na 
dve skupiny, non-dipperov a dipperov (1). Dippermi sa označujú jedinci, u ktorých je nočný pokles TK 
10% a viac v porovnaní s dennými hodnotami. Jedinci, u ktorých je nočný pokles nižší než 10%, sú 
považovaní za non-dipperov (2). 

Pravidelnç cvičenie môže byť významnou súčasťou v prevencii a liečbe hypertenzie. Európska 
hypertenziologická spoločnosť / Európska kardiologická spoločnosť(„European Society of 
Hypertension / European Society of Cardiology“) vo svojich odporúčaniach uvádza, že pravidelná 
fyzická aktivita môže byť spojená s 20% poklesom mortality. Aeróbny vytrvalostný trçning významne 
znižuje hodnoty systolickçho aj diastolickçho tlaku krvi. Pacientom s hypertenziou by malo byť preto 
odporúčanç vykonávať minimálne 30 minút stredne intenzívnej dynamickej aeróbnej aktivity ako 
napríklad plávanie, rýchla chôdza alebo beh, a to 5-7 dní v týždni (3). 

Cieľom našej práce bolo skúmať vplyv intervencie v podobe trojmesačnçho aeróbne-silovçho trçningu 
na nočný pokles tlaku krvi u dipperov a non-dipperov.

Materiál a metódy

Študovaná vzorka dobrovoľníkov predstavuje populácie dvoch  intervenčných štúdií s cvičením, ktorç 
boli realizovanç v Biomedicínskom centre SAV v Bratislave. Všetci dobrovoľníci boli informovaní 
o cieľoch a protokole štúdie, a podpísali informovaný súhlas. Protokol štúdie bol schválený príslušnými 
etickými komisiami. 

Na zhodnotenie tlaku krvi bolo použitç ambulantné monitorovanie krvného tlaku pomocou TK 
Holtera (Schiller BR-102plus, Švajčiarsko). TK Holter zaznamenával tlak krvi v 15 minútových 
intervaloch počas bdenia a v 30 minútových intervaloch počas spánku, a to počas 24-hodín. Meranie sa 
realizovalo pred a po ukončení 3-mesačnej trçningovej intervencie. Výslednç hodnoty boli 
zaznamenanç v podobe jednotlivých parametrov tlaku krvi (denný systolický tlak krvi, denný 
diastolický tlak krvi, nočný systolický tlak krvi, nočný diastolický tlak krvi, 24-hodinový tlak krvi, 
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denný pulz, nočný pulz, 24-hodinový pulz, nočný pokles TK systola, nočný pokles TK diastola, ranný 
vzostup TK – „morning surge“). Dobrovoľníkov sme rozdelili samostatne pre systolický a diastolický 
TK na dve skupiny: (i) dipperi - jedinci, ktorí vykazovali nočný pokles tlaku ≥ 10%; (ii) non-dipperi -
jedinci, u ktorých bol nočný pokles TK < 10%.  Podľa údajov nameraných pomocou TK Holtera sme 
populáciu rozdelili na 12 dipperov a 21 non-dipperov pre nočný systolický TK a 21 dipperov a 15 non-
dipperov pre nočný diastolický TK.

Intervencia spočívala v trojmesačnom kombinovanom aeróbne-silovom trçningu so strednou 
intenzitou (50-60% VO2max a 1RM, jedno opakovacie maximum), s frekvenciou 3x1h týždenne, s 
postupne sa zvyšujúcou záťažou, ktorá  zodpovedala narastajúcej fyzickej výkonnosti dobrovoľníkov. 
Trçning bol individualizovaný podľa zdravotnçho stavu a fyzickej výkonnosti pacientov, a realizoval 
sa pod dohľadom skúsençho trçnera. Zdravotný stav dobrovoľníkov a ich kapacitu absolvovať trçning 
pred zaradením do štúdie posúdil kardiológ.

Štatistická analýza

Štatistická analýza bola realizovaná prostredníctvom SAS JMP Statistics Software (USA) a GraphPad. 
Dáta boli testovanç na normálnu distribúciu. Párový t-test bol použitý na hodnotenie rozdielov pred a 
po trçningu u toho istçho jedinca. Nepárový t-test bol použitý na hodnotenie rozdielov medzi skupinami 
dobrovoľníkov. Na hodnotenie rozdielov viac ako dvoch skupín bola použitá ANOVA. Výsledky boli 
prezentovanç ako priemer±SD. Korelácie boli použitç na stanovenie vzťahov medzi jednotlivými 
parametrami. Štatistická signifikancia bola hodnotená ako p< 0,05; a pre trend, p≤ 0,09.

Výsledky

Štúdiu absolvovalo 33 dobrovoľníkov (13 mužov a 20 žien) vo veku od 50 do 80 rokov (priemerný vek 
probandov 65,92 roka). Pred intervenciou bol 24-hodinový systolický TK 127,22±10,52 mmHg a 24-
hodinový diastolický TK 79,28±7,69 mmHg. Po absolvovaní 3-mesačnçho trçningovçho programu bol 
24-hodinový systolický TK 130,47±12,15 mmHg a 24-hodinový diastolický TK 80,89±8,66 mmHg. 
Hodnoty TK nameranç pred a po trçningu neboli signifikantne odlišnç (p= 0,22). 

Graf 1.: Účinok trojmesačnçho aeróbne-silovçho trçningu na nočný pokles systolickçho tlaku krvi 
(dipping) u dipperov a non-dipperov; *p<0,05
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Po absolvovaní 3-mesačnçho trçningu sme zistili signifikantnç zlepšenie dippingu u non-dipperov pre 
systolický krvný tlak (p=0,01; Graf 1.). V porovnaní s dippermi bol u non-dipperov pokles nočnçho 
tlaku indukovaný cvičením výraznejší, a to pre systolický aj diastolický TK  (Graf 2., Graf 3.). 

Graf 2.: Trojmesačným aeróbne-silovým trçningom navodená zmena nočnçho poklesu diastolickçho 
tlaku krvi (dippingu) u dipperov a non dipperov; p=0,01

Graf 3.: Zmena nočnçho poklesu (dippingu) pre systolický krvný tlak indukovaná cvičením u dipperov 
a non dipperov; p= 0,008
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Diskusia

Dipping je významným prognostickým indikátorom kardiovaskulárnej morbidity a mortality  nielen u 
hypertenzných jedincov, ale aj u jedincov s normálnym krvným tlakom (4,5). Po trojmesačnej aeróbne-
silovej trçningovej intervencii sme pozorovali  signifikantnç zlepšenie nočnçho poklesu systolickçho 
krvnçho tlaku u non-dipperov (p=0,01). 

Viacerç štúdie sa zaoberali účinkami cvičenia na nočný pokles krvnçho tlaku u dipperov a non-dipperov 
s rôznymi výsledkami. V randomizovanej štúdii, v ktorej 32 participantov vykonávalo 3-krát týždenne 
po dobu šestnástich týždňov aeróbnu fyzickú aktivitu, pozorovali autori zlepšenie nočnçho poklesu 
diastolickçho tlaku krvi, s podobným trendom pre systolický tlak krv. Cvičenie pozostávalo z 10 
minútovej rozcvičky, po ktorej nasledovalo 35 minút rýchlej chôdze alebo behu s intenzitou 50% - 70% 
maximálnej srdcovej frekvencie (6). 

Niektorç štúdie sa zamerali na štúdium účinkov pravidelnçho trçningu na pokles TK špecificky u 
dipperov a non-dipperov. V rámci jednej z týchto štúdií participanti (20 dipperov a 12 non-dipperov) 
cvičili na bicyklovom trenažçri hodinu, 3-krát týždenne, po dobu troch mesiacov, s intenzitou 40-60% 
maximálnej aeróbnej  kapacity. Po trçningu dipperi vykazovali signifikantnç zníženie dennçho 
systolickçho a diastolickçho tlaku krvi, kým non-dipperi nevykazovali žiadnu zmenu, či už v dennom 
alebo nočnom krvnom tlaku (7).

Naopak v štúdii, kde dipperi a non-dipperi podstúpili intervenciu v podobe päťdesiatich minút  na 
bežiacom páse s intenzitou 50% VO2max, sa pozorovalo signifikantnç zníženie tlaku krvi u dipperov aj 
u non-dipperov. U non-dipperov sa pritom významne znížil denný, nočný aj 24-hodinový tlaku krvi (8). 

Otázkou zostáva, akými mechanizmami cvičenie ovplyvňuje nočný pokles krvnçho tlaku a prečo sú 
výsledky rôznych štúdií tak heterogçnne. 

Jedným z faktorov, ktorç môžu ovplyvniť dipping, je spánok. Dĺžka a kvalita spánku má vzťah k 
magnitúde nočnçho poklesu tlaku krvi ako aj k funkcii endotelu. Endotelová dysfunkcia sa spája s 
nočnou hypertenziou a s insomniou, pričom pravidelnç cvičenie je naopak asociovanç so zlepšením 
vazodilatačnej odpovede endotelu, ako aj so zlepšením kvality spánku. Zistili sme, že efektivita spánku, 
dĺžka trvania a počet aktívnych periód počas spánku sa v našej štúdii vplyvom 3 mesačnej intervencie 
významne nemenili (neprezentovanç dáta). Nedá sa však vylúčiť, že zlepšenie dippingu súvisí so 
zlepšením endoteliálnej funkcie. 

Rozdielne výsledky rôznych trçningových intervencií môžu súvisieť s charakteristikami populácie 
a/alebo so špecifikami trçningových intervencií (frekvencia, intenzita, typ trçningu, adherencia 
k trçningovej intervencii). Každá z uvedených štúdií mala odlišný dizajn, využívala inú dávku, intenzitu 
a typ cvičenia. Ani v jednej z predchádzajúcich štúdií nebola použitá kombinácia aeróbneho a silovçho 
cvičenia, čo spolu s vyššie uvedenými rozdielmi mohlo viesť k odlišným výsledkom. 

Ako bolo uvedenç vyššie, regulácia krvnçho tlaku podlieha cirkadiánnym rytmom, či však cvičenie 
ovplyvňuje nočný krvný tlak a teda aj nočný pokles TK ovplyvnením cirkadiánnych rytmov zatiaľ nie 
je celkom objasnenç.  Niektorç štúdie sa zameriavali na  efektivitu cvičenia v závislosti od dennej doby, 
počas ktorej človek cvičí. Ak cvičili non-dipperi medzi šiestou až ôsmou hodinou ráno, cvičenie bolo 
menej efektívne z hľadiska nočnçho poklesu systolickçho tlaku krvi ako keď cvičili medzi piatou a 
siedmou hodinou večer. V porovnaní s kontrolou dosiahli non-dipperi cvičiaci večer výraznejší pokles 
nočnçho systolickçho tlaku ako dipperi cvičiaci ráno, a 40% z nich sa stalo dippermi (8). V našej štúdii 
sa trçningy realizovali jednak okolo obeda, v čase medzi 11,00 – 13,00 hod, alebo poobede – podvečer, 
v čase medzi 15,00 – 17,00 hod. Môžeme teda špekulovať o pozitívnom vplyve trçningov 
v poobedňajších hodinách, čo mohlo prispieť k poklesu dippingu. 

Trojmesačná aeróbne-silová trçningová intervencia má potenciál zlepšiť špecifickç parametre krvnçho 
tlaku (dipping / nočný pokles krvnçho tlaku) u staršej populácie non-dipperov. Naše výsledky 
podporujú využitie pravidelnçho cvičenia v prevencii a liečbe hypertenzie, s možnosťou redukcie 
kardiovaskulárneho rizika, morbidity a mortality.
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Úvod

Epifýza je neuroendokrinná žľaza kónickçho tvaru tvoriaca epithalamus, najväčšiu časť diencephala. 
Umiestnená je medzi telami thalamu, pripevnená na comissura habenularum. Jej povrch pokrýva jemná 
pia mater, ktorá rozdeľuje parenchým žľazy na nepravç lalôčiky. Hlavnou funkciou, ktorú epifýza 
zastáva je produkcia a sekrçcia melatonínu, ktorý riadi a reguluje cirkadiánny rytmus (1). Sekrçcia 
melatonínu je stimulovaná tmou a inhibovaná svetlom. Epifýza dostáva informácie o  striedaní dňa a 
noci z retiny prostredníctvom tractus retino-hypothalamicus (2 ). Vzhľadom ku svojej veľkosti je to 
veľmi dobre prekrvená časť, bohato vaskularizovaná, pričom jej cievne zásobenie možno porovnávať 
s obličkou. 

Parenchým epifýzy tvoria dva typy buniek- pinealocyty a gliovç bunky, menovite mikroglie a astrocyty, 
ktorç zastávajú podpornú funkciu (3). Pinealocyty sa vyvinuli z primitívneho fotodetektora a ich 
primárna úloha je produkcia a sekrçcia melatonínu do okolia krvných kapilár, kde sú koncentrovanç do 
zhlukov (4). Vyskytujú sa dva typy, pinealocyty typu 1 a typu 2.

Pre epifýzu je charakteristický kalcifikačný proces vápenatých konkrementov a kryštálov 
hydroxyapatitu v jej parenchýme, ktorý nastupuje po 25-30 roku života jedinca (5). 

Cieľom našej práce je dokázať súvislosť medzi výskytom vápenatých kryštálov a koncentráciou 
melatonínu v epifýze potkanov. 

Materiál a metódy

Vzorky epifýz boli odoberanç z 33 týždňov starých samcov potkana druhu Wistar. Prvú skupinu tvorili 
vzorky, ktorá podstúpila 12 hod. hypoxiu v 20. týždni prenatálneho vývoja v atmosfçre zloženej z 
10.5% O2 a 89.5% N2. Druhá skupina bola kontrolná skupina. Odbery boli realizovanç pri červenom 
svetle v období medzi 3.00 a 5.00 ráno v júni. Potkany boli anestezovanç izofluránom a následne 
dekapitovanç. Krv bola odoberaná do heparinizovaných skúmaviek na stanovenie hladiny melatonínu. 
24 vzoriek epifýz sme odobrali do Epp so 4% formaldehydom a 5 vzoriek epifýz sme rozdelili na 
polovicu, z ktorých polovica bola v glutaraldehyde  určená na elektrónovú mikroskopiu. Rozmery 
vzoriek boli  2 x 2 mm2. Všetky postupy boli vykonanç v súlade s Helsinskou deklaráciou.

Po fixácii boli vzorky dehydratovanç vo vzostupnom rade alkoholu, vyčistenç xylçnom a vloženç do 
parafínovçho vosku. Rotačným mikrotómom s hrúbkou 5 μm boli narezanç koronálne rezy, upevnenç 
na silanizovanç podložnç sklá. Následne boli sklá ošetrenç astematoxylínandínom a Van Kossa podľa 
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štandardnçho protokolu. Vzorky na skúmanie SEM + EDX boli upevnenç na uhlíkovom bloku a pokrytç 
uhlíkovou vrstvou s hrúbkou 30 nm. Analýza SEM sa uskutočnila pomocou skenovacieho 
elektrónovçho mikroskopu EVO LS 15 (ZEISS) s urýchľujúcim napätím 10 kV. Súbežná EDX analýza 
línie bola vykonaná pomocou EDET Element Silicon Drift Detector (EDAX). Časovç obdobie zberu 
spektra bolo 200 s s rozsahom energie od 0,160 do 10 keV.

Výsledky

Na perifçrii kalcifikovaných častíc sa vyskytujú soli Ca2+, najčastejšie CaCO3 s charakteristickým tmavo 
fialovým zafarbením. V parenchýme epifýzy sme potvrdili výskyt dvoch typov pinealocytov. 
Pineaocyty typu 1 sú svetlejšie so svetlejším jadrom, eozinofilnç a pinealocyty typu 2 vykazujú 
bazofilnejšiu charakteristiku s výraznejším jadrom. Podpornç gliovç bunky sa nachádzajú v okolí 
pinealocytov. Medzi gliovými bunkami sa vyskytujú vnorenç oválne útvary, ktorç majú okrúhly, 
kónický tvar pripomínajúci vakuoly, vezikuly alebo lipoidnç kvapôčky. Predpokladom je výraznç 
ohraničenie od okolia cez membránu. Vo väčšine pozorovaných štruktúr boli prítomnç neznáme častice 
drobných rozmerov uloženç po okrajových líniách týchto objektov.

Obr. č. 1 : Epifýza potkana, hnedo zafarbenç častice ukazujú prítomnosť vápenatých kryštálov 
rozličnçho tvaru a veľkosti  aj v parenchýme aj po okrajoch epifýzy. Farbenie von Kossa. Mierka 50 
µm.

Vápenatç kalcifikovanç konkrementy boli lokalizovanç v rôznych oblastiach epifýzy. Ich výskyt nie je 
viazaný len na okolie kapilár alebo perifçrne oblasti. Veľkosťou majú od 6-10 µm, sporadicky do 60 
µm (obr. 1). Vo viacerých vzorkách boli kalcifikovanç častice lokalizovanç po okrajoch histologickej 
vzorky. Tento jav nastal pravdepodobne počas rezania vzoriek rotačným mikrotómom, kvôli ich väčšej 
tvrdosti, kedy boli následne vytrhnutç zo svojho pôvodnçho miesta vzniku. Vo viacerých vzorkách boli 
tieto pôvodnç lokácie dobre pozorovateľnç a tiež súhlasili s rozmermi vytrhnutých konkrementov. 
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Vzorky sme analyzovali pod svetelným mikroskopom a na základe výskytu vápenatých konkrementov 
boli rozdelenç do 3 skupín s najnižším, stredným a najvyšším výskytom. Najvyšší výskyt vápenatých 
častíc sa nachádzal v skupine po 12 hod. hypoxii. 

Výsledky z elektrónovej mikroskopie potvrdili prítomnosť častíc bohatých na Ca2+ s rozmermi od 6µm, 
ktorç sa najčastejšie vyskytovali v dvoch formách nepravidelnçho tvaru (obr. 2). 

Obr.č. 2 : Epifýza potkana, prítomnç vápenatç kryštálovç objekty nepravidelnçho tvaru a veľkosti 
(šípky).

Vyššie nameranç koncentrácie melatonínu nekorelovali s vyšším výskytom vápenatých kryštálov vo 
vzorkách. Vo vzorkách s najnižším výskytom vápenatých kryštálov boli koncentrácie melatonínu  
vyššie ako vo vzorkách s vyššou koncentráciou Ca2+ (Tab. č. 1).

Tab.č.1 : Vzťah koncentrácií melatonínu ku výskytu vápenatých kryštálov vo vzorkách potkaních 
epifýz.

4% formaldehyd, číslo 
vzorky

Potkan Melatonín pg/ml Výskyt Ca

1. M5 59,59 High Ca
2. C2 113,14 Low Ca

3. Z4 107,78 Low Ca
4. C3 121,69 High Ca
5. R10 52,45 High Ca
6. R02 56,54 Mean Ca
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Diskusia

Parenchým epifýzy je zložený z dvoch typov buniek, z pinealocytov a gliových buniek, medzi ktorç 
patria mikrogie a astrocyty. Pinealocyty s tmavšou cytoplazmou  a jadrom sú označovanç ako typ 1  a 
so svetlejšou cytoplazmou a svetlým jadrom typ 2 (7). 

Akumulácie vápnika spojenç s fosforom sú lokalizovanç v pinealocytoch  typu 2 v ich mitochondriách, 
vo vakuolách a lipidových kvapôčkach, čo dokazuje aj práca Humbleta a Pçveta z roku 1995 (6). Práve 
tieto časti majú účasť na procese kalcifikácie, ktorá je spojená s vekom jedinca. Mineralizačnç ohniská 
sa často spájajú s inými bunkovými úlomkami a tiež sa zväčšujú prostredníctvom  iných materiálov 
parenchýmu epifýzy. Taktiež pozorovali dva typy vápenatých konkrementov, jeden typ amorfný 
nepravidelnçho tvaru a rozmerov a druhý typ ihlovitých kryštálov (6). Proces mineralizácie predstavuje 
fenomçn súvisiaci s vekom, so starnutím a taktiež s degeneráciou pinealocytov (6). Nastupuje po 25-30 
roku života jedinca u ľudí a svoje maximum dosahuje v staršom až geriatrickom veku (5). Kalcifikácia 
epifýzy bola však zistená aj u novorodencov alebo u detí. Výskyt viditeľných mineralizačných ohnísk 
sa zvyšuje s vekom, to znamená 2% pri veku 0-9 rokov, 32% pri veku 10-19 rokov, 53% pri veku 20-
29 rokov a 83% u vekových skupín nad 30 rokov (11). Domnievame sa, že proces kalcifikácie 
neoddeliteľne patrí u stavovcov ku starnutiu a spomalenie tohto procesu by dokázalo spomaliť starnutie 
na základe vyššie uvedených faktov. Predpokladá sa, že proces ukladania vápnika nastáva pri hypoxii, 
čo je v súlade s našimi pozorovaniami. Proces je sprostredkovaný mezenchymálnymi kmeňovými 
bunkami najmä pri hypoxii. Vysokç koncentrácie melatonínu podporujú tento proces kalcifikácie. 

Hlavnou funkciou pinealocytov je tvorba a sekrçcia melatonínu, ktorçho koncentrácie sa s vekom 
postupne znižujú (4). Našou analýzou koncentrácie melatonínu sme nepotvrdili priamu koreláciu s 
výskytom vápenatých kryštálov u 33 týždňov starých samcov potkanov druhu Wistar. Výsledky 
elektrónovej mikroskopie Cernuda (7) odhalili prítomnosť elektrón denzných buniek, ktorých 
ultraštruktúrne vlastnosti zodpovedajú melanozómom a premelanozómom. Premelanozómy boli tiež 
identifikovanç v pinealocytoch a takisto v  intersticiálnych gliových bunkách-mikrogliách a astrocytoch 
(7). Melanocyty stimulujúce hormóny sú známe svojou zodpovednosťou za disperziu melanozómu, tiež 
majú účinnosť v epifýze na melatonín a katecholamíny vo funkcii ovplyvňovania bledosti pokožky pri 
vazokonstrikcii a vazodilatácii (8).

Jednou z funkcii epifýzy je tiež úloha v tvorbe a recyklácii cerebrospinálneho moku. Rýchlosť, akou je 
krv touto žľazou filtrovaná sa dá prirovnať ku filtračnej schopnosti obličiek, čo je oveľa viac, ako je 
metabolická aktivita epifýzy (9). Existujú preto súvislosti medzi plexus choroideus, epifýzou a 
obličkou. Zdieľajú podobnç vaskulatúrne zastúpenie s bohatou sieťou kapilár. Tieto podobnosti v 
štruktúre a funkcii môžu vysvetľovať pomerne vysokú rýchlosť kalcifikácie (10). 

Veľa autorov popisuje v elektrónovom mikroskope štruktúry podobnç vakuolám, lipidovým 
kvapôčkam, husto nahromadenç vezikuly, vakuoly obsahujúce vločkovitý materiál zahrňujúci proces 
vylučovania (3,4,12). Tieto štruktúry boli pozorovanç aj nami vo svetelnom mikroskope a elektrónovom 
mikroskope.

Kolísanie počtu lipidových kvapôčok v rôznych experimentálnych  podmienkach (12) podporuje teóriu, 
že sú dôležitç v metabolizme epifýzy, pravdepodobne v sekrçčnych a syntetických procesoch 
pinealocytov. Avšak Karasek sa vo svojej štúdii ( 12) domnieva, že fluktuácia, kolísanie poštu lipidov 
epifyzárneho parenchýmu je indikátorom pinealocytárnej genetickej metabolickej aktivity namiesto 
sekrečnej aktivity. 

Welsh (13)  vo svojej práci ukázal, že práve vakuoly hrajú dôležitú úlohu vo formovaní častíc 
obsahujúcich vápnik. Predpokladal, že vápnik sa pri prepravovaní do vakuol vysype do nezrelçho 
zhnutnenia (13). Iní autori poznamenali, že vakuoly boli naplnenç bližšie nešpecifikovanými 
usadeninami (2,6). Domnievame sa, že tieto usadeniny zohrávajú významnú rolu pri formovaní 
kalcifikácie. Na porovnanie súvislostí , Al-Hussein (14) vo svojej práci uvádza okrem tmavých a 
bledých pinealocytov aj výskyt veľmi malçho bunkovçho typu, s tenkým a predĺženým bunkovým telom 
a jadrom a tiež vakuoly obsahujúce vločkovitý materiál. Autorka okrem iných skutočností uvádza aj 
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vysokú sekrečnú aktivitu týchto buniek. Jej zistenia boli porovnávanç s publikovanými údajmi o 
ľudských pinealocytoch a tiež zvieracích. Tmavç pinealocyty obsahujú v cytoplazme pigment, tvarovo 
sú viac variabilnejšie ako svetlý typ. Výskyt bledých pinealocytov produkujúcich melatonín prevyšuje 
tmavý typ pinealocytov, čo súhlasí aj s našimi zisteniami z pozorovania vo svetelnom mikroskope.

Vyššie uvedenými skutočnosťami a našimi výsledkami sme dospeli ku záveru, že aj keď nie je 
preukázaný priamy súvis medzi kalcifikáciou epifýzy a koncentráciami melatonínu u potkanov, teda 
nenarastá priamo úmerne, prítomnosť kalcifikovaných častíc v epifýze má význam pre sekrçciu 
melatonínu z dlhodobçho hľadiska. S vekom sa sekrçcia melatonínu znižuje, pravdepodobne kvôli 
postupnej degradácii pinealocytov, ktorí sú jeho primárni  tvorcovia. Postupná degradácia  má za 
následok oslabenie účinnosti cirkadiánneho rytmu a antioxidačnej ochrannej funkcie melatonínu, 
taktiež rýchlejší a jednoduchší rozvoj ochorení u ľudí vo vyššom veku a tvorbu kalcifikovaných 
konkrementov práve z častíc, ktorç obsahujú mitochondrie pinealocytov a vakuoly v ich okolí.

Veríme v budúci prínos v danej oblasti, nakoľko výskum epifýzy a kalcifikácie vápenatých častíc v nej 
a ich merateľných vplyvov ponúkajú širokospektrálne využitie vo vede, výskume a medicíne a tiež by 
znamenali významný míľnik v procese starnutia u ľudí. 

Túto prácu podporila Slovenská agentúra pre výskum a vývoj - projekt č. APVV-16-0039.
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Úvod

Bolesť na hrudníku patrí medzi najčastejšie dôvody vyhľadania zdravotnej starostlivosti.  Pri 
diferenciálnej diagnostike bolesti na hrudníku je našou prvou úlohou vylúčiť život ohrozujúce stavy. 
Medzi tie patrí aj akútny infarkt myokardu (AIM), ktorý radíme k akútnemu koronárnemu syndrómu. 
Diagnostika AIM sa v súčasnosti opiera o kombináciu  subjektívnych ťažkostí pacienta, jeho klinických 
príznakov, EKG zmien a biochemických výsledkov (1). Súčasnç markery poškodenia myokardu 
(troponín T a I, CK-MB) sú síce špecifickç, ale detegovať ich môžeme až niekoľko hodín po poškodení 
kardiomyocytov. Navyše, troponíny sa vylučujú obličkami, preto pri ich poškodení aj hladina tohto 
markeru bude zvýšená, t.j. falošne pozitívna a vyžadujúca sledovanie dynamiky kardiomarkerov (2). 
Najväčšiu nevýhodu súčasných biochemických markerov poškodenia myokardu predstavuje práve ich 
diagnostickç okno. Rozhodovanie podloženç týmito markermi môže mať za následok, že pre ich úvodnç 
nízke hodnoty pacienti, ktorí by vyžadovali ošetrenie na vyššom pracovisku, sa tam dostanú neskôr. 
Potreba opakovançho vyšetrenia hladín kardiomarkerov a zhodnotenie ich dynamiky vedie na druhej 
strane k predĺženiu pobytu pacientov na urgentných príjmoch. To má za následok personálnu, 
priestorovú, ale aj ekonomickú záťaž pre zdravotnícke zariadenia.  

DNA sa nachádza v bunkových jadrách alebo mitochondriách, sú však mechanizmy, ktorç vedú k jej 
uvoľneniu do krvnçho obehu. Túto DNA označujeme ako extracelulárnu DNA (ecDNA), ktorú podľa 
pôvodu môžeme ďalej deliť na nukleárnu (ncDNA) a mitochondriálnu (mtDNA). DNA sa môže dostať 
do krvnçho obehu pri apoptóze alebo nekróze buniek, ale aj pri zápalovom procese – NETóze 
neutrofilov, kedy bunky imunitnçho systçmu aktívne vylučujú DNA (3). Rôzne formy ecDNA sa 
v krvnej plazme zvyšujú pri rôznych ochoreniach, preto predpokladáme, že to nie je inak ani pri infarkte 
myokardu, kedy dochádza k nekróze kardiomyocytov.

Pri infarkte myokardu, pri ischçmii kardiomyocytov a najmä po reperfúzii dochádza k tvorbe 
reaktívnych kyslíkových radikálov (ROS – z angl. reactive oxygen species), ktorç priamo poškodzujú 
kardiomyocyty a predstavujú oxidačný stres pre myokard (tzv. reperfúzne poškodenie) (4). ROS hrajú 
úlohu nielen v nekróze spomínaných buniek, ale zapájaním sa do vnútorných signalizačných dráh 
ovplyvňujú aj apoptózu a zápalový proces.

Cieľom tejto práce bolo nájsť novç markery infarktu myokardu za účelom ich využitia v skorej 
diagnostike AKS. V našej práci sme preto sledovali ecDNA, ncDNA, mtDNA, DNázovú aktivitu a 
markery oxidačnçho stresu na modeli infarktu myokardu u potkanov.
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Materiál a metódy

Tridsať osem potkanov (24 samcov a 14 samíc kmeňa Wistar), s hmotnosťou 300-800 g sme uviedli do 
anestçzie zmesou ketamínu (100mg/ml) so xylazínom (20mg/ml) v pomere 3:1 v dávke 0,15 mg/g 
ketamínu. Po vymiznutí reflexov a potvrdení správnej hĺbky anestçzie sme zabezpečili dýchacie cesty 
tracheostómiou – urobili sme krátky 1 cm vertikálny rez nad oblasťou trachey a postupnou tupou 
preparáciou podkožia a svalov krku sme vizualizovali priedušnicu; po identifikácii štítnej žľazy sme 
pod ňou urobili krátky horizontálny rez skalpelom č. 20 a po zasunutí kanyly G 16 sme túto fixovali 
pripravenými ligatúrami. Následne sme napojili potkanov na umelý pľúcny ventilátor typu SAR 830/P 
na režim objemovej ventilácie s parametrami: dychová frekvencia 90-100/min, s minútovým dychovým 
objemom vzduchu 0,4-0,6 l/min a maximálnymi tlakmi v dýchacích cestách do 20 cmH2O. Následne 
vľavo z laterálnej strany hrudnej steny nad 4.-5. medzirebrím sme urobili krátky nástrih kože a po tupej 
preparácii interkostálnych svalov a pleury sme sa dostali do hrudnej dutiny. Po nástrihu perikardu 
sme vizuálne identifikovali koronárnu artçriu. Túto sme ligovali atraumatickou sutúrou Chirlac 6-0 v 
experimentálnej skupine (AIM), v kontrolnej skupine (CTRL) došlo len k prepichnutiu myokardu 
spomínanou atraumatickou ihlou, bez následnçho podväzu. 

Z dôvodu sledovania dynamiky, spomínanç 2 skupiny sme ďalej rozdelili do 3 skupín – 30 min, 60 min 
a 120 min. Po uplynutí sledovançho časovçho intervalu sme odobrali arteriálnu krv kanyláciou brušnej 
aorty do skúmaviek s K3EDTA (stanovenie koncentrácie ecDNA, ncDNA, mtDNA a markerov 
oxidačnçho stresu a antioxidačnçho statusu) a s Li-heparínom (stanovenie DNázovej aktivity). Vzorky 
sme centrifugovali 10 minút na 1600g pri teplote +4C, a následne supernatant ešte ďalších 10 minút 
pri 16000g. Pri izolácii DNA sme postupovali podľa protokolu odporúčançho výrobcom (QIAamp 
DNA Blood Mini kit). Celkovú ecDNA sme stanovili fluorometricky (Qubit fluorometer). Následne 
sme analyzovali množstvo mtDNA a ncDNA prostredníctvom real-time PCR (z angl. polymerase chain 
reaction) použitím špecifických primerov (Mastercycler realplex 4). DNázovú aktivitu sme sledovali  
pomocou merania polomeru enzýmovej difúzie (SRED – z angl. single radial enzyme diffusion) v 
agarózovom gçli (5). Z markerov oxidačnçho stresu sme hodnotili produkty pokročilej oxidácie 
proteínov AOPP (z angl. advanced oxidation protein products),  koncovç produkty pokročilej glykácie 
AGEs (z angl. advanced glycation end products), fruktózamín a schopnosť plazmy redukovať železitç 
katióny FRAP (z angl. ferric reducing ability of plasma) (6). Stanovili sme aj koncentrácie troponínu T 
(TnT) a naše vzorky sme prerozdelili na skupinu s nízkym poškodením myokardu (NPM = TnT < 400 
ng/l) a s veľkým poškodením myokardu (VPM = TnT > 400 ng/l).  

Získanç dáta sme štatisticky spracovali pomocou Graphpad Prism 6.0 softwçru a analyzovali 
neparametrickým Mann-Whitney testom. Za štatisticky významnú sme považovali p hodnotu menej 
ako 0,05. Dáta sú prezentovanç ako priemer ± štandardná chyba priemeru (SEM).

Výsledky

Hladiny TnT v kontrolnej skupine boli 367,080,35 ng/l a v experimentálnej skupine 45269,24 ng/l 
(Tab.1). V CTRL skupine sme namerali celkovú ecDNA 170,14,91 RFU a v skupine AIM 170,84,14 
RFU, avšak tento rozdiel nebol signifikantný (Tab.1). DNázová aktivita v CTRL skupine bola 
4,590,30 a v skupine AIM 5,960,63, tento rozdiel nebol signifikantný (Tab.1).

Po prerozdelení zvierat do skupín na základe poškodenia kardiomyocytov sme zistili nasledovnç: TnT 
v skupine NPM bol 185,114,78 a v skupine VPM 679,467,41 ng/l  (p<0,05; Tab.2). Nezistili sme 
signifikantnç rozdiely v ecDNA, ani v DNázovej aktivite medzi NPM  a VPM skupinami (Tab.2).

Hodnoty AGEs v skupine NPM boli 9710432,9 a v skupine VPM 9628513,8 tento rozdiel je však 
nesignifikantný (Tab.2). V skupine NPM, hodnoty AOPP boli 211,028,09 mmol/l a vo VPM skupine 
140,913,67 mmol/l (p<0,05; Obr.1). Fruktozamín v skupine NPM bol 1,970,16 mmol/l a v skupine 
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VPM 1,510,06 mmol/l (p<0,05; Obr.1). FRAP v skupine s nízkym poškodením myokardu bol 
91,056,32 µmol/l a v skupine s veľkým poškodením myokardu 81,154,68 µmol/l, čo nepredstavuje 
signifikantný rozdiel (Tab.2).

Tab.1: Porovnanie celkovej ecDNA, DNázovej aktivity a troponínu T v pôvodných skupinách.

CTRL AIM

ecDNA (RFU) 170,104,91 170,804,14

DNázová aktivita 4,590,29 5,960,63

TnT (ng/l) 367,0080,35 452,0069,24

CTRL – kontrolná skupina, AIM – skupina s akútnym infarktom myokardu, ecDNA – celková 
extracelulárna DNA

Tab.2: Koncentrácie sledovaných markerov po prerozdelení do skupín na základe hodnôt troponínu.

NPM VPM

TnT (ng/l) 185,1014,78 679,4067,41*

ecDNA (RFU) 166,502,58 174,706,42

DNázová aktivita 5,130,59 5,180,35

AGEs (RFU) 9710,00432,90 9628,00513,80

FRAP (µmol/l) 91,056,32 81,154,68

NPM – skupina s nízkym poškodením myokardu, VPM – skupina s veľkým poškodením myokardu, 
ecDNA – celková extracelulárna DNA, AGEs – koncovç produkty pokročilej glykácie, FRAP –
schopnosť plazmy redukovať železitç katióny.

* - p<0,05 NPM vs. VPM
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Obr.1: Koncentrácie vybraných markerov oxidačnçho stresu. AOPP – produkty pokročilej oxidácie 
proteínov, NPM – skupina s nízkym poškodením myokardu, VPM – skupina s veľkým poškodením 
myokardu. * - p<0,05 NPM vs. VPM

Diskusia

Celková extracelulárna DNA a jej zložky – mtDNA a ncDNA sa sledujú už dlhodobejšie pri rôznych 
ochoreniach ako potenciálne diagnostickç alebo prognostickç markery. Pri infarktoch sú ecDNA tiež 
zvýšenç a pri AIM s ST eleváciou v čase reperfúzie slúžia ako prognostický faktor závažných 
kardiovaskulárnych príhod v nasledujúcich dvoch rokoch (5). V inej štúdii sa potvrdilo, že ecDNA 
uvoľnená z nekrotickçho ložiska môže slúžiť na odhad veľkosti infarktovçho ložiska (6). Predpokladá 
sa, že ecDNA v tomto prípade je skôr následkom uvoľnenia v dôsledku aktivovaných neutrofilov (7). 

Pri AIM je najväčšou limitáciou práve časovç okno, kedy v súčasnosti využívanç kardiošpecifickç 
markery nemusia byť zvýšenç do 6 hodín od vzniku ťažkostí (1). V našom experimente sme sa snažili 
nájsť skorç makery, ktorç by diagnostickç okno dokázali prekonať. Extracelulárna DNA ani DNázová 
aktivita neboli signifikantne rozdielne medzi kontrolnou a AIM skupinou. Paradoxne, medzi skupinami 
nebol rozdiel ani v plazmatických koncentráciách TnT. Nakoľko jednotlivç časovç okná zahŕňali práve 
prvç 2 hodiny od vzniku infarktu, je pravdepodobnç, že TnT sa nestihol v plazme zvýšiť. To je v súlade 
so zisteniami iných vedeckých skupín (8). Ani po prerozdelení zvierat na skupinu s pravdepodobne 
väčším a menším poškodením kardiomyocytov, ktorç sme určili podľa koncentrácie troponínu sme 
nepozorovali signifikantnç rozdiely medzi skupinami v ecDNA a DNázovej aktivite. Je preto 
pravdepodobnç, že sa menia až s reperfúziou a vznikajú tak v dôsledku aktivácie neutrofilov a vznikom 
neutrofilových extracelulárnych pascí (9). 

Na druhej strane, fruktozamín a AOPP v našom experimente boli v infarktovej skupine nízke 
v porovnaní so skupinou s predpokladaným nízkym poškodením kardiomyocytov. Podobná štúdia na 
králikoch tiež poukázala na to, že koncentrácie AGEs a špecifických karbonylových zlúčenín počas 
infarktu klesajú (10). Ešte zaujímavejšie je, že klesajú už počas ischemickej fázy. Predpokladá sa, že 
počas ischçmie dochádza k aktivácii monocytov, ktorç práve takto oxidačne zmenenç molekuly 
vychytávajú a preto dochádza k ich poklesu (11). Využitie týchto nešpecifických biomarkerov v skorej 
diagnostike akútneho infarktu je zatiaľ otázne, existujú však už biočipy, ktorç s porovnateľnou 
diagnostickou schopnosťou ako je troponín I a T merajú uvedenç markery v slinách (12).

*
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V našom experimente sa nám nepodarilo dokázať, že by ecDNA a DNázová aktivita boli vhodnými 
skorými markermi akútneho infarktu myokardu. Na druhej strane, nešpecifickç AOPP a fruktozamín 
by svojou skorou dynamikou už počas ischemickej fázy mohli tento účel splniť. Na definitívne 
potvrdenie sú však potrebnç ďalšie štúdie.  

Podporené grantom VEGA Grant No: 2/0105/15 
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Úvod

Uveálny melanóm je najčastejší primárny malígny nádor oka u dospelých s najvyšším výskytom 
u kaukazskej rasy. Jeho incidencia v Európe bola v roku 2015 2-8/1mil. obyvateľov. [1] 

Predstavuje 3 - 3,5% všetkých malígnych nádorov, do 20% všetkých malígnych melanómov.
V uveálnom trakte je najčastejšie lokalizovaný v cievovke a to v 75 – 85 % prípadov, vo vráskovcovom 
telese sa vyskytuje okolo 9 - 16 % prípadov a 6 - 9 % prípadov nachádzame v dúhovke. [2] Lokálna 
kontrola nádoru sa neustále zlepšuje, avšak miera prežitia dlhodobo stagnuje na rovnakej úrovni kvôli 
veľmi častej tvorbe metastáz, ktorç sú najčastejšie lokalizovanç v pečeni, pľúcach a kostiach. 20 až 30% 
pacientov s malígnym melanómom uveálneho traktu zomiera do 5 rokov od diagnózy, 45% pacientov 
do 15 rokov. [1,3]

Pacienti s intraokulárnym melanómom zväčša nepociťujú v skorých štádiách subjektívne žiadne 
ťažkosti. Postupne pri progresii ochorenia bývajú najčastejšími príznakmi:

- rastúca tmavá škvrna na dúhovke

- zmena vo veľkosti alebo tvare zrenice

- problçmy s videním (rozmazanç videnie alebo náhla strata zraku)

- záblesky svetla

Bolesť pacienti cítia v prípade, ak nádorová masa začne prerastať mimo očný bulbus. 

Zlá prognóza pacienta je asociovaná s mužským pohlavím, starším vekom, veľkým priemerom nádoru, 
bohatou mikrovaskularizáciou, prítomnosťou okulárnej melanocytózy, dedičnosťou a i. [1,4]

Včasná diagnostika nielen významne zlepšuje prognózu pacienta, ale aj rozširuje spektrum 
využiteľných terapeutických postupov. Základom je vyšetrenie vnútroočnçho tlaku a centrálnej ostrosti 
zraku, vyšetrenie štrbinovou lampou pri maximálne rozšírenej pupile použitím Hrubyho šošovky, resp. 
Volkových šošoviek, čo umožní podrobnç vyšetrenie nálezov na očnom pozadí. Zaznamenanie nálezu 
uskutočňujeme fundusfotograficky. Pri fluoresceínovej angiografii je limitom perifçrny rast novotvaru, 
ktorý znemožní jej použitie. Dôležitç miesto pri lokalizácii lçzie má vyšetrenie transilumináciou, 
transsklerálne presvietenie bodovou Langeho lampou. V náleze perimetra pri malígnom melanóme 
lokalizovanom v choroidei sa v každom prípade zistia funkčnç zmeny, kým pri nçvoch sa výpadok 
v zornom poli neobjavuje. V procese diagnostiky intenzívne využívame aj 2D zobrazovacie modality, 
k nim patrí ultrasonografia efektívna pri nádoroch väčších ako 3mm, počítačová tomografia a 
magnetická rezonancia pre znázornenie intraokulárneho prípadne extraokulárneho rastu nádoru. MR má 
obrovskç prednosti v diferenciálnej diagnostike, je nepostrádateľná pre zameranie melanómu choroidey 
a corpus ciliare pred liečbou gama nožom. Pozitrónovú emisnú tomografiu (PET/CT) využívame pri 
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vyhľadávaní vzdialených metastáz. Možná je aj biopsia, ktorá však pre svoju invazivitu nesie riziko 
častých komplikácií. [2,4]

V minulosti sa terapia intraokulárnych melanómov opierala o chirurgický zásah, t.j. o enukleáciu bulbu, 
v pokročilých štádiách až o exenteráciu orbity, ktorç v súčasnosti volíme pri veľkých nádoroch 
presahujúcich hranice bulbu. V dnešnej dobe nachádza uplatnenie terapia externou (zdroj žiarenia mimo 
tela) aj internou (brachyterapia) radiáciou, kde existuje šanca na zachovanie zraku, ale zároveň hrozí 
poškodenie okolitých štruktúr zasiahnutých žiarením. V snahe predísť poškodeniu okolitých štruktúr 
využívame stereotaktickú rádiochirurgiu definovanú ako jednorazovú vysokú dávku ožiarenia 
stereotakticky riadenú do vopred určençho cieľovçho miesta, to znamená na základe 3D virtuálneho 
modelu vytvorençho z pacientových diagnostických snímok určiť cieľovú pozíciu pre ožiarenie. [2,3] 
Pre plánovanie zákroku sa využíva fúzia CT a MR obrazu získanç v daný deň. Po fúzii sa v každom 
reze vyznačia cieľovç nádorovç tkanivo pre dosiahnutie efektívnej dávky žiarenia a najviac citlivç 
štruktúry na žiarenie, pri ktorých sa snažíme o najnižšiu možnú dávku radiácie. Medzi vysoko 
rádiosenzitívne patria obe šošovky, zrakovç nervy, chiasma opticum a mozgový kmeň. Následne sa dáta 
prenesú do plánovacieho programu, v ktorom prebieha optimálne plánovanie pre dosiahnutie efektívnej 
dávky v nádorovom tkanive s prihliadnutím na jeho veľkosť, lokalitu, tvarovú zložitosť a čo najmenšej 
dávky v zdravom tkanive a rádiosenzitívnych štruktúrach. [2,4]

Obrázok 1: Znázornenie tkanív počas procesu plánovania stereotaktickej rádiochirurgie, malígny 
melanóm uveálneho traktu (červenou), šošovky (svetlozelenou a žltou), zrakovç nervy (oranžovou a 
tyrkysovou), chiasma opticum (tmavozelenou), mozgový kmeň (modrou). Vľavo fúzia CT a MR; 
vpravo priestorovç zobrazenie štruktúr. (Zdroj: A. Furdová)

V práci sa venujeme vizualizácii vnútroočných pomerov, predovšetkým zobrazeniu malígneho 
melanómu uvey, pomocou reálnych 3D modelov zhotovených za pomoci 3D tlače, ktorç napomáhajú v 
zložitom procese plánovania stereotaktickej rádioterapie. Vzhľadom na náročnosť predstavy 
o skutočnej veľkosti a lokalizácii nádorov nielen pre pacienta, ale častokrát aj pre lekára je reálny model 
veľkým prínosom a pomocou v ďalšom procese manažmentu pacienta.
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Metódy

Pre tvorbu 3D modelu melanómu uvey potrebujeme dostatočne kvalitnç vstupnç dáta poskytujúce 
informácie o veľkosti a lokalizácii melanómu. Pre plánovanie zákroku sa používa počítačová 
tomografia a magnetická rezonancia. Práve snímky z počítačovej tomografie sa nám najlepšie osvedčili 
pri tvorbe 3D modelu. Použili sme axiálne scany hlavy vo formáte DICOM s rozlišovacou schopnosťou 
1mm zhotovenç v deň plánovania a vykonania stereotaktickej rádiochirurgie na Onkologickom ústave 
sv. Alžbety v Bratislave. Následným krokom je segmentácia modelu pomocou špecializovançho 
softvçru Invivo 6. Zo vstupných CT snímok vygeneruje priestorový 3D model, s ktorým ďalej 
pracujeme. Táto fáza je časovo najnáročnejšou a jej výsledkom je dvojfarebný 3D model vo formáte 
STL, v ktorom je práve malígny melanóm farebne odlíšený od okolitçho zdravçho tkaniva. Model 
spracujeme v programe Simplify3D a následne použijeme na samotnú tlač metódu FDM (fused 
deposition modelling) niekedy označovanú ako FFF (fused filament fabrication), ktorá nanáša materiál 
na podložku po jednotlivých vrstvách. Tlač dvojfarebnçho modelu si vyžaduje použitie tlačiarne 
s dvomi extrudermi, každý z nich pre jeden farebný termoplastický filament PLA (kyseliny 
polymliečnej). Použitie PLA je výhodnç, nedeformuje sa počas tlače, čo zabezpečuje vysoko presný 
a stabilný 3D model.

Výsledky

Výsledkom našej práce sú dvojfarebnç 3D modely malígnych melanómov uveálneho traktu troch 
pacientov (tabuľka 1), ktorí podstúpili stereotaktickú rádiochirurgiu. Modely s farebným odlíšením 
malígneho melanómu od ostatnçho zdravçho tkaniva okrem samotnej vizualizácie pri plánovaní 
stereotaxie slúžia na edukačnç účely študentov medicíny ako aj na pochopenie vlastnçho ochorenia 
samotným pacientom a ako pomoc pri voľbe ideálnej terapeutickej metódy. Pre pacienta ale často 
i študentov býva veľmi náročnç uvedomiť si, o aký problçm skutočne ide po oznámení diagnózy, kde 
je nádor presne lokalizovaný, aký je veľký, akç štruktúry ohrozuje. Hmotnç znázornenie bulbu a presnej 
lokalizácie nádoru v rozmeroch, ktorç presne zodpovedajú vybranej mierke, dokáže veľmi rýchlo 
zodpovedať veľa otázok pacienta, obzvlášť ak je nádor farebne odlíšený od zdravçho tkaniva. Možno 
vysloviť aj predpoklad o lepšej compliance pacienta k liečbe.

Tabuľka 1: Údaje o pacientoch, ktorým bol vytlačený dvojfarebný 3D model malígneho melanómu 
uvey

Diskusia

Limitujúcim faktorom našej práce je kvalita rozlíšenia zobrazovacích metód. Priemerný predozadný 
rozmer emetropickçho oka 24mm naznačuje, že rezy vzdialenç od seba 1mm nám neposkytujú 
dostatočne presnç informácie. Vyššie rozlíšenie by poskytovalo kvalitnejší 3D model, ktorý by sme pre 
edukáciu mohli vytlačiť v niekoľkonásobnom zväčšení a samozrejme aj presnejšie plánovanie zákroku. 
Predstava urobiť 3D model napríklad v mierke 5:1 z 24 rezov pri takýchto možnostiach pripadá v úvahu 
len za cenu nekvalitnçho výsledku. Lepšie rozlíšenie zobrazovacích metód by teda pacientom 
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s uveálnym melanómom prinieslo významný benefit pri plánovaní stereotaktickej rádiochirurgie. 
Môžeme predpokladať, že sa pri súčasnom rozvoji technológií a modernizácii medicíny zmeny dotknú 
aj kvality zobrazovacích zariadení. Súčasný trend hľadania využitia 3D tlače v rôznych oblastiach 
medicíny a pri zavádzaní nových terapeutických postupov je prísľubom pozitívnej zmeny aj na poli 
oftalmológie.

Podporené grantom KEGA 016 UK - 4 / 2018.
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Úvod

Prevalencia arteriálnej hypertenzie je v celosvetovom meradle takmer 30%. Napriek plejáde 
dostupných antihypertenzív je farmakologická kontrola hypertenzie alarmujúco nízka (1). Následkom 
je chronickç poškodzovanie perifçrnych orgánov (srdce, mozog, obličky) so zvýšením 
kardiovaskulárnej morbidity a mortality (2). 

Hypertenzná nefropatia je jednou z hlavných etiologických faktorov vývinu chronickej choroby 
obličiek (CKD) s následným vznikom funkčnej alterácie až zlyhania obličiek. V dôsledku vysokej 
prevalencie a zlej prognózy predstavuje CKD závažný medicínsky a sociálny problçm; preto hľadanie 
nových terapeutických stratçgií sa stalo jedným z ústredných medicínskych záujmov (3).

Melatonín, hormón epifýzy produkovaný v nočných hodinách, je kľúčovým regulátorom cirkadiánnych 
rytmov (4). Melatonín má navyše aj celý rad tzv. pleiotropných účinkov v zmysle redukcie oxidačnçho 
stresu a zápalovej reakcie, zlepšenia funkcie endotelu a brzdenia patologickej proliferácie väziva. To sa 
premieta do jeho schopnosti redukovať krvný tlak a nežiaducu remodeláciu srdca a ciev (5,6). Okrem 
toho sa detekoval protektívny účinok melatonínu na renálne tkanivo na rozličných modeloch 
experimentálnej nefropatie (6-9).

V literatúre sú len ojedinelç  údaje o tom, či melatonín ovplyvňuje neurohumorálnu aktiváciu spojenú s 
esenciálnou hypertenziou. Cieľom tejto práce bolo zistiť, či melatonín vykazuje renálnu protekciu na 
modeli L-NAME-indukovanej hypertenzie a do akej miery  tento účinok melatonínu sprevádzajú zmeny 
v systçme renín-angiotenzín-aldosterón v sçre a v tkanive obličky.

Metodika

Skupiny zvierat, aplikácia farmakologicky aktívnych látok

12 týždňovç potkany, samce – kmeň Wistar – sa rozdelili do 4 skupín (n=10)

1. skupina: kontrola (K), 

2. skupina: melatonín [10 mg/kg/deň] (Mel), 

3. skupina: L-NAME [40 mg/kg/deň] (LN),



50 | 

4. skupina: L-NAME + melatonín [40 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň] (LN+Mel). 

L-NAME a melatonín sa podávali 4 týždne v pitnej vode, pričom pre zachovanie správneho dávkovania 
bola koncentrácia upravovaná podľa aktuálnej spotreby vody. Na konci experimentu sa odobrali vzorky 
krvi a obličiek pre morfometrickç a biochemickç spracovanie.

Priebežnç meranie systolickçho tlaku krvi počas experimentu

Počas 4 týždňov trvania experimentu sa potkanom v pravidelných intervaloch (1x za týždeň) 
neinvazívnou pletyzmografickou metódou meral systolický tlak krvi (STK) (2,4).

Morfometria obličiek

Vzorky obličiek boli fixovanç vo formaldehyde, nakrájanç na 5 μm rezy a zafarbenç hematoxylín-
eozínom. Tkanivovç rezy obličiek sa vyšetrili pomocou svetelnej mikroskopie. V kôre obličiek sa 
stanovil počet glomerulov na 1 mm2 a plošný obsah glomerulov (6,10).

Stanovenie hladín angiotenzínov v tkanive obličky

Na stanovenie hladín angiotenzínov v tkanive obličiek sa použili súhrnnç vzorky (pooling) pre 
jednotlivç skupiny. Rovnovážne koncentrácie peptidov angiotenzínov sa stanovili kombináciou 
kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (2,11).

Stanovenie sçrovej koncentrácie aldosterónu

Sçrum sa získalo zo vzoriek krvi centrifugáciou pri 2000x g po dobu 15 min. Sçrová koncentrácia 
aldosterónu sa stanovila z krvi 6 zvierat z každej skupiny. Rovnovážne hladiny sçrovçho aldosterónu sa 
stanovili kombináciou kvapalinovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (4,12).

Štatistická analýza

Výsledky sa vyjadrili ako priemer ± štandardná chyba priemeru. Rozdiely sa považovali za 
signifikantnç, ak p<0,05. Na štatistickç hodnotenie sa použili ANOVA a Bonferroni test.

Výsledky

Po štyroch týždňoch liečby bol STK u kontrol 124,68 ± 1,52 mmHg a L-NAME zvýšilo STK o 48% 
(p<0,05). Melatonín pridaný k L-NAME signifikantne znížil STK o 15% (p<0,05) (Obr. 1).

Plošný obsah glomerulov bol u kontrol 3365,07 ± 151,25 μm2; L-NAME ho signifikantne zvýšilo o 
116% (p<0,05). Melatonín znížil obsah glomerulov v L-NAME skupine o 54% (p<0,05) (Obr. 2). Počet 
glomerulov na 1 mm2 kôry bol u kontrol 5,43 ± 0,1;  L-NAME ho signifikantne znížilo o 27% (p<0,05). 
Melatonín zvýšil počet glomerulov v L-NAME skupine o 45% (p<0,05) (Obr. 2).

Koncentrácie angiotenzínov (Ang) v tkanive obličky meranç v súhrnných vzorkách (pooling) sú 
uvedenç na obrázku (Obr. 3). Po štyroch týždňoch liečby bola koncentrácia Ang 1-10 (Ang I) u kontrol 
5617,5 pg/g a bola znížená u L-NAME o 16%, melatonín ju zvýšil o 8%; koncentrácia Ang 1-8 (Ang 
II) bola u kontrol 375,5 pg/g a bola znížená u L-NAME o 19%, melatonín ju znížil o 10%; koncentrácia 
Ang 1-9 bola u kontrol 369,8 pg/g a bola zvýšená u L-NAME o 33%, melatonín ju znížil o 20%; 
koncentrácia Ang 1-7 bola u kontrol 90,8 pg/g a bola zvýšená u L-NAME o 75%, melatonín ju znížil o 
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71%; koncentrácia Ang 1-5 bola u kontrol 36,2 pg/g a bola zvýšená u L-NAME o 93%, melatonín ju 
znížil o 24%; koncentrácia Ang 2-10 bola u kontrol 675,3 pg/g a bola zvýšená u L-NAME o 12%, 
melatonín ju znížil o 18%; koncentrácia Ang 2-8 (Ang III) bola u kontrol 52,8 pg/g a bola znížená u L-
NAME o 15%, melatonín ju zvýšil o 5%. Koncentrácie Ang 2-7, Ang 3-8 (Ang IV) a Ang 3-7 
neovplyvnili ani L-NAME ani melatonín.. Sçrová koncentrácia aldosterónu bola u kontrol 41,50 ± 9,00 
pg/ml a L-NAME ju zvýšilo o 230% (p<0,05); melatonín mierne znížil koncentráciu aldosterónu v 
skupine L-NAME (o 20%, ns) (Obr. 3).

Obr. 1. :Systolický tlak krvi (n = 10/skupina). K – kontrola, Mel – melatonín, LN – L-NAME, LN+Mel 
– L-NAME+melatonín; * p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. LN
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Obr. 2 :Plošný obsah glomerulov a počet glomerulov na 1 mm2 kôry obličky (n = 10/skupina). K –
kontrola, Mel – melatonín, LN – L-NAME, LN+Mel – L-NAME+melatonín; * p<0,05 vs. K, # p<0,05 
vs. LN
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Obr. 3: Koncentrácie angiotenzínov v tkanive obličky (pooling desiatich vzoriek v každej skupine) 
a koncentrácia aldosterónu v sçre (n = 6/skupina). K – kontrola, Mel – melatonín, LN – L-NAME, 
LN+Mel – L-NAME+melatonín; * p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. LN
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Diskusia 

Obličky sú jedným z prvých orgánov, ktorç sú alterovanç následkom hemodynamickçho preťaženia pri 
esenciálnej hypertenzii. Chronická renálna insuficiencia je úzko prepojená s poškodením 
kardiovaskulárneho systçmu a chronickç obličkovç zlyhanie výrazne akceleruje vznik 
kardiovaskulárnych komplikácii a mortality (3,8,9). Preto sa neustále hľadajú cesty renálnej protekcie 
pri hypertenzii a iných srdcovocievnych ochoreniach. Melatonín je produkovaný predovšetkým 
v nočných hodinách počas spánku a je preto nazývaný aj „hormónom tmy“. Jeho principiálne pôsobenie 
je sprostredkovanç pomocou špecifických melatonínových MT1, MT2, prípadne MT3 receptorov 
v srdci, cievach a mozgu (1). Okrem receptor-dependentnçho pôsobenia vykazuje melatonín celý rad 
pleiotropných efektov, z ktorých je najviac pertraktovaný jeho intra- a extracelulárny antioxidačný efekt 
(13,14). Okrem toho však pôsobí protizápalovo, zlepšuje produkciu NO v cievnom endoteli a znižuje 
fibrotickú proliferáciu (1,5,15). Tieto efekty sa detekovali nielen v srdci a cievach, ale aj v tkanive 
obličiek pri rôznych typoch experimentálnej hypertenzie (7).

Histologickým odrazom chronickej renálnej insuficiencie je zánik funkčných glomerulov s redukciou 
ich počtu a následnou hypertrofiou zostávajúcich glomerulov (3,8-10). V našom experimente sa 
v skupine s chronickým podávaním L-NAME výrazne zvýšil nielen systolický tlak krvi, ale súčasne sa 
redukoval počet glomerulov, pravdepodobne následkom fibrotickej prestavby. Odrazom hypertrofie 
zostávajúcich glomerulov bolo zväčšenie glomerulárnej plochy. Melatonín redukoval STK, súčasne 
výrazne znižoval redukciu počtu glomerulov a zväčšovanie ich plochy. Tieto výsledky sú v súlade 
s výsledkami získanými na iných modeloch exprimentálnej hypertenzie, kde sa redukcia dosiahla nielen 
pomocou melatonínu, ale aj prostredníctvom chronickej ACE-inhibície (6,7).

Hoci sçrová koncentrácia angiotenzínu II bola v našich experimentoch u L-NAME znížená, sçrová 
koncentrácia aldosterónu sa pri NO-deficitnej hypertenzii zvýšila (4). Predpokladáme, že proliferatívny 
efekt aldosterónu sa mohol podieľať na morfologickej prestavbe obličiek v zmysle redukcie funkčných 
nefrónov. Podávanie melatonínu síce znížilo tlak a normalizovalo počet a veľkosť glomerulov, avšak 
na sçrovú koncentráciu angiotenzínu II nemal vplyv (4). Melatonín numericky (nie však signifikantne) 
redukoval koncentráciu aldosterónu v sçre. Tkanivový angiotenzínový systçm v obličke indikoval 
vysokú koncentráciu Ang I a nízku koncentráciu Ang II vo všetkých skupinách, bez výraznejšieho 
rozdielu v skupine L-NAME a L-NAME + melatonín.

Na základe našich výsledkov sa dá vysloviť predpoklad, že protektívny efekt melatonínu nie je 
podmienený interferenciou melatonínu so sçrovým ani obličkovým systçmom renín-angiotenzín-
aldosterón.

Záver

Hypertenzia navodená podávaním L-NAME výrazne poškodila obličky v zmysle redukcie denzity 
glomerulov (počtu na 1 mm2 kôry) a hypertofie zostávajúcich glomerulov. Melatonín pôsobil 
nefroprotektívne – zvýšil počet a redukoval hypertrofiu glomerulov.  

Melatonín redukoval  systolický tlak krvi v skupine s L-NAME-indukovanou hypertenziou. 

V skupine L-NAME bola sçrová koncentrácia Ang II signifikantne znížená a aldosterónu zvýšená. 
Melatonín neovplyvnil sçrový Ang II, a vykázal len nesignifikantný trend k redukcii sçrovçho 
aldosterónu.  

Melatonín neovplyvnil koncentráciu tkanivovçho Ang I a Ang II v obličkách.

Protektívny efekt melatonínu nie je podmienený interferenciou so sçrovým ani obličkovým systçmom 
renín-angiotenzín-aldosterón.
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Úvod

Infekcia vyvolaná anaeróbnou sporulujúcou baktçriou Clostridium difficile (CDI) je najčastejšou 
príčinou nozokomiálnej hnačky a jednou z najčastejších nozokomiálnych nákaz vôbec. Obzvlášť v 
poslednom desaťročí incidencia CDI v rozvinutých krajinách prudko narastá [1]. Popisuje sa, že 
Clostridium difficile vyvoláva 15-25% hnačiek asociovaných s antibiotickou liečbou.Tento odhad je ale 
založený na starších epidemiologických údajoch a predpokladá sa, že s rastúcou incidenciou CDI je toto 
percento zrejme ďaleko vyššie [2]. Závažnosť postihnutia pri klostrídiovej enterokolitíde varíruje od 
miernej hnačky až po život ohrozujúce stavy s vysokou letalitou ako je megacolon toxicum a perforácia 
čreva [3]. Na rozsahu problçmu, ktorý predstavuje klostrídiová enterokolitída sa významne podieľa jej 
sklon k rekurentnej infekcii. Popisuje sa, že až 24% pacientov má aspoň jednu rekurenciu infekcie a po 
dvoch rekurenciách stúpa riziko ďalšej rekurencie nad 50% [4]. Vznik rekurencie CDI zvyšuje náklady 
na liečbu viac ako dvojnásobne a samozrejme zvyšuje morbiditu a dĺžku hospitalizácie pacientov [5]. V 
liečbe rekurentnej CDI sú najlepšie výsledky dosahovanç s využitím fekálnej mikrobiálnej 
transplantácie (FMT). Tá je v liečbe rekurentných CDI účinnejšia ako štandardná liečba vankomycínom 
podľa rozsiahlej metaanalýzy prospektívnych štúdii s FMT a jej efektivita sa pohybuje od 80 do 95% 
[6]. Efektivita FMT pramení zrejme zo schopnosti nápravy dysmikróbie mikrobiómu hrubçho čreva, 
ktorá vznikla na podklade predchádzajúcej antibiotickej liečby [7]. Napriek tomu 5-20 % pacientov  v 
nasledujúcich troch mesiacoch po FMT zažíva ďalšiu recidívu CDI [6]. Podklad neúspechu FMT nie je 
celkom objasnený a rovnako nie sú dostatočne objasnenç jeho rizikovç faktory  [7]. Lepšie poznanie 
okolností zlyhania FMT a jej rizikových faktorov by mohlo priniesť zdokonalenie metodiky najmä v 
zmysle výberu a prípravy kandidátov na FMT a tým aj zníženie rizika ďalších recidív CDI. 

Metódy 

Jedná sa o prospektívnu observačnú štúdiu. Do štúdie boli zaradení pacienti z ambulancie a oddelenia
Kliniky infektológie a geografickej medicíny LF UK a UNB s klinicky a mikrobiologicky verifikovanou 
recidívou CDI, ktorí spĺňajú exklúzne a inklúzne kritçriá. Po zaradení do štúdie boli pacienti vyšetrení, 
bola odobratá ich lieková a osobná anamnçza. U pacientov bol vypočítaný Charlson comorbidity index, 
ktorý vyjadruje záťaž komorbiditami u dançho pacienta. Následne boli štandardne antibioticky 
preliečení vankomycínom 125 mg každých 6 hodín per os alebo fidaxomicínom 200 mg per os každých 
12 hodín po dobu minimálne 10 dní. Následne bola u pacientov realizovaná FMT. 2 dni pred 
transplantáciou sa ukončila liečba antibiotikami, aby antibiotiká nezahubili baktçrie v transplantáte.
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Výber donorov pre transplantáciu stolice: Donori stolice boli zdraví dospelí dobrovoľníci, u ktorých 
boli dotazníkom vylúčenç rizikovç faktory prítomnosti potencionálne prenosných infekčných 
chorôb. Tiež boli vylúčení dobrovoľníci, ktorí užívali poslednç 3 mesiace anitbiotiká. U dobrovoľníkov 
boli sçrologicky vylúčenç infekčnç ochorenia ako vírusová hepatitída A, B, C, E, tkanivovç parazitózy 
a akútna infekcia cytomegalovíruom a vírusom Ebstein-Barrovej, HIV a lues. Vyšetrením stolice sa 
vylúčilo nosičstvo enterobaktçrií produkujúcich betalaktamázu, Clostridium difficle, Salmonela 
enteritidis a črevných parazitov. 

Príprava transplantátu a transplantácia: 30 g čerstvej stolice (nie viac ako 6 hodín od defekácie) sa 
rozmiešalo s 90 ml sterilnçho fyziologickçho roztoku. Hmota sa rozmiešala mixçrom a instilovala do 
čreva v množstve 150-200 ml pomocou retenčnej klyzmy. Po podaní transplantátu klyzmou bol pacient 
inštruovaný aby nedefekoval najmenej 2 hodiny, aby mala flóra čas  usadiť sa na sliznici hrubçho čreva. 
Po FMT boli pacienti sledovaní 8 týždňov. Ak sa u pacientov rozvinula hnačka, boli opäť vyšetrení na 
prítomnosť toxínu a antigçnu Clostridium difficile v stolici. Znovuobjavenie hnačky a pozitivity toxínu 
Clostridium difficle v stolici bolo považovanç za zlyhanie FMT. 

Štatistické spracovanie: Štatistická významnosť rozdielu mediánov sledovaných premenných medzi 
skupinami pacientov s úspešnou a neúspešnou FMT bola overená Mann-Whitneyho testom. Štatistická 
významnosť asociácie sledovaných veličín s pravdepodobnosťou úspešnosti FMT bola overená 
logistickou regresiou s využitím programu SPSS verzia 20.

Výsledky

Do štúdie bolo zaradených 40 pacientov. FMT bola úspešná u 30 pacientov a u 10 pacientov zlyhala 
v priebehu 8 týždňov sledovania. Skupina pacientov, u ktorej zlyhala FMT mala štatisticky významne 
vyšší Charlson comorbidity index v porovnaní so skupinou pacientov, u ktorých FMT nezlyhala 
(tabuľka 1). V logistickej regresii bol Charlson comorbidity index štatisticky významne asociovaný 
s rizikom zlyhania FMT (tabuľka 2). 

Tabuľka 1: Vek a Charlson comorbidity index u pacientov, ktorí podstúpili fekálnu mikrobiálnu 
transplantáciu.

FMT úspech (n = 30) FMT neúspech (n 
= 10)

Vek (roky) 72 (63, 81) 80 (74, 85)
Charlson comorbidity index 5 (3, 6)* 7 (6, 10)
Hodnoty uvedenç ako medián (prvý kvartil, tretí kvartil)
*štatisticky významne nižší - p < 0,05 (Mann Whitney)  
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Tabuľka 2: Multivariantná analýza (binárna logistická regresia) závislosti úspešnosti fekálnej 
mikrobiálnej transplantácie s vybranými veličinami.

p Exp (B) 95% CI
Vek 0,122 0,885 0,757 – 1,033
Pohlavie 0,369 0,325 0,028 – 3,782
Charlson comorbidity 
index

< 0,05 0,561 0,322 – 0,950

Počet recidív 0,426 1,581 0,512 – 4,882
Exp (B) – sila asociácie, CI – konfidenčný interval, p – pravdepodobnosť platnosti nulovej 
hypotçzy

Diskusia

Realizovali sme prospektívnu štúdiu, v ktorej sme preukázali, že pravdepodobnosť zlyhania FMT je 
pozitívne asociovaná s Charlson comorbidity indexom. Ten vyjadruje polymorbiditu a zdravotný stav 
pacienta z hľadiska prítomnosti a závažnosti bežných neinfekčných chronických chorôb, akými sú 
napríklad diabetes mellitus, srdcovç zlyhávanie a onkologickç choroby [9]. V literatúre zatiaľ takáto 
spojitosť nebola opísaná. Pravdepodobnosť rekurencie CDI u pacientov, ktorí boli liečení štandardnou 
antibiotickou liečbou je závislá od prítomnosti komorbidít ako diabetes mellitus a srdcovç zlyhávanie 
[3]. Preto je možnç predpokladať, že sa aj po FMT vyskytne rekurencia častejšie u pacientov 
s viacerými komorbiditami. Podľa štúdie Fischera et al. pravdepodobnosť zlyhania FMT nepriaznivo 
ovplyvňuje liečba rekurencie CDI v nemocničnom prostredí a vysoký počet rekurencií CDI v anamnçze 
[7]. Asociáciu s výskytom komorbidít nepozorovali. Na druhej strane sme v našej štúdii nemohli 
sledovať asociáciu pravdepodobnosti zlyhania FMT s liečbou rekurencie CDI doma, nakoľko bola  
väčšina našich pacientov liečená v nemocnici. Súvislosť vyššieho počtu rekurencií v anamnçze 
s rizikom zlyhania FMT sme v našej štúdii nepozorovali. V budúcnosti by bolo prospešnç identifikovať, 
pri akej hodnote Charlson comorbidity index je už riziko zlyhania štandardnej FMT neúnosne vysokç. 
U pacientov s takto vysokým rizikom zlyhania by bolo potom nutnç vypracovať novç postupy v liečbe 
recidivujúcej CDI, napríklad sçriu niekoľkých FMT po sebe, prípadne dlhodobá liečba vankomycínom. 
Bližšie poznanie rizikových faktorov zlyhania FMT teda môže priniesť zdokonalenie liečby pacientov 
s rekurentnou CDI. 
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Introduction 

Multiple sclerosis (MS) is the most prevalent autoimmune disease of the central nervous system 
characterized by chronic inflammation, demyelination, neurodegeneration and astrogliosis (1). The 
hallmark of pathogenesis in MS is the destruction of myelin sheaths and formation of plaques in the 
white matter of the brain. Moreover, neurodegeneration has been found to be important indicator of 
disease disability (2). MS is a heterogenous disease and the current diagnosis lacks an effective marker 
for assessing the disease activity in MS patients.

Extracellular DNA (ecDNA) is fragmented DNA found outside of cells even in healthy individuals. 
Inflammation and inflammatory diseases increase ecDNA which is released from cells as part of cell 
death during necrosis, apoptosis or NETosis. These ecDNA fragments are cleared rapidly by DNases, 
because ecDNA may act as an immunostimulatory agent potentially triggering further inflammatory 
response (3). The neurodegeneration and axonal loss in MS is strongly linked to mitochondrial 
dysfunction and extracellular mitochondrial DNA (mtDNA) has been shown to be higher in 
cerebrospinal fluid of MS patients (4). 

Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is a cytoskeletal protein in astrocytes and is emerging as 
a potential biomarker for assessing MS disease severity. The astrocytes play a crucial role in the 
pathogenesis of MS. Previous studies have shown a correlation of GFAP in plasma and disease severity 
expressed by MRI lesions or Expanded Disability Status Scale (EDSS) (5)(6)(7).

The aim of this study was to investigate whether plasma ecDNA reflects the disease activity in patients 
with relapsing-remitting MS and, thus, whether it could be used as a prognostic or diagnostic marker. 
Furthermore, we wanted to prove whether plasma GFAP is associated with MS disease severity.

Material and methods 

Patients were recruited from the 2nd Department of Neurology, Faculty of Medicine, Comenius 
University in Bratislava. This study included 29 patients in the relapsing-remitting phase of MS and 29 
healthy age- and gender-matched individuals as a control group. Blood samples were obtained during 
acute relapse, after methylprednisolone therapy and during remission (3 months after 
methylprednisolone therapy). Samples were centrifuged (1600g) and plasma was kept frozen until 
further analysis at -20°C.
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Before ecDNA isolation, plasma samples were centrifuged one more time at 16 000g in order to obtain 
supernatant free from apoptotic bodies and cell debris. QIAamp® DNA Mini and Blood Mini kit 
(Qiagen, Hilden, Germany) was used according to manufacturer´s instructions. Qubit fluorometer 
(Invitrogen, LA, California, USA) was used for the quantification of total ecDNA. 

Sub-cellular origin of ecDNA was assessed using real-time polymerase chain reaction (PCR) with 
respective specific primer sets for nuclear DNA (ncDNA) and mtDNA. Real time PCR was performed 
on the Mastercycler realplex 4 (Eppendorf, Hamburg, Germany) using the Biorad SYBR Green 
Supermix (Bio-Rad, California, USA) with the following program: 1 cycle of 2 min at 95 °C, followed 
by 45 cycles of 95 °C for 15 s for denaturation and annealing for 1 min at 60 °C. After all cycles, a 
melting curve was run.

The plasma concentrations of GFAP were assessed using the Human GFAP DuoSet® ELISA (R&D 
Systems, Minneapolis, USA) according to manufacturer´s protocol.

Data were analyzed using GraphPad Prism 6.0 (California, USA). For comparison of ecDNA (total, 
mitochondrial and nuclear) between healthy controls and MS patients the nonparametric Mann-Whitney 
test was used. For the evaluation of dynamics of ecDNA (during relapse, therapy and remission), 
repeated measures ANOVA was used with subsequent Holm-Sidak´s multiple comparison tests. P 
values less than 0.05 were considered as a limit level of significance. Data are presented as mean + 
standard error of the mean (SEM). 

Results 

In the presented study, 29 patients with MS and 29 healthy age-matched individuals were enrolled. 
Detailed information and characteristics of subjects is summarized in Table 1.

Table 1. Demographic and clinical data of subject group. 

Characteristic
Control Patients with MS

n=29 n=29

Age (mean ± SD) 38.29 ± 14.69 37.48 ± 14.54

Age range 23-78 21-76

EDSS (mean ± SD) N/A 3.32 ± 1.88

EDSS range N/A 1.0-8.5

Plasma concentrations of total ecDNA did not differ between the control group and MS patients 
(p=0.33; figure 1A). The relative quantification of ncDNA tended to be higher in MS patients compared 
to the control group (p=0.09; figure 1B). However, relative quantification of mtDNA in MS patients 
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was significantly higher when compared to the control group (36.17±11.27 vs. 1.983±0.53, respectively; 
p<0.001, figure 1C). Methylprednisolone therapy did not cause a significant change in ecDNA 
measured in plasma.

No significant differences were found in plasma concentrations of GFAP between patients with MS and 
controls (p=0.58, figure 2A), neither between the different stages of disease (p=0.37, figure 2B). Also, 
no significant correlation was found between the EDSS and measured parameters (data not shown).

Figure 1. Plasma extracellular DNA in controls and patients with multiple sclerosis during the relapse 
phase. A.) Total extracellular DNA in plasma of healthy controls and patients with MS. RFU – relative 
fluorescence units. B.) Relative quantification of nuclear DNA in plasma of healthy individuals and 
patients with MS. C.) Relative quantification of mitochondrial DNA in plasma of healthy individuals 
and patients with MS. Significantly higher expression of mitochondrial DNA was found in patients with 
multiple sclerosis when compared to healthy controls. CTRL – control group, MS – multiple sclerosis 
group, *** denotes p<0.001. Results are expressed as mean + SEM.

Figure 2. GFAP in plasma of patients with MS and healthy controls (A) measured during the relapse, 
after methylprednisolone therapy and 3 months after therapy-during remission (B). No differences were 
found. Results are expressed as mean + SEM.
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Discussion 

Several studies have shown that ecDNA might be a potential biomarker in several diseases such as 
cancer, sepsis or Parkinson disease (8)(9)(10). In MS, neuroinflammation and neurodegeneration might 
result in DNA release and ecDNA increase. Interestingly, in the presented study, there was no 
significant difference in total plasma ecDNA between MS patients and controls. Nevertheless, detailed 
subcellular analysis of ecDNA revealed that mtDNA was higher in MS patients. This is in line with 
studies showing mtDNA to be higher in cerebrospinal fluid of MS patients (11). However, whether the 
same DNA crosses the blood-brain barrier or whether it originates from systemically activated 
leukocytes is unknown. 

GFAP is an established marker of astrocytic activity, and an increasing number of publications show 
that it is a very good marker of reactive astrogliosis, especially in progressive MS (5)(6)(7). However, 
evidence pointing towards the usability of plasma GFAP in relapsing-remitting MS is scarce and the 
few relevant publications are contradictory (6)(12). In our study, plasma GFAP did not prove to be a 
reliable marker of either MS activity or severity. The EDSS score did not correlate with GFAP. In 
contrast to other studies, our negative findings suggest that the marker might be more suitable to track 
the disease progression in late but not early phases, as the astrogliosis progresses into more advanced 
stage and more GFAP is released. 

In conclusion, mtDNA seems to be higher in plasma of patients with MS and, thus, could serve as a 
potential marker for MS activity monitoring. GFAP was not found to be suitable, considering that it did 
not correlate with EDSS or the stage of the disease. Since our study group consisted mainly of young 
MS patients, more studies are needed to verify, whether mtDNA is related to MS severity and to the 
number of plaques. Further research will also have to focus on the origin of the higher plasma mtDNA.

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

Epidçmia obezity predstavuje významný medicínsky, ale aj spoločenský problçm. Nárast obezity po 
celom svete viedol Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) zaradiť obezitu za jeden z 
najzávažnejších globálnych zdravotných problçmov v 21. storočí (1). Obezita je definovaná ako 
nadmernç množstvo telesnçho tuku, ktorç môže viesť k zhoršeniu zdravia, zvýšeniu chorobnosti a 
úmrtnosti. Najčastejšie používaným ukazovateľom obezity je Body Mass index (BMI). V tehotenstve 
je obezita definovaná ako BMI >30 kg/m2 pri prvej prenatálnej poradni. Podľa hodnoty BMI existujú 
tri rôzne stupne obezity: BMI 30,0 - 34,9 (trieda I.); BMI 35,0 - 39,9 (trieda II.); a BMI 40 a viac (trieda 
III.) alebo morbídna obezita. Materská obezita patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce rizikovç faktory 
v pôrodníckej praxi (2,3,4). Podľa WHO sa výskyt obezity v tehotenstve  pohybuje v rozmedzí od 1,8 
do 25,3% (1). 

Obezita v tehotenstve je spojená so zvýšením tehotenských komplikácií ako rizikom potratu (5), 
fetálnych a kongenitálnych anomálií (6), tromboembólie (7,8), preeklampsie a tehotenskej hypertenzie 
(9), makrozómie plodu (10), gestačnçho diabetes mellitus (11),  IUGR (12) pôrodu mŕtveho plodu (13) 
ako aj intrapartálnych a postapartálnych komplikácií (14,15)  a novorodeneckej úmrtnosti (16). 

Materiál a použité metódy

V retrospektívnej štúdii sme porovnali údaje z databázy nemocničnçho informačnçho systçmu, ktorý 
nám poskytuje informácie o pacientkach II. gynekologicko – pôrodníckej  kliniky UNB Bratislava, 
Ružinov. Analyzovali sme súbor 7122 rodičiek, ktorç porodili v rokoch 2013-2015. Rodičky sme podľa 
BMI rozdelili do dvoch skupín. Z analyzovançho súboru sme vylúčili rodičky s viacpočetnou 
tehotnosťou, chronickou hypertenziou v anamnçze a rodičky s diabetom mellitus typ I. a II. Kritçrium 
obezity, podľa definície WHO bolo  BMI >30 kg/m2 (1).  Z celkovçho súboru 7122 rodičiek sme 
vytvorili 2 základnç súbory, v ktorých boli rodičky s normálnou hmotnosťou BMI 18,5-24,9 kg/m2

a obezitou BMI 30,0 – 40,0 kg/m2 a viac. V súboroch rodičiek sme analyzovali a štatisticky vyhodnotili 
výskyt patologických stavov, komplikujúcich priebeh gravidity ako tehotenskú hypertenziu, gestačný 
diabetes mellitus, preeklampsiu, tehotenskú hepatopatiu, IUGR. Štatistickç spracovanie: výskyt 
spojitých premenných v jednotlivých BMI kategóriách sme hodnotili Studentovym t-testom, pre 
kategorickç premennç sme použili chi-kvadrát test. Asociácie vybraných ukazovateľov s BMI sme 
analyzovali použitím binárnej a multivariantnej logistickej regresie s výpočtom adjustovançho OR  
(odds ratio) a 95% konfidenčnçho intervalu.  Na štatistickç spracovanie sme použili SPSS software, 
verzia 25.
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Výsledky 

Z celkovçho počtu 7 122 rodičiek  tvorilo 741 (10,4 %) kategóriu rodičiek s podhmotnosťou,  5 400 
(76,0 %) rodičiek s normálnou hmotnosťou,  602 (8,5 %) s nadhmotnosťou a 358 (5,0 %) rodičiek 
s obezitou.  Pre chýbajúce údaje  bolo zo súboru  vyňatých celkovo 21 rodičiek. 

V tabuľkách 1 a 2 sú uvedenç výsledky štatistickej analýzy vybraných  údajov rodičiek a jednotlivých 
patologických stavov v tehotnosti v BMI hmotnostných kategóriách s uvedením štatistickej 
významnosti porovnania súboru obezity so súborom rodičiek s normálnym BMI. 

Tab.1 Výskyt tehotenských patológií podľa BMI a počet tehotenstiev ukončených cisárskym rezom

Normálna hmotnosť
N = 5400 (76,0%)

Obezita
N = 358 (5,0%)

BMI matky 21,2 ± 1,6 34,9 ± 3,7

BMI matky pred 
pôrodom

26,3 ± 2,4 37,2 ± 5,3

Prírastok hmotnosti 
(kg) 14,0 ± 5,0 6,5 ± 11,8

Pôrodná hmotnosť (g) 3313,5 ± 492,4 3427,3 ± 501,8

Gestačný vek (týždeň) 39,1 ± 1,5 39,2 ± 1,5

Sekcia 1875 (34,7 %) 204 (57,0 %)

Hypertenzia 50 (0,9 %) 38 (10,6 %)

Preeklampsia 56 (1,0 %) 39 (10,9 %)

Gestačný DM 100 (1,9 %) 31 (8,7 %)

IUGR 65 (1,2 %) 14 (3,9 %)

V skupine rodičiek s obezitou sme zistili zvýšenç riziko  preeklampsie OR 10,6 (95 % CI 6,5 - 17,5) a 
hypertenzie OR 12,2 (95 % CI 7,5 - 20,0) v porovnaní s  rodičkami s normálnou hmotnosťou. Zvýšenç 
riziko gestačnçho diabetu mellitu bolo v  súbore  rodičiek s obezitou OR 2,9 (95 % CI 1,8 - 4,8). Riziko 
IUGR bolo vyššie v súbore obçznych rodičiek OR 2,8 (95 % CI 1,3 - 5,8). Tehotnosť ukončená 
cisárskym rezom bola častejšie v súbore rodičiek s obezitou OR 2,2 (95 % CI 1,7 - 2,8).

Naše výsledky potvrdzujú  pozitívnu štatistickú  závislosť  súboroch rodičiek s obezitou a  tehotenskou 
patológiou, ako je hypertenzia indukovaná tehotnosťou, preeklampsia, gestačný diabetes mellitus 
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(GDM), hypotrofia plodu ( IUGR). Zároveň sme štatisticky potvrdili vyšší výskyt tehotenstiev 
ukončených cisárskym rezom v súbore obçznych rodičiek v porovnaní so súborom rodičiek 
s normálnou hmotnosťou. 

Tab.2 Výsledky multivariabilnej logistickej regresie s výpočtom adjustovançho OR u pacientok s 
normálnou hmotnosťou a obezitou 

Normálna hmotnosť Obezita

Sekcia

n (%) 1875 (34,7) 204 (57,0)

OR (95 % CI) 1 2,2 (1,7-2,8)

Hypertenzia

n (%) 50 (0,9) 38 (10,6)

OR (95 % CI) 1 12,2 (7,5-20,0)

Preeklampsia

n (%) 56 (1,0) 39 (10,9)

OR (95 % CI) 1 10,6 (6,5-17,5)

Gestačný DM

n (%) 100 (1,9) 31 (8,7)

OR (95 % CI) 1 2,9 (1,8-4,8)

IUGR

n (%) 65 (1,2) 14 (3,9)

OR (95 % CI) 1 2,8 (1,3-5,8)

Diskusia

Prevalencia obezity u tehotných žien sa celosvetovo pohybuje od 1,8% do 25,3% (1). Vo vyspelých 
krajinách vrátane Slovenska má obezita vzostupný charakter. V našej retrospektívnej štúdii v období 
rokov 2013 až 2015 v súbore 7122 sme mali zastúpenie 358 (5,0 %) obçznych rodičiek. Hoci celkový 
počet rodičiek s obezitou patril v našom súbore v sledovanom období k dolnej hranici výskytu obezity 
v tehotnosti v EU (17), na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že obezita BMI ( > 30,0 
kg/m2) je významným rizikovým faktorom pre výskyt patologických stavov v tehotnosti ako 
preeklampsia, gestačný diabetes mellitus, tehotenská hypertenzia a hypotrofickç plody (IUGR). 
Výsledky našej štúdie sú v zhode s viacerými publikáciami, ktorç potvrdzujú, že obezita je významným 
rizikovým faktorom, ktorý prispieva k vyššej frekvencii tehotenstiev ukončených cisárskym rezom 
(18). V našom súbore bolo v sledovanom období ukončených tehotností cisárskym rezom u obçznych 
rodičiek až 57 %, tento údaj výrazne prekračuje celoslovenský priemer tehotenstiev ukončených 
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cisárskym rezom v SR (2016, 31%) (19). Najčastejšou indikáciou k cisárskemu rezu u obçznych 
rodičiek bola indikácia stav po predchádzajúcom cisárskom reze (53,4 %), tento údaj poukazuje na 
skutočnosť, že u obçznych rodičiek vysokç percento pôrodov je ukončovaných primárnym cisárskym 
rezom. (20, 21).

Výsledky našej štúdie poukazujú na skutočnosť, že obezita významne prispieva k vzniku tehotenských 
patologických stavov a k zvýšenej frekvencii cisárskych rezov a pôrodníckych komplikácií. 
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Úvod

Germinatívne nádory testis (GCT) tvoria 1-2% všetkých zhubných nádorov u mužov. Na Slovensku 
predstavujú najčastejšie diagnostikovanç malígne ochorenie u mužov vo veku 15-44 rokov [1]. Sú 
významnç najmä pre ich rýchly vzostup incidencie v bielej populácii v mnohých európskych krajinách 
za poslednç desaťročia [2]. Hlavným rizikovým faktorom pre vznik nádorov testis je kryptorchizmus 
[3]. Unikátnou charakteristikou tohto ochorenia je kurabilita väčšiny pacientov vďaka senzitivite na 
radiačnú liečbu a kombinačnç cytostatickç režimy na báze cisplatiny. Vďaka výnimočnej efektivite 
chemoterapie prežívajú pacienti s GCT mnohç decçniá [4]. Preživší pacienti často trpia neskorou 
toxicitou v dôsledku podania kurabilnej liečby. Popísanç sú sekundárne malignity, kardiovaskulárna, 
neuro-, renálna, pľúcna a metabolická toxicita, hypogonadizmus, neplodnosť, kognitívne dysfunkcie, 
poruchy sexuálnych funkcií a pokles kvality života [5,6,7,8,9]. Príčinou neskorej toxicity môžu byť 
dlhodobç reziduálne hladiny cisplatiny, ktorç môžeme detekovať v sçre a v moči aj desaťročia po liečbe 
[10]. Platinovç sçrovç hladiny sú 100- až 1000-násobne vyššie v porovnaní s pacientmi s GCT, ktorí 
nikdy neabsolvovali platinovú liečbu až do 20 rokov po terapii [11,12].  

Naším cieľom je podrobne identifikovať a analyzovať neskorú toxicitu kuratívnej liečby GCT. 
Pravidelnç cvičenie sa čoraz viac hodnotí ako účinná podporná liečba konvenčnej terapie pri mnohých 
chronických ochoreniach, vrátane rakoviny. Skúmali sme spojitosť medzi každodennou fyzickou 
aktivitou a toxicitou po chemoterapii u pacientov s TGCT.

Metódy

Sledovaná skupina zahŕňala 172 pacientov vyliečených z GCT (vek: 40,0 ± 9.6 r, medián dĺžky 
sledovania 10 rokov, BMI: 26,64 ± 4.46 kg.m-2). Preživší boli vyliečení len orchiektómiou, alebo 
orchiektómiou a následnou rádioterapiou, chemoterapiou alebo rádioterapiou a chemoterapiou. 
Preživších sme stratifikovali nasledovne: (1.) podľa dávky chemoterapie / CHT (kontrolná skupina: len 
orchiektómia; skupina s <400 mg / m2 cisplatiny / cisPt; skupina s> 400 mg / m2 cisplatiny) a (2.) podľa 
údajov fyzickej aktivity,(3.) klinických a metabolických charakteristík. 
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Pacienti podstúpili prospektívne meranie antropometrických parametrov (BMI, Index telesnej 
hmotnosti, obvod pása), profil fyzickej aktivity (Baeckeho dotazník) a kvality života (dotazník EORTC 
QLQ-C30) ≥ 5 rokov po liečbe TGCT. Hodnotili sme zložky metabolickçho syndrómu (hypertenzia, 
viscerálna obezita - obvod pása, zvýšenç hladiny triacylglycerolu a / alebo glykçmie nalačno, zníženç 
hladiny HDL-cholesterolu). Lipidový profil a glykçmia boli hodnotenç metódami laboratórnej 
diagnostiky z perifçrnej krvi odobranej  v deň klinickej vizity. Systçmový imunitný zápalový index -
SII sme vypočítali podľa vzorca SII = (PxN / L), kde P, N, L predstavuje počet perifçrnych krvných 
doštičiek, neutrofilov a lymfocytov. Aterogçnny index sme dostali výpočtom podľa vzorca 
log(TAG/HDL). Športový index sme vypočítali na základe údajov z Baeckeho dotazníka. Zohľadňovali 
sme typ športu, pravidelnosť ako aj dĺžku cvičenia. Na výpočet štatistických údajov sme použili 
štatistický analyzátor v NCSS 10 Statistical Software (2015). NCSS, LLC. Kaysville, Utah, USA, 
ncss.com/software/ncss.". Táto prospektívna štúdia bola schválená etickou komisiou Národnçho 
onkologickçho ústavu a všetci participanti podpísali informovaný súhlas.

Výsledky

Po zhodnotení výsledkov sme zistili, že športový index bol negatívne asociovaný s obvodom pásu 
(p=0,00026) a s BMI (p=0,00847). Pacienti, ktorí častejšie športovali (športový index 3-4) mali nižší 
aterogçnny index oproti pacientom, ktorí športovali zriedkavejšie (športový index 0-2,99), priemer ± 
štandardná odchýlka priemeru; 3,64 ± 1,34 verzus 4,24 ± 1,26; p=0,00064. Muži s častou fyzickou 
aktivitou mali index systçmovçho imunitnçho zápalu – SII nižší ako tí, ktorí nešportovali, 2,83 ± 0,74 
verzus 2,46 ± 0,66; p=0.00755. Pri porovnaní  jednotlivých typov liečby (observácia/ chemoterapia/ 
rádioterapia/ chemoterapia + rádioterapia) sme zistili inverznú koreláciu so športovým indexom 
(p=0,033). Športový index sa signifikantne nelíšil  v závislosti od podanej dávky chemoterapie (žiadna, 
<400mg cisPt / m2, > 400mg cisPt / m2); (p=0,27). Podľa kritçrií International Germ Cell Cancer 
Collaborative Group (IGCCCG) pacienti s intermediárnou (2,31 ± 0,63) a zlou prognózou (2,39 ± 0,58) 
boli fyzicky menej aktívni oproti pacientom s dobrou prognózou 2,73 ± 0,75; p=0,02909. Športový 
index bol negatívne asociovaný s výskytom metabolickçho syndrómu (p=0,03957). Nepozorovali sme 
signifikantnú koreláciu medzi počtom komponentov metabolickçho syndrómu a športovým indexom 
(p=0,14). Pacienti, ktorí absolvovali liečbu s vyššími dávkami chemoterapie boli silní fajčiari (viac ako 
20 cigariet denne), p=0,0184. 

Diskusia

V uvedenej štúdii sme hodnotili neskorç následky protinádorovej liečby u pacientov vyliečených 
z GCT. Získanç dáta sme korelovali s údajmi o fyzickej aktivite preživších generovaných z Baeckeho 
dotazníka. Pozorovali sme, že podanie protinádorovej liečby viedlo k dlhodobçmu poklesu fyzickej 
aktivity, čo dokumentuje zníženie športovçho indexu v našej skupine preživších liečených 
chemoterapiou, rádioterapiou alebo obomi modalitami. Mechanizmus, ktorý by mohol byť príčinou 
poklesu fyzickej aktivity nepoznáme. Predpokladáme, že pacienti, ktorí absolvovali viac liečby boli 
častejšie unavení, túto hypotçzu v budúcnosti chceme otestovať korelovaním s dotazníkmi kvality 
života. Pacienti s intermediárnou a zlou prognózou podľa IGCCCG športujú podľa údajov z tejto štúdie 
taktiež menej. Zdá sa, že väčší rozsah ochorenia pred začatím liečby môže preživších predisponovať 
k väčšej neskorej toxicite liečby. Tento fakt však môže byť ovplyvnený aj vyššími dávkami 
chemoterapie v týchto podskupinách.  Tiež sme pozorovali viacerç asociácie s laboratórnymi 
a klinickými parametrami metabolickçho zdravia. Športovo aktívnejší pacienti mali nižší aterogçnny 
index, obvod pása a BMI. Môžeme predpokladať, že športová aktivita tieto parametre znížila, avšak 
kauzálne spojenie je však potrebnç validovať v prospektívnej štúdii fyzickej aktivity, ktorá v súčasnosti 
prebieha. Muži, ktorí nešportovali mali vyššie hodnoty SII. Zdá sa, že chemoterapia a rádioterapia 
zrejme môžu dlhodobo zhoršovať proinflamatórne prostredie, ktorç sa podieľa na jednotlivých typoch 
neskorej toxicity. Molekulárne mechanizmy je potrebnç ďalej do budúcna preskúmať. Pri hodnotení 
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výsledkov medzi športovým indexom a výskytom metabolickçho syndrómu sa dá vytvoriť hypotçza, že 
športovanie znižuje riziko vzniku metabolickçho syndrómu, ale nešportovanie ho ďalej nezhoršuje. 
Metabolický syndróm sa vyskytuje až u 40% pacientov po protinádorovej terapii [13,14,15]. Muži po 
liečbe s vyššími dávkami chemoterapie sú tiež silní fajčiari. Limitáciou pri hodnotení tohoto výsledku 
je malý počet pacientov v skupine slabých (pod 20 cigariet denne) a silných (viac ako 20 cigariet/deň) 
fajčiarov. 

Naše zistenia nepriamo poukazujú na dôležitosť pravidelnej fyzickej aktivity v liečbe metabolickej 
toxicity po terapii pacientov s GCT. Ak sa podarí tieto dáta validovať v prospektívnej intervenčnej 
štúdii, naše výsledky by mohli slúžiť ako model pre liečbu neskorej toxicity terapie u rôznych 
nádorových chorôb. 
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12. Lokalizácia hyperfunkčných prištítnych teliesok pomocou pozitrónovej emisnej 
tomografie s fluórcholínom (18F): porovnanie s konvenčnou scintigrafiou

Dalibor Jozef Fedák
(Všeobecnç lekárstvo, 4. ročník)

Školitelia : MUDr. Lucia Noskovičová, doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Klinika nukleárnej medicíny LF UK a OÚSA

Úvod

Fluórcholín (18F) alebo FCH je rádioaktívne značený analóg cholínu využívaný na funkčnç zobrazenie 
u pacientov podstupujúcich diagnostickç vyšetrenie ak je diagnostickým cieľom zvýšený influx 
cholínu. Popri dokumentovaných indikáciách FCH pri karcinóme prostaty a hepatocelulárnom 
karcinóme od roku 2014 pribúdajú údaje o jeho užitočnosti pri lokalizačnej diagnostickç 
hyperfunkčných prištítnych teliesok [1-4], v súčasnosti však nie sú k dispozícii komparatívne údaje 
o diagnostických parametroch konvenčnej scintigrafie hyperfunkčných prištítnych teliesok (PT) 
a hybridnej pozitrónovej emisnej tomografie a počítačovej tomografie (PET/CT) s FCH.

Cieľom práce je retrospektívne porovnať diagnostickç parametre konvenčnej scintigrafie a PET/CT 
s FCH pri lokalizácii hyperfunkčných PT. 

Materiál a metodika 

Retrospektívne bol analyzovaný súbor pacientov s laboratórnym nálezom svedčiacim pre primárnu 
hyperparatyreózu (pHPT) a bez známok renálnej insuficiencie, u ktorých bolo realizovanç 
scintigrafickç vyšetrenie a/alebo PET/CT s FCH v rámci lokalizácie endogçnnej nadprodukcie 
parathormónu (PTH) pred plánovaným chirurgickým riešením.

Akçkoľvek jednoznačnç alebo suspektnç ložisko evokujúce hyperfunkčnç prištítne teliesko na 
scintigrafickom resp. PET/CT s FCH bolo považovanç za pozitívny nález.

Analyzovaná bola oblasť typickej lokalizácie jednotlivých prištítnych teliesok. Nález ložiska 
svedčiaceho pre hyperfunkčnç PT mimo týchto oblastí bol považovaný za ektopickú lokalizáciu 
prištítneho telieska.

Diagnostickç parametre boli analyzovanç na úrovni jednotlivých prištítnych teliesok. Analýza na úrovni 
pacienta nebola možná, lebo laboratórny obraz svedčiaci pre primárnu hyperparatyreózu bol inklúznym 
kritçriom pre realizáciu vyšetrení.

Štandardom pravdy pre hodnotenie diagnostických parametrov bol histologický nález extirpovançho 
ložiska a pokles sçrovej koncentrácie PTH po chirurgickom výkone. Nález bol hodnotený ako skutočne 
pozitívny ak histologický nález potvrdil adenóm alebo hyperpláziu prištítneho telieska. Nález bol 
hodnotený ako skutočne negatívny ak bol nález scintigrafie resp. PET/CT s FCH negatívny a v priebehu 
klinickçho sledovania došlo k normalizácii laboratórneho obrazu aj bez extirpácie hyperfunkčnçho 
prištítneho telieska.
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Nález bol hodnotený ako falošne pozitívny ak histologický nález extirpovançho ložiska bol iný ako 
adenóm alebo hyperplázia prištítneho telieska a nález bol hodnotený ako falošne negatívny ak aj napriek 
negativite funkčnçho zobrazenia bolo extirpovanç a histologicky potvrdenç tkanivo adenómu alebo 
hyperplázie prištítneho telieska.

Výsledky

Analyzovanç boli výsledky 87 pacientov s laboratórnym nálezom svedčiacim pre pHPT a bez 
laboratórnych známok renálnej insufuciencie (21 mužov, 66 žien) vo veku 25-90 rokov (priemer 
a medián  62,8 a 64,7 rokov). 

PET/CT s FCH bola realizovaná u 60 pacientov a planárne a/alebo tomografickç scintigrafickç 
vyšetrenie u 64 pacientov. U 37 pacientov bolo realizovanç scintigrafickç vyšetrenie aj PET/CT. 
Vyšetrenia boli realizovanç v období od júna 2012 do decembra 2018. 

Sçrová koncentrácia pre jednotlivç parametre v čase vyšetrenia bola: 

- parathormón (PTH), známa u 64 pacientov, rozsah 26-325 pg/ml (priemer a medián 
82,2 a 59.5pg/ml) (referenčná hodnota: 14 – 72 pg/ml)

- celkový vápnik (Ca), známa u 63 pacientov, rozsah 2,2-3,15 mmol/l (priemer 
a medián 2,64 a 2,6 mmol/l) (referenčná hodnota: 2,15-2,51 mmol/l)

- fosfáty (P): známa u 56 pacientov, rozsah 0,45-1,31 mmol/l (priemer a medián 0,93 
a 0,9 mmol/l) (referenčná hodnota: 0,65–1,62 mmol/l)

- vitamínu D v čase vyšetrenia bola známa u 56 pacientov, rozsah 2,6-75 ng/ml 
(priemer a medián 32 a 31 ng/ml) (referenčná hodnota: ≥43 ng/ml)

Štandard pravdy bol dostupný pre 117 oblastí zodpovedajúcich hyperfunkčným PT.  

Výsledky boli analyzovanç pre celý súbor 87 pacientov a pre podskupinu 37 pacientov, u ktorých boli 
realizovanç obe vyšetrenia a pre podskupiny pacientov, u ktorých bolo realizovanç len jedno z vyšetrení 
(23 pacientov PET/CT s FCH a 27 pacientov konvenčná scintigrafia). 

Pre párovç porovnanie diagnostických parametrov jednotlivých metód bol použitý McNemarov test a 
pre porovnanie diagnostických parametrov jednotlivých metód bol použitý Chi kvadrát; úroveň p<0.05 
bola považovaná za štatisticky významnú. Na štatistickç spracovanie bol použitý štatistický software 
Medcalc.

Diagnostickç parametre pre jednotlivç skupiny pacientov sú uvedenç v Tabuľke 1.
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Tabuľka 1: Diagnostické parametre jednotlivých metód pre celý súbor a pre definované podskupiny 
súboru

PT: prištítne teliesko, FCH: fluórcholín

Diskusia:

Exaktná lokalizácia hyperfunkčnçho PT pred chirurgickým výkonom je nápomocná pre korektnú 
orientáciu výkonu a redukciu potreby reintervencie v prípade neúspešnçho výkonu berúc do úvahy 
pomerne častú ektopickú lokalizáciu (najmä) dolných PT [5]. 

Na základe metaanalýzy literárnych údajov je senzitívnosť scintigrafie hyperfunkčných PT na úrovni 
88% [6] a senzitívnosť PET/CT s FCH hyperfunkčných PT na úrovni 95% [7].
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PET/CT s FCH bola na základne pilotných porovnávacích štúdií s konvenčnou scintigrafiou potvrdená 
ako vhodná metóda dosahujúca lepšiu senzitívnosť detekcie hyperfunkčnçho PT a to aj v prípade 
uzlovitej štítnej žľazy [1-3, 7]. PET/CT s FCH umožňuje detekciu hyperfunkčnçho PT aj v prípade 
negatívneho alebo nejednoznačnçho nálezu konvenčnej scintigrafie [3, 8]. Navigácia chirurgickçho 
výkonu podľa výsledku PET/CT s FCH tiež umožňuje vynechať analýzu peroperačnçho poklesu sçrovej 
koncentrácie parathormónu [9].

Ako výhodnç sa tiež javí použitie PET/CT s FCH v prípade reoperácie [10]. 

Prospektívne porovnanie diagnostických parametrov scintigrafie a PET/CT s FCH  pri lokalizácii 
hyperfunkčných PT zatiaľ nie je k dispozícii, najmä z dôvodov optimalizácie radiačnej záťaže pacienta. 

V súlade s literárnymi údajmi bola pri retrospektívnej analýze celçho súboru potvrdená signifikantne 
lepšia senzitívnosť PET/CT s FCH, ako konvenčnej scintigrafie. Pri analýze histologickçho typu 
hyperfunkčnçho PT bol rozdiel signifikantný v prospech PET/CT s FCH len pre adenóm PT.  Podobnç 
porovnanie nie je v dostupnej literatúre opísanç.

Falošne negatívne nálezy PET/CT s FCH boli zaznamenanç v prípade hyperplastických PT menších 
ako 7mm. Falošne pozitívne nálezy PET/CT s FCH boli zaznamenaná v prípade adenómu a oxyfilnçho 
adenómu štítnej žľazy. 

Falošne negatívne nálezy scintigrafie PT boli zaznamenaná v prípade adenómov a hyperplastických PT 
menších ako 14mm, čo podporuje nižšiu technickú senzitívnosť metódy v porovnaní s PET/CT. Falošne 
pozitívny nález scintigrafie bol zaznamenaný v prípade oxyfilnçho adenómu PT.   

V skupine pacientov, u ktorých boli realizovanç obe vyšetrenia boli vo všetkých porovnaniach 
zaznamenanç signifikantne lepšie výsledky pre PET/CT s FCH, čo je možnç vysvetliť skutočnosťou, že 
PET/CT s FCH bola doplnená v prípade negatívneho alebo nejednoznačnçho výsledku scintigrafie. 
V tejto situácii bola diagnostická informácia získaná  pomocou PET/CT s FCH u významnej časti 
súboru, čo je v súlade s dostupnými literárnymi údajmi. 

V súboroch pacientov, u ktorých bola realizovaná len scintigrafia alebo len PET/CT s FCH (t.j. 
výsledok scintigrafie priniesol jednoznačný nález) bola prevdepodobne pre obmedzený počet pacientov 
pozorovaná nesignifikantne vyššia senzitívnosť PET/CT s FCH pre adenóm aj hyperpláziu PT. 

Záver:

Retrospektívna komparatívna analýza potvrdila celkovo lepšiu senzitívnosť  PET/CT s FCH pre 
lokalizáciu hyperfunkčnçho PT. V situácii, ak scintigrafia PT priniesla negatívny alebo nejednoznačný 
výsledok, PET/CT s FCH umožnila korektnú lokalizáciu u významnej proporcie pacientov. 
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Úvod

Parkinsonova choroba (PCh) je jednou z najčastejších neurologických ochorení, s ktorými sa môžeme
stretnúť najmä v sçniu. V práci predkladám aktuálny pohľad na možnosti ovplyvnenia jednçho z
najvýznamnejších klinických motorických prejavov Parkinsonovej choroby – porúch chôdze. Tie sú
spočiatku diskrçtne, ale časom je chôdza charakteristická asymetrickou redukciou synkinçz horných
končatín s miernym predklonom. Chôdza sa stáva pomalšou, kroky sa skracujú, sú šúchavç a tiež sa
zužuje i oporná báza. Zmenu smeru pohybu pacient zvyčajne realizuje kompaktnými a strnulými
pohybmi – „en bloc“ – ako robot. Prítomnosť dyskinçz môže pacienta destabilizovať, čo môže viesť
k pádom. Veľmi typickými poruchami chôdze pri PCh môže byť zamŕzanie chôdze tzv. freezing.
Pacient pri freezingu nie je schopný vykročiť a ani pokračovať v chôdzi. Práve freezing ohrozuje
pacientov pádmi najčastejšie, pretože majú pocit primrznutých nôh k zemi a nevedia sa rozhýbať.
Typickými situáciami, kedy sa freezing u pacientov s PCh objavuje sú prechody cez úzke priestory,
obmedzený čas na vykročenie (eskalátor, prechody pre chodcov), náhle zmeny smeru kvôli prekážkam
a inç (1).

Cieľom tejto práce je zostavenie dotazníka s vyhovujúcimi psychometrickými vlastnosťami, ktorý
zahŕňa každodennç situácie provokujúce poruchy chôdze pri PCh.

Materiál a metódy

Testovaní pacienti s PCh pochádzajú z Ambulancie pre extrapyramídovç ochorenia CNS pri II.
neurologickej klinike LFUK a UNB. Diagnóza PCh bola stanovená podľa UK Brain Bank Criteria (2)
s minimálnym trvaním ochorenia 1 rok. Do testovania boli zaradení výhradne pacienti v štádiu 1-4
podľa Hoehnovej a Yahra (H&Y) (3), ktorí boli schopní sa po väčšinu dňa pohybovať bez pomoci.
Zúčastnení pacienti museli mať nasadenú dopamínergnú liečbu aspoň 3 mesiace, pričom levodopová
ekvivalentná dávka (ďalej ako LEDD) bola vypočítaná podľa štandardov (4). Pacienti s demenciou boli
z testovania vyradení takisto, ako aj pacienti so zrakovými, sluchovými a ortopedickými poruchami,
ktorí by skreslovali výsledky.

V priebehu komplexnçho rozhovoru boli získanç a zhromaždenç demografickç informácie a kognitívny
stav. Bola im tiež položená otázka "Myslíte si, že vaše nohy sa pri chôdzi lepia o podlahu?" Pozitívne
odpovedajúci pacienti boli klasifikovaní ako “pravdepodobný freezer", ako je to navrhnutç podľa
Snijders a kol. (5). Po rozhovore nasledovalo neurologickç vyšetrenie so zameraním na PCh. Následne
boli pacienti požiadaní o vyplnenie dotazníka merajúceho ich vnímanie chôdze v 15 každodenných
situáciách, počas ktorých sa aktívne pohybujú. Všetky otázky obsahovali formát binárnej odpovede s
odpoveďami "ÁNO" alebo “NIE” (viď obrázok 1). Pre posúdenie demografických a klinických údajov
bola vykonaná deskriptívna štatistická analýza. Na porovnanie rozdielov medzi skupinami (pacientov s
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posturálnou instabilitou a bez nej) sme použili Mann-Whitney U test. Spearmanov koeficient korelácie
(rho, rs) bol použitý na zhodnotenie sily asociácie medzi premennými. Hodnoty p ≤ 0,05 sa považovali
za významnç. Uspokojivç psychometrickç vlastnosti boli splnenç v 10 z celkovçho počtu 15 položiek
(situácií). Týchto desať položiek bolo následne zahrnutých do Dotazníka porúch chôdze (Gait
Impairment Questionnaire, GIQ - Obrázok 1). Cronbachovo alfa GIQ bolo 0,852, čo potvrdzuje vysokú
spoľahlivosť škály.

Výsledky

Z celkovçho počtu vyplnených dotazníkov (62) boli vylúčenç 4, ktorç boli vyplnenç pacientami, ktorí
neuvádzali žiadne poruchy chôdze. Konečná analýza teda zahŕňala dotazníky od 58 pacientov (31
mužov, 27 žien, ktorých priemerný vek bol 63 ± 9,9 roka a priemernç trvanie ochorenia bolo 7,02 ±
4,03 roka). Priemerná hodnota LEDD bola 1115 ± 549,4 mg a stupeň ochorenia podľa H&Y bol 2,4 ±
0,6. Na základe pozitívnej odpovede na otázku "Myslíte si, že vaše nohy sa lepia o podlahu pri chôdzi,
alebo pri otáčaní a pri pokuse o vykročenie?”, bolo 41 pacientov (70,7%) klasifikovaných ako
“pravdepodobný freezer”.

Celkovç skóre GIQ bolo vyhodnotenç ako súčet otázok, na ktorç daný pacient odpovedal "ÁNO".
Priemernç skóre GIQ v našej kohorte bolo 4,6 ± 3,2 (Tabuľka 1). Celkovç skóre GIQ významne
korelovalo s trvaním ochorenia a H & Y stagingom. Neidentifikovali sme žiadne štatisticky významnç
korelácie celkovçho GIQ s vekom alebo LEDD.

Graf 1. : Celkovç skorç GIQ našich pacientov

Ďalej sme rozdelili pacientov do dvoch skupín. 15 pacientov bez posturálnej instability (NON-PI,
ktorých H&Y skóre bolo menšie alebo rovnç 2) a 26 pacientov s posturálnou instabilitou (PI, ktorých
H&Y bolo vačšie alebo rovnç 2,5). Celkovç GIQ skóre bolo signifikantne vyššie u pacientov s
posturálnou instabilitou (priemerný GIQ skóre non-PI = 3,6 ± 2,9, PI = 5,7 ± 3,1; p=0.013). Pacienti s
posturálnou instabilitou mali výrazne dlhšie trvanie ochorenia (priemerná hodnota non-PI = 5,9 ± 4,1,
priemerná hodnota PI = 7,9 ± 4,5; p=0.018). Nezistil sa však žiadny významný štatistický rozdiel vo
veku alebo LEDD medzi skupinami.
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. Obrázok 1: Dotazník Gait Imprainment Questionnaire
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Diskusia

Cieľom tejto štúdie bolo identifikovať každodennç situácie, ktorç u pacientov s PCh zhoršujú chôdzu
a zároveň tie, ktorç môžu byť potenciálne použitç pri navrhovaní vizuálov v prostredí virtuálnej reality
(VR). Vyvinuli sme 10-položkový Dotazník porúch chôdze s dobrými psychometrickými vlastnosťami,
ktorý možno použiť na rýchle a zároveň efektívne posúdenie situácií poškodenia chôdze u pacientov s
PCh.

V súčasnosti je množstvo dôkazov o tom, že prostredie VR ponúka nový prístup pre výskum chôdze a
rovnováhy, a to nie len v oblasti diagnostiky, ale aj terapie. Výsledky podporili rozdiely medzi rôznymi
typmi situácií. Reliabilita dotazníka bola potvrdená aj koreláciou skóre GIQ a trvania ochorenia. Je
známe, že prevalencia porúch chôdze a rovnováhy je vyššia pri dlhšom trvaní ochorenia (6). Ďalším
zaujímavým výsledkom tejto štúdie je štatistický rozdiel hodnôt GIQ u pacientov s posturálnou
instabilitou a bez nej, založený na modifikovanej škále H & Y. (Tabuľka 1). Ukazuje sa, že je tu
využiteľnosť dotazníka aj pri identifikácii pacientov s posturálnou instabilitou a rizikami pádov.
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Záverečnç skóre, senzitivita a špecifita dotazníka by však v prípade posturálnej instability musela byť
potvrdená vo väčšej skupine tesovaných pacientov .

Výsledky našej štúdie naznačujú, že najčastejšou príčinou vzniku poruchy chôdze je chôdza pod
časovým tlakom (76%, viď tabuľku 2).

Stres je nepochybne spojený so zmenami lokomócie. Štúdie na zvieratách s testami vyvolávajúcimi
stres dokázali, že chôdza počas stresu zvyšuje opornú bázu a znižuje dĺžku kroku (7). Rovnako aj
úzkosť, ktorá je medzi pacientami s PCh veľmi rozšírená može byť tiež zodpovedná za vznik poruchy
chôdze.

Druhou najčastejšou situáciou provokujúcou poruchy chôdze u 58,6% pacientov bol chôdza v
zaľudnených miestach. V skutočnosti chodenie na preplnených miestach zahŕňa niekoľko
provokačných faktorov ako sú napríklad socializácia s inými (špeciálne zdravými) ľuďmi, pretože sa
cítia byť kvôli svojmu vzhľadu označovaní za telesne postihnutých, čo u nich vyvoláva už spomínanú
úzkosť a následne poruchy chôdze (8). Preplnenç miesta sú takisto bohatç na vysoký príjem množstva
informácií cez senzorickç receptory, čo u nich tiež kvôli preťaženiu vizuálnych informácií a
neschopnosti ich rýchlo a správne spracovať, môže vyvolať poruchy pri chôdzi (9).

Tretím najčastejším vyvolávateľom porúch počas chôdze (53,6%) sa v týchto výsledkoch ukázali byť
situácie, kedy pacient robí dve veci naraz, ktorç môžu byť náročnç na kognitívne funkcie. Keďže
robenie viacerých vecí naraz môže odhaliť subklinickç poruchy chôdze, malo by byť takçto
“otestovanie” pacienta zaradenç medzi rutinnç vyšetrenie u pacientov s PCh.

Bolo by prospešnç, keby sa GIQ dotazník stal nástrojom na prispôsobenie fyzioterapie chôdze a
rovnováhy podľa individuálnych potrieb pacienta. Ten by si mohol v dotazníku zvoliť pre neho najviac
znepokojujúce situácie, ktorç zhoršujú jeho chôdzu, a ktorç možno ľahko nasimulovať v prostredí VR.
Pravdepodobne najväčší význam takejto personalizovanej fyzioterapie je efektívne zníženie obáv z
pádu, a tiež aj vlastný výskyt pádov. Nedávna systematická štúdia potvrdila užitočnosť technológií VR
vo fyzioterapii pacientov s PCh (10). Napriek tomu treba brať do úvahy to, že značný počet pacientov
s PCh má rôzne problçmy so zrakom (11). Títo pacienti by mali byť zahrnutí do štúdií s VR len veľmi
opatrne.

Limitáciou štúdie je fakt, že hodnotiacim nástrojom bol subjektívny dotazník. Preto nebolo možnç
objektívne posúdiť, ktorç ďalšie situácie sú pre pacienta problçmovç. Stav pacientov tiež nebol
dôkladne posúdený neuropsychologickým vyšetrením, čo by mohlo mať mierny vplyv na výsledky
(väčšina testovanej vzorky sú starší pacienti s miernym alebo závažnejším stupňom kognitívneho
deficitu). Tiež sa pri objektívnom klinickom vyšetrení posturálna instabilita hodnotila iba pomocou
pull-testu. Pacienti s freezingom boli klasifikovaní výlučne na základe subjektívnej osobnej skúsenosti
bez presnçho overenia odborníkom na pohybovç poruchy.

Veríme, že skúmanie pacientov v virtuálnej realite je efektívnym spôsobom spúšťania epizodických
prejavov týchto porúch, ktorç sú inak častokrát prítomnç len ako subklinickç fenomçny, typickç pre
PCh. GIQ by sa mohol potenciálne využiť v budúcnosti na skríning problematických situácií s cieľom
aplikovať vhodnç a najmä individuálne prispôsobenç VR situácie v neurorehabilitácii.
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14. Dystonic tremor
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1Second Departement of Neurology, Comenius University Bratislava

Introduction 

Tremor is the most common movement disorder. It is characterised as an involuntary, rhythmic, 
oscillatory movement of a body part. Tremor can be present in any healthy individual (physiological 
tremor) or could be a part of neurological disorder (1). Some types are typical with presentation and 
accompanying features, e.g. tremor in Parkinson’s disease. On the other hand, patient with essential 
tremor (ET) should have no other additional signs. Atypical or mixed forms complicate the diagnosis 
what might lead to impropriate medication and insufficient effect (2). 

Methods

We examined 18 patients referred to the Centre for movement disorders and electromyography at 
Second Department of Neurology – with presence of tremor resembling the essential one. Mean age
was 66.6 years (36-83), 55.6% were women.

All patients signed informed consents. After taking a detailed history, patiens were clinically examined 
to describe tremor characteristics and to search for additional pyramidal, extrapyramidal, cerebellar and 
neuropathic signs. All patients underwent abnormal movements registration with Neuro-MEP-8CH 
EMG machine. We recorded activity from at least 3 muscles and an accelerometer from more affected 
limb in different positions/situations.    

Results

From all 18 patients, ten (55.6%) had no other significant neurological sign except of bilateral 
(symmetrical or asymmetrical) action tremor of upper limbs, possibly accompanied by tremor in other 
parts, and they could be assessed as having an essential tremor. Eight patients (44.4%) had already some 
level of dystonia and could be clinically diagnosed with dystonic tremor (Table 1 and 2).
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Table 1: Demographical data and a history of patients

M – male, F – female, + - positive, _ – negative, ? - unknown
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Table 2: Clinical presentation

+ - positive, _ – negative, ? – unknown, H - head, V - voice, J – jaw, LL – lower limbs,        ET –
essential tremor, DT – dystonic tremor

After EMG, all these cases of dystonic tremor were confirmed by presence of (a) more significant 
variability in tremor frequency, (b) dependence on a limb posture, (c) subcortical myoclonus, (d) 
pathological co-contraction of antagonists, or (e) overflow of muscle activity to other muscles. Three 
cases with no evidence of above-mentioned EMG findings were still considered having an ET. Five 
patients with clinical presentation resembling ET had EMG finding supporting the diagnosis of dystonic 
tremor. Two patients had inconclusive EMG what did not allow us to distinguish between essential and 
dystonic tremor (ET/DT) (Table 3).
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Table 3: Electrophysiological findings

+ - positive, _ – negative, ET – essential tremor, DT – dystonic tremor, S – rest tremor only in stress 
situation, V – tremor variability with position

Discussion

When patient with tremor shows some level of dystonia, the diagnosis of dystonic tremor is usually not 
complicated. Nevertheless, a significant number of patients presents with atypical or combined tremor. 
According to our data, most of patient reffered to movement disorders because of diagnostic 
uncertainity, suffer from dystonic tremor. Asymmetry and rest component may resamble parkinsonian 
tremor – in these case, special SPECT examination can distinguish these two disorders. In cases of 



| 89

bilateral predominatly action tremor mimicking essentoial tremor (3), electromyography can disclose 
dystonic features noyet clinically obvious – muscle co-contraction and overflow activity, posture-
dependence and significant variability of frequency and amplitude of tremor, or presence of myoclonus. 
This is important mainly because of different therapeutical approaches (4). In mild cases, both tremors 
do not require daily medication. Symptoms of ET of moderate intensity are usually treated by beta-
blockers, benzodiazepines or antiepileptics (gabapentin, primidone, topiramate), wheras dystonic 
tremor (especially focal or segmenbtal) responds to botulinum-toxin injections. Sever cases need 
invasive treatment with deep brain srtimulation  - in thalamus for essential tremor, and subthalamic 
nucleus or internal pallidum for dystonic tremor (5). Long-term inadequate therapy leads to reduction 
of patients’quality of life and also to higher socio-economic burden. 
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Úvod

Hĺbková žilová trombóza (DVT) a pľúcny embolizmus sú dve manifestácie venóznçho 
tromboembolizmu (VTE) a predstavujú tretie najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie s ročnou 
incidenciou 100-200 na 100 000 obyvateľov (1), (2).

U pacientov s nádorovým ochorením je riziko vzniku VTE zvýšenç 4-6 krát (3), pričom VTE je 2. 
najčastejšia príčina mortality u pacientov s nádorovým ochorením (4).

VTE u pacientov s nádorovým ochorením sa môže prezentovať ako širokç spektrum klinicky 
signifikantných trombotických komplikácií ako DVT (flebotrombóza), PE a v širšom zmysle aj 
superficiálna venózna tromboflebitída, trombóza asociovaná s katetrizovaním alebo posttrombotický 
syndróm (PTS).

Doteraz sa ako štandardná terapia VTE u pacientov s nádorovým ochorením používal LMWH alebo 
warfarín s predliečbou LMWH. Avšak LMWH vyžaduje subkutánne podanie, ktorç môže spôsobovať 
pacientom záťaž. Pri Warfaríne je na druhej stane vysokç riziko interakcií s potravinami a farmakami. 
Novç perorálne antikoagulanciá preto predstavujú perspektívnu alternatívu terapie. U pacientov s VTE 
bez nádorovçho ochorenia  predstavujú liek prvej voľby podľa súčasných odporúčaní ale u pacientov 
s VTE a národovým ochorením dôkazy pre účinnosť a bezpečnosť NOAC chýbajú a práve tejto 
problematike sa venuje táto práca.

Pacienti a metódy

Bola vykonaná priama a nepriama meta-analýza na subpopulácii pacientov s nádorovým ochorenim. 
Systematicky boli vyhľadanç všetky randomizovanç štúdie fázy III alebo ich subanalýzy u pacientov 
s VTE asociovaným s onkologickým ochorením, porovnávajúce NOAC alebo LMWH vs. 
LMWH/warfarín. Pre primárne výstupy (rVTE, MB, CRNMB, CRNCB, mortalita) boli dopočítanç RR 
a priradila sa váha jednotlivým štúdiam metódou generickçho inverznçho rozptylu. Určila sa 
heterogenita štúdií a riziko predpojatosti a následne celkový efekt jednotlivých skupín štúdií. 
S použitím Bucherovej motódy cez spoločnçho komparátora  (LMWH/warfarín) sa odhalil priliehajúci 
konfidenčný interval pre NOAC vs. LMWH (5).
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Charakteristika zahrnutých štúdií a pacientov

štúdia typ rok 
vydania

liečba dĺžka -
mesiace

Pacienti 
(N)

Vek ženy CrCL ˂-
8050

hmotnosť/B
MI

AMPLIFY randomi
zed,  

double-
blind

2013 LMWH 0-
48 h, : 

Apixaban 
10 mg bid 
for 7 days, 
then 5 mg 

bid

3 81 65.5 43.2% 8.0 30-50 NA
78 65.1 39.5% 13.6 30-

50
NA

ONCENOX randomize
d open 
label, 

multidose, 
active 

comparato
r, parallel 

design 
trial

2006 Enoxaparin 
1,5 mg od

6 32 64
(10.7)

0 NA NA

30 64.1
(12.4)

0 NA NA

EINSTEIN 
DVT-PE 

Open 
label, 

randomize
d, event 
driven, 
non-

inferiority 
study

2014 LMWH 0-
48 h 

Rivaroxaba
n: 15 mg 
bid for 21 
days, then 
20 mg od

3 or6 or 
12 

354 NA 106(41%)34(313)˂5
0

27.4(5.4)bmi

301 NA 95(47%) 35(17)˂5026.7(4.6)bmi

HOKUSAI-
VTE

Radnomiz
ed, double 

blind, 
double 
dummy

2015 LMWH 0-
48 h, : 

Edoxaban 
60 mg od 
(30 mg od 
CrCl 30-50 

ml/min, 
BW 60kg, 

quinidine or 
verapamil)

3.12 109 66(12) 55 (50%) NA NA

LITE Multi-
centre, 
rando
mized, 
open 
label 
trial

2006 Tinzapar
in 175 
IU/Kg 

od

3.12 100 NA 0,52 NA NA
100 NA 0,5 NA NA

CANTHA
NOX

rando
mized 
open 
label 

multice
nter 

study

2002 Enoxapa
rin 1.5 
mg od

3 67 66
(11)

38(50.
7%)

NA 68(14)

71 65
(13)

43(60.
6%)

NA 70(15)
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Charakteristika zahrnutých štúdií a pacientov

štúdia typ rok 
vydania

liečba dĺžka -
mesiace

Pacienti 
(N)

Vek ženy CrCL ˂-
8050

hmotnosť/B
MI

RECOVER I, 
II

randomize
d, double 

blind, 
non-

inferiority 
trial

2014 LMWH/UF
H before 

randomisati
on, 

Dabigatran 
150mg bid

6 59 63.5
(12.1)

56(49%) 90.7 
(27.2sd)

82.7(16.3)

55 63.5
(12)

48(45%) 83.9 
(30.4sd)

82.7(15.6)

CATCH Phase III, 
randomize
d, active-

controlled, 
open label 

trial

2015 Tinzaparin 
175 IU/Kg 

od

6 449 59-7
(12.7)

262(58.4
%)

59(13.1) 
30-60

67.3(17.3)

451 58.8
(12.5)

273(60.5
%)

60(13.3)3
0-60

67.1(16.3)

CLOT randomize
d, open 
label, 

clinical 
trial

2003 Dalteparin 
200 

IU/Kg/1 
mnth then 

150 
IU/Kg/5 
mnths

6 336 62(12) 179 NA NA

Hodnotenie rizika predpojatosti
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Hodnotenie heterogenity štúdií

Heterogenita bola hodnotená podľa niekoľkých parametrov. Medzi základnç hodnotenie heterogenity 
medzi jednotlivými štúdiami patrilo orientačnç porovnanie prelínania sa konfidenčných intervalov na 
lesovom grafe (forest plot) pre jednotlivç podskupiny-výstupy.

Hodnota chi2 hodnotí či rozdiely vo výsledkoch sú len v dôsledku náhody. Nízke hodnoty P alebo velkç 
hodnoty chi2 vzhľadom na ich stupne slobody sú dôkazom existencie heterogenity efektov intervencie.

Hodnoty I2 opisujú percentá variability v odhadoch efektov, ktorç sú v dôsledku heterogenity, nie 
náhody.  

I2= 100%
Q- sú hodnoty pre chi2 štatistiku a df sú stupne slobody (degrees of freedom). 

Výpočet váhy štúdií a celkového váženého priemeru štúdií

Na výpočet váhy štúdií a celkovçho vážençho priemeru štúdií sa použil program RevMan vytvorený 
spoločnosťou Cochrane (6).

Metodika nepriameho porovnania

Zistil sa celkový efekt štúdií liečby A verzus B a celkový efekt štúdií liečby B verzus C, pričom B bol 
spoločný komparátor, v tomto prípade: warfarín. Následne sa celkový efekt štúdií A vs. B delí celkovým 
efektom štúdií B vs. C  čím sa získa odhad liečby A vs C, na základe bucherovej metódy (5) :

µI
AC = µD

AB / µD
BC

kde je µI
AC -nepriamy odhad výslednçho efektu liečby A-C; µD

AB / µD
BC – podiel priamych odhadov 

výsledných celkových efektov terapií A-B a B-C. Táto metóda sa nazýva upravenç nepriame 
porovnanie, pretože vďaka zisteniu celkových efektov štúdií A vs. B a B vs. C za zachová inter-trialová 
randomizácia.
Konfidenčný interval bol odhadnutý v programe RevMan pomocou konfidenčných intervalov 
celkových efektov pre jednotlivç výstupy a to tak že sa zistila štandardná chyba (standard error, SE) 
a následne sa zistil rozptyl (variance) pre obe konfidenčnç intervaly pre µD

AB  a µD
BC .  Následne sa 

rozptyl (SEAB)2 sčítal s (SEBC)2 . Pretože (SEAC)2 = (SEAB)2 + (SEBC)2 . Takže, 95% konfidenčný interval 
pre HRAC je daný nasledovne: CI 95% HRAC = exp(log(HRAC) ± 1.95 x SEAC ). Hodnoty P boli počítanç 
pre hypotçzu H0:log(HRAC)=0 verzus HA:log (HRAC)≠0, pri predpoklade že log(HRAC ) je normálny 
s rozptylom (SEAC)2.
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Výsledky

Algoritmus vyhladávania štúdií

V databázach sa našlo 1725 štúdií z ktorých sa selekciou na základe abstraktov a názvov vybralo 14 
štúdií na posúdenie. Po odstránení štúdií, ktorç nespĺňali úplne inklúzne kritçria ostalo nakoniec 9 štúdií 
(7), (8), (9),(10), (11), (12), (13), (14), (15), ktorç sa použili v meta-analýze.
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Porovnanie NOAC vs LMWH/warfarin

Po analýze hodnôt P a hodnôt pre celkový efekt liečby a ich prislúchajúcich konfidenčných intervalov, 
priame porovnanie NOAC verzus LMWH/warfarín preukázalo lepšiu bezpečnosť NOAC oproti 
LMWH/warfarín-u vo výstupe pre kompozitný výstup závažnç krvácanie/klinicky relevantnç 
nezávažnç krvácanie. Pre  výstup klinicky relevantnç nezávažnç krvácanie sa celkový efekt nedal určiť 
v dôsledku nedostatku dát. Pre ostatnç výstupy nie je dostatok silných dôkazov, ktorç by preukazovali 
efekt liečby v dosledku P hodnôt vyšších ako 0.05 a konfidenčných intervalov, ktorç zahŕňajú hodnotu 
1.

Výsledky sú prezentovanç ako „pomer rizík“ ( hazard ratio, HR).
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Porovnanie LMWH vs. LMWH/Warfarín

Po analýze hodnôt P a hodnôt pre celkový efekt liečby a ich prislúchajúcich konfidenčných intervalov 
priame porovnanie LMWH verzus LMWH/warfarín preukázalo lepšiu efektivitu LMWH oproti 
LMWH/warfarín-u v kompozitnom výstupe pre rekurentný venózny tromboembolizmus/VTE-
asociovaný so smrťou. Pre kompozitný výstup MB/CRNB sa nedal určiť celkový efekt pretože štúdie 
porovnávajúce LMWH verzus LMWH/warfarín nemali tento výstup zahrnutý. Pre ostatnç výstupy nie 
je dostatok silných štatistických  dôkazov, ktorç by preukazovali efekt liečby v dôsledku P hodnôt 
vyšších ako 0.05 a konfidenýčných intervalov , ktorç zahŕňajú hodnotu 1.
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Nepriame provnanie NOAC vs. LMWH

Nepriame porovnanie ktorçhokoľvek NOAK verzus LMWH nepreukázalo silnç, štatisticky 
signifikantnç dôkazy o vyššej efektivite a bezpečnosti NOAK voči liečbe LMWH. 

Nepriame porovnanie rivaroxabanu s edoxabanom, apixabanom a dabigatranom preukázalo vo výstupe 
pre závažnç krvácanie lepšiu bezpečnosť rivaroxabanu oproti farmakám s ktorými bol porovnaný bez 
štatistickej signifikancie výsledkov. Nepriame porovnanie edoxabanu s apixabanom 
a dabigatranom preukázalo lepšiu účinnosť edoxabanu vo výstupe pre rVTE. Výsledky nie sú štatisticky 
signifikantnç. Nepriame porovnávanie apixabanu s dabigatranom preukázalo lepšiu účinnosť aj 
bezpečnosť apixabanu vo výstupoch pre rVTE a pre kombinovaný výstup MB/CRNMB.
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Diskusia

Údaje pre porovnanie LMWH vs. LMWH/warfarín ukazujú lepšiu účinnosť a porovnatelnú alebo lepšiu 
bezpečnosť pre pokračujúcu liečbu LMWH, pričom ale celkový počet analyzovaných pacientov je 
relatívne malý. Napriek tomu uvedenç dôkazy boli dostatočnç na zhrnutie monoterapie LMWH ako 
liečby orvej voľby na liečbu a prevenciu rekurencie VTE u pacientov s nádorovým ochorením (16).

Pri porovnaní NOAC vs. LMWH/warfarín sú  numericky výsledky podobnç ako pre LMWH vs. 
LMWH/warfarín, tj. pozorujeme  numericky lepšiu účinnosť bezpečnosť, , pričom tieto rozdiely sú na 
hranici štatistickej signifikancie. Dáta z našej subanalýzý pritom zahŕňajú vyšší počet pacientov ako 
dáta pre LMWH a preto by mohli odôvodňovať zaradenie do Guideline-ov aj pri nedostupnosti 
priameho porovnania LMWH vs NOAC.
Pri nepriamom porovnaní LMWH vs. NOAC sa ukazuje porovnateľný profil účinnosti (11% nárast 
udalostí) a numerická tendencia k lepšej bezpečnosti (34% pokles udalostí MB). K dispozícií sú aj tri 
priame porovnania: HOKUSAI-C s edoxabanom a SELECT-D s rivaroxabanom a ADAM VTE 
s apixabanom. V štúdii Select-D na 406 pacientoch sa porovnával dalteparín s rivaroxabamom pričom 
sa v prípade rivaroxabanu sa zistil nižší výskyt rekurencie VTE (HR, 0,43; 95%CI, 0,9-0.99) ale 
tendencia k vyššiemu výskytu krvácania (HR, 1,83; 95%CI, 0,68-4,96) (17). V študii HOKUSAI-C sa 
porovnával edoxaban s daltepatínom na 1046 pacientoch pričom sa v edoxabanovom ramene 
porovnateľný výskyt rVTE (HR, 0,71; 95%CI, 0,48-1,06)a opäť tendencia k vyššiemu výskytu 
krvácania (HR, 1,77; 95%CI, 1,03-3,04) ako pri LMWH (18). V štúdii ADAM VTE sa porovnával 
apixaban s dalteparínom na populácii 300 pacientov, pričom závažnç krvácanie sa vyskytlo v ramene 
s apixaban o 0 pacientov a v ramene s dalteparínom 3 (HR 0, 0; 95% CI, 0.00- ). Výskyt rVTE bol 
v ramene s apixabanom u 5 pacientov a v ramene s dalteparínom u 20 pacientov (HR 0.21; 95% CI, 
0,09-0,47) (19).

Hoci sa výsledky priamych porovnaní numericky odlišujú od výsledku  nepriamej meta-analýzy, 
konfidenčnç intervaly oboch analýz sa prekrývajú. Numerickç rozdiely preto môžu byť určenç 
jednoducho variabilitou a malou veľkosťou sledovanej populácie. Tak isto aj zastúpenie pacientov 
s nádorovým ochorením bolo v jednotlivých štúdiach odlišnç. Zastúpenie pacientov s nádorovým 
ochorením bolo v 4 RCT porovnávajúce NOAC vs.LMWH/warfarín iba 6%, z čoho 15%-30% malo 
metastatickç ochorenie a okolo 30% bolo liečených chemoterapiou, čo sa nepokladá za dostatočnç 
zastúpenie  pacientov s nádorovým ochorením pre hodnotenie rizika VTE asociovançho s nádorovým 
ochorením. Kritçria definujúce nádorový status na začiatku štúdie boli podobne rozdielne od štúdií 
porovnávajucich LMWH vs LMWH/warfarín (20).

Ani nepriame porovnanie však neukazuje účinnostný ani bezpečnostný signál proti použitiu NOAC na 
liečbu a prevenciu rekurencie VTE asociovanej s nádorom a to pri absencií injekčnej liečby. Na základe 
údajov priameho porovnania bol nedávno zverejnený konsenzus SSC ISTH, ktorý sa vyjadruje k liečbe 
NOAC u pacientov s nádorovo-asociovanou trombózou nasledovne:

1. Odporúča sa individualizovaný prístup k liečbe po spoločnom rozhodovaní 
s pacientmi.

2. Odporúča sa používanie špecifických NOAC pre pacientov s nádorovým ochorením 
s diagnózou akútneho VTE, s názkym rizikom krvácania a bez interakcii medzi 
liečivami so súčasnou systçmovou terapiou. 

3. Odporúča sa použitie LMWH u pacientov s nádorovým ochorením s diagnózou 
akútneho VTE a s vysokým rizikom krvácania, zahŕňajúc aj pacientov 
s gastrointestinálnymi luminálnymi nádormi, u pacientov s genitourinárnymi 
nádormi rizikom krvácania, u mechúrových nádorov a pacientov s nefrostómickými 
hadičkovými vývodmi, u pacientov s aktívnymi gastrointestinálnymi mukozálnymi 
abnormalitami ako duodenálne a gastrickç vredy, ezofagitídou alebo kolitídou. 
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Edoxaban a rivaroxaban sú akceptovatelnç alternatívy  ak nie sú prítomnç interakcie 
medzi NOAC a systçmovou terapiou.

Výsledky meta-analýzy podporujú tento záver a aj zahrnutie NOAC do odporúčaní, ako liek prvej voľby 
pre VTE asociovaný s nádorovým ochorením, pričom je ale nutný ďalší výskum problematiky.

ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK

ASCO Americká spoločnosť pre klinickú onkológiu

CRNMB klinicky relevantnç nezávažnç krvácanie

DVT Hĺbková žilová trombóza

ESMO Európská spoločnosť pre lekársku onkológiu

ISTH medzinárodná spoločnosť pre trombózu a hemostázu

LMWH Nízko-molekulový heparín

MB Závažnç krvácanie

MB/CRNMB Závažnç krvácanie/klinicky relevantnç nezávažnç krvácanie

NOAC novç perorálne antikoagulanciá

OR pomer šancí (odds ratio)

PE pľúcny embolizmus

RCT randomizovany kontrolovaný trial

rVTE rekurentný venózny tromboembolizmus

SSC vedecká a štandardizačná rada

VTE venózny tromboembolizmus
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Introduction

Testicular germ cell tumors (TGCTs) represent the most common solid tumors among adolescent and 
young men between the ages of 20 to 40 [1]. To date, nearly 80% of patients with TGCTs, even those 
with disseminated disease, may be successfully cured by cisplatin-based chemotherapy. However, 
patients with refractory disease have limited treatment modalities associated with poor prognosis, so 
there is a need for novel modalities to overcome the chemoresistance in TGCTs [2]. Chemoresistance 
including resistance to cisplatin in solid tumors was associated with the upregulation of cancer stem 
cells markers [3]. The aim of our study was to derive novel model for investigation of the mechanism 
of cisplatin resistance associated with upregulation of stemness markers. 

Materials and methods

Chemicals were purchased from Sigma-Aldrich if not stated otherwise. 

Cells: Human embryonal carcinoma cell line NTERA-2 was maintained in high-glucose DMEM (PAA 
Laboratories GmbH, Pasching, Austria) containing 10 % FBS (GIBCO® Invitrogen, Carlsbad, CA), 
antibiotics (penicillin, streptomycin, amphotericin) and 2 mM glutamine (PAA Laboratories GmbH). 
Cells were cultivated at 37 °C in humidified atmosphere and 5% CO2. Cisplatin-resistant variant of 
parental cell line designated NTERA-2 CisR was derived by propagating the cells in increasing 
concentrations of cisplatin (Hospira UK Ltd, Warwickshire, UK) for 6 months. 3D multicellular 
spheroids were prepared in 96-well ultra-low attachment plates (Corning 7007, Corning Inc., NY, 
USA). 

Viability assays: Quadruplicates of cells were plated at 2.103 cells/100 μl media per well and were 
seeded in 96-well white-walled plates (Corning Costar Life Sciences, Amsterdam, NL) overnight. 
Relative viability of the cells after treatment was determined by the CellTiter-Glo™ Luminescent Cell 
Viability Assay or by the CellTiter-Glo™ 3D Cell Viability Assay (Promega Corporation, Madison, 
WI) in case of 3D spheroids. Values were expressed as means ± SD and IC50 values were calculated by 
CalcuSyn 1.1 software. 
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Aldefluor assay: The ALDEFLUORTM Kit (StemCell Technologies, Vancouver BC) was used to detect 
intracellular enzyme activity of ALDH. Samples were prepared according to manufacturer’s 
instructions and ALDH activity was analyzed using BD Canto II Cytometer (Becton Dicinson, USA). 
Dead cells were excluded from the analysis based on the DAPI (4′, 6-diamidino-2-phenylindole) 
staining. Data were analyzed by FCS Express program.

Animal studies: Six- to 8-week-old athymic nude mice (Balb/c-nu/nu, Charles River, Germany) or SCID 
beige mice (CD17 Cg‑Prkdscid Lystbg/Crl) were used in accordance with institutional guidelines under 
approved protocols. 

For the tumorigenicity test, suspension of 2x105 NTERA-2 and NTERA-2 CisR in 100 µl of 
extracellular matrix (ECM) mixture 1:1 (50 µl serum free DMEM medium, 50 µl ECM) was injected 
s.c. into the flanks, in total 2 injections per SCID beige mouse. 

In an independent study of disulfiram, suspension of 2x105 NTERA-2 CisR cells in 100 µl of ECM 
mixture 1:1 was injected s.c. into the flanks, in total 2 injections per nude mouse. Mice were divided 
into four groups according to treatment: cisplatin i.p./disulfiram i.p./disulfiram and cisplatin 
i.p./untreated controls. Animals were sacrificed at the point when the tumors exceeded 1 cm in diameter. 
The results were evaluated as the mean of tumor volume.

Statistical analysis: Studies involving comparison between the two groups were analyzed by an unpaired 
Student's t-test in GraphPad Prism® software (LA Jolla, CA). The p-values with P < 0.05 were 
considered to be statistically significant.

Results

Cisplatin-resistant cells were significantly more resistant to cisplatin in comparison to parental cells. 
The IC50 value for cisplatin increased from 0.01 µg/ml in NTERA-2 to 0.31 µg/ml NTERA-2 CisR, 
which is 31-fold increase in resistance. The chemosensitivity in 3D multicellular spheroids is decreased 
compared to the monolayer cultures, as expected, and NTERA-2 CisR cells retained 6.6-fold higher 
chemoresistance in this culture conditions, IC50 values were: IC50 (NTERA-2) = 0.07 µg/ml cisplatin; 
IC50 (NTERA-2 CisR ) = 0.46 µg/ml cisplatin. NTERA-2 CisR cells were cross-resistant to other 
platinum-based drugs being 6-fold more resistant to carboplatin and 13-fold more resistant to 
oxaliplatin.

Tumorigenicity of NTERA-2 CisR cells was examined in SCID mice. The mean of tumor volume in 
parental NTERA-2 group was 190 mm3 in contrast to NTERA-2 CisR-derived tumor xenografts (mean 
449 mm3) being almost 60 % lower in comparison to the resistant cell line by day 22. This data suggests 
that cisplatin-resistance enhanced the tumorigenicity of resistant cells.  

Overall ALDH activity was evaluated by flow cytometry and it confirmed increased ALDH activity in 
NTERA-2 CisR cells (88.4 % ALDH-positive cells) compared to NTERA-2 cell line (26.9 %). To 
investigate whether we could reverse the resistance of our cisplatin-resistant cells, cells were treated 
with disulfiram, the inhibitor of ALDH activity, in combination with cisplatin. This combination was 
synthetically lethal in 3D culture conditions, where the cisplatin cytotoxicity was enhanced after 
exposure to disulfiram. Viability of NTERA-2 CisR spheroids was decreased by 15 % upon treatment 
with 0.16 μg/ml cisplatin, however, 4 μg/ml disulfiram with cisplatin completely eradicated tumor cells 
and achieved almost 100% decrease in tumor cell viability (Fig. 1).
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Fig.1 Augmentation of cisplatin treatment by ALDH inhibitor disulfiram. Combined treatment with 
cisplatin and disulfiram for 6 days very efficiently inhibited propagation and eradicated NTERA-2 CisR 
3D spheroids.

To test whether combinatorial treatment with cisplatin and disulfiram could eradicate tumor growth in 
vivo, NTERA-2 CisR cells were injected s.c. into flank of each nude mouse. Animals were divided into 
4 groups according to the treatment: untreated control (n=4), group treated with cisplatin (n=3), 
disulfiram (n=3), and with combination of cisplatin and disulfiram (n=4). Cisplatin alone was able to 
slightly inhibit the tumor growth of NTERA-2 CisR in vivo (the mean of tumor volume was 570 mm3) 
in comparison to control group (765 mm3), but this change was not significant. However, significant 
inhibition of tumor growth was observed in animals treated with disulfiram alone (499 mm3). 
Combination of disulfiram with cisplatin enhanced this inhibition and the mean of tumor volume in this 
group was almost 4-times lower (206 mm3) compared to control group. 

Discussion

Limited number of cisplatin-resistant experimental models is available, even though they represent 
prerequisite for the analysis of the mechanisms included in platinum resistance. Cisplatin-resistant 
variants of embryonal carcinoma cell lines NTERA-2, NCCIT, 2102EP, seminoma cell line TCam-2 
and testicular nonseminomatous germ cell line GCT27 were derived from established cell lines by long-
term exposure of the parental cell lines to cisplatin in vitro. Cisplatin-resistant human embryonal 
carcinoma NT2/D1-R1 cells and non-seminoma germ cell tumor H12.1 RA cells were derived by 
inducing terminal differentiation in these cells by retinoic acid. The cell line H12.1 is cisplatin-sensitive, 
whereas 1411HP established from a retroperitoneal metastatic tumor resected after chemotherapy is 
resistant to cisplatin and other conventional chemotherapeutic drugs [4].

The refractoriness to cisplatin often goes in line with cross-resistance to other chemotherapeutic drugs 
which renders these tumor cells cross-resistant to many different compounds and hard-to-treat in 
patients. It has been accepted that the subpopulation of chemoresistant cells often overlaps with the cells 
expressing cancer stem cell markers with a capability of self-renewal and propagation [3, 5, 6]. 

Disulfiram is potent inhibitor of ALDH, enzyme associated with stem cell like properties, including 
resistance to conventional chemotherapy and radiation therapy. Cortes-Dericks et al. associated 
cisplatin resistance with the population of ALDH-positive CD44-positive cells in cisplatin-resistant 
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malignant pleural mesothelioma cells [7]. Another in vitro and in vivo data showed activity of disulfiram 
in reversing cisplatin resistance in experimental models [8-10]. The addition of disulfiram to a 
combination regimen of cisplatin and vinorelbine was well tolerated and appeared to prolong survival 
in patients with newly diagnosed non-small cell lung cancer [11]. However, clinical experience in 
cancer patients still remain limited. Disulfiram alone was shown to inhibit cancer growth [12, 13]. In 
our experiments its combination with cisplatin very efficiently eradicated resistant cells NTERA-2 CisR 
in the 3D culture conditions. 

We derived and characterized chemoresistant variant of embryonal carcinoma cell line as novel 
clinically relevant model suitable for the evaluation of therapeutic strategies in vitro or in vivo. More 
importantly, our results suggest novel treatment option for refractory TGCTs with acquired 
chemoresistance.
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Úvod

Nádor je komplexnç tkanivo tvorenç heterogçnnou zmesou buniek rôznej veľkosti, morfológie, 
či funkcie. Okrem samotných nádorových buniek sem patria aj nemalígne bunky, tzv. bunky 
nádorovçho mikroprostredia. Všetky tieto bunky spolu aktívne komunikujú pomocou rôznych signálov 
a spolupodieľajú sa na nádorovej homeostáze (1). V prípade karcinómu prsníka tvorí dôležitú zložku 
nádorovçho mikroprostredia tukovç tkanivo, ktorç je bohatým zdrojom mezenchýmových stromálnych 
buniek (z ang. mesenchymal stromal cells - MSC). Tie sú do nádoru privolávanç z okolitçho tukovçho 
tkaniva vplyvom rôznych nádorových stimulov. Prítomnosť MSC v nádore následne ovplyvňuje 
správanie a progresiu nádorových buniek (2, 3). Na druhej strane, viacerç štúdie poukazujú aj na 
zmenený fenotyp MSC, ktorç sú vystavenç faktorom sekretovaným nádorovými bunkami (3, 4). Zatiaľ 
však neexistuje žiaden experimentálny dôkaz o tom, či karcinóm prsníka mení MSC v prsníkovom 
tukovom tkanive. V našej práci sme sa zamerali na zmenu vlastností MSC izolovaných z prsníkovçho 
tukovçho tkaniva zdravých darkýň a pacientok s rôznymi štádiami karcinómu prsníka. Pochopenie 
funkčných vlastností a rozdielov medzi zdravými a s nádorom asociovanými bunkami môže 
predstavovať významný pokrok vo vývoji nových liečebných postupov či prevencii zameranej na 
nádorovç mikroprostredie.

Materiál a metódy

Chemikálie: Použitç chemikálie boli zakúpenç v Sigma-Aldrich, ak nie je uvedenç inak.

Kultivácia buniek: Komerčne dostupnú prsníkovú nádorovú bunkovú líniu JIMT-1 (Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH(DSMZ), Germany, DSMZ no.: ACC 589) 
fluorescenčne značenú pomocou NucLight™Red (Essen BioScience, USA), ďalej v texte ako NLR-
JIMT, sme kultivovali vo vysokoglukózovom (4,5 g/l) DMEM (PAA Laboratories GmbH, Austria) s L-
glutamínom (2 mM), 10 % fetálnym hovädzím sçrom (Biochrom AG, Germany) a antibiotikami 
(10 000 IU/ml penicilín; 5 µg/ml streptomycín; 2,5 µg/ml amfotericín B). 

MSC sme izolovali z prsníkovçho tukovçho tkaniva odobratçho od zdravých žien po mamoplastike 
(kontrola – „zdravç MSC“; MSC-H) a od pacientok s karcinómom prsníka, ktorç sme rozdelili do troch 
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skupín: MSC z tukovçho tkaniva z okolia premalígnej lçzie (MSC-DCIS), malígnej lçzie (MSC-CA) a 
od BRCA pozitívnych pacientok (MSC-BRCA). 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 izolovali použitím kolagenázy I (40 mg/ml) 
a následne kultivovali v nízkoglukózovom (1 g/l) DMEM s rovnakým zložením ako pri nádorových 
líniách.

Morfológia a migrácia MSC: Experimenty sme uskutočnili v 96-jamkovej platničke v hexaplikátoch 
(morfológia: 5x103 buniek na jamku, migrácia: 23x103 buniek na jamku) a následne sledovali a 
vyhodnotili pomocou kinetickçho zobrazovacieho systçmu IncuCyte ZOOM™.

Proliferácia MSC: MSC sme vysiali na 96-jamkovú platničku v počte 5x103 buniek na jamku v 
oktaplikátoch. Množstvo ATP u viabilných buniek sme stanovili pomocou RealTime-Glo™ MT Cell 
Viability Assay (Promega Corporation, USA) a prístroja LUMIstar GALAXY reader (BMG 
Labtechnologies, Germany).

Expresný profil MSC: RNA sme izolovali z 5x105 buniek pomocou AllPrep RNA/Protein kit (Qiagen) 
a na prepis do cDNA sme použili RT2 First Strand Kit (Qiagen). Expresiu 84 špecifických ľudských 
MSC gçnov v jednotlivých skupinách MSC izolátov sme analyzovali pomocou Human Mesenchymal 
Stem Cells RT2 Profiler™ PCR Array (PAHS-082ZD; Qiagen, Germany) a prístroja Bio-Rad CFX96™ 
Real-Time PCR Detection system (Bio-Rad, UK).  Expresný profil MSC-H sme použili ako referenčný.

Tumorigenicita MSC in vivo: Šesť-týždňovým SCID/Beige myšiam (SCID/bg, Charles River, 
Germany) sme subkutánne bilaterálne injekovali zmes MSC (5x105 buniek) a NLR-JIMT (1x106

buniek) v 100 μl bezsçrovçho DMEM zriednçho 1:1 s ECM gçlom. Myši sme rozdelili do piatich 
skupín: kontrolná skupina - samotnç NLR-JIMT (n = 6), MSC-H (n = 6), MSC-DCIS (n = 6), MSC-CA 
(n = 6) a MSC-BRCA (n = 5). Nádory sme pravidelne merali a objem nádoru sme vypočítali podľa 
vzorca: objem=(dĺžka x šírka2)/2. V súlade s etickými usmerneniami boli zvieratá usmrtenç keď nádor 
presiahol veľkosť 1 cm3.

Výsledky

Izoláciou MSC z tukovçho tkaniva sme získali viac ako 200 rôznych bunkových izolátov. Každý izolát 
spĺňa základnç kritçriá definujúce MSC: adherenciu na plast, pozitivitu na povrchovç markery CD90, 
CD105, CD73, negativitu na povrchovç markery CD14, CD20, CD34,CD45 a schopnosť diferencovať
in vitro do adipocytov, osteocytov a chondrocytov.

Morfológia izolátov MSC je podlhovastá až vretenovitá, podobná fibroblastom. Nenašli sme žiadne 
rozdiely v morfológii týchto buniek súvisiace s diagnózou. Rovnako sme nepozorovali žiadne zmeny 
ani po rozdelení izolátov podľa veku darkýň.

Migračnç vlastnosti MSC sme stanovili pomocou wound healing assay. Konfluentnú monovrstvu MSC 
sme umelo narušili a nechali 24 hodín zarastať. Na základe konfluencie buniek v mieste narušenia sme 
pozorovali vysokú migračnú schopnosť MCS (v priemere 65,5 %). Migračnç vlastnosti MSC nijako 
nekorelujú s diagnózou ani s vekom darkýň.

Pri porovnaní proliferácie MSC-H a MSC-CA sme pozorovali signifikantne vyšší čas zdvojenia 
(doubling time) buniek u skupiny MSC-CA (p<0.05, Mann Whitney test, Tab.1). Pri rozdelení izolátov 
podľa veku darkýň sme nepozorovali žiaden signifikantný rozdiel, ale všimli sme si trend nižšej 
proliferácie u starších darkýň. Rozdelenie izolátov podľa BMI neukázalo žiadnu koreláciu.

Na porovnanie expresnçho profilu MSC-H, MSC-DCIS, MSC-CA a MSC-BRCA sme použili RT2 
Profiler™ PCR Array určený pre MSC. Expresie viacerých gçnov u MSC-DCIS a MSC-CA boli proti 
expresnçmu profilu MSC-H zmenenç (Obr.1). Expresia gçnov BDNF, NOTCH1 a VIM bola zvýšená. 
Expresia GDF15, IGF1, MMP2, PDGFRB a TGFB3 bola naopak znížená. V skupine MSC-BRCA bola 
znížená expresia gçnu BMP4 a zvýšená pri SOX9 a VCAM1.
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Doubling time

(p<0.05)

MSC-H 38,2

MSC-DCIS 46,25

MSC-BRCA 34,17

MSC-CA 54,17

Tab. 1: Čas zdvojenia MSC – porovnanie skupín MSC-H, MSC-DCIS, MSC-BRCA a MSC-CA. 
V tabuľke je uvedený aritmetický priemer viacerých izolátov ( MSC-H n=5, MSC-DCIS n=2, MSC-
BRCA n=3, MSC-CA n=15). Signfikantne vyšší čas zdvojenia sme pozorovali iba pri MSC izolovaných 
z tuku pacietok s invazívnym karcinómom prsníka (p<0.05, Mann Whitney test).

Obr. 1: Porovnanie expresnçho 110rofile MSC-DCIS a MSC-CA voči zdravým MSC.  Pozorovali sme 
zníženú expresiu GDF15, IGF1, MMP2, PDGFRB, TGFB3 a zvýšenú expresiu BDNF, NOTCH1, 
VIM. Expresiu týchto gçnov následne overíme u viacerých izolátov pomocou RT-PCR.
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Následne sme porovnávali efekt jednotlivých skupín MSC na rast nádorov in vivo. Imunodeficientným 
SCID/bg myšiam sme subkutánne podali NLR-JIMT1 bunky samç alebo v kombinácii s MSC. Analýza 
objemu nádorov ukázala podporný efekt MSC. Nádory tvorenç samotnými nádorovými bunkami mali 
najmenší objem. Všimli sme si aj signifikantne väčší objem nádorov tvorených z NLR-JIMT1 podaných 
spolu s MSC-DCIS, MSC-CA a MSC-BRCA oproti nádorom, kde sme spolu s nádorovými bunkami 
myšiam podali MSC izolovanç zo zdravçho tuku (p < 0.01 pri MSC-H vs. MSC-CA  a MSC-H vs. 
MSC-BRCA; p < 0.05 pri MSC-H vs. MSC-DCIS). Najväčší pro-tumorigçnny efekt sme pozorovali pri 
podaní MSC izolovaných z tuku pacientky s invazívnym karcinómom (MSC-CA). Priemerný objem 
nádorov bol pri NLR-JIMT xenograftoch 20,1 mm3. Pri podaní NLR-JIMT spolu s MSC-CA sme na 
15ty deň namerali priemerný objem nádorov 338,3 mm3, čo je skoro 4,5-násobne viac ako pri 
xenograftoch tvorených z NLR-JIMT a MSC-H (76.6 mm3). 

Diskusia

Interakcia nádoru s nádorovým mikroprostredím je nevyhnutná pre rast, progresiu a metastázovanie 
nádoru. Veľkç množstvo štúdii poukazuje na úlohu mezenchýmových stromálnych buniek 
v mikroprostredí (1-4), väčšina z nich však nie je založená na MSC izolovaných z tukovçho tkaniva 
prsníkov. V našej práci sme sa zamerali na porovnanie MSC izolovaných z tukovçho tkaniva zdravých 
prsníkov a MSC izolovaných z tukovçho tkaniva získançho z okolia nádoru a následne na odhalenie 
fenotypových, funkčných a molekulárnych zmien spôsobených prítomnosťou nádoru v okolí tukovçho 
tkaniva.

Analýza morfológie MSC neukázala žiadne zmeny súvisiace s diagnózou alebo vekom darkýň. Jedinç 
známe morfologickç zmeny MSC boli popísanç pri diferenciácii do nádorovo-asociovaných 
fibroblastov (CAF) (5). Preto predpokladáme, že morfológia MSC izolovaných z tuku v blízkosti 
nádoru nie je ovplyvnená nádorovými bunkami, alebo sa efekt nádorových buniek spôsobujúcich zmenu 
pri kultivácii buniek stráca.

Niekoľko publikácií popísalo zmenu času zdvojenia MSC u starších ľudí aj napriek nezmenenej 
proliferačnej aktivite týchto buniek (6). Naše výsledky neukázali žiadnu koreláciu medzi časom 
zdvojenia MSC a vekom alebo BMI pacienta. Pozorovali sme však zvýšený čas zdvojenia buniek 
u skupiny MSC-CA oproti MSC-H. Porovnanie tejto doby u mladších a starších darkýň po následnom 
rozdelení na zdravých a chorých darcov ukázalo zvýšený čas zdvojenia MSC u starších darkýň.

Okrem vyššie spomínaných zmien sme pozorovali aj zmenu expresie viacerých gçnov. Medzi 
najvýraznejšie zmeny patrí zníženie expresie GDF5, GDF6, IGF1, PDGFRB a TGFB3 v skupine MSC-
CA v porovnaní s MSC-H. Dva z nich, GDF5 a TGFB3, popísal a asocioval s metastázovaním 
a relapsom primárnych nádorov Morales a kol. (7). S metastázovaním je spojený aj NOTCH1. Pacienti 
s karcinómom prsníka, ktorí sú pozitívni na tento faktor, majú výrazne kratšie prežívanie bez relapsu 
ochorenia (8). Ukázalo sa, že pri karcinóme prsníka je BMP4 silným supresorom metastázovania (9). 
Znížená expresia BMP4 u MSC-BRCA preto môže súvisieť so zvýšeným metastázovaním nádorových 
buniek.

Viacerç publikácie, vrátane niekoľkých našich nepublikovaných dát, ukázali podporný efekt MSC na 
rast nádorových buniek in vitro. Naše vyššie spomínanç výsledky ukazujú, že MSC izolovanç 
z tukovçho tkaniva pacietok majú zmenenç expresnç profily a niektorç funkčnç vlastnosti oproti MSC 
izolovaným z tuku zdravých darkýň. Preto sme predpokladali, že tieto zmeny by mohli podporovať rast 
a metastázovanie nádoru in vivo. Na základe výsledkov experimentu na myšiach môžeme tvrdiť, že 
diagnóza pacienta vplýva na tumorigenicitu nádorových buniek koinjekovaných s MSC izolovanými z 
priľahlçho tukovçho tkaniva. Výsledok poukazuje na trend zvýšenia tumorigenicity v prítomnosti MSC 
izolovaných od pacientok s vyšším štádiom ochorenia. 

V ďalších experimentoch sa chceme zamerať na špecifickç molekulárne dráhy zodpovednç za aktiváciu 
a reprogramovanie MSC vystavených signálom z nádorových buniek, ktorç by mohli poskytnúť nový 
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potenciálny prístup liečby. Ten by spočíval v blokovaní nádorom spôsobených zmien v priľahlom 
tukovom tkanive.

Táto práca vznikla s podporou projektov Agentúry na podporu vývoja a výskumu APVV-16-0010, 
APVV-16-0178 a projektmi VEGA 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 

Nadmerne kalorická výživa počas intrauterinnçho vývinu môže mať za následok celoživotnú 
predispozíciu k obezite, cukrovke alebo kardiovaskulárnym chorobám. V ostatných desaťročiach vedie 
ľahká dostupnosť k predvarenej, vysoko tepelne spracovanej strave, polotovarom a rýchlemu 
občerstveniu celosvetovo ku zmenám stravovacích návykov obyvateľstva. Zvýšená kalorická spotreba, 
typická pre západný typ stravovania, je dôležitým faktorom rozvoja pandçmie obezity, ktorá významne 
prispieva ku  vzniku rôznych chronických chorôb. Perinatálna expozícia experimentálnych zvierat 
nadmernçmu materskçmu príjmu tuku alebo sacharidov indukuje adipozitu a zmenu v glukózovej alebo 
lipidovej homeostáze, ovplyvňuje vývin reflexov a správanie aj u potomkov, ktorí po odstavení 
konzumujú štandardnú stravu (1,2).

Koncovç produkty pokročilej glykácie (advanced glycation end products - AGEs) sú heterogçnnou 
skupinou zlúčenín tvorených Maillardovou reakciou - neenzymatickou glykáciou voľných 
aminoskupín proteínov, lipoproteínov a nukleových kyselín. Táto chemická modifikácia biomolekúl sa 
spúšťa procesmi endogçnnej hyperglykçmie, oxidačným a karbonylovým stresom. Okrem toho AGEs 
prijímame z exogçnnych zdrojov – v potravinách, ktorç boli tepelne spracovávanç pri teplote > 100 ˚C, 
pasterizovanç, sterilizovanç alebo dlhodobo skladovanç (3,4). AGEs zohrávajú úlohu pri patogençze 
obezity, metabolickçho syndrómu, diabetes mellitus, chronickej renálnej insuficiencii, rôznych 
kardiovaskulárnych, hepatálnych, pľúcnych, autoimunitných, zápalových, neurodegeneratívnych 
chorobách a niektorých typoch rakoviny (5,6).

V tukovom tkanive leptín znižuje štiepenie cirkulujúcich lipidov a vychytávanie voľných mastných 
kyselín a glycerolu z cirkulácie a stimuluje lipolýzu. Leptín okrem toho zvyšuje oxidáciu mastných 
kyselín a inzulínovú senzitivitu aj priamym účinkom na kostrový sval a pečeň. Plazmatická 
koncentrácia leptínu koreluje so zásobami tuku v organizme. Naopak, koncentrácia adiponektínu v 
cirkulácii ako aj jeho expresia v tukovom tkanive sa pri obezite znižuje a naopak, chudnutie sprevádza 
vzostup adiponektínu. Zníženie adiponektínu prozápalovými cytokínmi je jedným z možných 
patofyziologických mechanizmov  zodpovedných za pokles hormónu pri obezite (7,8).  

Keďže AGEs indukujú zápal nízkej intenzity, obezogçnne a diabetogçnne odozvy, cieľom tejto štúdie 
je zistiť rozdiely v plazmatických koncentráciách adipokínov (leptín a adiponektín) u potomkov 
matiek, ktorç boli pred a počas tehotenstva kŕmenç tepelne upravenou alebo kontrolnou stravou.  



114 | 

Materiál a metódy

V experimente sme použili potkany kmeňa Wistar (Anlab, Praha, ČR). Experimentálne zvieratá  sme 
chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 °C, vlhkosť 55 ± 10 %, 12 hodinový 
cyklus). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. Zo zvierat sme vybrali samičky (n = 16) generácie F0, 
ktorç sme rozdelili do dvoch skupín. V experimentálnej skupine boli potkany po dosiahnutí veku 
jednçho mesiaca kŕmenç tepelne upravenou stravou a v kontrolnej skupine boli od toho istçho veku 
kŕmenç len štandardnou stravou Sniff R/M-H (Spezialdiäten, Soest, Nemecko). Tepelne upravenú 
stravu (TUS) sme piekli na 120°C po dobu 30 minút. Takáto strava obsahuje o 50 % viac karboxymetyl-
lyzínu a 2,5 krát viac karboxyetyl-lyzínu (chemicky definovanç AGEs stanovenç validovanou metódou 
LC-MS/MS) ako štandardná strava. Po dosiahnutí veku dvoch mesiacov sme samice párili so samcami, 
ktorí žrali len štandardnú stravu a spomínanç diçtne faktory sa zachovali až do skončenia laktácie. 
Novonarodenç mláďatá generácie F1 (n = 80) sme odstavili na 21. postnatálny deň a až do usmrtenia 
konzumovali len štandardnú stravu. Z tejto generácie sme vybrali samice z obidvoch skupín na ďalšie 
párenie so samcami na štandardnej strave. Mláďatá z F2 generácie (n = 70) sme odstavili na 21. 
postnatálny deň a tiež konzumovali len štandardnú stravu. Počas pokusu sme experimentálne zvieratá 
týždenne vážili. V spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou sme denzitometricky (LUNAR 
Prodigy Advance device, GE Medical Systems, Madison, WI, USA) merali množstvo telesnçho tuku. 
Matky z F0 generácie sme usmrtili 2 týždne po odstavení mláďat a potkany z generácie F1 aj F2 vo 
veku jednçho roka. Odobratç vzorky plazmy na biochemickç a molekulárne analýzy sme uskladnili pri 
teplote -80 ˚C. Metódou ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay) využitím komerčných ELISA 
kitov (Quantikine, R&D systems, Kanada) sme kvantifikovali koncentrácie adipokínov (leptín a 
adiponektín) v plazme podľa inštrukcií výrobcu.

Na štatistickú analýzu dát sme použili program GraphpadPrism 6.0. Dáta sme vyhodnotili použitím 
dvojfaktorovej ANOVA alebo t-testu. Výsledky uvádzame ako aritmetický priemer a štandardná 
odchýlka. Za hladinu významnosti považujeme α<0,05.

Výsledky

V tabuľke 1 uvádzame priemernç telesnç hmotnosti a množstvo tuku u potkanov v každej generácii. 
Medziskupinovç rozdiely pozorujeme v F2 generácii u samíc v hmotnosti aj v množstve telesnçho tuku 
a u samcov v hmotnosti.

Koncentrácie leptínu sa v F0 generácii (P=0,766; t=0,305) ani v F1 generácii (P=0,277; F=1,204) 
štatisticky nelíšili (obr.1). Medziskupinovç rozdiely sme pozorovali v F2 generácii u samcov aj samíc, 
kde výrazne nižšie koncentrácie leptínu sme zistili v experimentálnych skupinách (P=0,001; F=16,600). 
Post hoc testy potvrdili rozdiely u samíc medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou (P= 0,032; 
t=2,65) a tak isto aj u samcov (P=0,005; t=3,130). Rozdiely v koncentrácii adiponektínu v F0 generácii 
(P=0,362; t=0,951) ani v F2 generácii (P=0,601; F=0,277) sme nezistili (obr. 2).
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Tab. 1: Telesná hmotnosť a množstvo tuku u potkanov v každej generácii.

Vysvetlivky: N = počet; TH – telesná hmotnosť; TT – množstvo telesnçho tuku; M – priemer; SD –
štandardná odchýlka; TUS – tepelne upravená strava; p = p-hodnota

Leptín - F0 generácia

u
g/

m
L

Kontrola Tepelne upravená strava
0

1

2

3

Leptín - F1 generácia

u
g/

m
L

Samice Samce
0

5

10

15
Kontrola
Tepelne upravená strava

Leptín - F2 generácia

u
g

/m
L

Samice Samce
0

5

10

15
Kontrola
Tepelne upravená strava

*    **

A B

C

Obr. 1 Koncentrácia leptínu v plazme samíc v F0 (Kontrola: n = 6, TUS: n = 8) generácii (A) sa 
štatisticky nelíšila medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou, rozdiely nie sú ani v F1(samice
Kontrola: n = 21, TUS: n = 23; samce Kontrola: n = 16, TUS: n = 17) generácii (B). Štatisticky 
významnç rozdiely sme zistili v F2 generácii (samice Kontrola: n = 14, TUS: n = 22; samce Kontrola: 
n = 17, TUS: n = 20) u samíc aj samcov (C).
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Obr. 2 Koncentrácia adiponektínu v plazme sa medzi skupinami v F0 generácii (A) nelíšila 
(Kontrola: n = 6, TUS: n = 8)  ani v F2 (samice Kontrola: n = 14, TUS: n = 22; samce Kontrola: n = 17, 
TUS: n = 20) generácii (B).

Diskusia

Hypotçza vývinovçho pôvodu zdravia a chorôb predpokladá, že vývinovou plasticitou môžu 
intrauterinnç a skorç postnatálne stresory zvýšiť riziko rozvoja chronických chorôb v neskoršom veku. 
Výživa počas obdobia rastu a vývinu plodu výrazne ovplyvňuje dlhodobç zdravie jedinca (9). Na priamy 
vzťah medzi sçrovými hladinami AGEs novorodencov a matiek poukázali Mericq a spol. (10), čo 
naznačuje transplacentárny prenos AGEs.

Prenatálna expozícia nezdravej strave, najmä v strave matky, je jedným z faktorov ovplyvňujúcich 
kardiometabolický status potomkov. Údaje o negatívnych vplyvoch stravy západnçho typu, to znamená 
s vysokým obsahom tukov, soli a sacharidov sú dokladovanç. Táto strava obsahuje aj množstvo 
pokročilých koncových produktov glykácie – AGEs, ktorých nežiadúce zdravotnç účinky pri príjme 
v dospelosti sú známe, nie je však jasný efekt prenatálnej expozície. Csongová a spol. (6) preukázali, 
že expozícia strave bohatej na AGEs (obohatenej o chlebovç kôrky) počas gravidity je dostatočná na 
ovplyvnenie vývinu a metabolizmu potomkov u myší kmeňa C57BL/6. Dokázali, že potomkovia 
matiek, ktorç konzumovali tepelne upravenú stravu, manifestovali niektorç fyziologickç reflexy skôr a 
samčí potomkovia boli obçzni a inzulín rezistentní. 

V našom experimente konzumácia tepelne upravenej stravy matkami pred graviditou až po ukončenie 
laktácie nespôsobila zmeny v hmotnosti potkanov, leptinçmii ani adiponektinçmii. Konzumácia stravy 
bohatej na AGEs vo forme prídavku chlebových kôrky indukovala u dospelých samcov potkanov 
inzulínovú rezistenciu, hyperleptinçmiu a hyperadiponektinçmiu, a zmeny v expresii centrálnych 
orexigçnnych a anorexigçnnych receptorov, bez zmien v telesnej hmotnosti (11). V našom experimente 
konzumácia TUS neindukovala u matiek zmeny v telesnej hmotnosti, glykçmii nalačno či v priebehu 
orálneho glukózotolerančnçho testu (výsledky neuvádzame), leptinçmii či adiponektinçmii. Gravidita 
je však fyziologicky stavom inzulínovej rezistencie aj u hlodavcov. Potenciálne zmeny inzulínovej 
senzitivity plánujeme preto overiť stanovením inzulínu. Nie je však jasnç, či strava bohatá na AGEs 
pripravená tepelnou úpravou peletov a obohatením o chlebovç kôrky indukuje obdobnç metabolickç 
efekty. Nižšie koncentrácie leptínu u matiek v porovnaní s ich potomkami odrážajú skutočnosť, že 
leptinçmia sa zvyšuje vekom (12). Nižšie  koncentrácie leptínu v F2 generácii u potomkov matiek 
konzumujúcich TUS odrážajú skutočnosť, že leptinçmia koreluje s telesnou hmotnosťou a obsahom 
tuku (12).Tento fakt mohol viesť k tomu, že sme nezaznamenali rozdiely v adiponektinçmii. Absencia 
zmien v adiponektinçmii pri zmenách v telesnej hmotnosti a obsahu tuku si vyžaduje ďalšie analýzy vo 
vzťahu ku potenciálnym zmenám v inzulínovej senzitivite a centrálnej signálnej signalizácii 
orexigçnnych a anorexigçnnych hormónov, môže však predstavovať včasný kompenzačný 
mechanizmus.
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Naše výsledky naznačujú zaujímavú skutočnosť, že F2 generácia, u ktorej nedošlo ku priamemu 
kontaktu so stravou bohatou na AGEs je chudšia a má menšie zásoby tukov. Mechanizmus zatiaľ 
nepoznáme, ale výsledky poukazujú nato, že tepelne upravená strava s mierne zvýšeným obsahom 
AGEs nemusí mať negatívne účinky ako pri priamom podávaní.

Podporené grantom VEGA 1/0062/2016.
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Úvod

Rekonštrukcia defektnej močovej rúry predstavuje aj napriek zdokonaľovaniu chirurgických techník 
výzvu pre urológov [1]. Dôvodom sú častç komplikácie vznikajúce po chirurgických zákrokoch, najmä 
striktúra prejavujúca sa ako fibrotizácia uretrálneho tkaniva s následným zúžením lumçnu [2]. 
Tkanivovç inžinierstvo ponúka špecifickç postupy rekonštrukcie s cieľom potencovať regeneráciu 
poškodençho tkaniva, a tým predísť tvorbe striktúr, ktorç vyžadujú opakovaný chirurgický zásah do 
tkaniva. Jedna z metód tkanivovçho inžinierstva využíva tzv. tkanivovç konštrukty vyhotovenç v in 
vitro podmienkach. Tieto konštrukty sa skladajú z buniek vysiatych na špeciálne matrice (skafoldy). 
Okrem požadovaných mechanicko-fyzikálnych vlastností je nevyhnutnosťou, aby skafoldy spĺňali aj 
biologickç požiadavky, najmä biokompatibilitu, bez ktorej by nebola možná aplikácia in vivo [3]. 

Naša práca pojednáva o výsledkoch testovania cytotoxicity a biokompatibility fólií zložených zo zmesí, 
ktorç v konečnom dôsledku budú súčasťou 3-D skafoldov ako aj planárnych štruktúr určených na 
potreby tkanivovçho inžinierstva močovej rúry. Výskum prebieha v rámci intenzívnej spolupráce so 
Slovenskou technickou univerzitou - Oddelením plastov, kaučuku a vlákien.  

Materiál a metódy

Príprava fólií: Všetky vzorky fólií boli pripravenç a vyrobenç na Slovenskej technickej univerzite, 
Oddelení plastov, kaučuku a vlákien. Zloženie materiálov bolo na báze kyseliny polymliečnej, 
polyhydroxybutyrátu a škrobu. K týmto zložkám boli v rôznych koncentráciách pridanç zmäkčovadlá. 
Štruktúra jednotlivých fólií bola analyzovaná rastrovacím elektrónovým mikroskopom (JEOL 7500F, 
Japonsko). 

Izolácia a kultivácia buniek: Na experimenty boli použitç chondrocyty izolovanç zo zdravej humánnej 
chrupavky, ktorç sú referenčne uskladnenç v tekutom dusíku na Ústave lekárskej biológie, genetiky 
a klinickej genetiky LF UK. 
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Bunky sme rozmrazili a kultivovali v mçdiu DMEM/Ham´s F-12, ktorç bolo suplementovanç 10% 
fetálnym bovínnym sçrom, 1 mmol/l glutamínom, 100 U/ml penicilínom a 100 µg/ml streptomycínom. 
Kultúry boli uloženç v CO2 inkubátore pri teplote 37°C v humidifikovanej atmosfçre s 5% obsahom 
CO2. Po 48 hodinách sme neadherovanç bunky odstránili aspiráciou mçdia. Kultivačnç mçdium bolo 
vymieňanç každých 48 hodín. Po dosiahnutí 80% konfluencie boli kultúry pasážovanç 0,05% trypsínom 
a vysiate do kultivačných fliaš T-75. Pasáž číslo 10 – 12 bola použitá na ďalšie experimenty.

Morfologická a biologická charakterizácia buniek: Bunky boli morfologicky charakterizovanç 
pomocou svetelnej (Zeiss Axiovert 100, Carl Zeiss, Nemecko) a elektrónovej mikroskopie (Zeiss EVO 
LS15, Carl Zeiss, Nemecko. Pozorovanie vykonanç na Ústave histológie a embryológie LF UK 
v Bratislave). Počet buniek a ich viabilitu sme stanovili pomocou bunkovçho analyzátora CEDEX XS. 
Analýze predchádzala trypsinizácia bunkových kultúr (0,05% trypsín), centrifugácia (5 minút pri 2000 
otáčkach) a následnç farbenie tryptánovou modrou. Na ďalšie experimenty boli použitç kultúry, v 
ktorých bunky vykazovali viabilitu  ≥ 90% a počet ≥ 1x106.  Vyselektovanç bunky boli vysiate do 24-
jamkových platní a ponechanç 24 hodín adherovať.

Testovanie cytotoxicity a biokompatibility: Test kontaktnej cytotoxicity bol vykonaný na základe ISO 
10993-5 v triplikátoch pre jednotlivç vzorky. Chondrocyty boli v kompletnom mçdiu vysiate v 
podobe suspenzie do 24 jamkových platní (60 000 buniek / ml) , v ktorých sa nachádzali testovanç fólie, 
ktorç sme deň pred pridaním buniek namočili do kompletnçho mçdia. Príprava vzoriek fólií zahŕňala 
nastrihanie na štvorce o veľkosti 1x1 cm. Sterilizácia prebehla prostredníctvom UV žiarenia (15 minút 
z každej strany). Bunky spolu s fóliami sme kultivovali počas doby 7 dní. Mçdium sme vymieňali 
každých 48 hodín. Vplyv materiálov na proliferáciu a morfológiu buniek bol zaznamenaný 
invertovaným svetelným mikroskopom Zeiss Axiovert 100 (Carl Zeiss, Nemecko). 

Cytotoxicita fólií bola analyzovaná taktiež pomocou kolorimetrickçho MTT testu. Chondrocyty sme 
vysiali do 24 jamkových platní s hustotou 1x104 /cm2 a počas noci boli ponechanç adherovať. 
Nasledujúci deň boli k bunkám pridanç nastrihanç sterilnç fólie (1x1 cm), ktorç sa nechali v kultúre po 
dobu 24, 48 a 72 hodín. Po uplynutí daných časových intervalov boli fólie spolu s kultivačným mçdiom 
odstránenç z jednotlivých jamiek. K bunkám bol pridaný reagens Cell Titer 96 ® AQueous One Solution 
Reagent  (Promega, USA) a nasledovala 3 hodinová inkubácia v CO2 inkubátore pri teplote 37°C. 
Proliferácia buniek bola vyhodnotená spektrofotometricky meraním absorbancie pri vlnovej dĺžke 490 
nm na prístroji ELISA microreader BioTek EL800 (BioTek, USA). Experiment bol prevedený 
v triplikátoch. Kontrolu predstavovali chondrocyty kultivovanç v kompletnom mçdiu po dobu 24,48 
a 72 hodín. 

Výsev buniek na fólie: Na analýzu adhçzie buniek na povrchy jednotlivých fólií sme použili rastrovací 
elektrónový mikroskop (JEOL 7500F, Japonsko). Príprava vzoriek spočívala v nastrihaní fólií na 
veľkosť 0,5 x 0,5 cm a sterilizovaní UV žiarením. Fólie boli následne vloženç do 24 jamkovej platne 
s kultivačným mçdiom, v ktorom boli ponechanç po dobu 24 hodín. Po aspirácii mçdia sme fólie 
vysievali tzv. droplet technique. 80 x 104 chondrocytov bolo rovnomerne inokulovaných na povrch fólií 
a bunky sme nechali adherovať po dobu 3 hodín v humidifikovanom prostredí v inkubátore s obsahom 
5% CO2 pri teplote 37 °C. Po uplynutí danej inkubačnej doby sme do každej jamky pridali 1 ml 
kompletnçho mçdia. Po týždni sme fólie presunuli do novej 24-jamkovej platne a nechali kultivovať 
ďalších 7 dní. Vzorky sme následne pripravili na analýzu pod rastrovací elektrónový mikroskop. 

Výsledky sme štatisticky spracovali použitím metódy Bonferroni-Holm, pričom hodnota **p<0,01 
predstavovala štatisticky signifikantný výsledok.

Výsledky

Izolovanç bunky vykazovali pod svetelným, ako aj elektrónovým mikroskopom charakteristickç 
morfologickç črty chondrocytov. Priemerný počet buniek v jednej kultivačnej fľaši bol 53,9 ± 2,24 x 
105 s priemernou viabilitou 94,3 ± 0,14 %. 
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Na základe testov kontaktnej cytotoxicity sme spozorovali, že bunky nerástli v kultúre spolu so vzorkou 
„167“. Pri ďalších 3 vzorkách („12_12, 55, 57“) sme spozorovali uvoľnenie zmäkčovadiel fólií do 
mçdia, avšak v rámci triplikátov nebol tento jav spozorovaný pri každej vzorke. Na miestach, kde sa v 
daných jamkách zmäkčovadlá neuvoľňovali, boli v okolí fólie prítomnç rastúce chondrocyty, čo sme si 
potvrdili aj MTT testom. Pri ostatných fóliách sa na základe testu kontaktnej cytotoxicity potvrdila 
cytokompatibilita. 

Na základe výsledkov MTT testu sme vyradili z ďalších plánovaných experimentov vzorku „167“, ktorá 
mala inhibičný potenciál na proliferáciu buniek. Ostatnç fólie na základe výsledkov proliferácie buniek 
nevykazujú cytotoxický potenciál. 

Počas druhçho týždňa kultivácie vysiatych fólií sme spozorovali pri väčšine vzoriek migráciu buniek 
mimo fóliu čo môže indikovať, že bunky už pokryli povrch a nemajú ďalej kde rásť. Túto hypotçzu 
nám potvrdili výsledky z rastrovacieho elektrónovçho mikroskopu, ktorç indikujú dobrú znášanlivosť 
buniek s danými materiálmi.  

Graf 1. : Grafickç znázornenie výsledkov MTT testu po 24 hodinách.
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Graf 2. : Grafickç znázornenie výsledkov MTT testu po 48 hodinách (**p<0,01).

Graf 3.: Grafickç znázornenie výsledkov MTT testu po 72 hodinách (**p<0,01).
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Obrázok 1. A morfológia chondrocytov pod rastrovacím elekrónovým mikroskopom (Zeiss EVO LS15, 
Carl Zeiss, Nemecko, Ústav histológie a embryológie LF UK v Bratislave), B,C kontatktná cytotoxicita 
so vzorkami „transp a PLA/PHB“. V okolí fólií vidieť husto porastenç chondrocyty, čo indikuje 
cytokompatibilitu daných vzoriek (Zeiss Axiovert 100, Carl Zeiss, Nemecko, zväčšenç 10x)  D test 
kontaktnej cytotoxicity so vzorkou „167“. V okolí vzorky nastala inhibícia proliferácie chondrocytov, 
vzorka sa prejavila ako cytotoxická (Zeiss Axiovert 100, Carl Zeiss, Nemecko, zväčšenç 10x).

Diskusia

Výsledky testovania cytotoxicity a biokompatibility daných materiálov pri väčšine vzoriek splnili naše 
očakávania, nakoľko jednotlivç zložky zmesí, z ktorých boli vytlačenç do podoby fólií vzorky: „52 –
57, PLA 406u, PLLA 4060, PLA/PHB“ prebehli už testami cytotoxicity (počas roku 2018), na základe 
ktorých sme vybrali najkompatibilnejšie materiály na aplikáciu v ďalších experimentoch. Vzorky 
„transp, škrob, 12_12, 166, 167“ sme získali dodatočne, pričom ich jednotlivç zložky sme testovali prvý 
krát, tým pádom sme nevedeli predikovať výsledky. Najmä využitie škrobu, sa v súčasnosti aplikuje 
s cieľom zlepšiť afinitu buniek ku polymçrom, a preto sme zahrnuli do testovania aj tieto vzorky [4]. 
Na základe vykonançho experimentu sa budú z jednotlivých zmesí tlačiť struny pre aplikáciu do 3-D 
tlačiarne, ako aj špeciálne planárne štruktúry v podobe sieťok s presne definovanými mechanicko-
fyzikálnymi vlastnosťami (napr. porozita). Táto fáza bude prebiehať na pracovisku STU v Bratislave. 
Následne sa danç matrice (skafoldy) budú osídľovať humánnymi mezenchymálnymi kmeňovými 
bunkami izolovanými z moču. Bunky sa budú na skafoldoch diferencovať do urotelovej línie a hladkej 
svaloviny. 

Aj napriek dobrým výsledkom sa bude musieť modifikovať zapracovanie zmäkčovadiel do vzoriek „55, 
57, 12_12“. Hoci uvoľnenç zmäkčovadlá nevykazovali v kultúre známky cytotoxicity, tento jav 
považujeme za nežiadúci. Ďalším krokom, by mohlo byť naviazanie bioaktívnych molekúl (napr. 
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antibiotiká, diferenciačnç faktory atď.), ktorç majú potenciál ovplyvniť proliferáciu buniek a ich cielenú 
diferenciáciu [3,5]

Táto práca vznikla s finančnou podporou Agentúry pre výskum a vývoj APVV-15-0111 a UK grantu 
UK/240/2018.
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Úvod 

Akútna lymfoblastová leukçmia (ALL) je najčastejším onkologickým ochorením v detskom veku na 
celom svete. Predstavuje asi 25% všetkých malígnych ochorení u detí mladších ako 15 rokov. 
Celosvetová incidencia je 1:25 000 detí ročne, čo na Slovensku predstavuje približne 30 detí [1]. 

ALL patrí do skupiny heterogçnnych ochorení, ktorá sa vyznačuje postupným získavaním 
cytogenetických a genetických aberácii, ktorç riadia vznik a udržiavanie leukemickçho klonu. Určenie 
týchto zmien v čase diagnózy značne pomôže terapeutickçmu rozhodnutiu a v neposlednom rade 
prispieva aj k predikcii klinických výsledkov pacientov [2, 3].

Detekcia chromozomálnych a genetických zmien sa uskutočňuje kombináciou cytogenetických (G-
prúžkovanie, Flourescent in situ hybridizácia- FISH) a molekulových metód (reverzne transkripčná 
polymerázová reťazová reakcia- RT-PCR). V dôsledku nízkeho rozlišovania a úzkej cieľovej špecificite 
spomenutých štandardných metód len približne u 70-75 % detských ALL prípadov je možnç zistiť 
prognosticky významnç chromozómovç abnormality. U zostávajúcich 30% detí s ALL (vrátane detí 
s relapsom) chýba kľúčový genetický marker. Táto skupina sa nazýva B-other. Je to heterogçnna 
skupina pacientov s rozdielnou odpoveďou na liečbu a vysokou mierou relapsu [3, 4]. 

Použitím vhodných vysokorozlišovacích metód je v súčasnosti možnç detegovať viac ako 80-90% 
primárnych abnormalít, ktorç nám umožnia definovať genetickç podtypy ALL. Okrem toho však 
existujú relevantnç sekundárne abnormality súvisiace s prognózou, ktorç môžu byť vhodnými 
terapeutickými cieľmi [4]. Naším cieľom bolo retrospektívne vyhľadávanie B-other pacientov 
a zavedenie celogenómovej single nucleotide polymorphism (SNP) -array analýzy za účelom zvýšenia 
záchytu prognosticky významných genetických markerov.

Materiál a metódy

Vytvoreniu súboru B-other pacientov predchádzalo retrospektívne vyhľadávanie klinických a  
genetických výsledkov všetkých pacientov s B-ALL diagnostikovaných od roku 2013-2017. Celkovo 
bolo do štúdií zahrnutých 133 B-ALL pacientov, z toho 39.10% tvorili pacienti B-other. Metódou SNP 
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array sme vyšetrili 18 pacientov (36% všetkých B-other prípadov). Východiskovým materiálom bola 
DNA izolovaná z kostnej drene z času diagnózy, a u dvoch pacientov sme vyšetrili aj vzorku z času 
relapsu. Celogenómová SNP array analýza bola uskutočnená pomocou kitu Cytoscan HD array (od 
firmy Affymetrix), ktorý umožňuje celogenómovç pokrytie s viac ako 99% senzitivitou. Táto metóda je 
schopná analyzovať zmeny v počte kópií o veľkosti 25-50 kb pozdĺž celçho genómu, čím prekonáva 
limity štandardne používaných cytogenetických metód. Okrem genomických zmien umožňuje 
detegovať aj prítomnosť somatických mutácií vo všetkých referenčných gçnoch (36 000 gçnov), ako aj 
v gçnoch zahrnutých v databáze ISCA (International Standard of Cytogenomic Array) (12 000) a 
OMIM (Online Medetelian Inheritance in Man) (minimálne 10 000). Na rozdiel od metód konvenčnej 
cytogenetiky a fluorescenčnej in situ hybridizácie (FISH) je metóda CytoScan HD array schopná 
identifikovať aj stratu heteorozygozity a nízku úroveň mozaicizmu. Získanç dáta boli analyzovanç 
pomocou softvçru Affymetrix ChAS . 

Výsledky

SNP array metódou sme úspešne vyšetrili 18/52 (34.6%) B-other pacientov. U 17/18 (94.4%) prípadov 
sme identifikovali menšie a/alebo väčšie zmeny v počte kópií (copy number abertion, CNA). Celkovo 
sme odhalili 126 CNA v našom B-other súbore, z ktorých 49 (39 %) bola CNA väčšia ako ≥ 10 Mb a 
77 (61%) bola menšia ako ≤ 10 Mb. Okrem toho sme odhalili aj 11 strát heterozygotnosti s neutrálnym 
počtom kópií (CN-LOH) s veľkosťou ≥ 10 Mb. Najviac zmien sme identifikovali na chromozómoch 
3,9, 11,13, 21 a 22 (Graf 1). Zistili sme, že delçcie (67%) boli častejšie ako zisky (33 %). V priemere 
na jedençho pacienta pripadá 5 CNA (rozsah 1-11)(Graf 2).

Graf 1 Distribúcia a počet CNA a CN-LOH na jednotlivých chromozómoch na základe veľkosti.
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Tab. 1  Nálezy asociovanç s nepriaznivým prognostickým významom identifikovanç použitím SNP 
array.

U dvoch pacientov sme identifikovali primárne chromozovç abnormality s nepriaznivým 
prognostickým významom. U prvçho pacienta (D1) SNP array odhalil CN-LOH v 9 chromozómov, v 
6 chromozómoch tetrazómiu a v ďaších 6 chromozómoch trizómiu. Tento genomický profil poukazuje 
na prítomnosť reduplikovançho hypodiploidnçho klonu, ktorý sa so štandardnými metódami javí ako 
hyperdiploídia. Ďalšie nálezy, ako delçcie gçnu IKZF2 a RB1, ktorç  boli detegovanç u tohto pacienta, 
potvrdzujú diagnózu maskovanej hypodiploídie. Rovnaký genómový profil sme identifikovali aj v čase 
relapsu. U druhçho pacienta (D2) bola zsitená intrachromozomálna amplifikácia pozdĺž chromozómu 
21 (iAMP21) a sekundárne abnormality uvedenç v Tab 1. V relapsovej vzorke identifikovali sme na 
chromozóme 12 v oblasti CN-LOH novú delçciu zahrňujúcu gçn SH2B3.
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Graf 2 Distribúcia a počet CNA a CN-LOH u jednotlivých pacientov na základe veľkosti.

Tab.2 Najčastejšie deletovanç gçny vo vyšetrenom súbore B-other.

Okrem pseudohyperdiploidí a iAMP21, sme u 6 pacientov (33.3%) našli atypický karyotyp. Medzi 
najčasjtejšie deletovanç gçny patrili: CDKN2A/B, PAX5, VPREB1, RB1. U pacientov s normálnym 
karyotypom (55.5%) boli deletovenç nasledujúce gçny: IKZF1, CDKN2A/B, PAR1 oblasť, VPREB1 a 
ETV6. Pričom delçcie gçnu CDKN2A/B a VPREB1 sa vyskytli u pacientov s atypickým aj normálnym 
karyotypom (Tab2). U 2 dvoch pacientov s normálnym karyotypom sme identifikovali nový nedávno 
popísaný prognostický marker. Definuje sa ako delçcia gçnu IKZF1 spolu s delçciou gçnu PAX5 alebo 
gçnu CDKN2A/B, prípadne PAR1 oblasi bez prítomnosti gçnu ERG (Tab1).
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Diskusia

Na základe literatúry je zrejmç, že u 25-30% prípadov nemá B-ALL klinicky relevantnú abnormalitu 
[5]. V tejto štúdií sme zistili, že  na Slovensku takmer 40% pacientov patrí do skupiny B-other. 
Vzhľadom na limitácie rutinných metód používaných pri diagnostike a klasifikácií detských B-ALL na 
Slovensku sme zaviedli metódu SNP-array na zlepšenie diagnostických, prognostických a liečebných 
stratçgií v rámci B-other. Na rozdiel od bežných diagnostických techník, SNP array nevyžaduje 
mitoticky deliace bunky a na analýzu stačí malç množstvo DNA. Hlavnými výhodami tejto metódy sú 
vysokç rozlíšenie, citlivosť, presnosť a schopnosť súčasnçho zisťovania amplifikácie, delçcie a straty 
heterozygotnosti s neutrálnym počtom kópií (CN-LOH) v celom genóme. CN-LOH sa často vyskytuje 
v hematologyckých malignitách a je definovaná ako strata jednej alely v danej pozicií spôsobenej 
delçciou a následne nahradená rovnakou oblasťou chomozómu bez akejkoľvek zmeny počtu kópii. 
Použitím SNP-array sme retrospektívne analyzovali takmer 35% (n=18) pacientov zo skupiny B-other. 
V analyzovanom súbore sa u 6 pacientov vyskytol relaps ochorenia. Predchádzajúce štúdie poukázali 
na to, že mnohç z B-other prípadov obsahujú zmeny na úrovni chromozómov a gçnov (CNA) s 
prognostickým významom [6, 7]. Celkovo sme identifikovali 126 CNA vrátane 39% veľkých 
aneuploidných zmien a 61% subchromozomálnych zmien.  Priemerný počet CNA na jedençho pacienta 
je 5. Naše výsledky sú v súlade s publikovanými výsledkami od Mullighan et al. [6].   

U 4 pacientoch SNP array odhalil klinicky relevantnç markery s nepriaznivou prognózou a vysokým 
rizikom relapsu. Prvým prípadom bola maskovaná hypodiploídia s delçciou gçnu IKZF2 a RB1. Tento 
pacient zle odpovedal na liečbu  a po 2 rokoch od času diagnózy získal kombinovaný hematologický 
relaps s relapsom centrálnçho nervovçho systçmu (CNS). Maskovanú hypodiploídiu je môžnç 
detegovať iba prostredníctvom SNP-array na základe výskytu CN-LOH vo viacerých chromozómov 
a prítomnosti tetrazomických chromozómov, ktorç sa v hyperdiploidnom klone nevyskytujú. Na 
základe literatúry, hypodiploidnç klony môžu podstúpiť endoreduplikáciu, čo vedie k druhçmu 
hyperdiploidnçmu klonu. Hyperdiploidný klon je prítomný ako dominantný klon, ktorý zamaskuje 
prítomnosť hypodiploidnçho karyotypu a môže viesť k nesprávnemu rozhodnutiu liečby [8]. 
Hyperdiploídia je priaznivým prognostickým markerom u 20-30% B-ALL prípadov, kým 
hypodiploídia sa vyskytuje u menej ako 1% B-ALL prípadov s extrçmne nízkou 3 ročným prežívaním 
bez udalosti (30% 3yEFS). Nedávne štúdie zistili, že väčšina nízko hypodiploidnej ALL nesie zmeny 
gçnu TP53 (91.2%), IKZF2 (52,9%) a RB1 (41,2%) [9]. Hypodiploidnç leukemickç bunky sú citlivç na 
fosfoinozinid kinázovç inhibitory (PI3K), čo naznačuje nový terapeutický prístup, ktorý by mohol 
zlepšiť výsledky hypodiploidných pacientov [10].

V druhom prípade sme na základe SNP array identifikovali štrukturálne abnormálny chromozóm 21 
s amplifikáciami a delçciou. Podľa WHO klasifikácie (2016) ide o novú genetickú podskupinu, ktorá 
bola spojená so zlým výsledkom a s vysokou mierou relepsov pri liečbe štandardnou terapiou. IAMP21 
predstavuje 2% všetkých B-ALL [11]. Nedávne štúdie preukázali unikátne spektrum sekundárnych 
genetických abnormalít, ktorç pravdepodobne prispievajú k heterogçnnym výsledkom pacientov [12]. 
Náš prípad mal zlç výsedky a získal hematologický relaps po 3 rokoch od času relapsu. Zistili sme, že 
v čase relapsu bol gçn SH2B3 bol vydeletovaný. Gçn SH2B3 je negatívnym regulátorom tyrozín 
kinázovej signálnej dráhy a tyrozín kinázových receptorov. Baughn et al. naznačujú, že strata tohto gçnu 
a zmenená regulácia signálnej dráhy môže viesť k progresii a agresivite ochorenia. Pacienti môžu byť 
citliví na inhbítory tyrozínkinázy [12]. 

U 2 pacientov s normálnym karyotypom sme našli nový prognostický marker IKZF1PLUS, ktorý bol 
nedávno popísaný. Definuje sa ako delçcia gçnu IKZF1 súbežnou delçciou gçnu PAX5 alebo gçnu 
CDKN2A/B alebo prípadne PAR1 oblasti bez prítomnosti gçnu ERG. Zahrňa 6% prípadov B-ALL 
s nepriaznivými klinickými výsledkami: miera 5 ročnçho prežívania (EFS) je 50% a 5 ročná 
kumulatívna incidencia relapsu (CIR) je približne 45%. Nepriaznivý prognostický význam IKZF1PLUS

sa týka len pacientov s pozitívnym výsledkom minimálnej reziduálnej choroby (MRD) po indukčnej 
liečbe [13]. 
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Frekvencia deletovançho gçnu IKZF1 v rámci B-other sa pohybuje medzi 15-20%, čo koreluje s našimi 
výsledkami. Podľa prvotných štúdií bola spojená s nepriaznivou prognózou, preto sa uvažovalo 
o zaradení tejto aberácie do stratifikačnçho systçmu liečby ALL [14]. Súčasnç štúdie založenç na súbore 
s väčším počtom pacientov zistili, že ak pacient má delçciu v gçne IKZF1, ale má aj inç genetickç 
abnormality so štandardným rizikom (delçcia ERG alebo ETV-RUNX1), nepriaznivý prognostický 
vplyv IKZF1 sa naruší a pacient so súčasným výskytom oboch aberácií bude mať dobrú prognózu [15]. 
Delçcia gçnu VPREB1 bola v našom súbore frekventovaná (27%). Magnum et al. zistili, že pacienti 
s delçciou VPREB1 a s vysokým rizikom majú horšie celkovç prežívanie (5yOS, 63-83%) [16]. 

Vzhľadom na retrospektívny charakter nášho štúdia sa nám podarilo vyšetriť iba malý počet 
B-other pacientov, a preto v budúcnosti plánujeme prospektívne rozšíriť náš súbor pacientov. 
Identifikovanç genomickç zmeny plánujeme zaviesť do klinickej praxe s cieľom zlepšenia 
diagnostických stratçgií a personalizovanej liečby. Integrácia získaných genetických poznatkov môže 
priniesť zlepšenie prognózy pre deti s ALL na Slovensku.  

Podporené čiastočne grantom Lekárskej fakulty UK č. 216/2016
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Úvod 

Sepsa je definovaná ako život ohrozujúce porušenie funkcie orgánov, je spôsobená nadmernou 
zápalovou reakciou buniek imunitnçho systçmu na bakteriálnu infekciu. Dysfunkcia orgánov však nie 
je asociovaná s bunkovou smrťou (1). Pri odpovedi organizmu na infekciu dochádza k včasnej aktivácii 
pro- a protizápalových odpovedí (2). Štúdie ukazujú, že pri sepse dochádza aj k zvýšeniu extracelulárnej 
DNA, ktorá taktiež môže aktivovať imunokompetentnç bunky a prispievať tým k zápalu (3). Do 
extracelulárneho priestoru sa dostáva napríklad v procese apoptózy, či nekrózy. Extracelulárna DNA 
môže pochádzať aj z neutrofilov, ktorç pri infekcii vytvárajú neutrofilovç extracelulárne pasce, ktorç 
imobilizujú a následne aj zabíjajú patogçn (4). Exogçnne deoxyribonukleázy (DNázy) sú schopnç 
čiastočne odstrániť extracelulárnu DNA a v animálnych experimentoch dokonca zlepšujú prežívanie 
septických zvierat (5).

Pseudofraktúra (PF) je reprodukovateľný myšací model sterilnej traumy. V tomto modeli sa imituje stav 
zlomeniny končatín pomocou simulácie znakov zlomeniny dlhých kostí: poškodenç svalstvo a mäkkç 
tkanivo sú vystavenç poškodeniu kosti a kostnej drene bez porušenia natívnej kosti (6).

Cieľom práce bolo zistiť, či sa po podaní exogçnnej DNázy I zníži množstvo extracelulárnej DNA 
v plazme myší v modeli sepsy a či dôjde k zlepšenie septickçho skóre myší. Druhým cieľom 
experimentu bolo zistiť, či sa mení prežívanie myší v septickom modeli ak sepsa nastala až po indukcii 
traumy (pseudofraktúre).

Materiál a metódy

V experimente boli použitç samce myší kmeňa C57BL/6 (n= 12). Samce boli rozdelenç do 4 skupín: 
Kontrolná skupina, Sepsa, Sepsa+DNáza I a Sepsa+PF. PF bola indukovaná 24 hodín pred navodením 
sepsy. DNáza I (20 mg/kg) bola podaná 3 hodiny po indukcii sepsy. Septickç skóre bolo hodnotenç 
v čase 0 hodín od indukcie sepsy a v čase 6 hodín od indukcie sepsy.

Indukcia PF: Sval zadnej končatiny bol poškodený mechanicky a následne bola intramuskulárne podaná 
fragmentovaná kostná suspenzia (150 µl) od izogçnneho darcu. Kostná suspenzia obsahovala rozdrvenç 
kosti femur a tibiu rozsuspendovanç v 1 ml fyziologickçho roztoku.

Indukcia sepsy a aplikácia DNázy I: Sepsa bola indukovaná ligáciou a následnou punkciou cçka. Roztok 
DNázy I alebo fyziologický roztok boli podanç intraperitoneálne. 
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Septickç skóre: V dvoch časových intervaloch sa u myší hodnotilo 5 kritçrií: aktivita, zježenie srsti, 
dýchanie, oči (otvorenç, privretç) a vedomie respektíve bezvedomie.

Odber vzoriek: 6 hodín po indukcii sepsy bola myšiam odoberaná krv z retro-orbitálnej tepny do zbernej 
skúmavky s obsahom heparínu (Microvette® CB 300 µl, Lithium Heparin, Sarstedt) a peritoneálna 
laváž.

Izolácia DNA: DNA bola izolovaná z plazmy (100 µl) pomocou izolačnçho kitu (QIAamp Blood Mini 
Kit, Qiagen).

Meranie extracelulárnej DNA a stanovenie DNázovej aktivity: Celková extracelulárna DNA bola 
stanovená fluorometricky (Qubit, Thermo Fisher Scientific). DNázová aktivita bola meraná na gçly 
obsahujúcom DNA pomocou SRED metódy. Následne bola DNázová aktivita na gçly určená pomocou 
softvçru ImageJ (NIH, Maryland, Bethesda, USA).

Štatistická analýza: Analýza dát bola vykonaná pomocou softvçru GraphPadPrism 6.0 (GraphPad 
software, USA) s využitím jednofaktorovej ANOVY a dvojfaktorovej ANOVY. Výsledky sú uvedenç 
ako aritmetický priemer s kladnou štandardnou odchýlkou.

Výsledky

Pozorovali sme rozdiely medzi skupinami v septickom skóre po 6 hodinách od indukcie sepsy (Obr.1). 
Skupina Sepsa mala vyššie septickç skóre v porovnaní so skupinami Kontrola (P˂ 0,001; F=165,2) 
a Sepsa+DNáza I (P˂ 0,01, F=7,4). Pozorovali sme taktiež vyššie septickç skóre v skupine Sepsa+PF 
v porovnaní so skupinami Kontrola (P ˂ 0,001; F=165,2) a Sepsa+DNáza I (P˂ 0,01. F=7,4). Po 6 
hodinách od indukcie sepsy sme nepozorovali rozdiely medzi skupinami v koncentrácii celkovej 
extracelulárnej DNA v plazme myší (P˃ 0,05) (Obr. 2). 3 hodiny od podania DNázy I sme pozorovali 
v plazme (P˂ 0,001; F=24,90) aj v peritoneálnej laváži (P˂ 0,001; F=41,61) vyššiu DNázovú aktivitu 
skupiny Sepsa+DNáza I v porovnaní s ostatnými skupinami. Nepozorovali sme rozdiely v DNázovej 
aktivite medzi skupinami Kontrola, Sepsa a Sepsa+PF v plazme alebo peritoneálnej laváži (Obr.3)

Obr. 1: Septickç skóre stanovenç po 6 hodinách od indukcie sepsy u samcov myší kmeňa C57BL/6. 
Skupina Sepsa mala vyššie septickç skóre v porovnaní so skupinami Kontrola (P˂ 0,001; F=165,2) 
a Sepsa+DNáza I (P˂ 0,01, F=7,4). Skupina Sepsa+PF mala vyššie septickç skóre ako Kontrolná 
skupina (P ˂ 0,001; F=165,2) a skupina Sepsa+DNáza I (P˂ 0,01. F=7,4).
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Obr. 2: Koncentrácia celkovej extracelulárnej DNA v plazme myší. Rozdiely medzi skupinami 
v koncentrácii celkovej extracelulárnej DNA v plazme myší neboli zistenç (P˃ 0,05).

Obr. 3: DNázová aktivita v (A) plazme myší a (B) peritoneálnej laváži. Skupina Sepsa+DNáza I mala 
vyššiu DNázovú aktivitu v plazme myší v porovnaní s ostatnými skupinami (P˂ 0,001; F=24,90). 
Vyššiu DNázovú aktivitu skupiny Sepsa+DNáza I v porovnaní s ostatnými skupinami sme pozorovali 
aj v peritoneálnej laváži (P˂ 0,001; F=41,61). Neboli pozorovanç rozdiely v DNázovej aktivite medzi 
skupinami Kontrola, Sepsa a Sepsa+PF v plazme ani v peritoneálnej laváži (P˃ 0,05).

Diskusia

V experimente boli zistenç rozdiely v septickom skóre medzi skupinami. Skupina Sepsa+DNáza I mala 
nižšie septickç skóre v porovnaní so skupinou Sepsa a Sepsa+PF. Naše výsledky potvrdzujú, že skorç 
podanie DNázy I po indukcii sepsy môže viesť k zlepšeniu septickçho stavu (3). Pseudofraktúra by mala 
naopak septickç skóre zhoršovať, keďže predpokladáme, že imunokompetentnç bunky, napríklad 
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neutrofily reagujú na zápal v končatine a tým sa znižuje ich schopnosť reagovať na infekciu - baktçrie 
pochádzajúce z čreva. Napriek našim očakávaniam sme však nepozorovali rozdiel v septickom skóre 
medzi skupinou Sepsa a Sepsa+PF. Prekvapujúco neboli zistenç rozdiely v koncentrácii celkovej 
extracelulárnej DNA v plazme myší. Predpokladali sme, že celková koncentrácia exracelulárnej DNA 
bude vyššia v skupine Sepsa, tak ako je popisovanç aj iných štúdiách (3,7) V tejto štúdii bola sepsa 
indukovaná intraperitoneálnym podaním E.coli, extracelulárna DNA bola zvýšená pravdepodobne ako 
dôsledok aktivácie neutrofilov a vytvárania extrcelulárnych neutrofilových pascí a teda k zvýšeniu 
celkovej extracelulárnej DNA. DNázová aktivita bola vyššia v skupine Sepsa+ DNáza I v plazme aj 
v peritoneálnej laváži v porovnaní s ostatnými skupinami. Skupiny Sepsa a Sepsa+PF mali podobnú 
DNázovú aktivitu v plazme aj v peritoneálnej laváži ako Kontrolná skupina. DNáza rozrušuje 
neutrofilovç extracelulárne pasce, pričom dochádza nielen k poklesu extracelulárnej DNA, ale taktiež 
k zníženiu nadmernçho zápalu, ktorý je popísaný ako dôležitý mechanizmus pri sepse. Vplyv exogçnnej 
DNázy sa študoval nielen pri sepse ale aj pri iných ochoreniach (8), kde sa ukázalo, že exogçnne podaná 
DNáza zlepšovala priebeh dançho ochorenia a prispievala k znižovaniu zápalovej reakcie a zmenšeniu 
poškodenia tkanív. 

Naše výsledky naznačujú, že po podaní DNázy I mali myši nižšie septickç skóre a teda lepší septický 
stav ako laboratórne zvieratá v skupinách Sepsa a Sepsa+PF. V tomto animálnom modeli sepsy sme 
nepotvrdili predpokladaný negatívny vplyv pseudofraktúry na septický stav myší, a nezistili sme ani 
zmeny v DNázovej aktivite, ani v množstve extracelulárnej DNA v plazme.
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Introduction

Caffeine is a substance most of us consume daily in drinks or solids. The most common reason for this 
is, it delays fatigue, so it is quite handy in the moments we need to give efficient performance, either 
physical or psychological work. This is an advantage caffeine provides by antagonizing adenosine 
receptors (1). Besides this notoriously known trait adenosine receptors have also ability to influence 
immune response, it has cytoprotective function (2). 

Adenosine is an endogenous purine nucleoside. It is biologically active extracellular signaling molecule 
released from cells damaged by hypoxia, ischemia, trauma, or inflammation (3). Adenosine receptor, 
A2A. is found on the most immune cells like lymphocytes, monocytes, macrophages or dendritic cells. 
Activation of A2A receptor can inhibit T-cell activation or proliferation and production of inflammatory 
cytokines (4,5). This process also stimulates production of anti-inflammatory cytokines. (6).

Sepsis has high incidence and is the leading cause of mortality in critically ill patients. It is an 
overreaction of immune system to the infection, which may lead to the multiple organ failure. Systemic 
adenosine levels can reach high concentrations in patients with sepsis and septic shock (7). In our 
previous study we showed that sepsis is accompanied by increase in plasmatic concentration of 
extracellular DNA (9), which is generally associated with inflammation. Therefore, we observed 
concentration of extracellular DNA as a marker of inflammation in our model of sepsis.

Inhibition of immunosuppressive actions of adenosine by blocking its pathway with caffeine could 
affect the progression of inflammation. Low concentration of caffeine (20mg/kg) was showed not to 
have effect on sepsis (8), but we hypothesize it might not have been high enough concentration to block 
adenosine receptors. Therefore, aim of this study was to find out, whether a high concentration of 
caffeine could modulate progress of sepsis in mice. 

Material and methods
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Nine healthy adult male BL6 mice were divided into 3 groups, sham group (SHAM), group with ceacal 
ligation and puncture model of sepsis (CLP) and group with CLP treated with caffeine (CLP+CAFF). 
Animals were anesthetized with ketamine/xylazine (100mg/kg; 10mg/kg; intraperitoneally) and CLP or 
sham operation was performed as described previously (10). Briefly, incision was made on left side of 
abdomen, through the skin and muscle. In SHAM, caecum was found and returned to the peritoneum 
intact and mouse was sutured. In CLP groups, caecum was found, half of the caecum was ligated, and 
distal part was punctured with 21G. Three hours after the surgery, SHAM and CLP groups were 
administered with vehicle (1% hydroxymethyl cellulose) and CLP+CAFF group was administered with 
caffeine (120 mg/kg diluted in 1% hydroxymethyl cellulose) by oral gavage. 

Six hours after operation, septic score of mice was assessed to determine the physical condition of mice 
based on their appearance and activity (11). Body temperature was determined from ocular surface (12)
using thermal camera (FLIR – E64501). It was measured at three timepoints, at the baseline (before 
sepsis induction), 3 hours after operation (prior to treatment application) and 6 hours after sepsis 
induction. Afterwards, blood was collected from retroorbital plexus into heparin tubes shortly before 
sacrifice. Samples were then centrifuged for 10 min at 1600g and supernatant was centrifuged again for 
10 min at 16000g to obtain cell-free supernatant for extracellular DNA (ecDNA) (12). EcDNA was 
isolated using QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) according to the recommended protocol. 
Concentration of total ecDNA was measured using Qubit Fluorometer with Qubit dsDNA HS Assay 
Kit (Thermo Fisher Scientific).

Statistical analysis was performed using GraphPad Prism 6.0 using One-way ANOVA test with 
Bonferroni post hoc analysis. Data are showed as mean ± standard deviation. 

Results

Septic score indicating well-being of mice was significantly higher in both experimental groups 
comparing to the SHAM (Fig. 1A; p=0.006, F=9.308, SHAM vs. CLP p=0.008, SHAM vs. CLP+CAFF 
p = 0.008). However, septic score did not differ between the CLP groups (CLP+CAFF vs. CLP p>0.99). 

Body temperature did not differ between groups, however, it changed with time (Fig 1B.; Interaction: 
p=0.398, F=1.105, Group: p=0.543, F=0.678). The temperature of mice before sepsis induction was 
significantly higher than both 3 and 6 hours after (Time: p<0.0001, F=173.5). 

We measured ecDNA as a marker of inflammation, there was no difference in ecDNA between the 
groups (Fig.2; p=0.123, F=2.916).



| 137

Figure 1 Septic score (5) of mice 6 hours after induction of CLP sepsis.(A) Body temperature (12) of 
mice measured during the experiment. 0h – prior to ceacal ligation and puncture (CLP) sepsis induction, 
3h – 3 hours after sepsis induction prior to application of treatment, 6h - 6 hours after CLP 
induction.(B). SHAM – sham operated group, CLP – ceacal ligation and puncture surgery treated with 
vehicle, CLP+CAFF – ceacal ligation and puncture surgery treated with caffeine (120 mg/kg), **-
p<0.01, data are showed as mean ± standard deviation.

Figure 2 Concentration of extracellular DNA  in plasma of mice 6 hours after induction of sepsis. SHAM 
– sham operated group, CLP – ceacal ligation and puncture surgery treated with vehicle, CLP+CAFF –
ceacal ligation and puncture surgery treated with caffeine (120 mg/kg). Data are showed as mean ±
standard deviation.
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Discussion

Increased septic score in CLP mice indicate that we successfully induced sepsis in experimental groups. 
Also, ecDNA had tendency of increase in the CPL groups which is accordance to previous studies (9), 
however the variation is high, so it is necessary to increase number of animals to confirm this. The body 
temperature did not differ between groups, however it decreased with time, which is probably caused 
by surgery. We did not find any evidence that caffeine treatment (120 mg/kg) 3 hours after induction of 
sepsis would change septic score, body temperature, ecDNA of mice. Our results imply, that caffeine 
does not modify progress of sepsis. 

This result is consistent with results of study of Bauzá and Remick, they showed that lower 
concentration (20mg/kg) of caffeine does not affect survival rate in mice (8). Even though we applied 
dose approximately 10 times higher, we did not see different outcome. Comparing to this study, they 
used subcutaneous injection for caffeine application, we used oral gavage. Strength of our study is that 
comparing to them we used way of application which is more representative way of caffeine intake. 

Limitation of this study could be that the treatment was applied too early in sepsis progress. There had
not been significant amount of adenosine released for blocking by caffeine, yet, and therefore we did 
not see any differences. Longer observation would prolong the time for adenosine release and there 
could be opportunity for caffeine to make a difference. Also, as this is a preliminary study, number of 
animals is limiting. We plan to further enlarge number of animals to increase strength and significance 
of the results.

To conclude, even though, there is evidence that adenosine antagonists could be promising therapeutic 
targets in a wide range of conditions, including inflammatory disorders, we did not show that caffeine 
would attenuate or intensify inflammation in sepsis. 
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Introduction 

DNA is found inside living cells in the nucleus and mitochondria. When cells die, their DNA can be 
released into the extracellular space. This DNA is also called extracellular DNA (ecDNA). DNA outside 
of cells is recognized by the immune system and can cause inflammation [1]. Secreted 
deoxyribonucleases (DNases) cleave ecDNA rapidly [2]. However, this cleavage might be insufficient, 
if tissues get damaged and large amount of DNA is released. High ecDNA was found in sepsis [3, 4]
and acute liver failure [5]. Several studies have shown that administration of exogenous DNase has a 
protective effect in both, sepsis [3, 4] and acute liver failure [5]. According to our preliminary results, 
interindividual variability of endogenous plasma DNase activity is very high. However, it is unknown 
whether it is associated with mortality in any disease. Our hypothesis is that high endogenous DNase 
activity is beneficial in diseases associated with higher ecDNA concentration. Our aim was to prove the 
effects of variable endogenous DNase activity on the survival of mice in animal models of sepsis and 
acute liver failure. 

Materials and methods

Blood was collected from adult male CD-1 mice (n=100) for endogenous DNase activity measurement. 
Mice were randomized and 50 mice were i.p. injected with uropathogenic E. coli strain CFT073 (2x108 

CFU) as a model of urosepsis. Acute liver failure was induced in 50 mice that were i.p. injected with 
thioacetamide (400 mg/kg). Survival of mice was observed during the first 48 hours. Blood was 
centrifuged at 1600g for 10 min at 4oC. DNase activity was measured using the gel-based SRED assay, 
UVP BioDoc-It imaging system and the ImageJ software. Mice were retrospectively divided into groups 
with high and low DNase activity based on the median DNase activity. The survival is presented using 
Kaplan-Meier curves and differences were analyzed using the log-rank test (α=0.05). Data were
analyzed using the GraphPad Prism 6 software. 

Results

The used model of sepsis had an overall mortality of 75% during the first 24 hours. Comparison of 
Kaplan-Meier curves between mice with high and low DNase activity based on the median (1.9 K.u./ml) 
showed no difference in survival (Figure 1; log-rank test; p=0.99). 
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Figure 1. Comparison of survival of mice in sepsis. Mice were divided into groups of mice with high 
DNase activity and mice with low DNase activity (Log-rank test; p=0.99).

Figure 2. Comparison of survival of mice in acute liver failure. Mice were divided into groups of mice 
with high DNase activity and mice with low DNase activity (Log-rank test; p=0.02).



142 | 

Acute liver failure had 75% mortality during 48 hours of observation. Mice were divided the same way 
as in the sepsis experiment, based on their baseline DNase activity (median=3.7 K.u./ml). 
Approximately 20% of mice with lower DNase activity has survived 48 hours with acute liver failure. 
However, approximately 50% of mice with higher DNase activity had survived. The comparison of 
Kaplan-Meier plots had confirmed the difference in survival between two groups (Figure 2; Log-rank 
test; p=0.02). In total numbers, 7 mice more from high DNase activity group had survived acute liver 
failure.

Discussion

According to our knowledge, this is the first study to analyze association of DNase activity and survival 
in animal models of diseases. Higher DNase activity was protective in acute liver failure but not in 
sepsis. The differences between two models could be that huge amounts of DNA are released from 
dying hepatocytes in acute liver failure. DNases cleave DNA which is accessible to them. If ecDNA in 
acute liver failure is free, it can be cleaved while in sepsis, neutrophil extracellular traps can be protected 
by histones. In acute liver failure, the likely source of ecDNA is necrosis of hepatocytes while in sepsis 
it is formation of neutrophil extracellular traps [6]. Another reason could be the protection of ecDNA 
by histones [7] or microvesicles such as exosomes [8]. 

The exogenous DNase in animal models of sepsis works, while endogenous DNase activity seems not 
to. Explanation could be that, the DNase which is injected is in very high doses compared to endogenous 
DNase activity. In some articles, they describe that as much as 10 mg/kg [9] or 20 mg/kg [4] were 
injected. When such a high concentration DNase is injected, it increases DNase activity in plasma much 
higher than is the highest endogenous DNase activity in plasma. It is possible that the protection of 
ecDNA associated with neutrophil extracellular traps is dose dependent. Therefore, it is important to 
study not only ecDNA and DNase activity in animal models of diseases but also describe properties of 
ecDNA such as subcellular origin and its DNase resistance. Detailed characterization of biological 
properties, origin and fate of ecDNA could improve its applicability as biomarker but also as a 
therapeutic target in many diseases associated with high ecDNA. 
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Úvod

Zápalovç črevnç ochorenia (ZČO) sú charakterizovanç ako autoimunitnç ochorenia, ktorç sa prejavujú 
zápalom v rôznych oblastiach gastrointestinálneho traktu. Celosvetovo postihujú milióny ľudí, 
pričom ich incidencia každoročne stúpa1. Medzi ZČO sa zaraďujú najmä ulcerózna kolitída (UC) 
a Crohnova choroba (CD). Hlavný vplyv na vznik zápalu spojençho s týmito ochoreniami majú faktory 
ako genetická predispozícia, prostredie, strava či mikrobióm interagujúci s imunitnou odpoveďou 
pacienta. Z nedostatočne prebádanej patogençzy vyplýva aj relatívne neefektívna terapia. 

V nedávnej minulosti sa ukázalo, že dôležitú úlohu v patogençze viacerých zápalových chorôb vrátane 
ZČO by mohla zohrávať aj koncentrácia extracelulárnej DNA (ecDNA). Ide o DNA nachádzajúcu sa 
mimo buniek v plazme, slinách a moči v určitej koncentrácii aj za fyziologických podmienok. Podľa 
pôvodu môže byť ecDNA buď pochádzajúca z organizmu (jadrová alebo mitochondriálna) alebo 
cudzorodá (bakteriálna). V prípade, že dôjde k poškodeniu orgánov v dôsledku ochorenia, zápalu či 
infekcie, zvýši sa koncentrácia celkovej ecDNA. To znamená, že aj DNA pochádzajúca z prostredia 
samotnçho organizmu môže pôsobiť stimulačne na vznik zápalu a imunitnej odpovede. Relatívne 
nedávno sa zistilo, že jednorazovç podanie ecDNA izolovanej z jedinca trpiaceho kolitídou do novçho 
jedinca výrazne zmiernilo zápal2. Náš vedecký tím dokázal, že koncentrácia ecDNA stúpa pri sepse3

a zlyhaní pečene4. 

NETóza (z angl. NET – neutrophil extracellular trap) je typ bunkovej smrti, pri ktorom dochádza 
k tvorbe NET-ov, sietí extracelulárnych vlákien pozostávajúcich z DNA z neutrofilov. Tieto siete slúžia 
na zachytávanie a likvidáciu patogçnov. Prítomnosť NETózy bola dokázaná pri autoimunitných 
ochoreniach ako systçmový lupus erythematosus5 či ZČO6.

Vzhľadom na to, že vyššia koncentrácia ecDNA oproti kontrole bola zistená aj pri iných ochoreniach, 
napríklad pri reumatoidnej artritíde či sepse, stanovili sme si za cieľ popísať dynamiku ecDNA v plazme 
a lokálne v hrubom čreve v priebehu chemicky indukovanej kolitídy u myší. Naším cieľom tiež bolo 
stanoviť podiel neutrofilov, ktorç sú v procese NETózy.

Výsledky majú prispieť k objasneniu potenciálneho využitia ecDNA ako diagnostickçho či 
prognostickçho markera, prípadne terapeutickçho cieľa pri kolitíde.
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Materiál a metódy

V experimente bolo použitých 48 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 spôsobujúca črevný zápal7. Hlavnç znaky prítomnosti a závažnosti ZČO sú strata hmotnosti, riedka 
až vodová konzistencia stolice, prítomnosť krvi buď v stolici alebo v okolí rekta a skrátenie hrubçho 
čreva. Model ZČO sme uskutočnili podaním 3% DSS do pitnej vody zvierat po dobu 0 (kontrola bez 
pridançho DSS), 3, 5 alebo 7 dní. Experiment trval 7 dní, pričom po skončení tejto doby boli zvieratá 
usmrtenç a vzorky odobratç na analýzu. Tesne pred utratením bolo zvieratám vykonanç kolonoskopickç 
vyšetrenie, ktorç umožňuje stanoviť markery ZČO (začervenanie, zhrubnutie či krvácanie črevnej 
steny) opakovane u jednçho jedinca.

Explanty z hrubçho čreva boli pripravenç odobratím 1 cm tkaniva hrubçho čreva z distálnej časti. 
Explanty boli následne kultivovanç po dobu 24 hodín v RPMI mçdiu. Koncentráciu ecDNA v plazme 
aj v explantoch (v RPMI mçdiu, v ktorom boli kultivovanç) sme vyhodnotili fluorometricky. Vplyv 
aplikácie DSS na aktiváciu neutrofilov a tvorbu NET-ov v perifçrnej krvi sme sledovali pomocou 
prietokovej cytometrie. Po osmolýze erytrocytov boli neutrofily identifikovanç na základe expresie 
Ly6G a značenç nepermeabilnou DNA sondou SYTOX Green. Frakcia neutrofilov podliehajúcich 
NETóze bola vyjadrená ako podiel SYTOX Green pozitívnych buniek oproti negatívnej kontrole. 
Výsledky boli štatisticky analyzovanç použitím jednofaktorovej ANOVA a graficky spracovanç 
pomocou softvçrovçho programu GraphPad Prism 6.

Výsledky

Príjem DSS spôsobil zníženie hmotnosti myší, zhoršenie konzistencie stolice a skrátenie hrubçho čreva 
oproti kontrolnej skupine. Koncentrácia ecDNA v plazme bola najvyššia spomedzi všetkých skupín 
pri DSS 7. Tento rozdiel bol v porovnaní s kontrolou signifikantný. Môžeme si tiež všimnúť trend 
vzrastajúcej koncentrácie ecDNA od kontroly (10 ng/ml) k DSS 7 skupine (31 ng/ml) (obr. 1). 
Koncentrácia ecDNA v explantoch dosiahla maximum pri skupine DSS 3 (obr. 2). V porovnaní 
s koncentráciou ecDNA v plazme sme zaznamenali opačný, teda klesajúci trend od DSS 3 (4,4 μg/ml) 
po DSS 7 (2,7 μg/ml). 

Percento neutrofilov v NETóze sa zvyšovalo s počtom dní príjmu DSS, teda so závažnosťou kolitídy. 
Najvyššie zastúpenie neutrofilov podliehajúcich NETóze bolo pri DSS 7 skupine (11%), pričom vo 
všeobecnosti sa ukazuje mierne stúpajúci trend od 3. po 7. deň (obr. 3).
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Obr. 1 Koncentrácia ecDNA v plazme

Obr. 2 Koncentrácia ecDNA v explantoch
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Obr. 3 Percentuálne zastúpenie netotických buniek

Diskusia

Podarilo sa nám úspešne navodiť chemický model kolitídy pomocou DSS. Zistili sme, že pri nástupe 
a progresii črevnçho zápalu vzrastá koncentrácia extracelulárnej DNA v plazme s progresiou zápalu. 
Pomocou prietokovej cytometrie sme zistili prítomnosť neutrofilov v procese NETózy. Percentuálne 
zastúpenie netotických neutrofilov sa podobne ako koncentrácia ecDNA v plazme zvyšovalo 
a maximum dosiahlo pri skupine DSS 7. Naopak, ukázalo sa, že v prípade koncentrácie ecDNA 
v explantoch bola najvyššia koncentrácia na tretí deň, teda v dobe začiatku zápalu. Na základe 
pozorovaných výsledkov je možnç vytvoriť hypotçzu, že zápal vzniká najprv lokálne v oblasti hrubçho 
čreva a až následne sa začne rozširovať do cirkulácie. To môže byť danç porušením permeability 
črevnej steny práve v dôsledku zápalu. Napriek tomu však doteraz nebolo objasnenç, či zvýšenie 
koncentrácie ecDNA vedie k indukcii zápalu a NETóze alebo či naopak vznik zápalu spôsobuje 
zvýšenie koncentrácie ecDNA a NETózy. V budúcnosti plánujeme ďalej skúmať úlohu ecDNA 
v patogençze ZČO a tiež nájsť odpoveď na otázku, aký účinok má zníženie koncentrácie ecDNA 
v cirkulácii počas ZČO a či by daný účinok mohol byť cieľom terapeutickçho využitia.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0204/17 a grantom APVV-17-0505.
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Úvod

Primárna ciliárna dyskinçza (PCD) je zriedkavç, geneticky heterogçnne ochorenie. Je spôsobenç stratou 
funkcie rozličných štrukturálnych komponentov pohyblivých cílií. Výsledkom je akumulácia hlienu a 
bakteriálna kolonizácia respiračnçho traktu, ktorç vedú k chronickým infekciám horných a dolných 
dýchacích ciest. Častým javom je aj infertilita. Menej ako 50 % pacientov s respiračnými symptómami  
má aj situs inversus, čo je známy ako Kartegenerov syndróm. Klinickç príznaky priradenç k PCD sa 
často prekrývajú s najčastejšími respiračnými ochoreniami postihujúcimi ako deti, tak i dospelých 
jedincov [1,2]. Diagnostika PCD je komplikovaná aj z dôvodu vysokej variability porúch cílií, ktorç sú 
príčinou vzniku ochorenia. Použitím jednçho diagnostickçho vyšetrenia tak nie je možnç zachytiť 
všetky abnormality a stanoviť jednoznačnú diagnózu. Na ulahčenie selekciu pacientov bol vytvorený 
medzinárodný dotazník PICADAR (obr. 1), ktorý je určený pre skôr detských pacientov s vlhkým 
perzistujúcim kašeľom [3].

Vzhľadom ku genetickej etiológii ochorenia zohráva genetickç vyšetrenie významnú úlohu v stanovení 
diagnózy. Približne 70% prípadov tohto ochorenia je spôsobených bialelickými mutáciami v jednom z 
35 rôznych gçnov asociovaných s týmto ochorením. Potreba analýzy veľkçho množstva gçnov v prípade 
heterogçnnych ochorení, ako je aj PCD, indikuje genetickç vyšetrenie prostredníctvom cielençho 
sekvenovania vybranej skupiny gçnov. Takçto vyšetrenie nám umožní sekvenovania novej generácie 
(NGS) a jej súčasnç platformy, ktorç zabezpečujú rýchlejšiu diagnostiku ochorenia, ako aj identifikáciu 
nových mutácií. Naším cieľom je poukázať na novç možnosti v diagnostike PCD pomocou NGS, ako 
aj na prvç výsledky komplexnçho genetickçho vyšetrenia prostredníctvom tejto metódy [4,5] . 

Materiál a metódy

Spolupracovali sme s Pneumologickou ambulanciou Detskej kliniky LFUK a NÚDCH v Bratislave a s 
Klinikou detskej pneumológie a ftizeológie LF SZU a NÚDCH v Podunajských Biskupiciach za účelom 
získania vzoriek na genetickç vyšetrenie. Kontaktovali sme ich prostredníctvom zaslaných dotazníkov, 
obsahujúcich základnç klinickç prejavy PCD. Dotazníky s informovaným súhlasom pacienta a vzorky 
perifçrnej krvi v kyseliny etylçndiamíntetraoctovej  (2 skúmavky) následne boli doručenç do 
Laboratória klinickej a molekulovej genetiky. Izolácia DNA zo získançho materiálu  prebehla za 
použitia QIAamp DNA Blood Midi kitu. Po izolácii bola meraná výťažnosť a čistota izolovanej DNA. 
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Množstvo a kvalita DNA v NGS reakcií musia byť jednoznačne dodržanç, z čoho vyplýva potreba 
stanovenia presnej koncentrácie a čistoty. Tieto dva parametre vyizolovanej DNA boli stanovenç 
meraním na štandardnom spektrofotometri a vysoko senzitívnom fluorometri QUIBIT v 2.0. 

Nasledovala príprava genomických knižníc použitím kitu HaloPlex™ Target Enrichment System s 
vlastným návrhom panelu vyšetrovaných gçnov. Samotnç sekvenovanie bola robená pomocou prístroja 
MISEQ. Výsledky sekvenovania boli analyzovanç pomocou vysokovýkonnçho počítača a softvçrov 
Geneticist Assistant a NextGene. Po vyhodnocovaní NGS dát bolo potrebnç nájdenç mutácie potvrdiť 
ďalšou metódou – Sangerovým sekvenovaním – a uskutočniť segregačnú analýzu. Tento krok bol z 
časovçho hľadiska dosť náročný. Pred samotným sekvenovaním bolo potrebnç navrhnúť primery 
umožňujúce amplifikáciu kódujúcich oblastí gçnov, v ktorých boli nájdenç mutácie. Na tento účel boli 
používanç online nástroje PRIMER 3  a OligoCalc. Navrhnutç primery boli použitç aj pri sekvenovaní 
pomocou klasickçho Sangera (sekvenátor ABI Prism 3100, Applied Biosystems). Po navrhnutí 
primerov prebehla optimalizácia jednotlivých polymerázových reťazových reakcií (PCR) a po 
potvrdení mutácii boli uskutočnenç segregačnç analýzy. 

Obrázok 1: Picadar
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Obrázok 2: Dotazník podľa klinických symptómov a výsledkov vyšetrení
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Tabuľka 1: Nálezy nájdenç pomocou NGS opraviť
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Výsledky a diskusia

V našom laboratóriu  sme uskutočnili komplexnú analýzu panelu 18 gçnov asociovaných s PCD u 21 
pacientov. Na selekciu pacientov sme použili dotazník ( obr. 2)  z roku 1993, ktorý navrhla prof. MUDr. 
Alica Kapellerová DrSc. a novší medzinárodný dotazník, PICADAR. V tomto štúdii bolo vyšetrených  
21 pacientov (10 dievčat a 11 chlapcov), z ktorých u 14 boli nájdenç potenciálne kauzálne nálezy (tab. 
1) - čo predstavuje 67% z celkovçho počtu pacientov. Celkovo sme identifikovali 23 typov potenciálne 
kauzálnych variantov (22 missense a 1 nonsense). Z celkovçho počtu  vyšetrovaných gçnov (18) sme 
našli  nejednoznačnç varianty v 11 a to v nasledovných: ARMC4, CCDC114, CCDC151, CCDC39, 
DNAH11, DNAH5, DNAI1, HYDIN, LRRC6, RSPH1, RSPH4A. Vo väčšine prípadov sa v 1 gçne 
vyskytoval iba 1 typ mutácie. Zvýšený výskyt mutácií v 1 gçne sme zaznamenali v dvoch gçnoch, 
ARMC4 a HYDIN. V troch prípadoch (z toho v dvoch išlo o súrodencov) sme identifikovaný variant 
označili ako pravdepodobne pozitívny. Dôvodom bola detekcia iba jednej mutácie v heterozygotnom 
stave. Zo 7 negatívnych pacientov sme u 4 pacientov, napriek vyššej úrovni prediktívneho skóre 
poukazujúcej na pravdepodobnosť PCD, neidentifikovali kauzálnu mutáciu, 2 pacienti nemali k 
dispozícii skórovací systçm a 1 pacient mal nízku hladinu prediktívneho skóre. Po vyhodnocovaní NGS 
dát, sme pokračovali s overením nálezov a segregačnou analýzou. Sekvenovanie novej generácie 
s kombináciou klasickçho Sangera je veľmi efektívna, hlavne z časovçho a finančnçho hľadiska, 
v genetickej analýze heterogçnnych ochorení. Navrhli sme panel pomocou SureDesign, ktorý obsahoval 
18 gçnov. Náš panel gçnov bol podobný panelu, ktorý bol sekvenovaný  v susednej Českej republike 
skupinou Djakow a kol. My sme vyšetrili 21 pacientov z 18 rodín, kým oni analyzovali 38 jedincov 
z 33 rodín. U 33% pacientov našli kauzálnu mutáciu v gçne DNAH5, kým v našom súbore kauzálnu 
mutáciu v gçne DNAH5 sme našli iba u jednej pacientky. Nález bol potvrdený Sangerom a segregačnou 
analýzou. V literatúre uvádzajú, že približne 30-40% PCD prípadov je spôsobená mutáciami v gçnoch 
DNAI1 a DNAH5, napriek tomu v našom súbore tieto gçny boli menej frekventovanç [6,7]. 
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Úvod 

Neskorá intrauterinná rastová reštrikcia (intrauterine growth restriction, IUGR) je definovaná ako 
odchýlka normálneho rastu plodu pre daný gestačný vek pod 10. percentil  vyplývajúca z neschopnsti 
plodu dosiahnuť svoj geneticky naprogramovaný rastový potenciál. Je diagnostikovaná po 32. 
gestačnom týždni a zároveň sú prítomnç známky chronickej hypoxie plodu. Podmienkou pre stanovenie 
diagnózy je vylúčenie veľkej časti konštitučne malých, tzv. SGA (small for gestational age) plodov, 
ktorç známky hypoxie nevykazujú. Pre stanovenie ultrasonografickej diagnózy musí byť teda splnená 
jedna z nasledujúcich podmienok: odhadovaná hmotnosť plodu (estimated fetal weight - EFW) alebo 
obvod bruška plodu (abdominal circumference - AC) pod 10. percentil a zároveň cerebroplacentárny 
index (cerebroplacentar ratio - CPR) pod 5. percentil alebo index pulzatility arterie cerebri media (PI 
MCA) pod 5. percentil, alebo pokles EFW o viac ako 50 percentilov v priebehu tehotnosti. Neskorá 
IUGR je tiež definovaná ako samostatne EFW (AC) pod 3. percentil (1). Prenatálna diagnostika plodov 
s neskorou intrauterinnou reštrikciou je i v dnešnej dobe obtiažna. Z toho vyplýva, že sa v niektorých 
nepoznaných prípadoch môžu prehlbovať známky hypoxie, čo môže ďalej viesť k mnohým 
krátkodobým a dlhodobým komplikáciám (2). Včasná diagnostika a správne naplánovanie ukončenia 
gravidity vedie k zlepšeniu perinatálnych výsledkov (3).

Cieľom práce je potvrdiť, resp. vyvrátiť nasledujúce hypotçzy:

1. Záchyt plodov s neskorou intrauterinnou rastovou reštrikciou je obtiažny.

2. U niektorých plodov s nepoznanou neskorou intrauterinnou rastovou reštrikciou sa po pôrode 
prejavia známky hypoxie.

Materiál a metódy

Retrospektívnou metódou sme analyzovali hypotrofických novorodencov (pod 10. percentil, 
hodnotených podľa Fentonovej grafov pre zvlášť mužskç a ženskç pohlavie) narodených po 32. 
gestačnom týždni na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LFUK od 1. januára 2018 do 31. decembra 
2018. U novorodencov sme zisťovali, či bola zachytená IUGR, resp. SGA ultrasonograficky, či boli 
zistenç prenatálne prítomnç známky fetálneho distresu  (kardiotokograficky, prípadne 
ultrasonograficky). Zároveň sme v skupine hodnotili známky intrapartálnej asfyxie (pH v pupočníkovej 
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krvi < 7,10; laktát > 7 mmol/l; Apgar skóre v 5. minúte  7). Súbor novorodencov sme rozdelili podľa 
pohlavia, prítomnosti jednej alebo viacerých z vyššie uvedených známok intrapartálnej asfyxie, a podľa 
stupňa hypotrofie (pod 3. percentil a 4 - 10. percentil).

Výsledky

V období od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018 sme na I. Gynekologicko – pôrodníckej klinike 
LFUK a UNB zistili 3,61 % detí s fetálnou hypotrofiou (n = 117) z celkovçho počtu 3239 pôrodov 
(tabuľka 1). U chlapcov sa hypotrofia zistila v 51,14 % prípadoch (n = 61), u dievčat v 47,86% 
prípadoch (n = 56). Prenatálny záchyt hypotrofie, ktorý by spĺňal kritçriá IUGR bol u 5,98 % 
novorodencov (n =7), z toho u 1,70 % chlapcov (n = 2) a 4,27 % dievčat (n = 5). Prenatálne boli známky 
distresu plodu zistenç u 22,22 % plodov (n = 26), z toho u 12,82 % chlapcov (n = 15) a 9,4% dievčat (n 
= 11). Známky hypoxie vykazovalo spolu 8,54 % novorodencov (n = 10), z toho 4,27 % (n = 5) dievčat 
a 4,27 chlapcov (n = 5). Až 40,17 % novorodencov (n = 47) malo zistenú hypotrofiu pod 3. percentil. 
Z týchto novorodencov bolo 26,49 % chlapcov (n = 31) a 13,65 % dievčat (n = 16). Z celkovçho počtu 
hypotrofických novorodencov sa až v 43,59 % prípadov (n = 49) objavili známky možnej IUGR 
(hypotrofia pod 3. percentil alebo známky hypoxie), z toho u 27,35% chlapcov  (n = 32) a 16,24% 
dievčat (n = 19).

Tabuľka 1: Fetálna hypotrofia na I.GPK LFUK a UNB v období 01.01.2018 – 31.12.2018.

Diskusia

V hodnotení záchytu plodov s neskorou intrauterinnou rastovou reštrikciou sme zistili  rastovú 
reštrikciu plodu prenatálne len v 5,98 % prípadoch. Hypotrofia predstavuje závažný peripartálny 
problçm a môže viesť k zvýšençmu riziku vzniku mnohých skorých a neskorých komplikácií 
v neskoršom živote novorodenca. Zo skorých komplikácií sú to najmä intrapartálna asfyxia, 
termolabilita, hypoglykçmia a polycytçmia. Z dlhodobých komplikácií môže ísť o metabolickç zmeny 
a poruchy vo funkcii a reaktivite neuroendokrinnçho a kardiovaskulárneho systçmu (4, 5). V prácach 
ktorç hodnotia prenatálny záchyt IUGR sa objavuje, že hypoxia môže byť prítomná u všetkých 
tehotných pacientiek s neskorou intrauterinnou rastovou reštrikciou plodu (3). Intrauterinná hypoxia je 
tiež jedným z rizikových faktorov pre rozvoj ochorení v neskoršom veku dieťaťa (6). Z toho vyplýva, 
že hypotrofia plodu by mala vyžadovať v prenatálnej diagnostike našu veľkú pozornosť. Častým javom 
je, že sa  fetálna hypotrofia zistí až peripartálne. Vzhľadom k tomu, že u 43,49 % prípadov sa objavili 
známky intrauterinnej rastovej reštrikcie a iba malá časť bola poznaná prenatálne, je dôležitç venovať 
zvýšenú pozornosť záchytu týchto plodov. Na mnohých diskusných fórach sa rieši kedy je správny časť 
na ukončenie gravidity s potvrdenou diagnózou intrauterinnej rastovjej reštrikcie a konštitučne malých 
plodov (7). Gravidita pri neskorej IUGR by mala byť ukončená v 37.gestačnom týždni a gravidita 
s diagnostikovaným konštitučne malým plodom v 40. gestačnom týždni (1, 8). Neskorá intrauterinná 
rastová reštrikcia predstavuje závažný medicínsky stav, ktorý vedie k mnohým skorým a neskorým 
komplikáciám. Výzvou je zlepšenie prenatálneho záchytu a správne načasovanie ukončenia gravidity, 
čo môže viesť k zlepšeniu perinatálnych výsledkov.
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Úvod

Slovenská republika patrí ku krajinám s najvyšším nárastom počtu cisárskych rezov za poslednç 
desaťročia (1). Pôrod cisárskym rezom prináša pre ženu aj novorodenca zvýšenç celoživotnç riziká 
závažných komplikácii (2). Výrazne vyšším rizikom sú zaťaženç plánovanç cisárske rezy, kedy dieťa 
neprejde pôrodným dejom (3). Významnú časť plánovaných cisárskych rezov indikuje iný špecialista 
ako gynekológ-pôrodník. Cieľom našej štúdie bolo vyhodnotiť, akú časť pôrodov tvoria tieto cisárske 
rezy a aká je účinnosť opatrení na ich zníženie.

Materiál a metódy

Vo Fakultnej nemocnici Trnava sme uskutočnili single-center kohortovú retrospektívnu štúdiu. 
Analyzovali sme výskyt plánovaných cisárskych rezov uskutočnených na základe odporučenia inçho 
špecialistu ako gynekológ-pôrodník počas dvoch období: 1.1.2010 - 31.12.2014 a 1.1.2015 -
31.12.2016. Cisárske rezy z pôrodníckej indikácie do štúdie neboli zahrnutç. 

Od januára 2015 sme implementovali špecifickç opatrenia prijatç za účelom zníženia frekvencie 
cisárskych rezov na gynekologicko-pôrodníckom oddelení:

1. všetky nepôrodnícke indikácie k cisárskemu rezu musí schváliť vedúci lekár           oddelenia 
s príslušnou špecializáciou 

2. konziliárne doporučenia musia mať jasnú formuláciu – namiesto „indikujem cisársky rez“ 
musí byť uvedenç „kontraindikujem prirodzený pôrod“ z jasných dôvodov.

Za týmto účelom sme takisto uskutočnili spoločnç semináre a vytvorili jasnç doporučenia s jednotlivými 
vedúcimi lekármi. Následne sme retrospektívne zhodnotili a porovnali výsledky v daných dvoch 
obdobiach. Získanç údaje sme štatisticky spracovali pomocou softvçru IBM SPSS Statistics Version 24 
(Chicago, IL, USA) a porovnali pomocou Chí-kvadrát testu, Yates korekcie a Fisher's exact test. Za 
štatisticky signifikantnú sme považovali hodnotu p rovnú 0,05 a menej. 
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Výsledky

Počas obdobia 1.1.2010 - 31.12.2016 porodilo v Univerzitnej nemocnici Trnava 10 971 žien, z toho 3 
451 cisárskym rezom (31,45%). V období 1.1.2010 - 31.12.2014 porodilo 7 768 žien, z toho 2 722 
cisárskym rezom (35,04%), v období 1.1.2015 - 31.12.2016 porodilo 3 203 žien, z toho 729 cisárskym 
rezom (22,76%). 

Za celç sledovanç obdobie porodilo plánovaným cisárskym rezom z nepôrodníckej indikácie 256 žien 
(2,33%). Tieto operácie tvorili 7,41% všetkých cisárskych rezov. V období pred zavedením 
špecifických opatrení takto porodilo 229 žien (2,95%) a po zavedení 27 žien (0,99%). Rozdiel bol 
signifikantný na hladine významnosti p<0,0001. Zatiaľ čo pred prijatými opatreniami porodila 
plánovaným cisárskym rezom z nepôrodníckej indikácie jedna žena z 34, po intervencii to bola jedna 
žena zo 118. 

Počas prvçho sledovançho obdobia bol stav po kongenitálnej luxácie koxy v detstve a problçmy s 
addukciou najčastejšou ortopedickou indikáciou (49 pacientok). V druhom období tvorili ortopedickú 
kontraindikáciu k prirodzençmu pôrodu iba dva prípady – stav po zlomenine panvy s trvalou 
deformáciou panvovçho kruhu a tumor acetábula tvoriaci pôrodnú prekážku.
Najčastejšou oftalmologickou indikáciou v prvom období bola závažná myopia s alebo bez zmien na 
sietnici (41 pacientok). V druhom období nebola zaznamenaná kontraindikácia prirodzençho pôrodu z 
oftalmologickej príčiny.

Najčastejšou neurologickou indikáciou bola akútna symptomatická herniácia disku (37 pacientok v 
prvom období verzus 9 pacientok v druhom období). V prvom období sa vyskytli aj štyri prípady 
sclerosis multiplex. V druhom období sa toto ochorenie nepovažovalo za kontraindikáciu prirodzençho 
pôrodu. V dvoch prípadoch bol prirodzený pôrod kontraindikovaný na základe sekundárnej epilepsie 
vzniknutej na podklade neoperovanej intracerebrálnej artçrio-venóznej malformácie. 
V oboch obdobiach sme uskutočnili cisársky rez z proktologickej indikácie u druhorodičiek s 
anamnçzou poranenia hrádze III. a IV. stupňa s alebo bez inkontinencie (7 pacientok verzus tri 
pacientky). V dvoch prípadoch sa jednalo o ženy po operácii pre vrodenú atrçziu konečníka. 
Z kardiologickej indikácie sme najčastejšie cisársky rez uskutočnili u pacientok s vrodenými 
vývojovými chybami srdca s alebo bez operácie v anamnçze (9 verzus dve pacientky). 
V prvom období sme z pneumologických indikácií zaznamenali najmä rôzny stupeň asthmy bronchiale 
(12 pacientok). V druhom období sme za kontraindikáciou prirodzençho pôrodu považovali iba závažný 
stupeň obštrukčnej poruchy (FEV1<40%, FEV1 = úsilný výdychový objem za prvú sekundu). Takýto 
prípad sme v druhom období nezaznamenali. 

Gastroenterologickú indikáciu v prvom období tvorili idiopatickç zápaly čreva s alebo bez operačnçho 
riešenia v minulosti, vrátane stavov po vytvorení pouchu (22 pacientok). V druhom období sme 
považovali za indikáciu iba postihnutie konečníka s rektovaginálnou fistulou. Takýto stav sme 
nezaznamenali. 

Počas prvçho obdobia sa vyskytli dva cisárske rezy z urologickej indikácie. V jednom prípade sa jednalo 
o pacientku po operácii vrodenej extrofie mechúra a v druhom o pacientku s pelvickou obličkou, ktorá 
tvorila pôrodnú prekážku. Počas druhçho obdobia sa neuskutočnil žiadny cisársky rez z urologickej 
indikácie. 

Psychiatrickou indikáciou bola neprekonateľná obava z pôrodu prI neúspešnej psychologickej 
intervencii (štyri verzus dve pacientky). 

Počas celçho sledovançho obdobia sa uskutočnil jeden cisársky rez z otorinolaryngologickej indikácie 
– závažná obštrukcia trachey po dlhodobej intubácii s trvalým stridorom a dýchacími ťažkosťami.

Z infektologických indikácií v prvom období prevažovali aktívna hepatitída C (7 pacientok) a herpes 
genitalis bez ohľadu na výsev a štádium (tri pacientky). V druhom období hepatitída nebola považovaná 
za kontraindikáciu prirodzençho pôrodu a bola zavedená profylaxia výsevu rekurentnçho herpes 
genitalis v poslednom mesiaci gravidity. Kontraindikáciu prirodzençho pôrodu tvorili dva prípady 
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primárneho výsevu herpes genitalis v poslednom trimestri a rozsiahle condylomata acuminata tvoriace 
pôrodnú prekážku. 

Diskusia

V dostupnej literatúre sme nenašli aktuálnu štúdiu, ktorá by sa zaoberala podielom cisárskych rezov z 
nepôrodníckej indikácie. V staršej práci z rokov 1994-1999 tvorili primárne cisárske rezy z 
nepôrodníckej indikácie 2,2% všetkých pôrodov. Najčastejšou bola oftalmologická indikácia, ktorá 
tvorila až 1,3% pôrodov (4). V našom súbore pred intervenciou tvorili oftalmologickç indikácie 2,99% 
týchto indikácií, pričom oftalmologická indikácia bola po ortopedickej druhou najčastejšou a tvorila 
0,63% všetkých pôrodov. Puzio a spol. udáva v súbore 13 079 rodičiek frekvenciu cisárskych rezov z 
nepôrodníckej indikácie 1,22% všetkých pôrodov, pričom do súboru počítal aj pacientky s anamnçzou 
vcestnçho myómu. Oftalmologickç indikácie tvorili 20,57% nepôrodníckych indikácii (v našej štúdii 
tvorili 19,14%), patológia panvy 8,75% (v našej štúdii ortopedickç indikácie tvorili 22,26%) a 
neurologickç indikácie 8,12% (u nás 23,82%). Celkovo bol v ich súbore počet cisárskych rezov nízky, 
tvoril 12,5% všetkých pôrodov (5).

Obavy z negatívneho vplyvu vaginálneho pôrodu na zhoršenie zrakových funkcií u ochorení oka 
vychádzajú hlavne z meraní, pri ktorých Valsalvov mançver zvyšuje vnútroočný tlak priemerne o 0,8 
mmHg, pričom tlak v očných vçnach stúpa ešte výraznejšie (6). Napriek tomu je však prirodzený pôrod 
z oftalmologickçho hľadiska bezpečný a v súčasnosti neexistuje oftalmologická indikácia k cisárskemu 
rezu (7). Napriek tomu 74% pôrodníkov v Európe indikuje cisársky rez u žien s anamnçzou 
rhegmatogçnneho odlučovania sietnice (8). V našom prípade sme po dohovore s primárom
oftalmologickçho oddelenia v druhom období všetkým pacientkam s postihnutím zraku umožnili 
prirodzený pôrod. 

Riehl vo svojej práci udáva, že zo 137 žien po fraktúre panvy 79 (58%) porodilo vaginálne. Autor 
konštatuje, že cisársky rez bol indikovaný skôr z dôvodu nesprávneho rozhodnutia pôrodníka a pacienta, 
než z dôvodu hrozby cefalopelvickçho nepomeru v dôsledku deformácie panvy po úraze (9). V našej 
stúdii sme v spolupráci s ortopçdmi kontraindikovali vaginálny pôrod z indikácie hroziaceho nepomeru 
pri deformácii panvovçho kruhu po úraze a zúženej midpelvis u tumoru acetábula. Poruchu abdukcie v 
bedrových kĺboch sme vylúčili z indikácií k cisárskeho rezu, pretože pôrod je možný aj v inej ako 
litotomickej polohe (10).

Nekomplikovaný vaginálny pôrod nezhoršuje priebeh idiopatických zápalov čreva ani v prípade 
perianálneho postihnutia. Tieto prípady však treba posudzovať individuálne. Pri aktívnom ochorení s 
postihnutím perianálnej oblasti je vaginálny pôrod relatívne kontraindikovaný pre vplyv možných 
komplikácií pôrodu na kontinenciu (11). V prvom období sme zaznamenali 22 prípadov cisárskych 
rezov u žien s idiopatickým zápalom čreva. V druhom období sme vďaka sprísnençmu posudzovaniu 
takýto cisársky rez neuskutočnili. Proktologickç indikácie sme v oboch obdobiach dodržiavali rovnakç, 
preto rozdiel nevykazoval štatistický význam. 

V prvom období sme sa u žien s astmou riadili odporučeniami pneumológov. V druhom období sme sa 
rozhodli zopakovať spirometriu, pokiaľ nebola vykonaná v poslednom trimestri. Následne primár 
pľúcneho oddelenia zvažoval indikáciu. V druhom období žiadna pacientka nespĺňala kritçriá pre 
závažnú respiračnú insuficienciu, ktorá by kontraindikovala prirodzený pôrod. Prirodzený pôrod u 
pacientok s astmou bronchiale je dôležitý, pretože deti rodenç plánovaným cisárskym rezom majú až o 
58% vyššie riziko vzniku astmy bronchiale (12). 

Závažný strach z pôrodu pri použití validovançho dotazníku udávalo 11,3% prvorodičiek a 10,9% 
viacrodičiek. Tieto ženy mali o 66% vyššie riziko, že porodia plánovaným cisárskym rezom (13). V 
našom súbore bola frekvencia rodičiek s neprekonateľnými obavami z pôrodu veľmi nízka, za celç 
obdobie tvorila iba šesť žien. Diagnóza bola stanovená psychiatrom na základe vyšetrenia. V našej 
krajine zatiaľ nie je registrovaný oficiálny dotazník pre psychometrickç zisťovanie obáv z pôrodu. 
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Prevalencia herpes genitalis je v našej krajine pomerne nízka, preto sme napriek prijatím opatreniam 
nezaznamenali štatisticky významný pokles výskytu primárnych cisárskych rezov z tejto indikácie (14).

Táto štúdia má svoje limitácie. Druhç sledovanç obdobie je kratšie ako prvç (dva verzus päť rokov). 
Ďalšou limitáciou je, že zahrnutá bola iba jedna nemocnica. Navyše, v štúdii sme nesledovali pacientky, 
ktorç by v prvom období podstúpili cisársky rez ale na základe prijatých opatrení v druhom období boli 
odporučenç k vaginálnemu pôrodu. 

Prijatç špecifickç opatrenia sú ľahko implementovateľnç, vytvorenç na základe moderných 
medicínskych znalostí a môžu byť považovanç za finančne nenáročnç. Zmenou prístupu a otvorenou 
medziodborovou spoluprácou je možnç výrazne znížiť výskyt primárnych cisárskych rezov z 
nepôrodníckej indikácie. V našom súbore sme sledovali najväčšie zníženie v skupine pacientok s 
očnými ochoreniami, idiopatickým zápalom čreva a s astmou bronchiale. Ideálnou metódou pre 
začlenenie špecifických opatrení by bolo vytvorenie doporučení odbornými spoločnosťami. Spoločným 
cieľom by malo byť rozumnç zníženie frekvencie cisárskych rezov z nepôrodníckej indikácie.
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Úvod

Podľa medzinárodnçho konsenzu (The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic 
Shock (Sepsis-3)) možno sepsu definovať ako život ohrozujúcu orgánovú dysfunkciu zapríčinenú 
dysregulovanou reakciou jedinca na infekciu. Je hlavnou príčinou hospitalizácií na jednotkách 
intenzívnej starostlivosti (JIS) a smrti na infekčnç ochorenia (1). Odhaduje sa, že sepsa je celosvetovo 
vedúcou príčinou úmrtnosti a kritickej chorobnosti (2). Napriek optimálnej liečbe a zdravotnej 
starostlivosti sa úmrtnosť v prípade ťažkej sepsy blíži k 50% (3). K takejto potenciálne letálnej reakcii 
vedúcej k multiorgánovçmu zlyhaniu môže viesť infekcia spôsobená mnohými patogçnnymi 
mikroorganizmami. Systçmová zápalová reakcia neinfekčnej etiológie (SIRS; Systemic Inflammatory 
Response Syndrome) zas býva vyvolaná rôznymi formami tkanivovçho poškodenia vrátane popálenín, 
ischçmie, autoimunitných chorôb, rozsiahlych operačných zákrokov a traumatických poranení (4).

K rozvoju systçmovej zápalovej reakcie dochádza aktiváciou mechanizmov vrodenej imunity. 
Vzorkovç receptory (PRR; Pattern Recognition Receptors) na povrchu buniek monocytovo-
makrofágovçho systçmu a cievnych endotelových buniek počas infekcie rozpoznávajú a viažu 
povrchovç molekulovç vzory mikroorganizmov (PAMPs; Pathogen Associated Molecular Patterns) 
alebo ich DNA alebo RNA. Medzi PRR patrí aj prozápalová molekula TREM-1 (Triggering Receptor 
Expressed on Myelocytes) exprimovaná na povrchu neutrofilov, monocytov a makrofágov, epitelových 
a endotelových buniek, ktorej extracelulárna domçna môže byť počas zápalu odštiepená 
metaloproteinázami a uvoľnená do prostredia ako solubilná forma (sTREM-1) (5,6). PRR rozpoznávajú 
tiež „alarmíny“ endogçnneho pôvodu (DAMPs; Danger/Damage-Associated Molecular Patterns). 
Nadviazanie sa PAMPs a DAMPs na PRR vedie k aktivácii inflamazómov a k produkcii prozápalových 
cytokínov (7,8). Zápalová reakcia naďalej podlieha auto-amplifikácii s masívnou produkciou 
prozápalových cytokínov vrátane TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, HMGB1, TREM-1 a IFN-γ počas 
takzvanej „cytokínovej búrky“ (9). V rámci prevencie nežiaducich vedľajších efektov prehnanej 
zápalovej reakcie a Th1 imunitnej odpovede dochádza takmer simultánne (po 24 hodinách) k rozvoju 
regulačnej protizápalovej reakcie imunitnçho systçmu (CARS; Compensatory Anti-inflammatory 
Response Syndrome) spojenej s aktiváciou Th2 imunity (IL-4, IL-10) (4). Strata kontroly nad udržaním 
tejto rovnováhy môže viesť k orgánovej dysfunkcii a zlyhaniu vplyvom SIRS alebo k imunosupresii až 
imunoparalýze vedúcej k fatálnej polymikrobiálnej sepse následkom rozvoja závažnçho syndrómu 
protizápalovej odpovede CARS (10).
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Vitamín D (VD) je neurohormón, známy najmä svojou úlohou v regulácii kalcium-fosfátovçho 
metabolizmu a kostnej homeostázy, podieľajúci sa tiež na imunomodulačných procesoch (11). Má 
priamy vplyv na funkciu vrodenej aj získanej imunity prostredníctvom VD receptora exprimovançho 
mnohými bunkami imunitnçho systçmu. Protizápalový efekt VD v ľudských T-lymfocytoch je 
čiastočne sprostredkovaný inhibíciou transkripčnçho faktora NFκB (12). VD tiež participuje na posune 
odpovede pomocných T-lymfocytov (Th) z prozápalovej bunkami sprostredkovanej Th1 do humorálnej 
a regulačne pôsobiacej Th2 odpovede, čím sa podieľa na obmedzení tkanivovçho poškodenia spojençho 
s excesívnou prozápalovou (Th1) reakciou (13). Navyše, VD potláča produkciu IL-17 Th17-
lymfocytmi a bolo dokázanç, že podporuje navodenie tolerancie vlastných štruktúr organizmu, tzv. 
„self“-tolerancie (11). 25-hydroxyvitamín D (25(OH)D) je hlavnou cirkulujúcou formou VD 
s polčasom rozpadu približne 2-3 týždne. Neexistuje jednoznačný konsenzus ohľadne normálnych 
hodnôt 25(OH)D, väčšina autorov sa však zhoduje, že koncentrácia 25(OH)D <20 ng/mL (50 nmol/L) 
v sçre by mala byť klasifikovaná ako deficiencia VD, koncentrácia 25(OH)D medzi 20 a 29 ng/mL (50-
74 nmol/L) ako insuficiencia VD. Za optimálnu hladinu 25(OH)D sa považuje jeho sçrová koncentrácia 
>30 ng/mL (75 nmol/L) (14).

Cieľom nášho projektu bolo nájsť asociáciu plazmatických hladín VD s markermi zápalu, klinickým 
stavom pacientov a 7- a 28-dňovou úmrtnosťou pacientov so systçmovou zápalovou odpoveďou 
infekčnej aj neinfekčnej etiológie (sepsa/SIRS).

Materiál a metódy

Vyšetrili sme 32 dospelých pacientov (21 mužov, 11 žien, priemerný vek 59,313±13,104 rokov) 
hospitalizovaných na I. Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB (KAIM) pre 
systçmovú zápalovú reakciu (dg. sepsa/septický šok alebo SIRS) (Tab. 1). Medzi exklúzne kritçria 
patrili dĺžka hospitalizácie menej ako 24 hodín, vek menej ako 18 rokov a primárny imunodeficit alebo 
imunosupresívna liečba v anamnçze.

Tab. 1. Charakteristika vyšetrovançho súboru pacientov.

SIRS-systemic inflammatory response syndrome; VD-25(OH) vitamín D; Ťažký deficit VD-25(OH)D 
<12 ng/mL; Deficit VD-25(OH)D 20 ng/mL; Insuficiencia VD-25(OH)D 20-29 ng/mL; VD v norme-
25(OH)D ≥30 ng/mL; m-muži; ž-ženy; d.-dni

Všetci pacienti podstúpili štandardnç lekárske a laboratórne vyšetrenia, vrátane kompletnçho 
a diferenciálneho krvnçho obrazu, zápalových markerov, hemokultúr  a ďalších mikrobiologických 
vyšetrení. Základnç klinickç dáta zahŕňajú pohlavie, vek, BMI (body mass index), komorbidity, 
APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) a SOFA (Sequential Organ Failure 



164 | 

Assessment) skóre počas prvých 24 hodín hospitalizácie na KAIM, trvanie umelej ventilácie pľúc, dĺžku 
hospitalizácie na KAIM a 7- a 28- dňovú mortalitu.

Pre účely tohto projektu bola pacientom počas prvých 24 hodín hospitalizácie odobratá vzorka krvi 
(5mL) do EDTA. Následne sme v plazme stanovili hladiny viacerých prozápalových cytokínov 
a markerov zápalu, vrátane plazmatických koncentrácií sTREM-1 pomocou sendvičovej ELISA 
metódy (Human sTREM-1 Elisa kit; Cloud-Clone Corp., Houston, USA), v súlade s odporúčaniami 
výrobcu. Plazmatickç koncentrácie presepsínu (sCD14-ST) boli stanovenç PATHFAST Presepsin 
CLEIA metódou (Mitsubishi Chemical Europe GmbH, Dusseldorf, Germany) na automatizovanom 
analyzátore. Koncentrácie prokalcitonínu (PCT) boli vyšetrenç ECLEIA metódou a koncentrácie C-
reaktívneho proteínu (CRP) imunoturbidimetriou. Plazmatickç koncentrácie 25(OH)D boli stanovenç 
elektrochemiluminiscenčným väzbovým testom (Elecsys Vitamin D total-cobas; Roche Diagnostics 
GmbH, Mannheim, Germany).

Na štatistickú analýzu sme použili štatistický program InStat3.06 (GraphPad Software, Inc., San Diego, 
USA). Hodnoty sme porovnávali T-testom alebo neparametrickým Mann–Whitneyho testom, ak dáta 
nespĺňali kritçria normality. Na korelácie sme použili neparametrický Spearmanov test. Za signifikantnç 
sme považovali hodnoty p <0,05. Projekt bol schválený Etickou komisiou LF UK a UN Bratislava a od 
každçho pacienta, respektíve jeho zákonnçho zástupcu bol získaný informovaný súhlas.

Výsledky

Štatistická analýza odhalila signifikantne nižšie hladiny VD v skupine pacientov so systçmovou 
zápalovou reakciou infekčnej etiológie (sepsa + septický šok; N=25; 11,084±4,965 g/L) v porovnaní 
s pacientmi s neinfekčným SIRS (N=7; 19,071±8,440 g/L; p=0,0032). Signifikantnç rozdiely boli 
prítomnç aj v rámci skupiny septických pacientov - nižšie hladiny VD v skupine pacientov v septickom 
šoku (N=14; 8,690±4,651 g/L) v porovnaní s pacientmi v sepse (N=11; 14,130±3,590 g/L; p=0,004) 
(Tab.2).

Tab. 2. Porovnanie plazmatických hladín 25(OH)D medzi skupinou pacientov v sepse a skupinou 
pacientov s neinfekčným SIRS.

N-počet, Mean-priemerná hladina VD; SD-štandardná deviácia; SŠ-septický šok; SIRS-systemic 
inflammatory response syndrome; * sepsa+SŠ vs. SIRS; ** sepsa vs. septický šok

Odhalili sme negatívnu koreláciu hladiny VD s hladinami zápalových markerov CRP (p=0,0003), 
sCD14-ST (p=0,0032) a sTREM-1 (p=0,0065), ako aj s klinickým stavom vyjadreným prostredníctvom 
SOFA skóre (p=0,0385) (Tab.3). Zaujímavç boli aj rozdiely hladín uvedených markerov zápalu medzi 
skupinami pacientov so sepsou a SIRS. Pacienti so sepsou mali signifikantne vyššie hladiny CRP 
(p=0,0064), sCD14-ST (p=0,0083) a sTREM-1 (p=0,0379) ako pacienti so SIRS.
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Tab. 3. Korelácia hladiny 25(OH)D s hladinami zápalových markerov a klinickými skóre vo 
vyšetrovanom súbore pacientov so systçmovou zápalovou reakciou infekčnej aj neinfekčnej etiológie 
(sepsa + neinfekčný SIRS).

N-počet; SR-Spearmanovo r; CI-konfidenčný interval; CRP-C-reaktívny proteín; sTREM-1-soluble 
triggering receptor expressed on myeloid cells; sCD14-ST-presepsín; PCT-prokalcitonín; SOFA-
sequential organ failure assessment score; APACHE II-acute physiology and chronic health evaluation 
II

Zaznamenali sme tiež asociáciu hladiny VD so 7- a 28-dňovým prežívaním vo vyšetrovanom súbore 
pacientov so systçmovou zápalovou odpoveďou infekčnej aj neinfekčnej etiológie. 

Hladina VD bola signifikantne nižšia v skupine pacientov, ktorí neprežili 7. deň hospitalizácie (N=5; 
5,200±7,750 g/L) v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí 7. deň hospitalizácie prežili (N=27; 
14,100±7,200 g/L; p=0,0076). Rovnako bola hladina VD nižšia v skupine pacientov, ktorí neprežili 
28. deň hospitalizácie (N=8; 9,200±9,850 g/L) v porovnaní so skupinou pacientov, ktorí 28. deň 
hospitalizácie prežili (N=23; 13,600±7,200 g/L; p=0,0338).

Diskusia

Priemerná hladina 25(OH)D (12,831±6,642 g/L) vo vyšetrovanom súbore 32 dospelých jedincov 
svedčí o deficite VD, blížiacom sa až k hranici ťažkej hypovitaminózy (15). 96,8% všetkých pacientov 
malo zníženú hladinu VD. Fyziologickú hodnotu (25(OH)D 30ng/mL) mal len jeden pacient so SIRS 
neinfekčnçho pôvodu. Ťažký deficit VD (25(OH)D <12 µg/L) malo 50% všetkých pacientov, z toho až 
78,6% boli pacienti so septickým šokom.

Nález signifikantne nižších hladín VD v skupine septických pacientov v porovnaní so skupinou 
pacientov s neinfekčným SIRS a tiež výrazne nižších hladín VD u pacientov v septickom šoku ako u 
pacientov v sepse podporuje význam VD v procesoch vrodenej a získanej antiinfekčnej imunity 
a asociáciu deficitu VD s rizikom rozvoja sepsy (16).

Záchyt signifikantne nižšej hladiny VD v skupine pacientov, ktorí neprežili 7. a 28. deň  hospitalizácie 
v porovnaní s pacientmi, ktorí túto dobu hospitalizácie prežili, poukazuje na potenciálny vplyv hladiny 
VD na včasnú mortalitu pacientov so systçmovou zápalovou reakciou infekčnej aj neinfekčnej etiológie. 
Korešponduje tiež so závermi ďalších autorov, že deficit VD v úvode hospitalizácie na JIS je 
významným prediktívnym faktorom celkovej mortality kriticky chorých pacientov, nezávisle od iných 
komorbidít (17). V súlade s uvedeným je aj náš nález negatívnej korelácie hladiny VD so SOFA skóre, 
avšak bez korelácie s APACHE II skóre, pri použití ktorçho sa na zhodnotenie klinickçho stavu pacienta 
okrem akútneho stavu berú do úvahy tiež ďalšie komorbidity.

Negatívna korelácia koncentrácie VD s plazmatickými hladinami CRP a moderných zápalových 
markerov sTREM-1 a presepsínu poukazuje na protizápalový vplyv VD. Z výsledkov vyplýva, že 
deficit VD má za následok zníženú obranyschopnosť, nedostatočnú protizápalovú a imunoregulačnú 
aktivitu, čo vedie k búrlivejšej včasnej prozápalovej Th1 fáze imunitnej odpovede asociovanej s vyššou 



166 | 

letalitou. Otázkou ostáva prínos suplementácie VD u kriticky chorých, ktorý zatiaľ nie je jednoznačný 
a tiež aj podávanie VD pacientom pri prepustení z nemocnice na ovplyvnenie tzv. post-septických 
symptómov.

Finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu boli čerpané z grantu UK/402/2015, UK/451/2016, 
UK/346/2017 a UK/279/2018.
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Úvod 

Laureát Nobelovej ceny a vynikajúci španielsky neurohistológ Santiago Ramón y Cajal opísal 
začiatkom 20. storočia v stene čreva bunky, ktorç považoval na špeciálnu populáciu intersticiálnych 
neurónov. Neskôr, vďaka objavu elektrónovçho mikroskopu boli tieto bunky opäť identifikovanç, avšak 
ukázalo sa, že nie sú skutočnými neurónmi. Napriek tomu boli na počesť ich objaviteľa eponymicky 
pomenovanç ako Cajalove intersticiálne bunky (1). Ich hlavnou predpokladanou funkciou bola 
koordinácia črevnej motility a tiež boli opísanç ako možný zdroj gastrointestinálnych stromálnych 
tumorov. V ďalších rokoch vzrástol záujem o ich štúdium aj v orgánoch mimo tráviaceho traktu. 
Jedným z výskumných kolektívov, ktorç sa snažili Cajalove intersticiálne bunky v týchto orgánoch 
opísať bol tím rumunských vedcov pod vedením profesora Laurentiu M. Popesca (1944-2015). V roku 
2005 pri štúdiu vzoriek z pankreasu však objavili doteraz neznámu populáciu intersticiálnych buniek, 
ktorç sa na Cajalove intersticiálne bunky iba ponášali. Tieto novoobjavenç bunky najprv pomenovali 
ako intersticiálne Cajalovým bunkám-podobnç bunky, z praktických dôvodov bol tento názov neskôr 
v roku 2010 zmenený na telocyty (2).  Pravdepodobným dôvodom, prečo boli telocyty tak dlho 
prehliadanç je ich unikátna morfológia – malç nenápadne bunkovç telo a dlhç vetviace sa 
cytoplazmatickç výbežky (telopódy), ktorç môžu byť dlhç až niekoľko stoviek mikrometrov, avšak ich 
hrúbka je na hranici rozlišovacej schopnosti svetelnçho mikroskopu (0,2 mikrometra) (3). Od ich objavu 
boli telocyty opísanç vo väčšine orgánov ľudskçho tela, ale aj v orgánoch pestrej palety iných 
živočíšnych druhov. Ich predpokladanými funkciami sú medzibunková signalizácia, funkčná integrácia 
rôznych bunkových populácii a iných súčastí interstícia, ako aj buniek parenchýmu (epitelovç, imunitnç 
bunky, kapiláry, nervovç vlákna).  V orgánoch ženskçho pohlavnçho systçmu boli telocyty opísanç ako 
senzory pre pohlavnç hormóny a tiež ako bunky majúce pravdepodobne dôležitú imunomodulačnú 
funkciu (4). Z patologickçho hľadiska sa opisuje účasť telocytov v patogençze širokçho spektra rôznych 
chorôb, vrátane ich možnej účasti pri tumorigençze (5). Najčastejším prístupom štúdia telocytov je 
elektrónová mikroskopia, širokç uplatnenie však majú aj imunohistochemickç metódy. Cieľom tejto 
práce je určiť najvhodnejší imunohistochemický marker telocytov, a následne tento marker použiť pre 
štúdium vzoriek z materníc od pacientiek s leiomyómami.
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Materiál a metódy

Tkanivovç vzorky materníc sme odobrali od 26 pacientiek (priemerný vek 46,26 ± 11,07 roka), ktorç 
podstúpili hysterektómiu z rôznych indikácii vrátane extrauterinnej gravidity a leiomyómov. Protokol 
štúdie bol schválený miestnou etickou komisiou Nemocnice Komárno, všetky pacientky podpísali 
informovaný súhlas. Z materníc boli odobranç reprezentatívne vzorky z myometria a endometria tela a 
zo sliznice endo- a exocervixu. Vzorky boli najprv vyšetrenç patológom. Z archívu preparátov na 
Ústave histológie a embryológie LF UK sme získali 5 kontrolných vzoriek materníc. Tkanivovç vzorky 
boli zafixovanç vo formalíne počas 24 hodín, zaliate do parafínu, a nakrájanç na 5 mikrometrov hrubç 
rezy. Takto pripravenç vzorky boli ďalej spracovanç pre potreby imunohistochçmie. Za účelom určenia 
vhodnçho imunohistochemickçho markera telocytov bola použitá paleta 8 primárnych protilátok proti: 
CD117/c-kit, CD34, vimentínu, α-aktínu hladkej svaloviny, progesterónovçmu a estrogçnovçmu 
receptoru, dezmínu a proteínu S100 (DAKO, Dánsko). Protilátky boli zriedenç podľa odporúčania 
výrobcu. Vizualizácia antigçnnych epitopov bola vykonaná pomocou systçmu EnVisionTM + Dual Link 
System-HRP (DAKO, Dánsko, č. K4061). Pozitivita bola dokázaná použitím chromogçnu 
diaminobenzidínu, ktorý zafarbil príslušnç časti vzoriek do hneda. Pre zvýšenie kontrastu a lepšiu 
orientáciu boli vzorky dofarbenç Mayerovým hematoxylínom. Zhotovenç preparáty boli pozorovanç 
pomocou svetelnçho mikroskopu LEICA DM2500, mikrofotografie boli zhotovenç pomocou 
digitálneho fotoaparátu LEICA DFC290HD. C-kit pozitivita v myometriu od pacientiek s leiomyómami 
bola určená pomocou softvçru Image J.

Výsledky

CD 117/c-kit pozitivita bola dokázaná vo všetkých študovaných častiach maternice. Tieto bunky 
vykazovali širokç spektrum tvarov, od vretenovitých, trojuholníkovitých, až po hviezdicový. C-kit 
pozitívne telocyty sa nachádzali medzi väzivovými bunkami endometria, ale tiež medzi hladkými 
svalovými bunkami myometria. V sliznici exocervixu boli c-kit pozitívne bunky lokalizovanç 
v blízkosti tenkostenných kapilár, avšak niektorç mohli predstavovať žírne bunky. Na základe 
porovnania distribúcie c-kit pozitívnych telocytov v jednotlivých častiach maternice, najpočetnejšia 
populácia sa nachádzala v myometriu. Početná populácia sa tiež nachádzala vo väzive sliznice 
endocervixu, zatiaľ čo najmenej telocytov bolo pozorovaných v endometriu a sliznici exocervixu. 

Vo vzorkách zo zdravej časti myometria od pacientiek s leiomyómami bola pozorovaná c-kit pozitivita 
telocytov vo všetkých podvrstvách myometria. Priemerná percentuálna pozitivita v zdravej časti 
myometria bola 2,19 ± 0,51%. V časti myometria s prítomnosťou leiomyómov bola prítomná absolútna 
absencia c-kit pozitívnych buniek. Nemohlo pritom ísť o prípadnú metodologickú chybu, pretože tieto 
rozdiely v c-kit pozitivite medzi zdravým myometriom a tkanivom leiomyómov sme pozorovali v rámci 
toho istçho preparátu.

CD34, vimentín a dezmín patria do skupiny markerov so zníženou špecificitou. Okrem telocytov bola 
pozitivita na tieto markery pozorovaná aj pri veľkom počte iných tkanivových súčastí. 

Pozitivita pre α-aktín hladkej svaloviny bola pozorovaná v hladkých svalových bunkách nie len 
v myometriu, ale aj v stene ciev endometria, myometria a cervixu a ďalších štruktúrach v rámci väziva.

Množstvo buniek steny maternice exprimuje jadrovç receptory pre ženskç pohlavnç hormóny –
estrogçnový a progesterónový receptor. Pozitívne boli bunky epitelovej výstelky, žľazovç epitelovç 
bunky a tiež mnoho buniek v rámci väziva. Podobne bola pozitívna aj väčšina hladkých svalových 
buniek myometria a ďalšie bunky. Táto mnohopočetná pozitivita teda znemožnila spoľahlivo 
identifikovať telocyty. Aj keď niektorç z pozitívnych bunkových jadier mohli patriť telocytom, nebolo 
ich možnç určiť pretože morfológia jadier telocytov je podobná aj pri fibroblastoch a hladkých 
svalových bunkách.
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V endometriu a myometriu bola identifikovaná skupina S100 pozitívnych buniek, ktorá tvarovo 
pripomínala telocyty – predĺženç telo a početnç výbežky. Tieto bunky sa však nachádzali v rámci 
lymfatických folikulov, a tiež medzi epitelovými bunkami endometriálnych žliaz. Je preto možnç, že 
išlo o antigçn-prezentujúce dendritovç bunky. V cervixe boli pozorovanç S100 pozitívne myelinizovanç 
nervovç vlákna.

Diskusia

Z palety 8 protilátok, ktorç boli testovanç ako možnç markery telocytov sa pri ich jednotlivom použití 
ukázalo až 7 ako nevhodných na identifikáciu telocytov, z dôvodu nízkej špecificity. Všetky – CD34, 
vimentín, α-aktín hladkej svaloviny, progesterónový a estrogçnový receptor, dezmín a S100, boli 
pritom už v literatúre opísanç ako markery telocytov (6). Za účelom identifikácie a štúdia telocytov 
môžu mať tieto protilátky uplatnenie v dvojitej imunohistochçmii. Jedinou protilátkou, ktorá sa javila 
ako vhodná na identifikáciu telocytov v maternici bola anti-c-kit.

C-kit (CD117) je jedným z najčastejšie používaných markerov pri imunohistochemickej identifikácii 
telocytov, aj keď v niektorých orgánoch sú telocyty identifikovanç ako c-kit negatívne. To naznačuje, 
že telocyty sú tvorenç viacerými morfologickými a funkčnými podtypmi (6). V tkanive maternice sú 
telocyty v literatúre opisovanç ako c-kit pozitívne (7), avšak v tkanivových vzorkách s prítomnosťou 
leiomyómov použitých v tejto štúdii bola pozorovaná absolútna c-kit negativita. Okrem tejto práce bola 
problematika c-kit pozitivity buniek, pravdepodobne telocytov, v tkanive leiomyómov experimentálne 
skúmaná iba v jednej ďalšej práci, avšak s opačným záverom – zvýšenou c-kit pozitivitou v tkanive 
leiomyómov (8). V tejto práci však autori publikovali mikrofotografie, ktorç nemali dostatočnç 
rozlíšenie, čiže bolo náročnç ich závery zhodnotiť. Autori navyše opísali c-kit pozitivitu bunkových 
jadier, pričom typickým znakom telocytov je c-kit pozitívna cytoplazma. 

C-kit je protoonkogçn s dôležitou úlohou pri regulácii bunkovçho rastu a reparačných procesov. Jeho 
zvýšená expresia je pozorovaná pri mnohých nádoroch vrátane leiomyosarkómov maternice (9), ale tiež 
pri iných typoch sarkómov v tomto orgáne (10). Zdá sa teda, že c-kit zohráva dôležitú úlohu 
v onkogençze nádorov maternice mezenchýmovçho pôvodu. C-kit negativita leiomyómov maternice 
v tejto štúdii je prekvapujúca aj vzhľadom na fakt, že v leiomyómoch v rámci tráviaceho traktu boli 
opísanç c-kit pozitívne Cajalove intersticiálne bunky (11). Význam neprítomnosti telocytov 
v patogençze leiomyómov je možnç zhrnúť do 3 hypotçz: 

Prvá vychádza z poznatku, že leiomyómy sú estrogçn-dependentnç tumory (12). Telocyty boli opísanç 
ako bunky, ktorç slúžia ako senzory pre steroidnç hormóny (13), ale tiež bola opísaná ich úloha pri 
regulácii proliferácie a apoptózy buniek hladkej svaloviny (14). Strata telocytov a ich regulačnej 
funkcie pri pôsobení steroidných hormónov, môže viesť k tomu, že túto receptorovú funkciu preberú 
bunky hladkej svaloviny a v prípade neprítomnosti telocytov ako regulátorov proliferácie a apoptózy 
môže byť výsledkom nekontrolovaná proliferácia buniek hladkej svaloviny myometria.

Druhá hypotçza vychádza z predpokladu, že telocyty nepredstavujú samostatnú bunkovú populáciu, ale 
iba typ nediferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek (15). Možný pôvod leiomyómov 
z týchto buniek už bol v minulosti publikovaný (16). Je možnç, že telocyty predstavujú tieto kmeňovç 
bunky, ktorç sa ďalej diferencujú a za normálnych podmienok prispievajú k regenerácii a rastu 
myometria. Za patologických podmienok však môžu predstavovať zdrojovú bunkovú populáciu pre 
rozvoj leiomyómov maternice. 

Tretia hypotçza vychádza z poznatku, že telocyty môžu zohrávať úlohu v procese angiogençzy 
(17).Strata telocytov v maternici môže viesť k zníženej tvorbe ciev a následnej prevahe anaeróbneho 
metabolizmu v hladkých svalových bunkách.  Tieto metabolickç zmeny môžu vplývať na hladkç 
svalovç bunky, ktorç týmto vplyvom získavajú fenotyp podobný bunkám leiomyómov, a tiež je za 
týchto podmienok znížená apoptóza buniek leiomyómov (18). 
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Campeanu et al. (19) opísali, že nízkoenergetická laserová terapia (near-infrared low-level laser 
stimulation) môže pozitívne pôsobiť na rast a vývoj telocytov maternice. Táto laserová stimulácia má 
teda potenciálne uplatnenie v budúcnosti pri regenerácii maternice a tiež ako možná liečba leiomyómov 
v prípade, že sa potvrdí účasť telocytov v patogençze tohto ochorenia.
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Úvod 

Hlbokç popáleniny sú charakterizovanç prítomnosťou nekrotickçho tkaniva v mieste pôsobenia 
termickçho inzultu. Prítomnosť nekrózy v popáleninovej rane významne zvyšuje riziko včasných aj 
neskorých komplikácií, preto je včasnç odstránenie nekrotickçho tkaniva štandardom v terapii hlbokých 
popálenín.

Súčasnou metódou voľby v liečbe hlbokých popálenín je tangenciálna nekrektómia. Pomocou 
nekrektómie možno dosiahnuť rýchle a efektívne odstránenie nekróz, avšak za významných krvných 
strát pacienta. Rovnako pri tangenciálnej excízii dochádza aj k  odstráneniu životaschopných tkanív s 
dobrou regeneračnou kapacitou, ktorá je kľúčová najmä vo funkčných oblastiach akými sú tvár a ruky.
Negatívne následky nekrektómie podmienili rozvoj menej invazívnej metódy debridement – chemickej, 
resp. enzymatickej nekrolýzy.

Aktuálne je na trhu dostupný nový enzymatický prípravok na báze bromelainu, ktorý je určený na rýchly 
a selektívny debridement hlbokých popálenín. Hoci nebol tento prípravok v predregistračných 
klinických štúdiách testovaný na popáleninách v oblasti tváre, nedošlo při jeho aplikácii na tvár 
k nežiadúcim udalostiam. Vďaka jeho vysokej selektivite so zachovaním vitálních tkanív má 
perspektívu sa práve v oblasti tváre stať metódou voľby v liečbe hlbokých popálenín.

Materiál a metódy

U pacientky s hlbokými popáleninami tváre, krku a oboch rúk bol vykonaný včasný enzymatický 
debridement s použitím proteolytickej zmesi enzýmov s obsahom bromelainu (NexoBrid, MediWound). 

Postup enzymatickçho debridementu na báze bromelainu

1. Príprava rany: 

Popáleninovú ranu bola pred enzymatickým debridementom dôkladne očistená od nečistôt a lokálnych 
liečiv, ktorç by mohli interferovať s aktivitou NexoBridTM. Následne sa z popálenej plochy mechanicky 
odstránila zostatková epiderma, ktorá by mohla brániť kontaktu NexoBridTM s avitálnou dermou, čo by 
znemožnilo debridement v danom mieste.

Dve hodiny pred aplikáciou bola rana zvlhčovaná sterilným krytím s antimikrobiálnym roztokom.

Okolie rany bolo bezprostredne pred aplikáciou NexoBridTM ohraničenç adhezívnou bariçrou zo 
sterilnej lekárskej vazelíny nanesenej 1-2 cm od okrajov cieľovej popáleniny, aby sa zabránilo 
neželançmu úniku prípravku z rany do okolia. 

Oblasť očí bola chránená hrubou vrstvou vazelíny a krytá sterilnou gázou.
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2. Aplikácia prípravku NexoBridTM

Po príprave rany bol zmiešaný obsah balenia NexoBridTM, t.j. sterilný hydrogçl s lyofilizovaným 
koncentrátom proteolytických enzýmov, aby sa purifikovaná enzymatická zmes aktivovala. 

Aktívny NexoBridTM bol aplikovaný na navlhčenú popáleninovú ranu rovnomerne sterilnou špachtľou 
v hrúbke 1,5 až 3 mm.

Následne bola rana prekrytá sterilným hydrofóbnym krytím, ktorç priliehalo na mastnú adhezívnu 
bariçru. Takto zakrytá rana bola následne prekrytá ešte hrubou vrstvou sterilnej gázy, ktorá bola 
nakoniec fixovaná elastickým ovínadlom.

Aktivovaný NexoBridTM bol na rane aplikovaný po dobu 4 hodín.

3. Odstránenie prípravku NexoBridTM

Po 4 hodinách pôsobenia sa za sterilných podmienok okluzívne krytie z rany odstránilo. Rozpustená 
nekróza a zvyšky adhezívnej bariçry sa z rany zniesli sterilnou špongiou.

Následne sa rana dôkladne vyčistila vlhkou sterilnou gázou namočenou vo fyziologickom roztoku. 

Čistenie bolo následne doplnenç o trenie sterilnou kefkou pri jeho súčasnou vlhčení fyziologickým 
roztokom. 

Po dobu ďalších 2 hodín bolo na rane aplikovanç vlhkç krytie s antimikrobiálnym prostriedkom.

4. Starostlivosť o ranu po debridemente

Po debridemente bola znova zhodnotená hĺbka popálenín na základe priamej vizualizácie spodiny rany.

Všetky plochy po debridemente boli dočasne krytç čerstvo zmrazenými porcínnymi xenotransplantátmi, 
aby sa zabránilo ich vyschnutiu a prieniku infekcie

Oblasti s poškodením plnej hrúbky kože boli následne krytç dermoepidermálnymi autotransplantátmi. 

Hlbokç dermálne popáleniny (II.b stupňa) sa po debridement zhojili konzervatívne pod dočasným 
krytím xenotransplantátmi.

Výsledky

53-ročná pacientka utrpela popáleniny ohňom postihujúce 16% TBSA (Total Body Surface Area) 
kombinovanç s ťažkým inhalačným poranením. Popáleniny zasahovali oblasť tváre, krku, hrudníka, 
oboch rúk a pravçho stehna. Hĺbka popálenín bola pri prijatí určená klinicky, pričom hlbokç popáleniny 
tvorili 12% TBSA (z toho 6% III. stupeň, 6% II.b stupeň) a povrchovç 4% TBSA.

Enzymatický debridement hlbokých popálenín bol vykonaný 41 hodín po úraze celkovo na 8% TBSA, 
t.j. v oblasti tváre, krku a oboch rúk. Jednorazový enzymatický debridement dosiahol 95% efektivitu na 
tvári, krku a trupe a 90% efektivitu na oboch rukách.

Väčšina popálených plôch sa zhojila spontánnou epitelizáciou pod dočasným krytím xenotransplantátmi 
do 5 týždňov. Iba 2,5% TBSA z plôch po debridemente na krku a rukách vyžadovalo krytie 
dermoepidermálnymi autotransplantátmi.

V prípade vysoko rizikovej pacientky so závažným inhalalčným poranením a nestabilnou cirkuláciou 
sa ukázal byť enzymatický debridement v oblasti tváre bezpečný a efektívny.
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Diskusia

Doterajšie klinickç skúsenosti s prípravkom NexoBridTM poukazujú na viacero výhod enzymatickçho 
debridement v porovnaní s nekrektómiou .(1-6)

Skrátenie času na dosiahnutie kompletného debridementu

Rýchly a efektívny debridement hlbokých popálenín môže zredukovať mieru jazvovatenia a ďalšie 
komplikácie. Vo viacerých publikáciách bolo potvrdenç, že čas od prijatia pacienta po dosiahnutie 
kompletnçho debridementu hlbokej popáleniny je v skupine pacientov liečených NexoBridTM

signifikantne kratší ako u pacientov liečených operačne. Signifikantnç skrátenie času kompletnçho 
debridementu je danç možnosťou tzv. bedside aplikácie NexoBridTM, tj. debridement priamo na lôžku 
bez nutnosti špeciálnej predoperačnej prípravy. V prípade našej pacientky so závažnou inhalačnou 
traumov a destabilizáciou vitálnych funkcií bol operačný zákrok kontraindikovaný. Z uvedených 
dôvodov sme volili menej invazívnu bedside aplikáciu enzymatickçho debridementu, ktorá nevyžaduje 
odklad do stabilizácie pacienta, čím sa skrátil čas na dosiahnutie kompletnçho debridementu.(1,2, 4-6)

Zníženie potreby chirurgických výkonov

Pri debridemente prípravkom NexoBridTM bola preukázaná diskrepancia medzi iniciálnou klinickou 
diagnózou hĺbky popálenín a skutočnou hĺbkou popálenín priamo hodnotenou po debridemente. 
V mnohých prípadoch sú popáleniny v skutočnosti povrchovejšie ako bolo primárne klinicky 
diagnostikovanç. Na základe prvotnej klinickej diagnostiky boli u našej pacientky prítomnç popáleniny 
III. stupňa na 6% povrchu tela vrátane tváre. Bezprostredne po enzymatickom debridemente bola hĺbka 
popálenín prehodnotená na základe priamej vizualizácie spodiny rany.  V oblasti tváre a väčšej časti 
krku bola na spodine prítomná vitálna derma, preto boli prehodnotenç tieto plochy na popáleniny II.b 
stupňa a liečili sa ďalej konzervatívne. Operačnç riešenie vyžadovali napokon len plochy na rukách 
a menšej časti krku, kde bolo po debridemente evidentnç poškodenie plnej hrúbky kože. (2-6)

Zníženie rozsahu excidovaných plôch

Efektivita debridementu použitím NexoBridTM vo viacerých štúdiách presahuje pri jednorazovej 
aplikácii 90%, čím sa znižuje potreba doplnkovçho chirurgickçho debridementu. V našom prípade 
z celkovçho rozsahu 8% hlbokých popálenín vyžadujúcich debridement vyžadovalo napokon len 2,5 % 
doplnkový chirurgický debridement. Efektivita debridementu po použití NexoBridTM bola na všetkých 
plochách 90-95%. (1,2)

Zníženie potreby kožnej autotransplantácie

Znížená potreba autotransplantácie kože priamo vyplýva z vysokej selektivity 
enzymatickçho debridement. Vďaka zachovaniu vitálnych tkanív potrebných na zahojenie rán je 
autotransplantácia rezervovaná len na liečbu popálenín, pri ktorých došlo k odumretiu plnej hrúbky 
kože. V prípade našej pacientky bola po selektívnej enzymatickej nekrolýze zachovaná vitálna derma 
v oblasti celej tváre a väčšej časti krku, kde vplyvom konzervatívnej liečby došlo k ich spontánnej 
epitelizácii. Kožnú autotransplantáciu vyžadovali len plochy s kompletným poškodením kože na oboch 
rukách a menšej časti krku. (1-5) 

Všetky uvedenç výhody novçho enzymatickçho debridementu hlbokých popálenín viedli k rozšíreniu 
jeho použitia aj na oblasť tváre, kde nebol v predregistračných štúdiách testovaný. Práve v oblasti tváre 
sa pre jeho vysokú selektivitu a signifikantnç zníženie potreby autotransplantácie predpokladá lepší 
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estetický aj funkčný výsledok, čo má priaznivý vplyv najmä na psychosociálny status pacienta 
s hlbokými popáleninami tváre. Informácie o použití NexoBridTM v liečbe hlbokých popálenín tváre sú 
obmedzenç. Prvá zverejnená publikácia od španielskych autorov na 10 pacientoch preukázala bezpečnç 
použitie NexoBridTM na hlbokç dermálne popáleniny v oblasti tváre, bez vzniku infekčných komplikácií 
oka a bez nutnosti autotransplantácie kože(7). Aktuálne je zverejnená na vedeckých databázach 
ojedinelá komparatívna štúdia s použitím NexoBridTM na liečbu hlbokých popálenín tváre od 
nemeckých autorov. Autorka Schulz A. s kolektívom vytvorili komparatívnu štúdiu s dvoma skupinami 
pacientov. V experimentálnej skupine bolo 13 pacientov s hlbokými popáleninami tváre liečenými 
prípravkom NexoBridTM. Kontrolná skupina bola vytvorená retrospektívne, čerpali klinickç údaje od 
posledných 13 pacientov s rovnakými popáleninami, ktorí boli liečení chirurgicky – nekrektómiou. 
Z výsledkov uvedenej štúdie boli signifikantne potvrdenç všetky výhody enzymatickçho debridementu 
uvedenç vyššie. Navyše u 10 pacientov v oboch skupinách sledovali formovanie jaziev po dobu 12 
mesiacov od úrazu. V skupine po enzymatickom debridemente bola kvalita jaziev signifikantne lepšia 
v porovnaní s pacientmi po chirurgickom debridemente (8).

Z etických dôvodov nebol NexoBridTM v predregistračných štúdiách testovaný na pacientoch 
s nestabilnými vitálnymi funkciami. Doposiaľ na vedeckých databázach nenachádzame komplexnç 
publikácie potvrdzujúce jeho bezpečnç použitie u destabilizovaných pacientov. Z našej skúsenosti, ako 
aj z princípu samotnçho enzymatickçho debridementu, vyplýva, že by sa NexoBridTM mohol stať práve 
u neoperabilných pacientov metódou voľby v liečbe hlbokých popálenín.

Podporené čiastočne grantom Lekárskej fakulty UK č. 377/2018
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31. Acelulárna aloderma v rekoštrukčnej chirurgii
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1 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB a LF UK

Úvod

Ľudská koža predstavuje najväčší orgán ľudskçho tela a slúži ako aktívna bariçra medzi fyziologickými 
podmienkami organizmu a neustále sa meniacimi vonkajšími faktormi prostredia. Rozsiahla strata 
alebo poranenie kožnçho krytu výrazne ohrozujú život postihnutçho jedinca. Zlatým štandardom na 
uzáver rozsiahlych defektov je aplikácia dermoepidermálneho autotransplantátu čiastočnej hrúbky. Táto 
metóda úspešne uzavrie defekt, no vzhľadom na chýbajúcu hrúbku dermy v aplikovanom kožnom štepe 
je častým následkom jej použitia formovanie kontrakčných jaziev.(1) Pri použití štepov s hrubšou 
dermálnou zložkou bol pozorovaný nižší výskyt formovania kontrakčných jaziev, no zároveň bol odber 
hrubšieho dermo-epidermálneho transplantátu spojený s dlhšou dobou hojenia odberovçho miesta, 
tvorbou jaziev, poruchami pigmentácie, zvýšenou bolestivosťou a zvýšeným rizikom infekcie. Poznanie 
významu prítomnosti dermy v prevencii kontrakcie rany a tvorby jazvy v priebehu rekonštrukčných 
zákrokov viedlo k vývoju biologickej matrice zameranej na obnovenie dermálnej komponenty kože.   ( 
2)

Epidermu ako epitel je možnç kultivovať vo forme autológnych keratinocytových kultúr, ktorç sa 
transplantujú pacientovi a napomáhajú rýchlejšiemu uzáveru rany. Zložitejšiu vysoko špecifickú 
štruktúru má derma, v ktorej je vysoký podiel fibrilárnych proteínov a amorfných zložiek tvoriacich 
extracelulárnu matrix s minimálnym množstvom buniek. Práve táto komplexná stavba sťažuje vývoj 
dermálnej náhrady s identickými vlastnosťami, akç sú prítomnç v natívnej derme. Vývoju dermálnych 
náhrad sa venuje výskum už vyše dvadsať rokov.  (3)

Pre dosiahnutie žiadançho estetickçho a funkčnçho výsledku nesmú byť dermálne náhrady 
antigçnne. Týmto podmienkam vyhovuje zatiaľ iba zopár biomateriálov, z ktorých sa najviac osvedčili 
dermálne náhrady pripravenç decelularizáciou natívnej dermy. Na základe pôvodu sa rozdeľujú 
dermálne náhrady na alogçnne z kadaveróznych darcov, xenogçnne živočíšneho pôvodu a 
biosyntetickç. (4)

Acelulárna aloderma je transplantát ľudskej dermy zbavený bunečnçho obsahu, čím sa znižuje jeho 
antigenicita. Pripravuje sa z kožných alotransplantátov enzymatickým oddelením epidermy a 
odstránením buniek z dermy. Ostáva vlastne acelulárna, imunologicky inertná matrica z dermálneho 
kolagçnu, ktorá si zachováva elastín, proteoglykány a komplexy bazálnych membrán a je schopná 
trvalçho prihojenia (revaskularizácie).(5) Ide o materiál so zachovanou trojdimenzionálnou 
architektonikou pôvodnej dermálnej komponenty, ktorý po implantácii a úspešnej integrácii do tkaniva 
príjemcu dodáva koži hrúbku, elasticitu a redukuje riziko tvorby hypertrofických a kontrakčných jaziev. 
Zachovaná bazálna membrána v náhrade obsahuje laminín, potrebný pre väzbu kolagçnu IV. typu 
nevyhnutnçho pre adhçziu keratinocytov a epitelizáciu. Šetrne pripravenç náhrady majú zachovanú 
priestorovú štruktúru kolagçnu a aj vaskulárne kanáliky. Za optimálnych podmienok sa tieto kanáliky 
osídlia hostiteľskými bunkami a obnoví sa endotelová výstelka. (6) (7)
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Autotransplantáty plnej hrúbky kože majú pre obsah živçho bunkovçho materiálu vyžadujú dobrú 
vaskularizáciu ranovçho lôžka, do ktorçho sa transplantujú. V tom majú pred nimi výhodu acelulárne 
dermálne náhrady (ADN), ktorých metabolickç nároky sú nižšie. Ich nároky sa vyrovnajú ostatným 
tkanivám až vtedy, keď sú plne integrovanç a osídlenç živými bunkami hostiteľa.  (6)

V snahe docieliť výsledný efekt ekvivalentný aplikácii kožnçho štepu plnej hrúbky s minimalizovaním 
morbidity odberovçho miesta, aplikuje sa ADN v kombinácii s tenkým dermo-epidermálnym kožným 
transplantátom. Dodaním dermálnej komponenty sa predchádza tvorbe kontrakčných jaziev a dosahujú 
sa podobnç vlastnosti ako pri použití transplantátu plnej hrúbky. Výhodou bilaminárneho krytia rán, pri 
kombinácii ADN s dermo-epidermálnym štepom čiastočnej hrúbky je obnova epidermálnej funkcie, 
ochrana pred bakteriálnou kontamináciou a stratou tekutín. Dermálna komponenta je nevyhnutná pre 
obnovu normálnej architektoniky, eliminovanie kontrakcie rany a pri prevencii tvorby jaziev. V 
dlhodobom pooperačnom sledovaní majú pacienti s kombináciou ADN s dermo-epidermálnym štepom 
dvakrát lepšiu elasticitu transplantovanej kože ako pacienti so samotným dermo-epidermálnym 
transplantátom čiastočnej hrúbky. (7),(8),(11)

Materiál a metódy

Štúdia bola realizovaná ako prospektívna štúdia na 9 pacientoch hospitalizovaných na Klinike 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UNB a LF UK v období od januára 2017 do septembra 2018. 
Inklúznym kritçriom bol defekt rôznej etiológie so stratou plnej hrúbky kože. U všetkých pacientov 
bola aplikovaná acelulárna aloderma pripravená originálnou metódou vyvinutou v Centrálnej 
tkanivovej banke v Bratislave podľa autorov Dragúňová J a kolektív. (9)

Princípom decelularizačnej metódy je kombinácia účinku proteolytických enzýmov a hypotonickçho 
prostredia. Po laváži kožnçho alotransplantátu v zmesi trypsínu a etylçndiaminotetraoctovej kyseliny 
(EDTA) dochádza k odlúčeniu epidermy, pričom bazálna membrána ostáva neporušená. Následne sa 
fragmenty epidermy mechanicky odstránia a takto očistená derma sa lavážuje podľa protokolu v 
hypotonickom prostredí destilovanej vody. Vplyvom hypotonickçho prostredia dochádza k lýze buniek 
a ich komponentov za súčasnçho zachovania pôvodnçho dermálneho konštruktu. Celkový čas prípravy 
acelulárnej dermálnej náhrady je 7 dní vrátane konečnej fázy dekontaminácie. Táto metóda je relatívne 
rýchla, ekonomicky výhodná a hlavnou výhodou je jej šetrnosť k dermálnej komponente a štruktúre 
ECM. (9)

Rekonštruovanç defekty boli v priebehu liečby fotodokumentovanç od predoperačnej prípravy, 
v perioperačnom období a aj vo fáze hojenia počas jednotlivých kontrol.

Samotná aplikácia acelulárnej alodermy je jednodobý operačný zákrok s použitím bilaminárnej 
techniky. Do vyčistençho pripravençho ranovçho lôžka sa vloží perforovaný transplantát acelulárnej 
alodermy, fixuje sa stehmi resp. svorkami staplera. Následne je dermálna náhrada prekrytá tenkým 
dermo-epidermálnym autoransplantátom čiastočnej hrúbky, ktorý je fixovaný stehmi resp. svorkami 
staplera. Na takto prekrytý defekt s bilaminárnym transplantátom je aplikovaná podtlakom asistovaná 
liečba (NPWT) po dobu 5 dní.

Aplikácia NPWT na kompozitný štep zložený z ADN a dermoepidermálneho transplantátu čiastočnej 
hrúbky kože zabezpečuje ich fixáciu ku spodine a bráni formovaniu hematómov a serómov. Benefitom 
pre pacienta je redukcia rizika možných komplikácii súvisiacich s opakovanými operačnými zákrokmi.  
Do 10 dní od operácie sa postupne odstránia fixačnç stehy resp. svorky a v pravidelných intervaloch sa 
rana preväzuje.  (9),(10)
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Výsledky

V súbore 9 pacientov, ktorí podstúpili rekonštrukciu s aplikáciou acelulárnej alodermy boli 3 
s defektom iatrogçnnej etiológie vytvorenç pri rekonštrukcii kontrakčnej jazvy, 3 pacienti mali defekty 
traumatickej etiológie a 3 pacienti boli s chronickými defektami.

V súbore s defektom iatrogçnneho pôvodu boli rekonštruovanç kontrakčnç jazvy, následky po 
hlbokých popáleninách, ktorç vznikli v terçne nekrektomovaných plôch krytých dermo-epidermálnym 
transplantátom čiastočnej hrúbky kože. Kontrakčnç jazvy boli excidovanç a defekty boli 
rekonštruovanç bilaminárnou technikou. Títo pacienti vyplňovali dotazník POSAS (Patient Observer 
Scar Assesment Scale), v ktorom sa kontrakčná jazva hodnotí objektívne z pohľadu vyšetrujúceho 
doktora a subjektívne z pohľadu pacienta. Všetci pacienti udávali po roku sledovania výraznç zlepšenie 
vlastností kože v rekonštruovanej oblasti v porovnaní s pôvodnou jazvou a transplantovanou kožou na 
iných miestach tela. Z 10 stupňovej škály bol po vyhodnotení 5 atribútov jazvy posun k pozitívnemu 
hodnoteniu v rozmedzí od 3 do 5 bodov. V sledovanom období bola u jednçho pacienta pozorovanç 
formovanie hypertrofickej jazvy v okraji transplantátu, kde došlo k posunu dermo-epidermálneho 
transplantátu z acelulárnej dermálnej náhrady a danç miesto sa hojilo sekundárne.

V súbore pacientov s defektom traumatickej etiológie došlo v 1 prípade k zhojeniu a  v rekonštruovanej 
oblasti po roku a pol nedošlo k formovaniu kontrakčnej jazvy a kĺb ponad ktorý bola aplikovaná ADN 
je pohyblivý v plnom rozsahu. U ďalších dvoch pacientov bol proces prihojenia narušený: v prvom 
prípade nespoluprácou pacienta, ktorý na preväzy nechodil v stanovených termínoch a u druhçho na 
základe jeho komorbidít. U oboch bola väčšina defektu prekrytá a zahojená so zbytkovým defektom. 
V prvom prípade ostalo 15% povrchu defektu na sekundárne hojenie. V druhom prípade bol zbytkový 
defekt veľkosti 30% z rekonštruovançho povrchu.

V súbore pacientov s chronickými defektmi boli 2 pacienti s chronickými ranami s bakteriálnou 
kontamináciou a 1 pacient s diabetom mellitus II.typu. U prvçho pacienta s defektom so stratou plnej 
hrúbky kože a kostnçho krytu po rádioterapii v temporoparietálnej oblasti došlo po rekonštrukcii ku 
kompletnçmu prekrytiu s prihojením bilaminárneho transplantátu, avšak v okraji transplantátu 
pretrvávala drobná fistula s produkciou mozgovomiechovçho moku. Pacient svoj stav hodnotil 
pozitívne, i napriek drobnej fistule. U druhçho pacienta s chronickým defektom  v oblasti planty 
s chronickou bakteriálnou kolonizáciou došlo k zmenšeniu defektu bez kompletnçho uzáveru. Pacient 
nebol plne spolupracujúci a neriadil sa presne pokynmi lekára. Posledný tretí pacient s diabetom II.typu 
po prepustení z nemocnice neprišiel na dohovorenú kontrolu, vyzrievanie transplantátu nebolo možnç 
sledovať a zo štúdie bol vyradený.

Diskusia

Na súbore pacientov sme overili predpoklad zlepšených vlastností transplantovanej kože s použitím 
bilaminárnej techniky pri rekonštrukcii defektov. Výsledný efekt a doba hojenia boli porovnanç s 
výsledkami pri použití dermo-epidermálneho transplantátu čiastočnej hrúbky kože, ktorý sa prihojí do 
14 dní s tendenciou k formovaniu kontrakčných jaziev vyzrievajúcich v rozmedzí od 3 do 12 mesiacov 
pooperačne. Najlepšie výsledky boli dosiahnutç pri aplikácii acelulárnej dermálnej náhrady do lôžka po 
excidovanej kontrakčnej jazve, pričom došlo k prihojeniu bez formovania kontrakčných jaziev. 
V porovnaní s transplantáciou dermo-epidermálneho transplantátu čiastočnej hrúbky je doba hojenia 
dlhšia o 1 až 2 týždne. Prihojená koža po bilaminárnej transplantácii preukazuje vyššiu elasticitu, 
pružnosť a odolnosť voči treniu. Dôležitá je edukácia pacientov, predviesť a vysvetliť im dôležitosť 
tlakovej masáže a každodennej starostlivosti o transplantovanú kožu.

V súbore pacientov s defektmi traumatickej etiológie došlo k čiastočnçmu zlyhaniu terapie najmä 
u pacienta, ktorý sa v priebehu liečby vyprofiloval ako nespolupracujúci a i napriek najlepšej 
starostlivosti a najmodernejšej terapii sa defekt nezahojil. U druhçho pacienta sa v priebehu liečby 
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vytvorila komplikácia súvisiaca s lokalizáciou transplantátu, ktorá viedla k sekundárnemu hojeniu. 
Tretí plne spolupracujúci pacient sa zahojil bez formovania jaziev, s výsledkom výrazne lepším akoby 
bol dosiahnutý pri použití klasickej metódy s dermo-epidermálnym transplantátom čiastočnej hrúbky, 
ktorý by viedol k tvorbe kontrakčnej jazvy obmedzujúcej hybnosť v kĺbe.

V treťom súbore ostali v sledovaní dvaja pacienti. U oboch došlo k zmenšeniu defektov bez úplnçho 
uzáveru. Prvý pacient bol spokojný, i keď pretrvávala fistula s produkciou moku, svoj stav objektívne 
zhodnotil ako komfortnejší a estetickejší. Druhý pacient i napriek zmenšeniu defektu svoj stav hodnotil 
ako bez zmeny, operácia nesplnila jeho očakávania. V takto malom súbore boli i napriek rovnakej 
metóde a porovnateľným výsledkom reakcie pacientov antagonistickç. Príčinou môže byť nedostatočná 
informovanosť pacienta pred operáciou resp. nedostatok sebareflexie a neschopnosť pacienta zvážiť 
benefity a riziká operácie.

Bilaminárna metóda sa preukázala ako výhodná alternatíva pri rekonštrukcii kontrakčných jaziev. Pri 
výbere pacienta je veľmi dôležitç vyhodnotiť jeho budúcu spoluprácu, jeho očakávania a zvážiť 
benefity a riziká operácie.
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Úvod

Hlavnou úlohou červených krviniek je transport kyslíka do tkanív. Aby erytrocyty túto úlohu mohli 
plniť, musia opakovane prechádzať kapilárami, ktorých priemer je často menší ako priemer samotnçho 
erytrocytu. Toto je možnç vďaka schopnosti erytrocytov meniť svoj tvar bez toho, aby došlo k ich 
poškodeniu. Táto ich vlastnosť sa označuje ako deformabilita erytrocytov. Existujú viacerç 
mechanizmy, ktorç deformabilitu erytrocytov udržujú a aj ovplyvňujú, ako napríklad produkcia oxidu 
dusnatçho samotnými erytrocytmi (1) a schopnosť erytrocytov udržiavať iónovú homeostázu (2).

Znížená deformabilita  erytrocytov bola pozorovaná pri viacerých ochoreniach, ako sú napr. sepsa, 
diabetes mellitus, cievna mozgová príhoda, reumatoidná artritída, Parkinsonova a Alzheimerova 
choroba (3), ako aj počas fyziologickçho starnutia (4). Ako spoločný menovateľ pri týchto ochoreniach 
figuruje zvýšená hladina voľných radikálov, kvôli ich zvýšenej produkcii, resp. nedostatočnej 
antioxidačnej ochrany. Oxidačnç poškodenie má u erytrocytov za následok porušenie bunkovej 
membrány, zmeny v cytoskelete a následnç zníženie deformability (3). Antioxidanty predstavujú látky, 
pomocou ktorých by sa týmto zmenám dalo zabrániť.

Viskozita krvi predstavuje odpor kladený prúdiacej krvi. Keďže asi 45% objemu krvi tvoria erytrocyty, 
tieto bunky majú významný vplyv na viskozitu krvi a spôsobujú, že krv sa nespráva ako Newtonovská 
tekutina. Viskozita krvi sa mení so zmenami šmykovçho napätia. Pri nízkych šmykových rýchlostiach 
má na viskozitu krvi vplyv hlavne hematokrit, agregácia erytrocytov a zloženie plazmy. So vzrastajúcou 
šmykovou rýchlosťou majú erytrocyty tendenciu prispôsobiť svoj tvar toku krvi, čím dochádza 
k poklesu jej viskozity (5). 

Predchádzajúci výskum ukázal, že plazmatickç hladiny vitamínu C negatívne korelujú s viskozitou krvi 
u ľudí (6). V rámci nášho výskumu sme v minulosti opísali pozitívny vplyv vitamínu C na deformabilitu 
a produkciu oxidu dusnatçho (NO) v erytrocytoch u mladých zdravých jedincov (7). V predkladanej 
práci na to nadväzujeme, konkrçtne sme sa zamerali na aktivitu Na,K-ATPázy, ktorej správna funkcia 
je nevyhnutná na zachovanie iónovej homeostázy a tým aj na samotnú deformabilitu erytrocytov, ako 
aj vplyv podávania vitamínu C na reológiu plnej krvi.

Metodika

Nášho výskumu sa zúčastnilo 20 dobrovoľníkov (10 mužov a 10 žien) vo veku 20-33 rokov (medián 22 
rokov), ktorým bol počas troch týždňov podávaný vitamín C (1000 mg/deň, Natural, s.r.o., Slovenská 
republika). Na začiatku a na konci experimentu bola dobrovoľníkom odobraná venózna krv do 
skúmaviek obsahujúcich EDTA (Sarstedt, Nemecko). 
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Časť plnej krvi sme použili na stanovenie hemoreologických parametrov na prístroji MCR102 (Anton 
Paar GmbH, Ostfildern, Nemecko). Meraním viskozity krvi pri rôznych šmykových rýchlostiach (0,1-
216 /s) sme získali tokovç krivky, ktorç sme následne v programe RheoPlus Rheometer popísali 
pomocou Cassonovho matematickçho modelu. Tento predpokladá pri nulovej šmykovej rýchlosti určitú 
konečnú hodnotu šmykovçho napätia, nazývanú medza sklzu (yield stress). Pomocou oscilačných 
meraní sme stanovili nasledujúce parametre viskoelastických vlastností krvi: komplexná viskozita, 
elastický modul (storage modulus) a stratový modul (loss modulus). Komplexná viskozita zahŕňa odpor 
krvi voči deformácii, ktorý nezávisí od toho či je deformácia elastická (vratná), alebo viskózna 
(nevratná). Elastický modul informuje o množstve energie, ktorá je v erytrocytoch pri deformácii 
uložená a po jej skončení uvoľnená, stratový modul predstavuje energiu, ktorá sa pri deformácii 
spotrebuje.

Ďalšiu časť plnej krvi sme použili na izoláciu erytrocytárnych membrán ako je opísanç v publikácii 
Radosinska a kol. (8). Aktivitu Na,K-ATPázy pre kofaktor Na+ sme stanovili pri rôznych 
koncentráciách NaCl (2 -100 mmol/l). Po 20 minútovej preinkubácii (40 μg membránových proteínov) 
sme pridaním ATP spustili reakciu, ktorá bola po ďalších 20 minútach zastavená pridaním kyseliny 
trichlóroctovej. Následne sme stanovili hladinu anorganickçho fosfátu, ktorý vzniká pri hydrolýze ATP. 
Pomocou nameraných dát sme získali nasledovnç kinetickç parametre: maximálna rýchlosť enzýmovej 
reakcie (Vmax) a koncentrácia Na+ potrebná k polovičnej rýchlosti enzýmovej reakcie (KNa). Parameter 
Vmax poukazuje na množstvo aktívnych molekúl enzýmu vo vzorke a KNa na afinitu enzýmu k Na+.

Na analýzu výsledkov sme použili program Graphpad Prism 7. Normalitu dát sme testovali Shapiro-
Wilkovým testom. Rozdiely v parametroch pred a po podávaní vitamínu C sme testovali párovým t-
testom alebo Wilcoxonovým znamienkovým testom. Dáta sú prezentovanç ako priemer ± SEM (stredná 
chyba priemeru) pri parametrickom rozdelení dát a ako medián s minimálnou a maximálnou hodnotou 
pri ich neparametrickom rozdelení. Za štatisticky signifikantnç rozdiely medzi skupinami sme 
považovali tie s p<0,05.

Štúdia bola posúdená a schválená spoločnou Etickou komisiou LF UK a Univerzitnej nemocnice 
Bratislava dňa 15.2.2016.

Výsledky

Kinetickç merania Na,K-ATPázy v membránach erytrocytov

Pred podávaním vitamínu C hodnota Vmax predstavovala 1,01 ± 0,08 µmol/mg/h anorganickçho fosfátu 
a hodnota KNa 12,15 ± 0,92 µmol/l NaCl. Vitamín C zvyšoval aktivity Na,K-ATPázy najmä pri nízkych 
koncentráciách sodíka a s rastúcou koncentráciou sodíka tento benefit klesal (75% zvýšenie aktivity pri 
sodíkovej koncentrácii 2 mmol/l, 50% zvýšenie aktivity pri sodíkovej koncentrácii 10 mmol/l a 23% 
zvýšenie aktivity pri sodíkovej koncentrácii 100 mmol/l). Hodnota KNa sa po podávaní vitamínu C 
znížila o 38%, zatiaľ čo Vmax sa zvýšila o 20% (obr.1). 
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Obr.1 Aktivácia Na,K-ATPázy v membránach erytrocytov nízkymi koncentráciami Na+ pred a po 
podávaní vitamínu C (1000 mg/deň počas 3 týždňov). Menší vložený obrázok: Aktivita enzýmu v celom 
rozsahu sledovaných koncentrácií NaCl. Skratka: Pi - anorganický fosfát.
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Reologickç merania

Tokovç krivky sme rozdelili podľa šmykových rýchlostí na tri kategórie: nízke (0,1-1 /s), strednç (1-10 
/s) a vysokç (10-216 /s) šmykovç rýchlosti. Viskozita krvi bola po podávaní vitamínu C nižšia pri 
stredných (v mPa.s; 10,7 ± 0,9 pred, v porovnaní s 9,9 ± 1,0 po, p<0,0001) a vyšších (v mPa.s; 5,6 ± 
0,4 pred, v porovnaní s 5,2 ±0,3 po, p=0,0007) šmykových rýchlostiach. Podľa Cassonovho modelu sa 
znížila medza sklzu (v Pa; 0,16 ± 0,01 pred, v porovnaní s 0,13 ± 0,01 po; p=0,04). Oscilačnými 
meraniami sme po podávaní vitamínu C namerali nižšiu hodnotu komplexnej viskozity (v Pa.s; medián 
5322, min 229, max 166160 pred, v porovnaní s medián 3235, min 156, max 84680 po, p<0,0001), nižší 
elastický modul (v Pa.s,; 24295 ± 2214 pred, v porovnaní s 14303 ± 939 po, p<0,0001) a nižší stratový 
modul (v Pa.s 3560 ± 1603 pred, v porovnaní s 2225 ± 335 po, p<0,0001).

Diskusia

Vitamín C je asi stále najpopulárnejší z vitamínov. Predchádzajúca práca poukázala na schopnosť tohto 
vitamínu zvýšiť deformabilitu erytrocytov, čo by mohlo viesť k zvýšeniu kvality mikrocirkulácie. 
Taktiež bol popísaný priaznivý vplyv tejto látky na produkciu NO v erytrocytoch, čo by mohlo zvýšenie 
deformability prinajmenšom čiastočne vysvetliť (7). V tejto práci prezentujeme ďalší mechanizmus, 
ktorý by mohol byť za tento „erytroprotektívny“ efekt vitamínu C zodpovedný. Na,K-ATPáza 
predstavuje kľúčový enzým potrebný pre transport sodíkových a draslíkových iónov proti 
koncentračnçmu gradientu. Pri znížení aktivity tohto enzýmu dochádza k zvyšovaniu intracelulárneho 
objemu a erytrocyty sa stávajú menej deformabilnç (4). Tento enzým je zároveň veľmi citlivý na 
oxidačnç poškodenie, preto aj v súvislosti s ním môžeme predpokladať benefit z podávania 
antioxidantov (4). V našej práci sme sa zamerali nielen na aktivitu enzýmu po podávaní vitamínu C, ale 
aj na jeho kinetickç parametre, ktorç viac objasňujú mechanizmus jeho účinku. Stimulácia Na,K-
ATPázy pravdepodobne prebehla v dvoch mechanizmoch. Prvý zahŕňa zvýšenie množstva aktívnych 
molekúl enzýmu, čo je zdokumentovanç zvýšením hodnoty Vmax na konci experimentu. Súčasne sme 
pozorovali možnú zmenu štruktúry enzýmu v blízkosti väzobnçho miesta pre Na+. Na túto modifikáciu 
poukazujeme na základe zníženej hodnoty KNa, ktorá hovorí o zvýšenej afinite enzýmu k týmto 
katiónom.

Po podávaní vitamínu C sme taktiež pozorovali zníženie viskozity krvi pri stredných a vyšších 
šmykových rýchlostiach. Toto by mohlo korešpondovať so zlepšením deformability erytrocytov, 
nakoľko zmeny deformability ovplyvňujú hlavne tieto šmykovç rýchlosti (9,10). Aby sme vedeli 
komplexnejšie popísať zmeny hemodynamiky, boli vykonanç aj ďalšie merania. Z tokových kriviek 
sme pomocou Cassonovho modelu vypočítali medzu sklzu, ktorá predstavuje prahovú hodnotu 
viskozity krvi, ktorá by mohla spustiť problçmy v mikrocirkulácii. Medza sklzu je parameter, ktorý 
popisuje správanie sa krvi pri nižších šmykových rýchlostiach a pred iniciáciou prúdenia krvi. Nižšia 
hodnota tohto parametra by mohla korešpondovať s nižším tlakom potrebným na spustenie toku krvi 
a zlepšenie perifçrnej cirkulácie (11). Priaznivý účinok vitamínu C na reológiu krvi potvrdili taktiež 
výsledky viskoelastických meraní. Obrázok 2 dokumentuje nami navrhnutý možný vplyv vitamínu C 
na erytrocyty a viskozitu plnej krvi.
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Obr.2 Grafickç znázornenie možnçho vplyvu vitamínu C na deformabilitu erytrocytov a viskozitu plnej 
krvi

Záverom by sme si dovolili zhrnúť, že 3-týždňovç podávanie vitamínu C zdravým mladým 
dobrovoľníkom zlepšilo funkciu Na,K-ATPázy v erytrocytových membránach. Spolu s ďalšími už 
skúmanými faktormi ovplyvňujúcimi deformabilitu erytrocytov to prispelo k zlepšeniu 
hemoreologických parametrov, čo by mohlo napomôcť zvýšeniu  kvality mikrocirkulácie a tým 
dodávke kyslíka do všetkých tkanív v organizme. V budúcnosti by preto stálo za to zistiť, či by 
podávanie vitamínu C prospelo pacientom so zhoršenou hemodynamikou, ako je tomu napríklad pri 
kardiovaskulárnych ochoreniach.

Tento výskum bol podporený z grantov: VEGA 2/0166/17, VEGA 1/0234/18, APVV-15-0085.
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Úvod

Kordocentçza ( intrauterínna punkcia pupočníka, uskutočnená za účelom získania vzorky fetálnej krvi 
alebo podania liečebnej látky ) patrí medzi invazívne výkony vo fetálnej medicíne a je realizovaná 
v druhom a treťom trimestri tehotnosti. Z hľadiska diagnostiky je nenahraditeľná v prípadoch potreby 
stanovenia genetickçho, metabolickçho, hematologickçho, infektologickçho a oxygenačnçho stavu 
plodu. Po získaní exaktnej diagnózy, môže slúžiť aj ako prostriedok priamej liečby plodu -
intraumbilikálne podávanie fetálnych transfúzií, farmakologickej a hormonálnej liečby. Napriek tomu, 
že v súčasnosti považujeme tento výkon za rutinný, je nevyhnutnç ho realizovať iba v prísne 
indikovaných prípadoch a následne sledovať mieru jeho včasných a neskorých komplikácií. Výkon by 
mal realizovať erudovaný špecialista, so skúsenosťami v invazívnej diagnostike. K lege artis využívaniu 
kordocentçzy v prenatálnej diagnostike a fetálnej medicíne je nevyhnutnç realizovať prísne audity 
indikácií a komplikácií, či benefit prevyšuje riziko.

V nasledujúcom texte analyzujeme súbor deväťdesiat dva výkonov kordocentçz, vykonaných na II. 
gynekologicko- pôrodníckej klinike LF UK a UNB Ružinov. Cieľom je poskytnúť informácie o spektre 
indikácií a  miere komplikácií tejto invazívnej metódy a  vyhodnotiť výťažnosť získaných dát.

Materiál a metódy

V rokoch 2007 - 2018 bolo na II. gynekologicko - pôrodníckej klinike LF UK a UN Bratislava 
realizovaných celkovo 92 výkonov kordocentçz, z ktorých bolo 78 diagnostických a 14 terapeutických. 
Výkon bol uskutočnený so súhlasom pacientky a po predchádzajúcom podpísaní informovançho 
súhlasu. Realizácia bola medzi 17. a 36. gestačným týždňom tehotnosti. Dáta boli získanç 
retrospektívnou analýzou. Z technickçho hľadiska bol zákrok uskutočňovaný za aseptických 
podmienok pod nepretržitou ultrasonografickou kontrolou, bez predchádzajúcej sedácie matky, 
intrauterínnej paralýzy plodu a nutnej antibiotickej profylaxie. Lokálna anestçzia v mieste vpichu 
nebola aplikovaná. Použitá bola 22 G ihla. V závislosti od charakteru výkonu, gestačnçho týždňa, habitu 
pacientky a vzdialenosti medzi cieľom inzercie  a vpichom do kože, bola adekvátne použitá aj dĺžka 
uvedenej spinálnej ihly. Bezprostredne po zákroku bola kontrolovaná srdcová činnosť plodu, ďalšia 
kontrola bola realizovaná po 12 až 24 hodinách. Po výkone  bol doporučený znížený fyzický výkon 
minimálne na 12 hodín až 24 hodín. Imobilizačný pokoj na lôžku nebol nutný.
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Výsledky

Celkovo bolo vykonaných 92 výkonov kordocentçz s úspešnosťou, bez komplikácie v 97,4 % pri 
diagnostickej kordocentçze a v 85,7 % pri intrauterínnej terapií.  Priemerný gestačný týždeň vykonania 
kordocentçzy bol 22. týždeň gravidity ( rozsah 17. - 36. týždeň ). Pri intrauterínnej terapií bol priemerný 
gestačný týždeň 28. týždeň gravidity ( rozsah 20. - 31. týždeň ).

Indikácie diagnostických kordocentçez a terapeutickç indikácie sú zhrnutç v tabuľke 1 a 2. Najčastejšou 
indikáciou diagnostickej kordocentçzy bol abnormálny ultrasonografický nález, určenie karyotypu pri 
zlyhaní transabdominálnej amniocentçzy, respektíve neskorá karyotypizácia. Menej častç bolo 
stanovenie oxygenačných či metabolických parametrov. Počet kordocentçz v rámci diagnostiky 
a terapie  v príslušnom gestačnom týždni sú zobrazenç v tabuľke 3.

Diagnostická kordocentçza Počet ( % )

Ultrasonografický skríning ( morfologický ) 34 ( 43,5 )

Nejasný výsledok TAC * 15 ( 19,2 )

Diagnostika ançmie 13 ( 16,6 )

Neskorá karyotypizácia ** 12 ( 15,3 )

Infektologická indikácia 2 ( 2,5 )

Diferenciálna diagnostika fetálnej strumy 1 ( 1,2 )

Stanovenie parametrov acidózy intrauterínnej hypoxie 
plodu

1 ( 1,2 )

Celkovo 78

Tab. 1 : Indikácia odberu fetálnej krvi, * TAC - transabdominálna amniocentçza - zlyhanie laboratórneho 
vyhodnotenia, nejasný výsledok (výkon požadovaný genetikom), **  neskorý záchyt vzhľadom ku 
gestačnçmu týždňu

Terapeutická kordocentçza Počet ( % )

Intrauterínna transfúzia 12 ( 85,7 )

Ablácia akardiackých gemín chemosklerózou 1 ( 7,1 )

Ablácia akardiackých gemín Histoacrylom 1 ( 7,1 )

Celkovo 14

Tab. 2 : Intrauterínna terapia počas tehotnosti
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Gestačný týždeň Kordocentçza (n) Terapia (n)

17 - 20 8 1

21 - 24 50 5

25 - 28 10 4

29 - 32 7 4

33 - 36 3

Tab. 3 : Počet výkonov kordocentçz vzhľadom k dançmu gestačnçmu týždňu

V danom súbore sme zvlášť vyhodnotili záchyt patologických karyotypov ( z  jednotlivých podskupín 
- suspektná ultrasonografická morfológia, nejasný výsledok z transabdominálnej amniocentçzy a 
neskorá karyotypizácia ). Kordocentçzou bol patologický karyotyp stanovený v 14,5 % . V spektre 
genetických diagnóz bola aneuploidia prítomná v štyroch prípadoch ( 44,4 % ), mozaicizmus bol 
zaznamenaný v štyroch prípadoch ( 44,4 % ) a vyskytol sa jeden prípad triploidie ( 11,1 % ).

Pri realizácií diagnostickej kordocentçzy sme zaznamenali dve komplikácie, čo predstavovalo 2,56 %.  
Komplikácie viedli do strát plodov. V prvom prípade sa jednalo o plod v 18. gestačnom týždni s 
generalizovaným hydropsom a v druhom prípade išlo o plod so závažnou intrauterínnou rastovou 
reštrikciou - mínus 5 / 6 týždňov vzhľadom ku predpokladançmu gestačnçmu týždňu. Pri terapeutickej 
kordocentçze sme zaznamenali dve komplikácie, v 14 %, s následným intrauterínnym odumretím 
plodov. V prvom prípade sa jednalo o extrçmne včasný nástup anemizácie plodu s generalizovaným 
hydropsom v 19. týždni gravidity. Napriek úspešnçmu výkonu intrauterínnej transfúzie plod do 24 hodín 
intrauterínne exitoval. V druhom prípade sa jednalo o úspešne realizovanú intraumbilikálne aplikovanú 
chemosklerózu ( alkohol ) u akardiackçho gemina, kde plod, donor, intrauterínne exitoval do 12 hodín.

Diskusia

Aj napriek novým neinvazívnym diagnostickým metódam ako je napríklad stanovenie cell -free DNA 
v rámci neinvazívnej prenatálnej diagnostiky ( NIPT ), invazívna prenatálna diagnostika a zvlášť 
kordocentçza má v prenatálnej diagnostike a fetálnej medicíne významnú úlohu. V rámci prenatálnej 
diagnostiky jej úloha spočíva v definitívnom stanovení diagnózy, ktorá je  nevyhnutná pre ďalšie 
rozhodovanie o manažmente gravidity. Úspešnosť kordocentçzy sa vo svetovej literatúre udáva v  97 -
98 % (1,4), čo potvrdzujú aj naše výsledky, úspešnosť nášho súboru je v 97,4%. Ide teda o akceptovanú 
a relatívne bezpečnú metódu prenatálnej diagnostiky, avšak treba brať do úvahy, že jej riziko 
komplikácií je v porovnaní s inými metódami vyššie.  Vzhľadom na túto skutočnosť, by mala byť 
kordocentçza vykonávaná erudovanými špecialistami, ktorí majú dostatočnç skúsenosti.  

Kordocentçza ako invazívna metóda prenatálnej diagnostiky a s ňou súvisiace komplikácie má svoje 
prísne indikačnç kritçria. Vyššia miera komplikácií súvisiacich s výkonom sa môže vyskytnúť 
pri vysokorizikových tehotnostiach, napríklad v spojení s intrauterínnou rastovou reštrikciou plodu, 
neimúnnym hydropsom plodu, chromozomálnymi abnormalitami a inými poruchami. Okrem samotnej 
patologickej tehotnosti, je riziko intrauterínnej straty spojenç s ďalšími faktormi ako je gestačný týždeň 
uskutočnenia výkonu, skúsenosti operatçra, charakter indikácie výkonu, či miesto odberu vzorky krvi z 
pupočníka. Celkovo sa vo svetovej literatúre miera komplikácií udávaná v 3,2 - 10,2 % a intrauteríne 
straty v 1,4 % a viac (1,2,5,6). Výkon môže byť komplikovaný krvácaním z miesta vpichu ( 20 - 30 % ), 
závažnou bradykardiou ( 5 - 10 % ) v určitých prípadoch vyžadujúca akútne ukončenie tehotnosti(4), 
rozvojom chorioamnionitídy, vznikom paraumbilikálneho hematómu a v prípade HIV infekcie alebo 
hepatitídy môže ísť aj o vertikálny prenos (1,3,4).  Napriek širokçmu spektru vyšetrovanej intrauterínnej 
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patológie nášho súboru, sme dosiahli len nízke percento komplikácií, ktorç predstavovalo dolnú hranicu 
uvádzaných svetových zdrojov ( 2,56% ). S výkonom súvisiace komplikácie nášho súboru sú v súlade 
s udávaným vyšším rizikom  komplikácií u patologických gravidít.

Ďalšou indikáciou, s ktorou súvisí manažment gravidity, je stanovenie parametrov acidózy z fetálnej 
krvi pri prenatálne diagnostikovanej chronickej hypoxií plodu, stanovenej na základe patologických 
parametrov pri Dopplerovskom vyšetrení (7,8). Definitívnu diagnózu tyreopatie u plodu pri prenatálne 
ultrasonograficky diagnostikovanej fetálnej strume možno stanoviť na základe  vyšetrenia  hladín 
tyroidálnych hormónov zo vzorky fetálnej krvi (9.10,11,12). V rámci diferenciálnej diagnostiky týchto 
intrauterínnych stavov, bola rutínne realizovaná aj karyotypizácia za účelom potvrdenia normálneho
karyotypu, ako vstupnçho kritçria možnej intrauterínnej liečby.

Ançmia plodu je závažná komplikácia ohrozujúca tehotnosť. Neinvazívne môže byť ançmia plodu
diagnostikovaná pomocou Dopplerovskçho vyšetrenia, a to na základe patologickçho prietoku v arteria 
cerebri mçdia. Tento jav vzniká sekundárne v dôsledku poklesu viskozity krvi a zvýšenia srdcovçho 
výdaja, bez ohľadu na príčinu. Diagnóza ançmie je však definitívne potvrdená na základe odberu 
fetálnej krvi a stanovením koncentrácií fetálneho hemoglobínu zo vzorky. Najčastejšou príčinou ançmie 
je izoimunizácia v Rh systçme a infekcia parvovírusom B19. Inými príčinami ançmie plodu možu byť 
anueploídie, vaskulárne tumory, artçriovenózne malformácie plodu alebo placenty,  geneticky 
podmienenç vrodenç ochorenia ako alfa talasçmia, alebo vrodenç metabolickç ochorenia (13). 
Najštandardnejšou intrauterinnou terapiou prostredníctvom kordocentçzy je  intrauterínna transfúzia, 
jediný spôsob liečby intrauterínnej ançmie. Pri intrauterínnej hemoterapii našich pacientov sme dosiahli 
percento úspešnosti v 92,3 %, v porovnaní s údajmi svetovej literatúre v 86 - 95 %(13,14,15). Vyššia miera 
komplikácií intrauterínnej transfúzie vedúca k úmrtiu vzniká v dôsledku vysokorizikovej tehotnosti 
najmä v spojitosti s hydropsom plodu, vyžadujúca urgentnú invazívnu terapiu (16,17). V našom súbore 
bolo zaznamenanç intrauterínne úmrtie u plodu s generalizovaným hydropsom pri závažnej 
izoimunizácií v Rh systçme u pacientky s habituálnymi potratmi.

Výkon intrauterínnej transfúzie môže byť komplikovaný predčasným odtokom plodovej vody s
následným predčasným pôrodom, so všetkými rizikami prematurity (15). V našom súbore sme 
zaznamenali jeden prípad predčasnçho odtoku plodovej vody, s následným predčasným pôrodom u 
gravidity s plodom s generalizovaným hydropsom. Ostatnç intrauterínne terapie, ako je napríklad 
intraumbilikálne podávanie ablačnçho mçdia ( chemoskleróza, histoacryl )  u akardiackých gemín 
ostáva raritnou, a to v prípade bezvýchodiskovej situácie plodu, ako  jedinou možnosťou záchrany pre 
zdravý plod (18,19,20).

Analýzou nášho súboru sme potvrdili pretrvávanie širokçho spektra indikácií, ktorç výkon kordocentçzy 
využívajú. Napriek vysokej závažnosti patológie intrauterínnych stavov  sme zaznamenali nízku mieru 
komplikácií.

Kordocentçza predstavuje významný diagnosticko - terapeutický výkon, bez ktorçho sa prenatálna 
diagnostika a fetálna medicína v súčasnosti nezaobíde.
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Úvod 

Lokalizácia hyperfunkčných prištítnych teliesok (PT) pomocou funkčnçho scintigrafickçho zobrazenia 
alebo recentne aj pomocou hybridnej pozitrónovej emisnej tomografie/počítačovej tomografie 
(PET/CT) s fluórcholínom (18F) (FCH) je nápomocná pri orientácii (najmä mini-invazívneho) 
chirurgickçho výkonu u pacientov s primárnou hyperparatyreózou (pHPT). Význam konvenčnej 
scintigrafie je v tejto indikácii dokumentovaný a k dispozícii sú povzbudivç výsledky pre PET/CT 
s FCH.  FCH je analóg cholínu značený fluórom-18, ktorçho diagnostickým cieľom je zvýšený 
intracelulárny inlux cholínu. V súčasnosti je registrovaný pre lokalizáciu lçzií karcinómu prostaty 
a dobre diferencovançho hepatocelulárneho karcinómu. Lokalizácia hyperfunkčných PT  je možnou 
budúcou registrovanou indikáciou pre použitie FCH. 

Hyperparatyreóza a jej komplikácie sú po hypertenzii najčastejšou komplikáciou CHRI 2-5 stupňa 
podľa KDIGO [1, 2] a pri závažnej sekundárnej hyperparatyreóze (sHPT) neodpovedajúcej na 
medikamentóznu liečbu je indikovaná paratyroidektómia [2].  

Podľa metaanalýzy 24 štúdií zahŕňajúcich 471 pacientov dosahuje konvenčná scintigrafia pri lokalizácii 
hyperfunkčných PT pri sHPT obmedzenú senzitívnosť na úrovni 58% [3], čo nie je kompatibilnç 
s rutinným využitím  metódy v danej indikácii. Údaje o senzitívnosti PET/CT s FCH pri pHPT 
umožňujú predpokladať, že metóda bude úspešná aj pri sPHT. V literatúre však zatiaľ nie sú k dispozícii 
údaje o význame lokalizácie hyperfunkčných PT pri sHPT na súbore pacientov s chronickou renálnou 
insuficienciou (CHRI). 

Cieľom práce je analyzovať význam PET/CT s FCH na súbore pacientov s CHRI a negatívnym alebo 
nejednoznačným nálezom  konvenčnej scintigrafie.  

Materiál a metódy 

Retrospektívna analýza sa týkala súboru pacientov s CHRI a HPT, u ktorých bola plánovaná extirpácia  
PT. U všetkých pacientov bola za účelom predoperačnej lokalizácie realizovaná scintigrafia prištítnych 
teliesok s negatívnym alebo nejednoznačným nálezom, na ktorçho spresnenie bola doplnená PET/CT s 
FCH.

Štandardom pravdy bol histologický nález extirpovançho ložiska a (ak bola dostupná) sçrová 
koncentrácia PTH a Ca 6 mesiacov po chirurgickom výkone.
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Výsledky

Retrospektívne bol analyzovaný súbor 10 pacientov (6 mužov, 4 ženy, vek 25-65 rokov, medián 58 
rokov) s CHRI G3-3 podľa KDIGO [2], 2 dialyzovaní, 5 po transplantácii obličky, 2 liečení 
cinacalcetom.

Spomedzi histologicky/biopticky potvrdených hyperfunkčných PT scintigrafia lokalizovala 12 PT 
(hyperplázia a adenóm v 10 a 2 prípadoch) a PET/CT s FCH 24 PT  (hyperplázia a adenóm v 22 a 2 
prípadoch). Miera detekcie hyperfunkčných PT pomocou scintigrafie a PET/CT s FCH bola 100% 
a 50%.

V jednom prípade bola zaznamenaná významná ektopia PT, ktorç bolo lokalizovanç pomocou PET/CT 
s FCH, ale nie pomocou scintigrafie.  

Hmotnosť a rozmery extirpovaných hyperplastických teliesok  sa pohybovali v rozsahu 0,1-0,8g 
(medián 0,25g) a 6-25mm, hmotnosť extirpovaných adenómov bola 0,4g a 11-15mm.

Pri PET/CT s FCH sa SUVmax hyperplastických PT a adenómov pohybovala v rozsahu 2,3-6,99 
(medián 3,3) a 3,7-4,6 (medián 4,2) (malç počty pacientov neumožňujú štatistickç porovnanie).

Vo všetkých prípadoch (ak boli hodnoty dostupnç) bol zaznamenaný pokles sçrovej koncentrácie Ca aj 
PTH z 2,2-2,9 (medián 2,75) na 2-2,6 (medián 2,3) mmol/l (p=0,0039) a z 73-1905 (medián 167) na 42-
272 (medián 70) gl/ml.  

Výsledky sú uvedenç v tabuľke 1. 

Diskusia

V ostatnom období pribúdajú údaje o vysokej senzitívnosti PET/CT s FCH pri lokalizácii 
hyperfunkčných PT, najmä pri pHPT [4-6]

V práci boli analyzovanç výsledky 10 pacientov s CHRI indikovaných na paratyroidektómiu, u ktorých  
predoperačná scintigrafická lokalizácia priniesla nejednoznačný alebo negatívny nález a doplnená bola 
PET/CT s FCH. Miera detekcie scintigrafie bola 50% a PET/CT s FCH 100% a PET/CT s FCH 
poskytla pridanú diagnostickú informáciu k scintigrafii v 8/10 prípadov.

Sekundárna hyperparatyeróza je u pacientov s CHRI 2-5 stupňa podľa KDIGO jednou z najčastejších 
komplikácií a v prípade, že medikamentózna liečba neprináša dostatočný efekt, indikovaná je 
paratyroidektómia za účelom úpravy klinických a laboratórnych symptómov [7]. U týchto pacientov  
paratyroidektómia efektívne znižuje sçrovú koncentráciu PTH, kalcia, fosfátov, kalcium-fosfátovçho 
súčinu a FGF-23, upravuje kostnú masu, ançmiu, hypertenziu, hypertrofiu myokardu, kvalitu života 
a redukuje mortalitu [8, 9], ale nejaví sa byť optimálnou metódou na dosiahnutie odporúčaných 
sçrových koncentrácií PTH, kalcia a fosfátov [10]. V našom súbore pacientov bol vo všetkých 
prípadoch (ak boli hodnoty dostupnç) zaznamenaný pokles sçrovej koncentrácie Ca aj PTH. 
Paratyroidektómia môže byť tiež potrebná aj u pacientov s tHPT ak po transplantácii obličky nedôjde 
k uspokojivej klinickej a laboratórnej úprave stavu [11]. V našom súbore boli zaradení traja pacienti s 
možnou tHPT, v jednom prípade bol extirpovaný adenóm PT – lokalizovaný pomocou scintigrafie aj 
PET/CT s FCH (a ponechanç bolo jedno makroskopicky hyperplastickç PT lokalizovanç pomocou 
PET/CT s FCH, ale nie pomocou scintigrafie) a u dvoch pacientov bolo extirpovaných 5 
hyperplastických PT (všetky lokalizovanç pomocou PET/CT s FCH, ale len 3 pomocou scintigrafie).
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Podobne ako pri pHPT, predoperačná lokalizácia hyperfunkčných PT pomocou funkčnçho zobrazenia 
poskytuje užitočnú informáciu pre orientovanie chirurgickçho výkonu a umožňuje tiež identifikovať 
najaktívnejšie PT. 

V našom súbore bolo v jednom prípade pomocou PET/CT s FCH, ale nie pomocou scintigrafie 
lokalizovanç retrofaryngeálne uloženç hyperfunkčnç PT, čo umožnilo správnu orientáciu chirurgickçho 
výkonu.  

Tabuľka 1 Štádium CHRI, sçrová koncentrácia PTH a Ca pred a po operácii, nález scintigrafie a PET/CT s FCH a 
histologický nález u jednotlivých pacientov.

PT: prištítne teliesko, HPT: hyperparatyreóza, sHPT: sekundárna hyperparatyreóza, tHPT: terciárna hyperparatyreóza, 
RP3, LP3: pravç a ľavç dolnç prištítne teliesko, RP4, LP4: pravç a ľavç hornç prištítne teliesko, PTH: parathormón, 
ŠŽ: štítna žľaza
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Obmedzením predloženej analýzy je jej retrospektívny charakter, a výber pacientov obmedzený 
negatívnym alebo nejednoznačných výsledkom scintigrafie. Poskytuje však základ pre budúce 
prospektívne porovnanie umožňujúce definovať význam PET/CT s FCH u pacientov s CHRI.   

Záver

PET/CT s FCH sa javí byť užitočným nástrojom na lokalizáciu hyperfunkčných  PT u pacientov s CHRI 
poskytujúcim užitočnú diagnostickú informáciu u významnej proporcie pacientov, u ktorých bol 
scintigrafický nález nejednoznačný alebo negatívny. 

Referencie

1. Stevens P E, Levin A. Evaluation and management of chronic kidney disease: 
synopsis of the kidney disease: improving global outcomes 2012 clinical practice 
guideline. Ann Intern Med 2013;11(158):825-30.

2. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, 
Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease-Mineral and Bone Disorder 
(CKD-MBD). Kidney Int Suppl (2011) 2017;1(7):1-59.

3. Caldarella C, Treglia G, Pontecorvi A, Giordano A. Diagnostic performance of 
planar scintigraphy using (9)(9)mTc-MIBI in patients with secondary 
hyperparathyroidism: a meta-analysis. Ann Nucl Med 2012;10(26):794-803.

4. Michaud L, Balogova S, Burgess A, Ohnona J, Huchet V, Kerrou K, et al. A Pilot 
Comparison of 18F-fluorocholine PET/CT, Ultrasonography and 123I/99mTc-
sestaMIBI Dual-Phase Dual-Isotope Scintigraphy in the Preoperative Localization 
of Hyperfunctioning Parathyroid Glands in Primary or Secondary 
Hyperparathyroidism: Influence of Thyroid Anomalies. Medicine (Baltimore) 
2015;41(94):e1701.

5. Michaud L, Burgess A, Huchet V, Lefevre M, Tassart M, Ohnona J, et al. Is 18F-
fluorocholine-positron emission tomography/computerized tomography a new 
imaging tool for detecting hyperfunctioning parathyroid glands in primary or 
secondary hyperparathyroidism? J Clin Endocrinol Metab 2014;12(99):4531-6.

6. Treglia G, Piccardo A, Imperiale A, Strobel K, Kaufmann P A, Prior J O, et al. 
Diagnostic performance of choline PET for detection of hyperfunctioning 
parathyroid glands in hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis. 
Eur J Nucl Med Mol Imaging 2019;3(46):751-65.

7. Madorin C, Owen R P, Fraser W D, Pellitteri P K, Radbill B, Rinaldo A, et al. The 
surgical management of renal hyperparathyroidism. Eur Arch Otorhinolaryngol 
2012;6(269):1565-76.

8. Jofre R, Lopez Gomez J M, Menarguez J, Polo J R, Guinsburg M, Villaverde T, et 
al. Parathyroidectomy: whom and when? Kidney Int Suppl 2003;85(S97-100.

9. Tominaga Y, Matsuoka S, Uno N. Surgical and medical treatment of secondary 
hyperparathyroidism in patients on continuous dialysis. World J Surg 
2009;11(33):2335-42.

10. Mazzaferro S, Pasquali M, Farcomeni A, Vestri A R, Filippini A, Romani A M, et 
al. Parathyroidectomy as a therapeutic tool for targeting the recommended NKF-
K/DOQI ranges for serum calcium, phosphate and parathyroid hormone in dialysis 
patients. Nephrol Dial Transplant 2008;7(23):2319-23.



198 | 

11. Triponez F, Clark O H, Vanrenthergem Y, Evenepoel P. Surgical treatment of 
persistent hyperparathyroidism after renal transplantation. Ann Surg 
2008;1(248):18-30.



| 199

35. Chronický stres znižuje vplyv bakteriálneho zápalu na expresiu markerov 
Alzheimerovej choroby v mozgovej kôre myší

Mgr. Alexandra Padová1,2

(normálna a patologická fyziológia)

Spoluautori: Ing. Peter Vargovič, PhD.2, Mgr. Ivana Rokytová2

Školiteľ: prof. MUDr. Boris Mravec, PhD.1
1 Fyziologický ústav, LF UK, Bratislava
2 Ústav experimentálnej endokrinológie, BMC, SAV, Bratislava

Úvod

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegeneratívne ochorenie so zvyšujúcou sa prevalenciou.
Histopatologicky sa vyznačuje amyloidovými plakmi a neurofibrilárnymi klbkami. Amyloidovç plaky 
sú tvorenç agregovanými formami proteínu amyloidu β, ktorý vzniká štiepením amyloidovçho 
prekurzorovçho proteínu (APP) pomocou β-sekretázy (funkčnú podjednotku tejto sekretázy predstavuje 
BACE1). Neurofibrilárne klbká sú zas tvorenç hyperfosforylovanou formou s mikrotubulmi-
asociovançho proteínu tau (MAPT), ktorçho fyziologickou funkciou je stabilizovať mikrotubuly 
zloženç prevažne z tubulínu β (TUBβ), čo výrazne ovplyvňuje (de)fosforyláciu MAPT [1, 2]. 

AD pacienti často trpia zápalovými ochoreniami, ktorç sú diagnostikovanç neskoro [3]. Bolo 
preukázanç, že infekcie môžu viesť k pretrvávajúcej kognitívnej dysfunkcii [4]. Neplatí to však pre 
všetkých pacientov. Preto je možnç, že tu pôsobí iný modulačný environmentálny faktor, napr. stres. 
V našej štúdii sme sa preto zaoberali vplyvom akútneho zápalu na expresiu gçnov zapojených vo vzniku 
a patogençze AD. Druhým cieľom bolo objasniť, či dlhodobý stres dokáže modulovať účinky zápalovej 
odpovede na tieto gçny.

Materiál a metódy

V experimente sme použili samcov laboratórnych myší kmeňa C57BL/6J. Zvieratá boli rozdelenç do 
troch skupín: a) absolútna kontrola (C, n = 7), b) lipopolysacharid (LPS, n = 6), c) nepredikovateľný 
chronický stres a podanie lipopolysacharidu (UCS + LPS, n = 7). Časť zvierat bola exponovaná 
nepredikovateľnçmu chronickçmu stresu a v deň dekapitácie sa dvom skupinám zvierat aplikovala 
jednorazová vysoká dávka lipopolysacharidu (250µg/kg hmotnosti tela). Metóda expozície 
nepredikovateľnçmu stresu zahŕňa stresory, ktorç sa nepravidelne striedajú v rôznych fázach dňa, tak 
aby sa predišlo adaptácii zvieraťa. V našom experimente sme použili nasledujúce stresory: imobilizácia 
(2h), restraint (2h), konštantnç svetlo (24h), klietka bez podstielky (24h), klietka naklonená pod 45° 
uhlom (24h), nútenç plávanie vo vode izbovej teploty (5min), hluk (70-75dB 1h). Zvieratá boli 
stresorom vystavenç jedenkrát denne po dobu 4 týždňov, stresory sa striedali v náhodnom poradí. 
Mozgy zvierat boli extirpovanç, zmrazenç a rozdelenç na 4 časti: mozgová kôra (Cx), hipokampus 
(Hip), stredný mozog (Mid), predĺžená miecha (Med). V jednotlivých častiach sme sledovali expresiu 
vybraných gçnov (Tab. 1). Na izoláciu mRNA bol použitý TriReagent RT (MRC, USA) a prepis mRNA 
do stabilnej štruktúry cDNA prebiehal podľa inštrukcií výrobcu kitu Illustra Ready-To-Go TM RT-PCR 
Beads (GE Healthcare, UK). Na RealTime PCR sme použili SensiFast Sybr Hi-Rox Mix (Bioline, UK) 
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a prebehla v cyklçri 7900 HT Fast Block (Applied Biosystems, USA). Výsledky boli spracovanç 
komparatívnou Ct metódou a následne boli vyhodnotenç oproti absolútnej kontrole 1-cestnou ANOVA 
a Bonferoniho post hoc testom (GraphPad Prism 6).

Gén Fyziologická funkcia Predpokladaná úloha pri 
AD

APP, BACE1 Extracelulárne – bunková adhçzia, 
odpoveď na imunitnç stimuly

Tvorba amyloidových plakov

MAPT, TUBβ1 Tvorba a stabilizácia 
mikrotubulov v neurónoch

Tvorba hyperfosforylovançho 
tau proteínu 

IL-1β, IL-6, TNFα Cytokíny dôležitç v bunkovej 
signalizácii pri imunitnej 
odpovedi

Zápal 

GFAP Zápalová reakcia astrocytov Potenciácia neurozápalu

CCR2, MCP1, LY6C Zápalová reakcia 
mononukleárnych buniek –
perivaskulárnych 
a perimeningeálne makrofágy

Udržiavanie zápalu

Tab.1. Prehľad gçnov stanovovaných v mozgoch myší.

Obr.1: Expresia gçnov asociovaných so vznikom a patogençzou AD. Cx – mozgová kôra, Hip –
hipokampus, Mid – stredný mozog, Med – predĺženç miecha. Výsledky predstavujú priemer a SEM.
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Výsledky

Expresia génov asociovaných so vznikom AD
Podanie LPS (250ug/kg hmotnosti tela) spôsobil signifikantnç zvýšenie APP (p < 0,05), BACE 
(p < 0,01), MAPT (p < 0,05) a TUBβ1 (p < 0,001) v porovnaní s absolútnou kontrolou len v mozgovej 
kôre myší. Nepredikovateľný chronický stres pred vyvolaním zápalovej odpovede obmedzil 
lipopolysacharidom vyvolanç zmeny v hladinách mRNA pre APP, BACE1 a MAPT a znížil expresiu 
TUBβ1 (p < 0,05). 

Zápalové zmeny v mozgovej kôre:

Zaznamenali sme zvýšenie zápalových mediátorov po podaní LPS: IL-6 (p < 0,001), IL-1β (p < 0,000 
1), TNFα (p < 0,000 1), GFAP (p < 0,01), CCR2 (p < 0,01) a LY6C (p < 0,000 1). Chronický stres 
a následnç vyvolanie imunitnej odpovede v mozgovej kôre týchto zvierat spôsobili zvýšenie IL-6 
(p < 0,01), IL-1β (p < 0,001) a LY6C (p < 0,000 1) v porovnaní s absolútnou kontrolou, ale 
nepozorovali sme žiadne zmeny v gçnovej expresii TNFα, CCR2, GFAP.

Tab.2: Expresia zápalových mediátorov v mozgovej kôre myší. Všetky uvedenç zmeny znamenajú 
zvýšenie oproti absolútnej kontrole.

Diskusia

Bakteriálny zápal spôsobuje zvýšenie expresie gçnov, ktorç ovplyvňujú patológiu AD a to 
v najzraniteľnejšej oblasti – mozgovej kôre [5, 6]. Mozgová kôra sa od ostatných skúmaných oblastí 
(hipokampus, stredný mozog, predĺžená miecha) odlišuje hlavne tým, že je bohato prekrvená, je 
„chránená“ hematoencefalickou bariçrou a má niekoľko asociačných oblastí, ktorých narušenie sa môže 
prejaviť ako narušenie kognitívnych schopností [7].

Zápalovç zmeny v mozgovej kôre sú prítomnç v oboch experimentálnych skupinách vo forme 
zvýšených hladín mRNA pre prozápalovç interleukíny. Naše výsledky neukázali zmeny v aktivite 
mikroglie (dáta nepublikovanç), na druhej strane sme potvrdili aktivitu iných mononukleárnych buniek 
a astrocytov.
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Zistili sme, že chronický stres znižuje účinky bakteriálneho zápalu na 4 gçny asociovanç so vznikom a 
patogençzou AD. Pravdepodobne je tento účinok sprostredkovaný glukokortikoidmi, ktorç sú 
uvoľňovanç počas chronickej stresovej odpovede, ktorá sa okrem toho vyznačuje imunosupresívnymi 
účinkami, čo sa prejavilo na znížení expresie TNFα, CCR2 a GFAP v porovnaní so zvieratami 
s indukovanou imunitnou odpoveďou. Naša štúdia poukazuje na význam chronickçho stresu, resp. 
endogçnnych glukokortikoidov v etiopatogençze AD. Na perifçrii pôsobia inhibične takmer na všetky 
typy imunitných buniek a tým znižujú zápal [8], ale nedokážu znížiť aktivitu mononukleárnych buniek 
v tesnej blízkosti hematoencefalickej bariçry mozgovej kôry. K týmto bunkám sa zaradzujú monocyty, 
perifçrne, perivaskulárne a meningeálne makrofágy, ktorç sú neustále prítomnç v hematoencefalickej 
bariçre.

Hematoencefalická bariçra pritom nezabezpečuje iba ochranu mozgu, ale je to aj dôležitá komunikačná 
spojnica medzi perifçrnymi zložkami imunitnçho systçmu a centrálnym nervovým systçmom. Je známe, 
že kognitívny stav pacientov s AD sa zhoršuje po silných infekciách a preto je u nich nevyhnutnç tlmiť 
zápalovç ochorenia. Najnovšie poznatky tiež ukazujú, že počas chronickçho stresu sa môžu z čreva 
uvoľňovať baktçrie alebo časti bakteriálnych membrán [9], ktorç obsahujú LPS a tak môžu spôsobiť 
„priming“ imunitnçho systçmu ako na perifçrii, tak aj v CNS. Na druhej strane, glukokortikoidy 
uvoľnenç počas stresovej reakcie tieto zápalovç procesy môžu potláčať. Stres teda predstavuje faktor, 
ktorý na jednej strane môže potencovať zápalovç procesy spolupodieľajúce sa na patogençze AD, na 
druhej strane ich môže ale potláčať. Tak napríklad, aj napriek tomu, že glukokortikoidy tlmia produkciu 
zápalových mediátorov, makrofágy ostávajú aktívne a môžu narušiť integritu hematoencefalickej 
bariçry v asociačných oblastiach mozgovej kôry, čo by sa mohlo prejaviť ako zhoršenie kognitívneho 
stavu pacienta. Zdá sa teda, že negatívne pôsobenie stresu prevažuje a môže tak predstavovať jeden z 
faktorov patogençzy AD. 

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

Meningeómy tvoria 20 % mozgových nádorov, vo väčšine sú benígne a vykazujú pomalý rast. Ich 
konzistencia, verifikovaná intraoperačne, býva variabilná – od  mäkkých tumorov, ktorç sa dajú odsávať 
konvenčnou mikrochirurgickou  odsávačkou, až po extrçmne tvrdç nádory, ktorç sa dajú odstrániť len 
strihaním ostrými nožnicami, pričom je potrebnç vyvinúť pomerne značnú silu. Konzistencia 
meningeómov môže ovplyvňovať dĺžku ich resekcie a tým ovplyvňovať dĺžku samotnej operácie (1, 
3, 6, 7). Konzistencia meningeómov môže zároveň ovplyvňovať ich resekabilitu - tvrdç nádory, ktorç 
infiltrujú kriticky dôležitç mozgovç resp. cievne štruktúry sa častokrát nedajú odstrániť úplne, časť 
nádoru musí byť v takýchto prípadoch nezriedka ponechaná. Spoľahlivá predikcia konzistencie 
meningeómov by mohla významne ovplyvniť plánovanie operačnej taktiky (napr. odhadnutie dĺžky 
operácie, odhadnutie radikality, rizikovosti resekcie atď.), v niektorých prípadoch by dokonca mohla 
viesť k nechirurgickým liečebným postupom (napr. použitia gamanoža u starších pacientov 
s predpokladom rizikovej resekcie). 

Donedávna boli možnosti  predikcie konzistencie meningeómov na základe predoperačných 
zobrazovacích vyšetrení nejednoznačnç a výsledky jednotlivých vedeckých prác sa líšili. V súčasnej 
svetovej literatúre sa objavujú novç publikácie informujúce o pomerne spoľahlivej korelácii niektorých 
sekvencií predoperačnçho zobrazenia meningeómov na magnetickej rezonancii (MR)  s ich 
konzistenciou verifikovanou počas operácie. Cieľom našej štúdie je prezentácia prvotných výsledkov –
korelácie pomeru intenzity grafickçho znázornenia meningeómov na predoperačných T2-vážených 
MR sekvenciách s ich konzistenciou verifikovanou počas operácie.

Materiál a metódy 

U pacientov s meningeómami mozgu bola vypočítavaná  stredná  intenzita zobrazenia nádoru vo 
vybraných miestach nádoru (region of interest, ROI) – podľa metodiky prezentovanej Kyle A. Smithom 
(1, 6). Zároveň u týchto pacientov bola zmeraná  intenzita  T2 zobrazenia definovanej oblasti  
strednçho mozočkovçho pedunkula. Na základe meraní bol vypočítaný pomer strednej intenzity ROI 
tumoru k  strednej intenzite ROI cerebellárneho pedunkula – tzv. pomer TCTI (Tumor Cerebellar T2 
Images ratio).  U nádorov s  homogçnnym zobrazením na  T2 sekvenciách boli označenç jednotlivç 
ROI a  vypočítaný pomer TCTI. U nádorov s nehomogçnnym zobrazením na T2 sekvenciách bol pomer 
TCTI vypočítaný v  ROI s najväčšou a najmenšou intenzitou signálu v T2 snímkach. U jednçho  pacienta 
bol pomer TCTI vypočítaný aj pre zvláštny kompartment tumoru, jasne odlišný od  hlavnej tumoróznej 
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masy.   ROI označenç na MRI snímkoch  boli lokalizovanç  počas operácii za pomoci intraoperačnej 
navigácie. 

Intraoperačne bola konzistencia meningeómov hodnotená na základe možnçho spôsobu resekcie 
(odsávanie, resekcia za pomoci  ultrazvukovçho aspirátora (Cavitron Ultrasound Surgical Aspirator –
CUSA), strihanie). Pri použití CUSA bol zaznamenaný minimálny výkon potrebný na odstraňovanie 
tkaniva nádorov. 

Konzistencia tumoru bola pooperačne korelovaná s TCTI.

Výsledky

Súbor tvorí 6 pacientov (1 muž  a  5 žien vo veku  od 47 do 77 rokov).  Stredný objem tumoru je 15,01 
cm3 (od 4,5-21,8 cm3).  U 3 pacientov (č. 1, 4, 5) bol nádor  v T2 sekvenciách  homogçnny, u ďalších  
3 pacientov (č. 2, 3, 6) boli  meningeómy nehomogçnne. U jednçho pacienta mal tumor dva 
kompartmenty: homogçnny a nehomogçnny (pacient č. 6). Pacientom s nehomogçnnymi 
meningeómami bol v T2 sekvenciách pomer TCTI  vypočítaný v ROI  s najväčšou intenzitou a  v ROI 
s  najmenšou intenzitou. U pacienta s dvoma kompartmentmi (pacient č. 6)  bol  vymeraný pomer TCTI 
pre oba kompartmenty.   

Tab.1: Hodnoty pomeru  TCTI  a im zodpovedajúci výkon CUSA.

Pacient Číslo vzorky 
tumoru

Pomer TCTI Výkon 
CUSA

1 1 1,45 40

2
2 0,9 50

3 1,57 35

3
4 0,9 40

5 1,74 5

4 6 1,41 70

5 7 1,74 10

6

8 0,76 90

9 1,13 60

10 1,39 10

Časti  meningeómov s  pomerom TCTI menej ako 0,9  (vzorka č.2 a 4) boli  veľmi  tvrdç. Časť 
meningeómu s  pomerom  TCTI   0,76  (vzorka č. 8) bola  kalcifikovaná a  resekovaná  za pomoci 
nožníc.  Časti meningeómov,  ktorç mali  pomer TCTI  nad 1,74 (vzorky č. 5 a 7)  sa ukázali ako veľmi 
mäkkç, peroperačne ich bolo možne odsávať za pomoci konvenčnçho aspirátora,  bez použitia CUSA.  
Časti nádorov s pomerom TCTI  od 0,9 až do 1,74   boli  odstránenç za pomoci CUSA (vzorky č. 1, 2, 
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3, 4, 6, 8, 9, 10).  Koreláciu  pomeru TCTI  s výkonom CUSA počas operácie  znázorňuje tabuľka a 
graf č. 1. 

Obr.1:  Korelácia výkonu CUSA a pomeru TCTI.

Diskusia

Konzistencia meningeómov ovplyvňuje dĺžku ako aj zložitosť ich resekcie (1, 3, 6, 7). Nádory, ktorç sú 
mäkkç sa vo väčšine prípadov odstraňujú ľahšie než  tvrdç nádory (6, 9). Resekcia tvrdých 
meningeómov je komplikovanejšia, najmä v prípadoch, keď  sa jedná o anatomický zložitç regióny 
alebo v prípade  obrastania rizikových štruktúr  nádorom (napríklad mozgových artçrií, očných nervov 
a inç) (6). 

V literatúre nachádzame viacerç práce, ktorç demonštrujú, že   konzistencia meningeómov sa dá určovať 
podľa MR vyšetrenia (1,2,3,5,6,7,8,9).  Zároveň sú autori, ktorí nezistili koreláciu konzistencie 
meningeómov s MR  obrazmi (4, 11).    

Maiuri  a kol. uvádzajú, že meningeómy hyperintenznejšie oproti kortexu v T2  sekvenciach sú obyčajne 
mäkkç, viac vaskularizovanejšie, a meningeómy, ktorç  sú  hypointenznç alebo hypo-izointenznç majú 
tvrdšiu konzistenciu a obsahujú viac kolagçnu v stróme (2).    Kyle A. Smith a kol.  uvádzajú, že T2 
sekvencia je najlepšia MR sekvencia pre  posúdenie konzistencie meningeómov,  zatiaľ čo T1 
sekvenicia  nemá koreláciu s konzistenciou meningeómov (1).  Rovnaký názor prezentovali  aj 
Yamaguchi a kol. ako aj Amy Yao a kol (7, 9).  Yamaguchi  a spoluautori zístili, že  tvdrç tumory  tvoria 
94,1 %  tumorov, ktorç sa zobrazujú v T2 sekvenciach hypo- alebo izointenznými (8).  

Rôzni autori  uvádzajú viacerç spôsoby posudzovania konzistencie meningeómov podľa 
porovnania intenzity ROI tumoru s intenzitou ROI kortexu a s intenzitou ROI strednçho cerebelárneho 
pedunkulu (1, 6, 9).  Amy Yao  porovnával intenzitu ROI tumoru s intenzitou ROI mozgovej kôry v T2 
MRI  sekvenciách a koreloval  vypočítaný pomer s konzistenciou tumoru (9).  Kyle A. Smith navrhuje  
počítať    pre posúdenie konzistencie meningeómov pomer TCTI a uvádza, že výpočet pomeru TCTI je 
presnejšia metóda než vypočítanie pomeru  intenzity ROI tumoru k ROI kortexu (1,6).  
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V našej štúdii sme vypočítavali pomer TCTI podľa Kyle A. Smitha. Na  základe predbežných výsledkov  
sa    javí korelácia medzi pomerom TCTI a konzistenciou tumoru ako pravdepodobná. Tumory, ktorç 
majú pomer TCTI viac než  1,74 boli v našom súbore mäkkç, tumory s pomerom TCTI 0,94 -1,74 boli 
tvrdç, zatiaľ čo meningeómy s pomerom TCTI menej ako 0,94 boli extrçmne tvrdými. Pre 
objektívnejšie  posúdenie  výsledkov  je však nutný podstatne väčší súbor pacientov.  
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Úvod

Rast nádorov je spojený s dlhodobou zápalovou reakciou, sprevádzanou zvýšením hladín 
prozápalových cytokínov, najmä interleukínu 1β (IL-1β), interleukínu 6 (IL-6) a tumor nekrotizujúceho 
faktora α (TNF-α) v krvi a perifçrnych tkanivách (1-4).

Súčasnç štúdie naznačujú, že podobný zápal, aký sa pri nádoroch vyskytuje na perifçrii, môže byť 
prítomný aj v centrálnom nervovom systçme (CNS, 5). Všeobecne sa  akceptuje predpoklad, že zvýšenç 
hladiny cirkulujúcich prozápalových cytokínov na perifçrii indukujú zápal v CNS (5-7). Väčšina 
doterajších štúdií sa však zaoberala predovšetkým indukciou neurozápalu po experimentálnom podaní 
lipopolysacharidu (7). Účinky nádorovçho rastu na perifçrii na expresiu zápalových faktorov v CNS sú 
tak v súčasnosti popísanç len minimálne (5).

Na základe predchádzajúcich štúdií sme predpokladali, že rast nádorovçho tkaniva na perifçrii ovplyvní 
expresiu zápalových faktorov v CNS.

Na overenie našich hypotçz sme využili sledovanie vplyvu podania fibrosarkómových BP6-TU2 buniek 
na expresiu vybraných zápalových faktorov v cirkumventrikulárnych orgánoch mozgu a v hypotalame. 
Cirkumventrikulárne orgány nemajú hematoencefalickú bariçru tak sú dôležitým kanálom 
sprostredkovávajúcim výmenu informácií medzi krvou a CNS (8). Hypotalamus je v rámci CNS 
kľúčovou štruktúrou regulujúcou anabolicko-katabolickç procesy. V súčasnosti sa predpokladá, že 
zápalovç zmeny na úrovni hypotalamu môžu byť kľúčovými pre rozvoj niektorých negatívnych 
dôsledkov nádorovej choroby, ako je napríklad úbytok telesnej hmotnosti (9). Expresiu zápalových 
faktorov sme preto stanovovali v nasledujúcich oblastiach:

hypotalamus: nucleus arcuatus - ARC, nucleus dorsomedilis – DMH, nucleus paraventricularis 
hypothalami - PVN, nucleus supraopticus – NSO, nucleus ventromedialis- VMH, laterálny 
hypothalamus - LH

cirkumventrikulárne orgány: area postrema – AP, organum vasculosum lamina terminalis – OVLT, 
organum subfornicale – SFO 
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Materiál a metódy

Experimentálne zvieratá. 13 samcov potkanov kmeňa Wistar (hmotnosť 200 – 250 g pri dovoze; Charles 
River, Nemecko) bolo chovaných v klietkach samostatne za štandardných podmienok s ad libitum
prístupom k vode a potrave.

Experimentálne skupiny. Na začiatku pokusu boli zvieratá rozdelenç do 2 skupín:

kontrolná skupina (vehikulum): zdravç kontrolnç zvieratá, ktorým bolo na začiatku experimentu 
intrperitoneálne (i.p.) podanç bunkovç mçdium bez nádorových buniek (n = 6).

skupina zvierat s nádormi (BP6-TU2): zvieratá, ktorým bolo na začiatku experimentu i.p. podanç 
bunkovç mçdium s fibrosarkómovými BP6-TU2 bunkami (n = 7).

Experimentálny dizajn. Zvieratám z vehikulovej skupiny bolo prvý deň experimentu podanç vehikulum 
(RPMI-1640 bunkovç mçdium), skupine zvierat s nádormi bolo podanç mçdium s BP6-TU2 
fibrosarkómovými bunkami (0,5 x 106 BP6-TU2 fibrosarkómových buniek v 2 ml RPMI-1640 mçdia). 
Na 28. deň po aplikácii vehikula alebo nádorových buniek boli zvieratá dekapitovanç a tkanivá 
odobranç na ďalšiu analýzu.

Mikrodisekcia mozgových oblastí. Odobratç mozgy boli uskladnenç pri -70°C a následne krájanç na 
300 μm hrubç koronárne rezy využitím kryostatu (Richter Jung, Budapešť, Maďarsko) pri −12°C. Rezy 
boli následne umiestnenç na mikroskopickç sklíčka a fixovanç krátkym zahriatím. Vybranç mozgovç 
oblasti (ARC, DMH, PVN, NSO, VMH, LH, AP, OVLT a SFO) boli z rezov izolovanç prostredníctvom 
mikrodisekčnej techniky (10). Separovanç mozgovç oblasti boli uskladnenç pri -70°C pre ďalšiu 
analýzu.

Izolácia RNA a real-time PCR. RNA bola izolovaná s využitím TRI Reagent RT (Molecular Research 
Center, Inc., Cincinnati, OH, USA), podľa inštrukcií výrobcu. Koncentrácia RNA bola zmeraná 
využitím prístroja NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, USA). RNA bola 
prepísaná do cDNA s využitím RevertAid H minus First Strand cDNA Synthesis kit (Thermo Fisher 
Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), podľa inštrukcií výrobcu, využívajúc oligo dT primer. Celkový 
objem real-time PCR reakcie bol 25μL na vzorku a obsahoval 10 ng templátovej cDNA (2 μL), 12,5μL 
FastStartUniversal SYBR GreenMasterRox (Roche Diagnostics, Basel, Švajčiarsko), 1 μL of 
špecifickçho páru primerov a 9,5 μL vody. Stanovili sme expresiu gçnov Aif1 (alograftový zápalový 
faktor 1) Gfap (gliový fibrilárny acidický proteín), IL-1β, IL-6a TNF-α. Prehľad primerov použitých 
pre jednotlivç gçny je v tabuľke 1. Vzorky boli analyzovanç na ABI7900HT FastRealTime PCR 
instrument (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA), využívajúc nasledovný teplotný templát: (1.) 
2 minúty pri 50°C, (2.) 10 minút pri 95°C, (3.) 40 cyklov 15-tich sekúnd pri 95°C a 1 minúty pri 60°C. 
Dáta boli normalizovanç podľa expresie glyceraldehyd 3-fosfátdehydrogenázy (GAPDH) a 
determinovanç ΔΔCt metódou.

Štatistická analýza. Dáta boli analyzovanç prostredníctvom t-testu pri parametrickom a Mann-Whitney 
Rank Sum testu pri neparametrickom rozdelení dát (Sigmaplot, 11.0, Systat Software Inc., Chicago, IL, 
USA). Výsledky boli považovanç za signifikantnç pri p ≤ 0,05. Analyzovanç údaje sú prezentovanç ako 
priemer ± SEM s n = 6-7 zvierat/skupina.
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Tab 1: Použitç primery a ich sekvencie Aif1 – alograftový zápalový faktor 1, GAPDH – glyceraldehyd 
3-fosfátdehydrogenáza, Gfap – gliový fibrilárny acidický proteín, IL-1β – interleukín 1β, IL-6 –
interleukín 6, TNF-α – tumor nekrotizujúci faktor α.

gçn sekvencia primerov

Aif1
For 5’‐AGAGCAAGGATTTGCAGGGA‐3’

Rev 5’‐CAAACTCCATGTACTTCGTCTTGAA‐3’

GAPDH
For 5’-TGGACCACCCAGCCCAGCAAG-3’

Rev 5’-GGCCCCTCCTGTTGTTATGGGGT-3’

Gfap
For 5’- GAAGAAAACCGCATCACCATTCC-3’

Rev 5’-GCATCTCAACCGTCTTTACAA -3’

IL-1β
For 5’-CAGCTTTCGACAGTGAGGAGA-3’

Rev 5’-TGTCGAGATGCTGCTGTGAG-3’

IL-6
For 5’‐ATACCACCCACAACAGACCAGT‐3’

Rev 5’‐GATGAGTTGGATGGTCTTGGT‐3’

TNF-α
For 5’-GATCGGTCCCAACAAGGAGG-3’

Rev 5’-GTTTGCTACGACGTGGGCTA-3’

Výsledky

Prítomnosť BP6-TU2 fibrosarkómu signifikantne znižovala samotnú telesnú hmotnosť (samotná telesná 
hmotnosť = hmotnosť BP6-TU2 zvierat mínus hmotnosť nádoru) experimentálnych zvierat (386,33 ± 
12,30 vs. 289,19 ± 12,95; t(11)=5.381; p <0.001, obr. 1).

vehikulum BP6-TU2
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Obr. 1: Samotná telesná hmotnosť experimentálnych zvierat. Hodnoty sú vyjadrenç ako priemer ± SEM. 
(*** p < 0,001, ** p < 0,01, *p < 0,05; t-test, Sigmaplot, 11.0)
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Rast nádorovçho tkaniva signifikantne zvýšil expresiu IL-1β vo všetkých sledovaných oblastiach (PVN: 
p= 0.002; DMH: p=0.006; VMH: t(9)=-5.257, p<0.001; LH: p= 0.001; NSO: p=0.003; ARC: p=0.003; 
AP: p=0.003; SFO: p=0.002; OVLT: p=0.001). Naopak, prítomnosť BP6-TU2 fibrosarkómu 
neovplyvnila expresiu IL-6 v žiadnej zo sledovaných oblastí a expresiu TNF-α ovplyvnila len v ARC 
(p=0.015). Nádory tiež znižovali expresiu Aif1 vo všetkých oblastiach okrem SFO a OVLT (PVN: 
t(10)=4.638, p<0.001; DMH: t(8)=; 8.244, p<0.001; VMH: t(19)= 2.277, p=0.046; LH: t(10)=3.708, 
p=0.004; NSO: t(10)=2.917; p=0.015; ARC: t(10)=3.087, p=0.012; AP: t(9)=5.758, p<0.001) . Podobne 
aj v prípade Gfap prítomnosť BP6-TU2 nádorov znížila expresiu tohto gçnu vo všetkých oblastiach 
okrem SFO, OVLT a NSO (PVN: p=0.010; DMH: t(11)=10.425, p<0.001; VMH: t(10)=4.583, 
p=0.001; LH: p=0.006; ARC: t(11)=5.700, p<0.001; AP: t(10)=3.127; p=0.011, tab. 2)

Tab. 2: Prehľad expresie zápalových faktorov vo vybraných oblastiach mozgu vyjadrený 
prostredníctvom p hodnôt.  Hodnoty p vychádzajú z porovnania skupín BP6-TU2 vs. vehikulum. AP –
area postema, ARC - nucleus arcuatus, DMH - nucleus dorsomedilis, PVN - nucleus paraventricularis 
hypothalami, OVLT – organum vasculosum lamina terminalis, NSO - nucleus supraopticus, VMH -
nucleus ventromedialis, LH - laterálny hypothalamus, SFO – organum subfornicale. (t-test/Mann-
Whitney Rank Sum test, Sigmaplot, 11.0)

Diskusia

Zvieratá s fibrosarkómom vykazovali nižšiu samotnú telesnú hmotnosť v porovnaní so zdravými 
kontrolami. Úbytok telesnej hmotnosti predstavuje jeden z častých symptómov ochorení s chronickým 
priebehom, vrátane rakoviny (9). Patologickç zníženie telesnej hmotnosti je pritom spôsobenç 
predovšetkým katabolizmom svalových proteínov (11). Konečnç štádiá fibrosarkómu sú u ľudí spojenç 
s anorexiou a redukciou telesnej hmotnosti (12). Úbytok telesnej hmotnosti sa potvrdil aj pri modeloch 
sarkómu u hlodavcov (13), čo koreluje aj s našimi výsledkami.

Zvieratá s BP6-TU2 fibrosarkómom vykazovali signifikantne vyššiu expresiu IL-1β vo všetkých 
študovaných oblastiach mozgu v porovnaní s kontrolnými zvieratami. Na druhej strane prítomnosť BP6-
TU2 neovplyvnila expresiu IL-6 v žiadnej zo sledovaných oblastí. Expresia TNF-α bola signifikantne 
znížená v nucleus arcuatus zvierat s fibrosarkómom, v porovnaní so zdravými kontrolami. Zvýšenú 
expresiu prozápalových cytokínov, predovšetkým IL-1β v dôsledku perifçrneho zápalu zaznamenali 
viacerç štúdie (4, 7). Len minimum prác sa však venuje expresii zápalových markerov v CNS 
v prítomnosti perifçrneho nádoru. Braun a kol. (5) skúmali expresiu IL-1β , IL-6 a TNF-α v hypotalame 
po perifçrnom podaní lipopolysachridu a po indukovaní nádorovçho rastu. Preukázali, že zatiaľ čo 
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podanie lipopolysacharidu zvyšuje v hypotalame expresiu IL-1β  ako aj TNF-α, rast nádorovçho tkaniva 
indukuje len expresiu IL-1β. Tieto údaje korelujú aj s našimi výsledkami. Autori štúdie zároveň 
identifikovali zvýšenú expresiu IL-1β v hypotalame ako kľúčový mediátor ktabolizmu svalovçho 
tkaniva prostredníctvom aktivácie hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osi. Zvýšená expresia IL-
1β tak môže vysvetľovať úbytok telesnej hmotnosti u zvierat s nádormi.

Expresia markera mikrogliálnej aktivácie Aif1 bola signifikantne znížená vo všetkých skúmaných 
oblastiach hypotalamu a v area postrema. Podobnç výsledky sme zaznamenali aj pri expresii Gfap, 
markera astrocytovej aktivácie – jeho expresia bola znížená vo väčšine hypotalamických jadier a v area 
postrema. Podobnç výsledky preukázala štúdia popisujúca účinok letálneho perifçrneho zápalu na 
aktivitu gliových buniek u myší – podanie letálnej dávky lipopolysacharidu znížilo expresiu Aif1 vo 
viacerých štruktúrach mozgu. Na druhej strane však autori zaznamenali zvýšenú expresiu Gfap (14). 
Navyše, zníženú Aif1 imunoreaktivitu zaznamenala aj štúdia na hipokampálnych tkanivách obçznych 
jedincov (Lier et al., 2019). Je preto možnç, že gliovç bunky reagujú na zápal špecificky, v závislosti 
od štádia ochorenia a vyvolávajúceho podnetu.

Naše nálezy naznačujú, že nádorový rast na perifçrii indukuje špecifický vzorec zápalových zmien 
v centrálnom nervovom systçme. Predpokladáme, že tieto zmeny môžu potencovať negatívny efekt 
nádorovçho rastu na celkový stav organizmu a tak v konečnom dôsledku viesť k zhoršeniu symptómov 
spôsobených nádorovou chorobou, akým je napríklad úbytok telesnej hmotnosti.

Práca bola vypracovaná s podporou projektu APVV-17-0090.
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38.  Jazykové deficity pri neurokognitívnych subtypoch pacientov s Parkinsonovou 
chorobou

MUDr. Alice Kušnírová1

(neurológia)

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.1
1 II. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava 

Úvod

Kognitívna deteriorácia je u pacientov s Parkinsonovou chorobou (PCH) pomerne heterogçnna 
a ovplyvňuje pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie, vizuopriestorovç funkcie a jazyk. V rámci 
kognitívnych profilov zhoršenie v mnestických alebo exekutívnych funkciách súvisí s rôznymi 
neuropatologickými mechanizmami (1). Deficit v exekutívnych a pamäťových funkciách môže súvisieť 
s frontálnou a temporálnou dysfunkciou (2). Na druhej strane exekutívna dysfunkcia môže byť 
asociovaná s poškodením v prefrontálnej oblasti súvisiaca s degeneráciou dopaminergných neurónov 
vo frontostriatálnom okruhu (3). Deficit v mnestických funkciách môže súvisieť s dopaminergným 
mezolimbickým okruhom zahrňujúc mediálne temporálne oblasti. Bolo zistenç, že problçmy 
s epizodickou pamäťou môžu postihovať rozdielne verbálne a vizuopriestorovç funkcie tak, že verbálna 
pamäť je postihnutá inými mechanizmami ako vizuopriestorová. Vo vzťahu k priebehu ochorenia 
pacienti so skorou dysfunkciou v mnestických funkciách majú tendenciu progredovať do kortikálneho 
typu demencie, nakoľko pacienti s prevahou v exekutívnej dysfunkcii zotrvávajú v štádiu MCI (mild 
cognitive impairment – ľahký kognitívny deficit), prípadne progredujú do subkortikálnej demencie (3).

Cieľom tejto štúdie bolo porovnať výkon v lingvistických testoch zameraných na zrozumiteľnosť, 
porozumenie, sçmantiku a lexikálne zručnosti u nedementných pacientov s PCH v jednotlivých 
kognitívnych subtypoch.

Materiál a metódy

Kohortu pacientov tvorilo 49 pacientov s idiopatickou PCH podľa MDS klinických diagnostických 
kritçrií z roku 2015 (4). Pacienti pochádzali z dispenzára Ambulancie pre extrapyramídovç ochorenia 
CNS II. neurologickej kliniky LFUK a UN Bratislava. Exklúznym kritçriom bola prítomnosť 
dokázaných štrukturálnych zmien v CNS (stav po prekonaní mozgovej príhody, nádorovç ochorenie 
CNS a pod.), psychiatrickç ochorenie či dokázaný dementný syndróm (na základe MoCA a ADL). 
Materinský jazyk pacientov bol slovenský.  Do štúdie boli zaradení pacienti na chronickej 
dopaminergnej medikácii, bez pokročilých foriem liečby PCH (napr. DBS, pumpovç systçmy). Taktiež 
sa v kohorte nachádzali tzv. „drug naive“ pacienti s de novo diagnostikovanou PCH.  

Pacienti, ktorý spĺňali inklúzne kritçria po vstupnom rozhovore a odbere anamnçzy absolvovali 
neurologickç vyšetrenie so špeciálnym zameraním na PCH. Následne podstúpili logopedickç 
a psychologickç vyšetrenie. Pacienti boli vyšetrovaní v ich najlepšom „ON“ stave. Podpisom 
informovançho súhlasu potvrdili súhlas s účasťou na tejto štúdii.
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Na identifikáciu kognitívnych profilov bola použitá štandardná neuropsychologická batçria Skupina 
testov, ktorç boli použitç na vytvorenie jednotlivých neurokognitívnych subtypov boli tvorenç dvoma 
typmi testov: a) testy zameranç na pamäť b) testy zameranç na exekutívne funkcie. Pamäť bola 
hodnotená ako epizodická tak aj sçmantická. Sçmantická pamäť bola hodnotená testom verbálnej 
fluencie (sçmantická fluencia). Administrácia pozostáva z menovania čo najväčšieho počtu slov 
patriacich do určite kategórie (zvieratá, ovocie a pod.) za 1 minútu. Epizodická pamäť bola hodnotená 
na úrovni verbálnej a vizuospaciálnej. Verbálna epizodická pamäť bola stanovená testom AVLT 
(Auditory Verbal Learning Test), ktorý bol zameraný na počet zreprodukovaných slov z 15 bodovçho 
zoznamu a zahŕňal aj test s oddialenou reprodukciou. Vizuospaciálna epizodická pamäť bola hodnotená 
využitím  Rey-Osterriethovej komplexnej figúry. Exekutívne funkcie boli hodnotenç použitím testu 
fonemickej verbálnej fluencie, testu cesty TMTA a TMTB a Stroopov test. 

Na posúdenie zrozumiteľnosti a porozumenia sme použili počítačovú slovenskú verziu Testu 
zrozumiteľnosti u osôb s dyzartriou – T-ZROD (Mičianová et al., 2015). Diagnostický materiál 
obsahuje dva subtesty. Prvý je zameraný na úroveň slova a zrozumiteľnosť v užšom slova zmysle 
(intelligibility). Druhý subtest tvorí úroveň viet a skúma zrozumiteľnosť v kontexte –
„porozumiteľnosť“ reči (comprehensibility). Test bol administrovaný prostredníctvom počítačovçho 
programu a vyšetrenie trvalo približne 15 – 20 minút. Na úrovni slov sme hodnotili zrozumiteľnosť 100 
slov. Úlohou vyšetrovançho bolo prečítať slovo, hodnotiteľ na svojej obrazovke označil odpoveď, ktorú 
počul, pričom mal na výber zo šiestich až ôsmich možností (tzv. multiple choice), ktorç boli podobnç 
(napr. puk, muk, buk, fuk, hus, kus, Rus, džús).  Na úrovni viet sme skúmali zrozumiteľnosť 40 viet. 
Úlohou vyšetrovanej osoby bolo prečítať vetu, hodnotiteľ ju zopakoval, vyšetrovaný potvrdil správnosť, 
resp. nesprávnosť odpovede. V prípade neporozumenia hodnotiteľ vyšetrovanú osobu vyzval, aby 
použila niektorú zo stratçgií na zvýšenie „porozumiteľnosti“ (zopakovanie, použitie sçmantickej 
nápovede, gesto, vyhláskovanie, abecednú tabuľku).  

Vo viacerých štúdiách bol skúmaný vzťah medzi kognitívnymi funkciami a komunikačnými 
schopnosťami pacientov s PCH. Narušenie komunikačnej schopnosti býva prítomnç už v skorších 
štádiách, avšak porozumenie a zrozumiteľnosť sú postihnutç až v neskorších štádiách.

Na diagnostiku porúch sçmantiky (náuka o význame slova) a lexikónu (mentálna slovná zásoba) v praxi 
využívame slovenskú verziu Testu pomenovania obrázkov (TPO) - pomenovania a vybavenia obrázkov 
podstatných mien a slovies (Šteňová, Csçfalvay, 2011), ktorý slúži na včasný záchyt porúch reči a 
pamäte. Test pozostáva z 30 objektov a 30 činností. Normy sú danç podľa veku a vzdelania (Tab.1).

Vzdelanie a vek Cut-off skóre Senzitivita Špecificita

ZŠ do 70 rokov 55 85.71 97.44

SŠ do 70 rokov 58 80.85 89.41

VŠ do 70 rokov 59 82.61 89.53

ZŠ nad 70 rokov 51 90.91 100.00

SŠ nad 70 rokov 52 96.15 92.00

VŠ nad 70 rokov 56 100.00 100.00

Tab.: 1 Hodnoty cut-off skóre a k nim prislúchajúce hodnoty senzitivity a špecificity (95% interval 
spoľahlivosti) v TPO pre jednotlivç vekovç a vzdelanostnç kategórie (prevzatç z Šteňová, Csçfalvay, 
2011)

Na spracovanie dát sme využili štatistický program IBM SPSS verzia 24. S využitím k-means cluster 
analýzy sme vytvorili 3 neurokognitívne subtypy. V každom zo subtypov sme porovnávali výkon v teste 
T-ZROD a TPO prostredníctvom analýzy rozptylu (ANOVA) a post hoc analýzou Bonferroni. 
Štatisticky signifikantný rozdiel bol daný hodnotou p≤0,05. 
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Výsledky 

Vo vyšetrovanom súbore sa nachádzalo 49 nedementných pacientov (priemerná MOCA 27 bodov) 
s priemerným vekom 62,06±8,99 rokov, s priemernou dĺžkou trvania ochorenia 5,77±4,19 rokov, 
v priemernom štádiu podľa Hoehn&Yahr 2,2±0,47 a s priemerným MDS-UPDRS III skóre 31±11,18. 
Klinicko-demografickç údaje súboru pacientov sú uvedenç v Tab. 2.

N=49 Priemer SD Min Max

Vek 62,06 8,99 41 82

Trvanie ochorenia 5,77 4,19 0 17,0

LEDD 1129,67 661,47 0 2483,5

UPDRS III 31 11,18 10 55

H&Y 2,2 0,47 1 3

Tab.2: Klinicko-demografickç údaje pacientov

Graf 1.: Neurokognitívne subtypy pacientov
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S využitím štatistickej analýzy sme identifikovali 3 neurokognitívne subtypy. Prvá skupina pozostávala 
zo 14 pacientov s horším výkonom v pamäťových aj exekutívnych funkciách (horší výkon v AVLT 
teste, Reyovej figúre, Stroopovom teste, teste cesty - TMT-A a TMT-B a vo verbálnej fluencii). 
V druhej skupine, v ktorej sa nachádzalo 14 pacientov bol horší výkon v exekutívnych funkciách 
zameraných na psychomotorickç tempo a pozornosť (horší výkon v Stroopovom teste a verbálnej 
fluencii), ostatnç exekutívne a pamäťovç funkcie boli bez deficitu. Tretia skupina identifikovala 21 
pacientov ako relatívne intaktný typ t.j. bez deficitu v pamäťových testoch či testoch zameraných na 
exekutívne funkcie. 

Klinicko-demografickç údaje jednotlivých neurokognitívnych subtypov sú uvedenç v Tab.3.

Tab.3.: Klinicko-demografickç údaje neurokognitívnych subtypov – exekutívne mnestický typ, 
exekutívny typ a intaktný typ

S využitím ANOVA analýzy sme preukázali, že výkon v teste T-ZROD so zameraním na slová a vety 
v jednotlivých kognitívnych subtypoch sa signifikantne nelíšili. Taktiež nebol preukázaný horší výkon 
v tomto teste na úrovni slov, alebo viet.

V TPO so zameraním na podstatnç mená  žiaden z kognitívnych subtypov nevykazoval signifikantne 
horšie výsledky. Skupina s deficitom v exekutívnych a pamäťových funkciách prejavila signifikantne 
horšie výsledky v TPO so zameraním na slovesá v porovnaní s relatívne intaktným typom (p=0,011) 
a taktiež aj v porovnaní so subtypom s prevažne  exekutívnym deficitom (p=0,003).
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Tab.4.: Priemernç výsledky v teste T-ZROD a TPO pri jednotlivých kognitívnych subtypoch
(PM=podstatnç mená, S=slovesá)

Tab.5.: Porovnanie neurokognitívnych subtypov v teste T-ZROD so zameraním na slová

Tab.6.: Porovnanie neurokognitívnych subtypov v teste T-ZROD so zameraním na vety

Tab.7.: Porovnanie neurokognitívnych subtypov v TPO so zameraním na podstatnç mená
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Tab.8.: Porovnanie neurokognitívnych subtypov v TPO so zameraním na slovesá

Diskusia 

Kognitívna deteriorácia je častá u nedementných pacientov s PCH. Deficity v kognitívnych funkciách 
sú heterogçnne, čo komplikuje ich rozpoznanie a liečbu. Z toho dôvodu je cieľom klasifikovať 
pacientov do viac homogçnnejších skupín na základe výsledkov v psychologických testoch (2). Naše 
výsledky preukázali, že v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, pacienti s PCH vykazujú deterioráciu v 
niektorých kognitívnych procesoch aj v počiatočných štádiách ochorenia Obzvlášť pacienti s PCH majú 
poškodenia v epizodickej pamäti a v niektorých exekutívnych funkciách  (rýchlosť spracovania podnetu 
a alterácia pozornosti) (5).

Vo viacerých štúdiách bol skúmaný vzťah medzi kognitívnymi funkciami a komunikačnými 
schopnosťami pacientov s PCH. Narušenie komunikačnej schopnosti býva prítomnç už v skorších 
štádiách, avšak porozumenie a zrozumiteľnosť sú postihnutç až v neskorších štádiách. Pacienti s PCH 
majú problçmy s gramatikou, majú tendenciu horšie chápať metafory, tiež majú horšiu schopnosť 
dedukcie. Taktiež bolo preukázanç, že majú ťažkosti pri riešení lexikálnych a kontextuálnych 
nejasností, obzvlášť majú problçm pri vyhľadávaní slovies resp. v rámci sçmantickej fluencie.  
Zrozumiteľnosť reči u pacientov s PCH môže byť znížená, pričom nezávisí od závažnosti, fenotypu 
alebo trvania ochorenia (6). 

Deteriorácia komunikačných schopností zahŕňa nielen ťažkosti s produkciou reči, ale taktiež s 
porozumením a spracovaním hovorençho slova. Zmeny vo funkčnosti kognitívno- lingvistických 
domçn (sçmantika a syntax/gramatika) a sociálne interakcie majú ďalekosiahle vplyvy na komunikáciu 
aj u nedementných pacientov. Reč môže byť narušená aj napriek tomu, že zrozumiteľnosť je 
nenarušená. 

V našej štúdii bolo preukázanç, že nedementní pacienti s PCH vykazujú výrazne horšie výsledky pri 
pomenovaní obrázkov zameraných na slovesá oproti  pomenovaniu obrázkov so zameraním na 
podstatnç mená, čo je v kongruencii s inými výskumami (7). Spracovanie slovies je zmenenç na 
lexikálnej aj sçmantickej úrovni u pacientov s PCH bez kognitívneho deficitu a postihuje pacientov aj 
vo včasných fázach ochorenia. Pri spracovaní podstatných mien a slovies sú zapojenç odlišnç 
neuroanatomickç okruhy. Dôležitú úlohu pri spracovaní slovies zohráva okruh bazálne gangliá-kortex 
(8). Spracovanie slovies závisí od distribúcie neuronálnych sietí, ku ktorým prispievajú štruktúry 
spojenç s plánovaním a exekúciou. Sçmantickç spracovanie podstatných mien je sprostredkovanç 
temporálnou oblasťou dominantnej hemisfçry. Disociácia spracovania podstatných mien a slovies 
vyplýva nielen zo selektívneho deficitu určitej sçmantickej kategórie, ale tiež z narušenia 
ovplyvňujúceho špecifickú skupinu lexikálnych reprezentácii (7). Lexikálne vyhľadávanie konkrçtnych 
písmen je spojenç s dominantnými frontálnymi okruhmi a sçmantickç spracovanie slovies je 
sprostredkovanç dominantnými frontostriatálnymi okruhmi spolu so zadnou temporálnou oblasťou 
a bielou hmotou. 

Pacienti s PCH majú narušenç porozumenie a zrozumiteľnosť pri čítaní a v rámci konverzácie. Intenzita 
a počet páuz sú štatisticky signifikantnými prediktormi zrozumiteľnosti pri čítaní viet. Kognitívny status 
je významným prediktorom funkčnej komunikácie. Čítanie jednotlivých slov pri teste zrozumiteľnosti 
so zameraním na slová sa zdá byť kognitívne relatívne nenáročnç. Avšak v podmienkach bežnej 
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každodennej komunikácie pri využívaní zložitejších viet sa zrozumiteľnosť môže signifikantne 
zhoršovať. V našom výskume pacienti v jednotlivých neurokognitívnych subtypoch nevykazovali 
horšie výsledky či už v zrozumiteľnosti so zameraním na slová alebo vety (6). 

Kognitívna heterogenita pozorovaná v tejto štúdii odráža skutočnosť, že PCH nepredstavuje samostatnú 
entitu, ale je skôr hetereogçnne neurodegenratívne ochorenie, preto je dôležitç zvoliť ideálnu 
intervenciu prispôsobenú každçmu pacientovi individuálne .  

Záver

S využitím klastrovej analýzy sme identifikovali tri rôzne neurokognitívne subtypy nedementných 
pacientov s PCH.  Pacienti  s exekutívne-mnestickým deficitom majú horší výkon v pomenovaní 
slovies, čo môže byť  spôsobenç zložitosťou podnetov (slovesá sú abstraktnejšie a kontextovo 
závislejšie na interpretovaní vykonávanej činnosti). Klasifikácia pacientov do rôznych kognitívnych 
subtypov a súvis kognitívnych funkcií s lingvistickými schopnosťami napomáha k zlepšeniu 
diagnostiky a intervencie narušenej komunikačnej schopnosti u pacientov s PCH. 
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Úvod

Parkinsonova choroba (PCh) je komplexnç neurodegeneratívne ochorenie. Vo farmakoterapii sa 
využíva dopamínergná liečba (levodopa, agonisti dopamínových receptorov, inhibítory 
monoaminooxidázy B, inhibítory katechol-O-metyltransferázy a antagonisti NMDA receptorov) na 
liečbu motorických symptómov. Cieľom dopamínergnej liečby je dosiahnúť dobrý klinický stav 
a oddialiť alebo zmierniť neskorç komplikácie liečby – dyskinçzy, motorickç a nemotorickç fluktuácie. 
Progresia PCh vedie k zmenám liečby a navyšovaniu dávok liekov. Do liečby PCh zaraďujeme aj lieky 
na nemotorickç príznaky - antidepresíva, anxiolytiká, hypnotiká, analgetiká, prokinetiká a laxatíva 
(1,2).

Terapeutický režim s dávkovaním 1-krát denne je asociovaný so signifikantne vyššou adherenciou 
k liečbe v porovnaní so zložitejšími režimami (3). Väčšina pacientov s PCh užíva 3 a viac denných 
dávok antiparkinsoník.

Cieľom výskumu bolo detegovať mieru adherencie k farmakoterapii u pacientov s PCh užívajúcich 
aspoň 3 dennç dávky dopamínergnej liečby (i) a identifikovať faktory nízkeho stupňa adherencie (ii).

Materiál a metódy

Do štúdie bolo zahrnutých 124 subjektov (72 mužov a 52 žien) s idiopatickou PCh diagnostikovanou 
podľa klinických diagnostických kritçrií pre PCh (4). Pacienti pochádzali z extrapyramídových centier 
v Bratislave, Martine a Košiciach a štúdia bola schválená etickou komisiou v súlade s Helsinskou 
deklaráciou. Zahrnutí boli pacienti bez kognitívnej poruchy (> 26/30 bodov v teste kognitívnych funkcií 
– Mini Mental State Examination), na štandardnej dopamínergnej liečbe levodopou a/ alebo agonistami 
dopamínových receptorov užívajúcich minimálne v 3 denných dávkach (na stabilnom dávkovaní 
a režime minimálne 4 týždne). Pacienti museli deklarovať schopnosť užívať liečbu samostatne. Mohli 
mať maximálne 3 liečenç komorbidity (na stabilnom dávkovaní a režime minimálne 4 týždne). 
Exklúznym kritçriom bola pokročila liečba PCh (hlboká mozgová stimulácia a pumpovç systçmy).

Všetci participujúci pacienti podpísali informovaný súhlas a boli vyšetrení validizovanými slovenskými 
verziami dotazníkov a škál:

Test kognitívnych funkcií (Mini Mental State Examination, MMSE),

8-otázková Moriskyho škálou adherencie (Morisky 8-Item Medication Adherence Scale, MMAS-8), 

8-otázkový dotazník kvality života (8-Item Parkinson”s Disease Questionnaire, PDQ-8),

Geriatrická škála depresie (Geriatric Depression Scale, GDS),
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Škála pre nemotrickç príznaky (Non-Motor Symptom Assessment Scale for Parkinson”s Disease, 
NMSS),

Zjednotenej hodnotiacej škály pre PCh – časť 3: vyšetrenie motoriky (Movement Disorders Society-
Unified Parkinson”s Disease Rating Scale – part III: Motor examination, MDS-UPDRS III) a časť 4: 
motorickç komplikácie (part IV: Motor complications, MDS-UPDRS IV),

Dotazníka pre wearing-off (Nine-Item Wearing-off Questionnaire, WOQ-9),

časová adherencia bola zisťovaná pomocou nevalidizovanej otázky: „Užívate lieky vždy v rovnakom 
čase, ako Vám bolo predpísanç?“ s dichotomickým charakterom odpovedí: áno/ nie.

Štatistická analýza bola realizovaná programom IBM SPSS Statistics 24. Demografickç a klinickç 
parametre boli analyzovanç deskriptívnou štatistikou. Dáta v súbore podľa Kolmogorov-Smirnovovho 
testu neboli normálne distribuovanç. Na testovanie rozdielov medzi skupinami bol použitý Kruskal-
Wallisov H test a pre zistenie vzťahov medzi adherenciou a sledovanými paramtrami bola použitá 
neparametrická Spearmanova korelácia. Následne z parametrov, ktorç vyšli štatisticky signifikantnç 
v Spearmanovej korelácii, bol vytvorený lineárny regresný model na identifikáciu prediktorov nízkej 
adherencie. Lineárny regresný model bol kontrolovaný vybranými kovariátmi (pohlavie, vek, dĺžka 
ochorenia, levodopová ekvivalentná denná dávka /LEDD/). Za štatisticky signifikantnç bolo 
považovanç p ≤ 0,05.

Výsledky

Zo 124 pacientov s PCh užívajúcich aspoň 3 dennç dávky antiparkinsoník, bolo 42 pacientov s vysokým 
stupňom adherencie (33,9%, MMAS-8 = 0 bodov), 37 pacientov so stredným stupňom adherencie 
(29,9%, MMAS-8 = 1-2 body) a 45 pacientov s nízkym stupňom adherencie (36,3%, MMAS-8 = >2 
body). Časová adherencia bola oveľa nižšia ako celková adherencia, iba 63 pacientov (50,8%) 
deklarovalo dodržiavanie predpísaných časov užívania medikácie (podľa otázky: „Užívate lieky vždy 
v rovnakom čase, ako Vám bolo predpísanç?“).

Demografickç a klinickç dáta sú uvedenç v tabuľke 1. Skupiny pacientov s vysokou, strednou a nízkou 
mierou adherencie sa líšili v časovej adherencii, pohlaví, veku, dĺžke ochorenia, kvalite života (PDQ-
8), úrovni depresie (GDS), frekvenciou a závažnosťou nemotorických príznakov (NMSS), motorickými 
komplikáciami (MDS-UPDRS IV) a wearing-off fenomçnom (WOQ-9) (tabuľka 1). 

V neparametrickej Spearmanovej korellácii, stupeň non-adherencie k dopamínergnej liečbe (podľa 
MMAS-8) pozitívne koreloval s mužským pohlavím, dĺžkou ochorenia, kvalitou života (PDQ-8), 
depresiou (GDS), frekvenciou a závažnosťou nemotorických príznakov (NMSS), motorickými 
komplikáciami (MDS-UPDRS IV), wearing-off fenomçnom (WOQ-9) a časovou non-adherenciou 
(tabuľka 2). Horšiu adherenciu k liečbe predikovali len mužskç pohlavie, frekvencia a závažnosť 
nemotorických príznakov (tabuľka 3).

V Spearmanovej korelácii bola zistená signifikantná korelácia medzi stupňom non-adherencie k liečbe 
(MMAS-8) a frekvenciou a závažnosťou nemotorických príznakov v domçnach NMSS škály –
spánok/únava, nálada/vedomie, problçmy s vnímaním/halucinácie, pozornosť/pamäť a močenie 
(tabuľka 4).
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Tab.1: Demografickç a klinickç parametre celçho súboru a rozdelenia súboru podľa adherencie 
a rozdiel skupín p podľa Kruskal-Wallisovho H testu.

ŠO – štandardná odchýlka, H&Y – štádium ochorenia podľa modifikovanej škály Hoehnovej a Yahra.
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rho p

Mužskç pohlavie 0,180 0,045 *

Vek 0,009 0,923

Dĺžka ochorenia 0,241 0,007 *

LEDD 0,071 0,436

H&Y 0,158 0,080

Počet liekov na PCh/ deň 0,013 0,889

Počet dávok na PCh/ deň 0,066 0,466

PDQ-8 0,234 0,009 *

WOQ-9 0,277 0,002 *

GDS 0,270 0,002 *

NMSS 0,343 <0,001 **

MDS-UPDRS III 0,151 0,094

MDS-UPDRS IV 0,234 0,009 *

Časová adherencia 0,539 <0,001 **

Tab.2: Neparametrický Spearmanov korelačný koeficient (rho) stupňa non-adhrencie k dopamínergnej 
liečbe (MMAS-8) a sledovaných parametrov.

Beta p 95% CI

Mužskç pohlavie 0,211 0,017 * 0,137 – 1,397

Vek -0,101 0,276 -0,052 – 0,015

Dĺžka ochorenia 0,161 0,088 -0,009 – 0,132

LEDD -0,082 0,343 -0,001 – 0,000

PDQ-8 0,056 0,593 -0,050 – 0,087

WOQ-9 0,135 0,194 -0,056 – 0,274

GDS 0,117 0,262 -0,027 – 0,100

NMSS 0,306 0,003 * 0,005 – 0,025

MDS-UPDRS IV -0,060 0,603 -0,105 – 0,061

Tab.3: Lineárna regresná analýza MMAS-8 a faktorov asociovaných s nižším stupňom adherencie 
k dopamínergnej liečbe. CI – interval spoľahlivosti (confidence interval).
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Domçny NMSS škály Rho p

1. Kardiovaskulárny systçm vrátane pádov 0,135 0,134

2. Spánok/ únava 0,178 0,048 *

3. Nálada/ vedomie 0,262 0,003 *

4. Problçmy s vnímaním/ halucinácie 0,195 0,030 *

5. Pozornosť/ pamäť 0,480 <0,001 **

6. Gastrointestinálny trakt 0,133 0,140

7. Močenie 0,218 0,015 *

8. Sexuálne funkcie 0,129 0,164

9. Rôzne 0,166 0,065

Tab.4: Neparametrický Spearmanov korelačný koeficient (rho) miery non-adherencie k dopamínergnej 
liečbe (MMAS-8) a domçn NMSS škály.

Detailná analýza otázok v NMSS škále identifikovala signifikantnç korelácie v otázkach 3, 4, 10-14, 
16-18 a 24, ktorç boli následne analyzovanç lineárnou regresnou analýzou. Tá identifikovala ako 
prediktory nízkeho stupňa adherencie k dopamínergnej liečbe nadmernú dennú spavosť, anhedóniu 
a poruchypamäti (tabuľka 5). 

Tab.5: Lineárna regresná analýza relevantných otázok NMSS s MMAS-8.
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Diskusia

V našej kohorte viac ako tretina pacientov bola s nízkou mierou adherencie, čo je v súlade s inými 
štúdiami. Iba 50,8% pacientov dodržiavalo predpísanç časy užívania medikácie. U pacientov 
užívajúcich aspoň 3 dennç dávky antiparkinsoník, nebola zistená signifikantná korelácia medzi stupňom 
non-adherencia a LEDD, počtom antiparkinsonských liekov a dávok užitých za deň. Avšak už 
predchádzajúci výskum potvrdil, že pri náročnejších farmakoterapeutických režimoch nad 3 dennç 
dávky nie je zvyšujúcim sa počtom dávok už signifikantný rozdiel v stupni adherencie (3). Stupeň non-
adherencie koreloval s dĺžkou ochorenia, avšak samotná dĺžka ochorenia nepredikovala horšiu 
adherenciu k liečbe, čo môže byť spôsobenç tým, že pacienti v počiatočných štádiách bývajú tiež 
neadherentní. V našej štúdií bola pozorovaná nižšia adherencia k liečbe u mužov, podobne ako v štúdií 
Leopold a kol. (5). Mužskç pohlavie dokonca predikovalo nižšiu adherenciu k liečbe.

Bola zistená signifikantná korelácia medzi stupňom non-adherencie a nemotorickými príznakmi PCh. 
Neuropsychiatrickç domçny škály NMSS mali najsilnejší vzťah so stupňom non-adherencie k liečbe. 
Týmito domçnami boli spánok/ únava, nálada/ vedomie, problçmy s vnímaním/ halucinácie 
a pozornosť/ pamäť. Zistili sme, že náhla nadmerná ospalosť, anhedónia a zábudlivosť sú prediktormi 
nedostatočnej adherencie k liečbe u pacientov s PCh užívajúcich aspoň 3 dennç dávky antiparkinsoník. 

Non-adherencia je asociovaná so zhoršovaním motorických príznakov (3,6–9). V našej kohorte 
pacientov užívajúcich minimálne 3 dennç dávky antiparkinsoník nebola zistená korelácia medzi 
motorickým skóre v škále MDS-UPDRS a stupňom adherencie k liečbe. Tento fakt môže byť 
spôsobený, že chýbajú pacienti v počiatočných štádiách ochorenia. Naproti tomu sme zistili, že pacienti 
s horšou adherenciou k liečbe mali závažnejšie motorickç komplikácie (fluktuácie a dyskinçzy). Taktiež 
non-adherencia môže viesť k modifikáciám liečby, pretože lekár (a pacient) môžu pripisovať 
zhoršovanie parkinsonských symptómov (alebo subkompenzáciu PCh) nedostatočnej antiparkinsonskej 
liečbe a progresii ochorenia. To môže generovať nežiadúce účinky liečby a môže zasa zhoršovať 
adherenciu k farmakoterapii. Tieto zmeny môžu predisponovať pacientov k rozvoju motorických 
komplikácií (3,7,9). Avšak treba podotknúť aj fakt, že v pokročilých štádiách pri zneschopňujúcich 
dyskinçzach môže neužitie dávky lieku alebo pri náhlom off stave užitie dávky lieku navyše, zlepšiť 
aktuálny klinický stav pacienta.

Neadherentní pacienti mali signifikantne horšiu kvalitu života. Toto zistenie je konzistentnç 
s predošlými štúdiami (6,10–12). 

Identifikácia suboptimálne adherentných pacientov je kľúčová v každodennej klinickej praxi. Preto sa 
treba zamerať na prediktory nízkej adherencie k liečbe (depresívne symptómy, únavu a zábudlivosť). 
8-otázková Moriskyho škála adherencie predstavuje jednoduchý nástroj na detekciu miery adherencie, 
ktorá môže byť efektívne využívaná v praxi. Na zlepšenie miery adherencie je nevyhnutná dobrá 
a precízna komunikácia s pacientom a ich opatrovníkmi. Rôzne pomôcky, ako napr. dávkovače na lieky 
so zabudovaným alarmom, nastavenç budíky na náramkových hodinkách alebo mobilnom telefóne, 
môžu byť vhodným a efektívnym nástrojom na zlepšenie adherencie k liečbe.
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Úvod 

Cvičenie predstavuje efektívny prostriedok prevencie a liečby chronických ochorení, ktorç vo 
významnej miere vznikajú aj v dôsledku rizikových faktorov životnçho štýlu ako nedostatok fyzickej 
aktivity či zvýšená telesná hmotnosť. Medzi takçto chronickç ochorenia, ktorç sú priaznivo 
ovplyvniteľnç cvičením, patria aj neurodegeneratívne ochorenia (1). Molekulárne mechanizmy účinkov 
fyzickej aktivity na mozgovç tkanivo sú však doposiaľ len málo objasnenç. Výsledky animálnych štúdií 
naznačujú, že by tieto účinky mohli byť sprostredkovanç molekulami sekretovanými z perifçrnych 
tkanív vplyvom cvičenia, takzvanými exerkínmi (2). Hoci väčšina prác sledovala účinok exerkínov 
uvoľňovaných predovšetkým z kostrovçho svalu, výsledky niekoľkých zvieracích štúdií poukázali na 
to, že cvičením regulovanú komunikáciu medzi mozgom a metabolicky aktívnymi tkanivami na perifçrii 
môžu sprostredkovať tiež látky uvoľňovanç z tukovçho tkaniva - adipokíny (3-5).

Cieľom našej práce bolo sledovať účinok akútneho cvičenia na hladinu spektra cytokínov v 
cerebrospinálnom likvore mladých zdravých fyzicky aktívnych jedincov.

Materiál a metódy

Populáciu našej pilotnej štúdie tvorilo jedenásť mladých jedincov, pravidelne sa venujúcich aeróbnej 
fyzickej aktivite. Charakteristika populácie je uvedená v tabuľke č.1.

Študijný protokol pozostával z 2 experimentálnych dní - z "bežeckçho" dňa, počas ktorçho absolvovali 
dobrovoľníci 90-minútový beh s intenzitou 75-80% maximálnej srdcovej frekvencie (sporttester, Polar 
RS3000X), a z "bazálneho" dňa, kedy sa vyšetrenia realizovali v pokoji. Dobrovoľníci boli inštruovaní 
vyhnúť sa náročnej fyzickej aktivite minimálne 24 hodín pred experimentálnym dňom. Oba 
experimentálne dni absolvovalo 9 dobrovoľníkov a ďalší dvaja dobrovoľníci absolvovali iba bežecký 
deň (tabuľka 1). Jednu hodinu po absolvovaní behu ako aj počas bazálneho dňa bol uskutočnený odber 
cerebrospinálneho likvoru (CSF) - skúseným neurológom pomocou atraumatickej techniky s konickou 
ihlou (Sprotte Pencil-Point needle, 22g). Okrem toho boli súčasťou protokolu: odber krvi (i) v bazálny 
deň - nalačno, (ii) počas bežeckçho dňa pred behom, bezprostredne po (0.minúta) a 60 minút po 90-
minútovom behu, a stanovenie kognitívnych funkcií (pomocou počítačových kognitívnych testov 
CogState a Memtrax). V samostatný deň bolo stanovenç aj telesnç zloženie (kvadrupedálnou 
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bioimpedanciou, Omron BF511) a aeróbna fyzická zdatnosť (maximálna aeróbna kapacita [VO2max] 
bicyklovou spiroergometriou). Spektrum 174 adipokínov sme vo vzorkách cerebrospinálneho likvoru 
stanovili pomocou proteínových erejí (Human Cytokine Array C2000, RayBio), zmeny adiponektínu 
boli následne potvrdenç pomocou ELISA a imunoblotingu. Na štatistickç vyhodnotenie výsledkov sme 
použili dvojcestnú ANOVu s Tukey post-hoc testom a/alebo párový T-test.  Pracovali sme so 
štatistickým softvçrom JMP (SAS, USA). Protokol štúdie bol schválený príslušnými etickými 
komisiami (BSK a EK Dçrerovej nemocnice), všetci dobrovoľníci boli detailne informovaní o protokole 
štúdie a podpísali informovaní súhlas. 

Dobrovoľníci, ktorí 
absolvovali oba 
experimentálne dni 

Dobrovoľníci, ktorí 
absolvovali iba 
bežecký deň

Vek (roky) 22.7 ± 2.9 24.6 ± 5.1

Pohlavie (M/F) 6/3 6/5

BMI (kg/m-2) 23.1 ± 2.0 22.7 ± 1.8

Telesná hmotnosť (kg) 71.9 ± 7.0 69.1 ± 8.0

Telesný tuk (%) 21.3 ± 6.5 21.3 ± 6.7

Svalová hmota (%) 37.8 ± 5.4 37.6 ± 6.0

Viscerálny tuk (%) 4.8 ± 1.9 4.4 ± 1.5

Obvod bokov (cm) 78.7 ± 7.2 75.7 ± 6.2

Respiračný kvocient (VCO2/VO2) 0.83 ± 0.05 0.82 ± 0.05

Pokojový energetický výýdaj (kcal/24h) 1497.0 ± 222.9 1520.8 ± 333.8

Maximálna aeróbna kapacita (mlO2/kg/min) 42.2 ± 6.0 41.1 ± 6.7

Maximálna srdcová frekvencia (úder/min) 168.7 ± 19.5 170.4 ± 20.1

Tab. 1: Charakteristika populácie štúdie

BMI, Index telesnej hmotnosti; dáta sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka.
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Výsledky

Pomocou proteínových erejí sme identifikovali zmenu hladiny 17 cytokínov v cerebrospinálnom 
likvore po 90-minútovom behu (tabuľka 2). 

cytokín p % zmeny

IGF-II 0,004 -5,49

Adiponektín 0,009 -21,31

Thrombopoietín 0,013 -2,05

IL-13 R 0,017 -4,84

IL-18 R 0,019 -10,58

TGF- 3 0,024 -3,65

IL-18 BP 0,026 -5,62

MIG 0,028 -8,42

PDGF AA 0,032 -10,11

Activin A 0,033 -6,38

TGF- 2 0,037 -6,64

MPIF-1 0,040 -2,84

IL-2 0,045 4,59

IL-5 R 0,047 -9,03

LAP 0,048 -9,01

Tie-1 0,049 -6,63

MMP-13 0,049 -7,13

Tab. 2: Cytokíny, ktorých hladina v cerebrospinálnom likvore bola signifikantne zmenená účinkom 90-
minútovçho behu.

IGF, inzulínu-podobný rastový faktor; IL, interleukín; TGF, transformujúci rastový faktor; MIG, 
monokín indukovaný cez interferón gamma; PDGF, od doštičiek odvodený rastový faktor; MPIF, 
myeloidný progenitorový inhibičný faktor; LAP, latentný asociovaný peptid; MMP, matrix 
mateloproteináza

Najvýraznejšia bola zmena (-21,3%, p=0.009) pozorovaná v hladine hormónu tukovçho tkaniva 
adiponektínu, ktorý bol po behu u všetkých jedincov výrazne znížený. Toto pozorovanie sme potvrdili 
aj pomocou ELISA (-25,8%, p=0.005) a imunoblotingu (-38,2%, p=0.003), ktorým sme tiež 
identifikovali prítomnosť nízko-molekulárnych foriem adiponektínu v CSF.
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Obrázok 1: Účinok 90-minútovçho behu na hladinu adiponektínu v cerebrospinálnom likvore (CSF) 
(ELISA, p=0.005).

Adiponektín v sçre bol po behu mierne zvýšený (ELISA; o 10,5%, p=0.001), pričom jeho hladina sa 60 
minút po behu vrátila na východiskovç hodnoty. Adiponektín v CSF reprezentoval 0,35% (3,5 tisícin) 
z množstva adiponektínu v cirkulácii, a toto množstvo po behu akútne kleslo na  0,23% (2,3 tisíciny) 
obsahu adiponektínu v perifçrnej cirkulácii. 

Okrem toho akútna intenzívna aeróbna fyzická záťaž indukovala 28% zníženie priepustnosti 
hematoencefalickej bariçry (pokles pomeru medzi albumínom v CSF a v sçre; p=0.002). Hladina 
adiponektínu v CSF a pomer adiponektínu v CSF a v sçre pozitívne korelovali s pomerom albumínu v 
CSF a v sçre (R=0.65, p=0.022 / R=0.84, p=0.001), ktorý sa považuje za parameter priepustnosti 
hematoencefalickej bariçry. Albumín v CSF reprezentoval 0,51% albumínu v sçre bazálne a 0,34% po 
behu. Pomer medzi albumínom v CSF a sçre bol po behu znížený o 27,6%, zatiaľ čo pomer adiponektínu 
v CSF a v sçre až o 34,3%, čo signalizuje výraznejší behom-indukovaný pokles pomeru medzi 
hladinami v CSF a sçre v prípade adiponektínu ako v prípade albumínu. Toto pozorovanie naznačuje, 
že okrem zníženej priepustnosti hematoencefalickej barierçry mohli k zníženým hladinám adiponektínu 
v CSF po akútnej fyzickej záťaži prispieť aj inç mechanizmy.

Hladina adiponektínu v CSF po behu pozitívne korelovala so skóre pracovnej pamäte (kognitívny test 
CogState; R=0.931, p=0.007). Tento parameter tiež koreloval so sçrovým adiponektínom stanoveným 
pred behom, ako aj v 0. či v 60. minúte po behu (R=0.521, p=0.039; R=0.781, p=0.022; R=0.675, 
p=0.066). Adiponektín v sçre bol tiež identifikovaný ako najvýznamnejší prediktor funkčnçho stavu 
pracovnej pamäte, zodpovedný za 33% variability, a to nezávisle od glykçmie, inzulinçmie a obsahu 
albumínu v sçre ("stepwise" regresná analýza).

Diskusia

Akútna intenzívna aeróbna fyzická záťaž v podobe 90-minútovçho behu modulovala 17 zo 174 
meraných adipokínov v cerebrospinálnom likvore (CSF) u mladých zdravých fyzicky aktívnych 
jedincov. Najvýraznejšia zmena sa prejavila poklesom adiponektínu, hormónu tukovçho tkaniva, 
ktorçho metabolickç pôsobenie na perifçrii zahŕňa antiinflamačnç a inzulín-senzitizujúce pôsobenie, 
spojenç s veľkou pravdepodobnosťou so stimuláciou mitochondriálnej biogençzy a kapacity buniek 
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kostrovçho svalu oxidovať mastnç kyseliny (6). Pokles adiponektínu v CSF po behu sme potvrdili tromi 
nezávislými laboratórnymi metodikami (proteínovç ereje, ELISA, imunobloting), pričom pomocou 
imunoblotingu sme preukázali, že v CSF bol prítomný najmä adiponektín s nízkou molekulovou 
hmotnosťou. Hladina adiponektínu v CSF pozitívne korelovala s permeabilitou hematoencefalickej 
bariçry, ktorá bola akútne po fyzickej záťaži taktiež znížená, čo je v súlade so závermi inej publikovanej 
štúdie (7). Úloha adiponektínu v mozgu bola čiastočne popísaná na zvieracích modeloch. popisuje sa 
napríklad (i) antidepresívny efekt cvičenia, ktorý sa spájal s adiponektínom sprostredkovanou 
stimuláciou neurogençzy v hipokampe (3), (ii) neuroprotektívny účinok adiponektínu na 
hematoencefalickú bariçru a hipokampus pri poškodení neurotoxínom (5), ako aj (iii) úloha 
adiponektínu v regulácii synaptickej plasticity, dendritickçho vetvenia a supresie neuroinflamácie (8). 
Niekoľko animálnych štúdií poukázalo na potenciálne benefičnç účinky adiponektínu vo vzťahu ku 
kognitívnym funkciám, keďže deficit tohto hormónu tukovçho tkaniva bol asociovaný so vznikom 
kognitívneho deficitu (9) a jeho priame podanie redukovalo patológiu typickú pre Alzheimerovu 
chorobu v hipokampe hlodavcov (10). Napriek tomu, že sa našej pilotnej štúdie zúčastnili mladí fyzicky 
aktívny jedinci bez prítomnçho poškodenia kognitívnych funkcií, pomocou senzitívnych počítačových 
testov sme pozorovali súvislosť medzi hladinou adiponektínu v mozgu (CSF) ale aj v perifçrnej 
cirkulácii, a výkonnosťou niektorých špecifických kognitívnych domçn. Hladiny adiponektínu na 
perifçrii a v CSF síce korelovali s priepustnosťou hematoencefalickej bariçry, avšak pokles 
adiponektínu v CSF bol po 90-minútovom behu výraznejší ako pokles permeability hematoencefalickej 
bariçry (albumín CSF/albumín sçrum). Jedným z pravdepodobných vysvetlení tohto javu by mohlo byť 
cvičením indukovanç vychytávanie adiponektínu v špecifických oblastiach mozgu, čo by bolo v súlade 
so závermi prác poukazujúcich na jeho možnç neuroprotektívne účinky (3-5, 8, 10). Záverom môžeme 
konštatovať, že výsledky nášej práce poskytujú dôkaz o cvičením sprostredkovanej komunikácii medzi 
perifçriou a mozgom, pričom identifikácia ďalších molekulárnych mediátorov sprostredkujúcich 
reguláciu takejto komunikácie by mohla viesť k identifikácii mechanizmov neuroprotektívnych účinkov 
fyzickej aktivity. 

Prezentovanç výsledky sú súčasťou článku, ktorý sme publikovali v časopise Scientific Reports, 2019 
(IF 4,12).

Podporené grantom Národnej agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV-15-0253), SAS-NSC JRP 
2013/17
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Úvod

Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi nehodovosť na európskych cestách sú vek (20-25 rokov) a pohlavie 
(mužskç) (1). Vzhľadom na tento zúžený okruh sa predpokladá, že zvýšená miera nehodovosti 
u mladých vodičov súvisí so zvýšeným stupňom agresivity, násilia či inçho druhu anti-sociálneho 
správania počas šofçrovania (2)

Testosterón (TST) je známy svojím organizačným a aktivačným efektom na organizmus. Organizačný 
efekt je uplatňovaný najmä v prenatálnom období na rozdiel od aktivačnçho efektu, ktorý dominuje 
postnatálne (3). Pozitívna korelácia testosterónu a agresivity bola najprv popísaná na zvieratách, kedy 
pri endogçnne zvyšujúcej sa koncentrácii testosterónu 
sa zvyšoval aj agresívny typ správania (4). Výsledky ľudských štúdií sú mnohokrát protichodnç 
a nejednoznačnç, no napriek experimentálnym nezrovnalostiam je evidentnç, 
že pôsobenie vyšších koncentrácií testosterónu môže mať dopad na agresívne správanie 
v dospelosti (5,6). Druhý skúmaný hormón,  kortizol, je známy hlavne ako stresový hormón 
a na organizmus pôsobí prostredníctvom rôznych signálnych dráh (7). Vzhľadom na to môže kortizol 
modulovať vzťah medzi testosterónom a agresívnym správaním. Evidentný vzťah medzi TST 
a kortizolom bol v roku 2010 formulovaný do hypotçzy vyjadrujúcej interakciu týchto dvoch hormónov 
– „The Dual Hormone“ hypotçza. Pri nižších koncentráciách kortizolu v organizme sa objavuje 
pozitívna korelácia medzi testosterónom a agresívnym správaním. Táto asociácia nebola pozorovaná v 
súvislosti s vyššou koncentráciou kortizolu (8). 

V Českej a Slovenskej republike, rovnako ako aj v iných Európskych krajinách, sú všetci profesionálni 
vodiči, ktorí žiadajú o vodičský preukaz či licenciu, povinní absolvovať psychologickç vyšetrenie, ktorç 
môže odhaliť agresívne správanie u vodičov použitím rôznych testov. Avšak vyšetrenie na odhalenie 
agresívneho správania založenç výlučne na psychologických testoch má v súčasnosti pomerne nízky 
záchyt. Preto cieľom našej štúdie bolo zistiť, či aktuálny a/alebo prenatálny testosterón, prípadne 
kortizol, môže slúžiť ako dodatočný biologický marker agresívneho správania u vodičov.
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Materiál a metódy

Probandi

Štúdie sa zúčastnilo 150 dobrovoľníkov vo veku od 20 do 25 rokov. Na identifikáciu agresívnych 
vodičov spomedzi všetkých vodičov bol použitý bodovací systçm hodnotenia, ktorý funguje v Českej 
republike. Podľa pravidiel tohto systçmu vodič, ktorý dosiahne 12 bodov za rok je považovaný za 
agresívneho a je povinný podstúpiť psychologickç testovanie. Vybraná vzorka vodičov bola podrobená 
psychologickým testom v akreditovanom psychologickom centre. Vzorky slín, ako aj ďalšie relevantnç 
informácie o dobrovoľníkoch boli získanç od spolupracujúceho pracoviska Katedry Psychológie na 
Filozofickej Fakulte Univerzity Palackçho v Olomouci, Česká Republika. 

Súčasťou trestnej knižky sú aj informácie týkajúce sa dôvodu a závažnosti konkrçtnych priestupkov ako 
i celá vodičská história (priestupky, nehody, odobratie vodičskçho preukazu). Tieto údaje sme získali v 
spolupráci s Katedrou Psychológie, ktorá sa venuje práve dopravnej psychológii a je zároveň 
certifikovaným psychologickým centrom.

Psychologickç vyšetrenie 

Probandi vyplnili/podstúpili dva psychologickç testy: Driver Behavior Questionnaire (DBQ) 
a Sensation seeking score (SSS), ktorç určili, či je daný vodič agresívny alebo nie. DBQ je široko 
používaný test zameriavajúci sa hlavne na aberantnç správanie sa vodiča počas jazdy (9) a SSS test 
odhaľuje vyhľadávanie vzrušenia a dobrodružstva (10). Za účelom stanovenia koncentrácií 
spomínaných hormónov boli dobrovoľníkom odoberanç vzorky slín pred a po psychologických testoch. 
Protokol odberu slín bol rovnaký pre všetkých participantov (absencia jedla, vody, žuvania žuvačiek, či 
čistenia zubov minimálne 30 minút pred samotným odberom). 

Test 2D/4D na meranie prenatálneho TST

Prenatálne hladiny TST sme vyhodnocovali na základe 2D/4D testu – skenom dlane oboch rúk. Test 
2D/4D vyjadruje pomer dĺžky druhçho a štvrtçho prsta. U mužov je táto približne 0,98 čo nám predikuje 
vyššie koncentrácie TST (11). Pre relevantnosť výsledkov bol sken oboch rúk hodnotený tromi 
nezávislými a zaslepenými hodnotiteľmi.

Stanovenie aktuálnych koncentrácií TST a kortizolu

Salivárne koncentrácie oboch hormónov (TST, kortizol)  sme stanovili prostredníctvom komerčne 
dostupných ELISA súprav (DRG Diagnostic, Marburg, Nemecko). Postupovali sme podľa protokolu 
odporúčançho výrobcom. 

Štatistická analýza

Pri štatistickom spracovaní získaných výsledkov sme využili softvçr Graphpad (GraphPad Software, 
Inc., La Jolla, CA, USA). Pri analýze rozdielov medzi dvoma skupinami sme využili nepárový t test. 
Test lineárnej regresie bol použitý pri analýze vzťahov dvoch kvantitatívnych veličín.  
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Výsledky

V porovnaní demografických údajov týkajúcich sa veku, výšky, váhy, BMI, úrovne vzdelania, 
ekonomickçho statusu a partnera sme nezaznamenali signifikantnç rozdiely medzi agresívnymi vodičmi 
a kontrolnou skupinou vodičov. Obe skupiny tak boli porovnateľnç (Tab.1).

Skupina agresívnych vodičov mala vyššie koncentrácie slinnçho testosterónu v porovnaní 
s kontrolnou skupinou (Obr. 1A; 216±16 pmol/L pre TST skupinu vs. 269±13 pmol/L pre kontrolnú 
skupinu; p<0,05). V pomere 2D/4D nebol signifikantný rozdiel medzi kontrolnou skupinou a skupinou 
agresívnych vodičov (Obr. 2B; 0,96±0,004 vs 0,96±0,003; n.s.). 

Tabuľka 1:Demografickç údaje o participantoch.

Kontrolná skupina (CTRL) Agresívni vodiči

vek [roky] 22±0.1.7 23±0.1.6

výška [cm] 181 ± 5.9 182 ± 7.1

hmotnosť [kg] 78±10 82±12

BMI 24±2.6 25±3.3

úroveň vzdelania [skóre] 2.2±0.43 2.1±0.58

ekonomický status [skóre] 0.088±0.38 0.18±0.43

partner [skóre] 0.85±0.36 0.77±0.42

Napriek vyššiemu testosterónu v skupine agresívnych vodičov sme nepotvrdili koreláciu medzi 
testosterónom a SSS (Obr. 2A; r2=0,02) alebo DBQ (Obr. 2B; r2=0,01). Podobne tak, nebola 
signifikantná korelácia medzi 2D/4D a SSS a DBQ (r2=0,02 pre obe korelácie).

Obrázok 1. A. Koncentrácia slinnçho testosterónu v kontrolnej (CTRL) a agresívnej skupine a B. pomer 
2D/4D v kontrolnej (CTRL) a agresívnej skupine. * - p<0,01 v porovnaní s CTRL skupinou.

Psychologickç testovanie nemalo signifikantný vplyv na koncentráciu testosterónu. Pred testovaním 
bola koncentrácia testosterónu 269±13 pmol/L a po testovaní 260±11 pmol/L. 



236 | 

Pre úplnosť výsledkov uvádzame, že koncentrácia testosterónu významne nekorelovala ani s vekom 
(r2=0,003).

Obrázok 2. Korelácia aktuálneho (slinnçho) TST s výsledkami z psychologických testov. 
A. Pri porovnaní vzťahu medzi salivárnymi koncentráciami TST a výsledkom testu SSS a B. medzi 
salivárnym TST a DBQ. TST – testosterón, SSS – seek sensation score, DBQ – driver behavior 
questionaire

TST vs  SSS

Testosterone
0 200 400 600 800

0

20

40

60

80

100

TST vs  B

Testosterone
0 200 400 600 800

0

50

100

150

A.

B.

testosterón

testosterón



| 237

Diskusia

V našej štúdii sme sa snažili nájsť biologický marker agresivity u vodičov, ktorý by mohol predstavovať 
objektívnejší ukazovateľ ako výlučnç psychologickç testovanie. TST so svojím organizačným 
a aktivačným účinkom predstavuje ideálneho kandidáta. Salivárne koncentrácie TST u agresívnych 
vodičov boli vyššie približne o 25% ako v porovnaní s koncentráciami v kontrolnej skupine. Pomer 
2D/4D ako marker prenatálneho, a teda skôr organizačnçho účinku, bol bez rozdielu medzi skupinami. 
Podobne tak sme nezistili žiadnu koreláciu medzi koncentráciou TST, kortizolu a psychologických 
testov. Tieto výsledky sú v priamom kontraste s experimentami, ktorç potvrdzujú, že vystavenie TST 
v skorom prenatálnom vývine vedie k väčšej agresivite jedincov v dospelosti. Treba ale povedať, že ide 
o animálne štúdie (12). U ľudí je situácia komplikovanejšia, kde na jednej strane prenatálna 
koncentrácia testosterónu nemá vzťah k agresivite a iným behaviorálnym črtám (13), na druhej strane 
deti s kongenitálnou adrenálnou hyperpláziou dosahovali v testoch agresivity vyššie skóre ako 
kontrolnç deti (14). Nekonzistentnosť výsledkov animálnych experimentov a ľudskýćh štúdii je 
pravdepodobne zapríčinená faktormi ktorými sa odlišujeme od zvierat, ako sú napríklad kognitívne 
funkcie, či vplyv iných genetických alebo epigentických faktorov. Geniole a kol. experimentálne 
dokázali, že exogçnne podaný TST zvyšuje u mužov agresívne správanie. Zároveň zistili, že pôsobenie 
TST na agresivitu závisí od osobnosti jedinca, pričom najväčší efekt mal na dominantných mužov so 
slabým sebaovládaním (5). V štúdii Wagelsa a kolektívu zistili, že exogçnne podaný TST zvyšuje 
pravdepodobnosť agresívneho správania závislçho od kontextu, ale nezapríčiňuje agresívne správanie 
priamo (15). 

Limitáciou našej štúdie je nie len náročnosť a subškálovanie pri psychologickom testovaní 
a komplexnosť pri zatrieďovaní medzi rizikových/nerizikových vodičov, ale aj komplikovaný 
mechanizmus účinku a metabolizmu samotnçho TST. Predkladaná štúdia bude preto vyžadovať hlbšie, 
ale najmä multifaktoriálne analýzy. Napriek očakávaniam, sa nám nepodarilo zistiť, že by aktuálny 
alebo prenatálny TST vplývali na mieru rizikovçho správania vodičov a teda boli novým biologickým 
markerom agresívneho správania v doprave. 
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Background 

Despite improvement in understanding glioma biology, this disease has still bad prognosis. Patients 
with low-grade gliomas (grade I and II) have better prognosis than patients with high-grade gliomas 
(grade III and IV); the median of survival rate for grade IV gliomas is approximatelly 15 months (1).
Immune suppression and immune dysregulation in tumor microenvironment and peripheral blood is the 
topic of many research papers. Inflammation in tumor is considered one of the hallmarks of cancer (2). 
We analyzed markers of inflammatory response in peripheral blood of Slovak patients with gliomas, 
among others absolute number and percentage of blood monocytes, expression of TREM-1 and TREM-
2 (triggering receptor expressed on myeloid cells) receptors on CD14+ blood monocytes (Mo), the serum 
levels of soluble TREM-1 (sTREM-1) and HMGB1 (high mobility group box protein). These two 
TREM molecules differ in their activities. TREM-1 exerts proinflammatory activity, is associated with 
Th1 cell mediated immunity, TREM-2 molecule has anti-inflammatory effect, promotes phagocytosis 
and is associated with Th2 immunity and cell mediated immune suppression that potentiate the tumor 
growth. Elevated serum levels of sTREM-1 were found in inflammatory diseases of both infectious and 
non-infectious origine and in some types of cancers, the TREM-2 is present only in tissues so the 
detection of its level in serum is worthlessness (3).  

TREM molecules are present in two forms – as a receptor and as soluble molecules  sTREM, that 
binding ligands serve as decoy receptors (3). HMGB1 is an intranuclear protein with a lot of vital 
intranuclear functions. However, HMGB1 can be passively secreted by necrotic cells or actively 
produced by activated monocytes and macrophages and extracellulary exerts proinflammatory activity 
(4). It also promotes cell survival and cell death by regulating multiple pathways (5). There is an 
interconection between TREM-1 and HMGB1 molecules, because HMGB1 beside binding to it´s own 
specific receptor, serves also as a ligand for TREM-1 receptor (6). 
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Material and methods

Peripheral blood of 63 adult patients with gliomas and 23 healthy controls were analyzed. We had 19 
patients with Grade II (G. II), two with G. II-III, 11 with G. III, one with G. III-IV and 30 with G. IV 
(glioblastoma multiforme – GBM). Primary diagnosed gliomas were in 49 patients, 13 had relapses, 
and in one GBM we didn´t know. Absolute number and percentage of blood monocytes and TREM-1 
and TREM-2 expressions on monocytes (Mo) were determined by flow cytometry (Beckman Coulter, 
Navios). For better understanding the role of TREM-1 positive (proinflammatory, immunostimulatory) 
and TREM-2 positive monocytes (anti-inflammatory with immune suppressive activity), we calculated 
the ratio of the percentage of  TREM-1+ CD14+ and TREM-2+ CD14+ cells expressed as TREM-
1/TREM-2 ratio. 

Serum levels of sTREM-1 and HMGB1 were analyzed by sandwich ELISA tests (Human sTREM-1 
Elisa kit, Human HMGB1 Elisa kit, Fine Test, China), and the whole and differential blood count were 
determined by hematologic cell counter (Sysmex XN). The project was approved by local ethic 
committee.and an informed consent was obtained from each patient. For statistical analysis we used 
GraphPad InStat and SAS programme. We have used both non parametric and parametric tests, 
Spearman correlation and Log Rank test. 

Results

Percentage of CD14+ monocytes in glioma patients and healthy controls.

The difference in the percentage of CD14+ Mo between all group of glioma patients and healthy controls 
was not statistically significant. However, patients with GBM – G. IV had statistically significantly 
lower percentage of CD14+ monocytes than G. II gliomas (p=0.001). This difference was not observed 
in absolute monocyte count. The difference between GBM and healthy controls did not reach statistical 
significance (p=0.060) (Graph 1). 

Graph 1 Percentage of CD14+ monocytes in glioma patients and healthy controls
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Percentage of TREM-1+ CD14+, TREM2+ CD14+ monocytes and TREM-1/TREM-2 ratio in glioma 
patients. Correlation with survival 

The range of TREM-1+ CD14+ Mo in healthy subjects was from 30% to 60%. In the group of glioma 
patients we found a subgroup of patients with higher percentage of TREM-1+ Mo and higher TREM-
1/TREM-2 ratio, than in healthy controls. We determined the value of cut-off for TREM-1+ Mo as 55% 
and 145 for the TREM-1/TREM-2 ratio. Very interestingly, patients with values above  these both cut 
offs survived shorter (Graph 2 and Graph 3). Better surviving patients with GBM had higher percentage 
of TREM2+ CD14+ Mo (p=0.013) (Graph 4).

The serum levels of sTREM-1 and HMGB1 in group of all glioma and subgroup of glioblastoma 
multiforme patients 

The serum levels of sTREM-1 in group of all glioma patients (p=0.001) as well as in glioblastoma 
subgroup (p=0.013) were significantly lower than in healthy controls. 

The serum levels of HMGB1 in group of all glioma and subgroup of glioblastoma multiforme patients. 
Correlations 

There was no statistically significant difference between serum levels of HMGB1 in glioma patients 
and healthy controls. However, we found a negative correlation of the serum levels of HMGB1 in 
glioma patients with both percentage of TREM-1+ CD14+ cells (p=0.036) and TREM-1/TREM-2 ratio 
(p=0.002) (Table 1). Very interesting was the finding of a positive correlation of the level of HMGB1 
in glioma patients with percentage of TREM-2+ CD14+ Mo (p=0.005). 

These correlations were observed also in subgroup of GBM patients; the negative correlation of 
HMGB1 with percentage of TREM-1+ CD14+ cells has p=0.015 and for negative correlation of HMGB1 
with TREM-1/TREM-2 ratio is p=0.008. 

Regarding to corticosteroids therapy, we did not find any significant difference neither in TREM-1 and 
TREM-2 expressions or serum levels of sTREM-1 and HMGB1, but we found significantly lower 
percentage of CD14+ Mo in steroid treated patients.   

Graph 2. Kaplan-Meier survival analysis of grade II and III gliomas

The graph shows shorter survival in patients with percentage of TREM-1+ Mo > 55% (p=0.024)  and 
TREM-1/TREM-2 ratio > 145 (p=0.068). Test used: Log Rank
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Graph 3. Kaplan-Meier survival analysis of grade IV – GBM

GBM – glioblastoma multiforme – grade IV

The graph shows shorter survival in pts. with percentage of TREM-1+ Mo > 55% (p=0.050) and TREM-
1/TREM-2 ratio > 145 (p=0.022). Test used: Log Rank

Graph 4. Percentage of TREM-2+CD14+ monocytes in better and worse surviving patients in GBM 
subgroup

Box plot shows higher percentage of TREM-2+ CD14+ cells in better surviving patients in GBM 
subgroup (p=0.013).
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Table 1. Correlations of the serum levels of HMGB1 with percentage of TREM-1+ CD14+ and TREM-
2+  CD14+ monocytes

HMGB1 (all gliomas)

TREM-1+CD14+Mo Spearman r

p

-0.290

0.036

TREM-2+CD14+Mo Spearman r

p

0.380

0.005

TREM-1/TREM-2 ratio Spearman r

p

-0.420

0.002

HMGB1 (GBM)

TREM-1+CD14+Mo Spearman r

p

-0.480

0.043

TREM-2+CD14+Mo Spearman r

p

0.360

0.075

TREM-1/TREM-2 ratio Spearman r

p

-0.520

0.008

GBM – glioblastoma multiforme 

Discussion

The phenomenon of the high infiltration of tumor-associated macrophages (TAMs) into GBMs has been 
observed for a long time. One of the most commonly detected phenomena in GBM is the abundant 
macrophage infiltration without apparent phagocytic activity (7). There was a significant increase in the 
number of macrophages in high-grade astrocytomas, i.e., GBMs (8). Other studies showed a strong 
correlation of macrophages with tumor malignancy (9). Compelling evidence in several different solid 
tumors indicated that tumor-associated macrophages come from monocyte recruitment (10). However, 
the situation in brain tumors is more complex. This is largely due to the unique immune cells, i.e., 
microglia, which exclusively reside in the brain. Mature microglia share a variety of cell surface markers 
with monocyte-derived macrophages, therefore it’s hard to distinguish microglia from macrophages in 
GBM tumors.

Higher percentage of TREM-1+ CD14+ cells in blood was associated with shorter overall survival in 
each grade of gliomas. We found a significantly lower percentage of monocytes in peripheral blood in 
G.IV glioma patients. This could be due to the larger proportion of monocytes migrating into tumor in 
high grade gliomas. There are two possible explanations for our results. 1. We suppose that these 
TREM-1+ monocytes from peripheral blood enter into gliomas, where they promote inflammation. The 
chronic inflammation supports tumor growth and this could be the reason, why these patients survived 
shorter time. TREM-1+ CD14+ monocytes are part of Th1 immunity that ensures anti-tumor immunity. 

2. Moreover, increased number of these cells in blood potentiates the systemic inflammation, that plays 
a great role in all phases of tumor growth and progression. Taken together, both local and chronic 
systemic low grade inflammation might account for shorter survival rate of patients. 

Patients with GBM with better overall survival had significantly higher percentage of TREM-2+ CD14+

monocytes in peripheral blood. We suppose, that TREM-2+ monocytes arise as a contraregulatory 



244 | 

subpopulation of cells with the effort to downregulate the exagerated inflammation – both systemic and 
local and potentiate the phagocytosis in brain tumor.  

HMGB1, an intranuclear protein with a number of inevitable intranuclear functions, outside the cell, 
acquires a new identity to serve as an alarmin or a damage-associated molecular pattern (4). HMGB1 
serves also as a ligand for TREM-1 receptor (6).  In our cohort we found that serum levels of HMGB1 
negatively correlated with the percentage of TREM-1+ Mo and with TREM-1/TREM-2 ratio. The 
negative correlation of the serum level of HMGB1  with the percentage of TREM-1+ Mo could be 
explained by binding of HMGB1 to TREM-1 receptor. Moreover, we expect, that  HMGB1 released 
from brain tumor necrotic cells or produced by tumor associated macrophages can recruit TREM-1+

monocytes into the tumor.    

The positive correlation between the serum levels of HMGB1, as a late proinflammatory cytokine, with 
percentage of TREM2+ CD14+ monocytes can be explained as an effort for suppression of systemic 
inflammation by anti-inflammatory acting TREM2+ CD14+ cells. 

TREM molecules play a great role in gliomas. While TREM-1 potentiates the Th1 immunity and 
inflammation, TREM-2 has contraregulatory activity (3). At the beginning of tumor formation, this 
TREM-1 immunostimulatory activity has a positive function – it serves as antitumor immune 
mechanism. After longer time, the Th1 immunity is downregulated by immunosuppressive activity of 
growing tumor cells, so this antitumor activity of TREM-1 is diminished. However, the 
proinflammatory activity still persists and supports the tumor growth. Glioma cells in order to potentiate 
their growth, recruit into the tumor microenvironment cells with immunosuppressive activity, which 
together with ongoing inflammation enhances its growth (11). Preliminary studies in GBM have proved 
the potential to treat GBMs by depleting tumor associated macrophages (TAMs). Regarding to the high 
percentage of TAMs in GBM tumor mass makes it possible to be a good target for GBM treatment (11). 
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Úvod 

V našej štúdii sme sa zamerali na možný vplyv oneskorençho vývinu reči na aktuálny intelektový výkon 
u jedincov s PAS, keďže neprítomnosť mentálneho postihnutia je pokladaná za významný pozitívny 
prediktívny faktor budúceho fungovania jedincov s Poruchou autistickçho spektra (PAS) (1). 

Poruchy autistickçho spektra patria medzi neurovývinovç ochorenia a sú charakteristickç abnormálnym 
vývinom, deficitmi v oblasti sociálnej interakcie a komunikácie, úzko vymedzeným a stereotypným 
správaním a záujmami. Prevalencia PAS v populácii v posledných desaťročiach neustále stúpa (2)
a preto sa do popredia záujmu odbornej verejnosti dostalo, okrem skúmania príčin vzniku ochorenia aj 
hľadanie cieľov a metód včasnej intervencie, ktorç by účinne predchádzali prehlbovaniu deficitov 
a zlepšovali prognózu jedincov s PAS v dospelosti. 

Deficity vo vývine reči a kvalitatívne abnormality v komunikácii patria medzi jadrovç príznaky PAS 
a bývajú často prvou príčinou obáv rodičov o vývin ich dieťaťa. Pri PAS je v 20% až 30% prípadov 
udávaný regres, teda strata už nadobudnutých rečových schopností  najčastejšie medzi 18-22 mesiacom 
veku (3,4) a okolo 63% detí, ktorým bola diagnostikovaná PAS má zároveň aj poruchu reči (5). Existuje 
však značná rôznorodosť medzi jednotlivými jedincami, od tých, ktorí majú primerane rozvinutç až 
superiórne jazykovç schopnosti a slovnú zásobu až po 25% detí, ktorç používajú len veľmi málo slov, 
alebo sú úplne neverbálne (6).

Deti s normálnym vývinom reči začínajú hovoriť prvç slová vo veku 12 - 18 mesiacov, prvç dvojslovnç 
vety medzi 18 až 24 mesiacom. Vo veku 24 až 30 mesiacov by deti mali vedieť tvoriť troj- až päťslovnç 
vety (7). Pri longitudinálnom sledovaní detí s PAS sa preukázalo, že hoci objavenie prvých slov vždy 
predpovedalo lepšiu prognózu v neskoršom veku, používanie prvých slov pred 24 mesiacom života bolo 
mimoriadne silným prediktorom vyšších kognitívnych a adaptívnych schopností meraných neskôr (8).  

Materiál a metódy

Výskumnú vzorku tvorilo spolu 30 detí, z toho 5 dievčat (16,7%) a 25 chlapcov (83,3%). V skupine 
bola výrazná prevaha chlapcov ku dievčatám v pomere 1:5, čo sa blíži v štúdiách udávançmu pomeru 
pohlaví v tejto populácii 1:6 (9). Priemerný vek participantov bol 9,11 roka (±2,51 SD). Aktuálny 
intelektový výkon dosahoval v priemere 94,57 (±19,83 SD).

Prítomnosť triády deficitov charakteristických pre PAS v anamnçze dieťaťa sme hodnotili pomocou 
diagnostickçho algoritmu Diagnostickçho interview na autizmus (ADI-R), ktorç bolo administrovanç s 
rodičom alebo primárnym opatrovníkom dieťaťa. Aktuálna miera psychopatológie bola hodnotená 
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pomocou Diagnostickej škály pre autizmus (ADOS-2) administrovaná s dieťaťom. Na potvrdenie 
diagnózy PAS muselo prísť k zhode medzi dvoma odborníkmi, nezávisle vykonávajúcimi ADI-R a 
ADOS-2. Vzhľadom na potrebu pochopenia verbálnych inštrukcií v testovej batçrii kognitívnych 
schopností boli do výskumnej vzorky zaradení len jedinci s dostatočne rozvinutou rečou – schopní 
absolvovať vyšetrenie ADOS-2 v module 3. 

Kognitívne schopnosti boli zhodnotenç batçriou testov Woodcock-Johnson International  Editions 
(WJIE), ktorá merala aktuálny intelektový výkon, tri širšie kognitívne schopnosti v subškálach Verbálne 
schopnosti, Schopnosti myslenia, Kognitívna efektívnosť a osem užších kognitívnych schopností 
merajúcich dlhodobú pamäť, vizuálne-priestorovç myslenie,  spracovávanie sluchových vnemov, 
fluidnú inteligenciu, procesuálnu rýchlosť, krátkodobú pracovnú pamäť a matematickç schopnosti. 

Výsledky

Oneskorenç používanie slov, teda skutočnosť, že dieťa začalo používať aspoň 5 slov neskôr ako v 24. 
mesiaci (ADI-R, 9. otázka) uviedli rodičia u ôsmich detí (26,7%). Jedenásť detí (36,7%) začalo 
používať prvç vety neskôr ako v 33. mesiaci (ADI-R, 10. otázka). Ani u jednçho z detí vo výskumnej 
vzorke neudávali rodičia regres vo vývine reči. 

Porovnanie kognitívnych schopností u detí s oneskoreným používaním slov alebo viet oproti deťom bez 
oneskorenia bolo, vzhľadom na narušenie predpokladu zhodnosti rozptylov, realizovanç 
neparametrickým Mann-Whitneyho U testom. Výsledky Mann-Whitneyho U testu pre celkovç IQ a 
subškály sumarizuje tabuľka č. 1.
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U detí s oneskoreným používaním slov bol jediný významný rozdiel v subteste Formovanie konceptov 
(p<0,05) (graf č.: 1), ktorý meria fluidnú inteligenciu. V ostatných subtestoch nebol zaznamenaný 
významný rozdiel (tabuľka č.: 1).

Graf č. 1: Porovnanie subtestu formovanie konceptov vo vzťahu s oneskoreným používaním slov

Naopak, zaznamenali sme významnç rozdiely v neprospech detí s oneskoreným používaním viet. 

Graf č. 2: Porovnanie aktuálneho intelektového výkonu vo vzťahu s oneskoreným používaním viet

*

**
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Ako ukazuje graf č. 2, u detí s oneskoreným používaním viet bol významne znížený aktuálny 
intelektový výkon (p<0,01). V čiastkových schopnostiach sme zaznamenali štatisticky významný 
pokles vo Verbálnych schopnostiach (p<0,05), znížený bol výkon v subtestoch Schopnosti myslenia 
(p<0,001), Rozlišovanie zvukov (p<0,05), ktorý posudzuje spracovávanie sluchových vnemov, rovnako 
v subteste Formovanie konceptov (p<0,00), ktorý meria fluidnú inteligenciu a v Kvantitatívnom 
vyvodzovaní (p<0,05), ktorý meria matematickç vedomosti (tabuľka č.: 1).

Diskusia

V našej štúdii sme len v prípade fluidnej inteligencie zistili štatisticky významný rozdiel v neprospech 
detí s oneskoreným používaním slov. Nezaznamenali sme však štatisticky významný rozdiel medzi 
celkovým aktuálnym intelektovým výkonom a ostatnými čiastkovými kognitívnymi schopnosťami, čo 
úplne nezodpovedá predchádzajúcim zisteniam (8), ale je vysvetliteľnç výberovosťou vzorky. Vo 
výskumnej vzorke sme mali zastúpenç relatívne nižšie percento detí s oneskoreným vývinom reči, ako 
je udávanç v štúdiách o PAS (5), ani jedno dieťa nemalo regres reči, 26,7% detí malo oneskorený vývin 
slov a 36,7% oneskorený vývin viet, čo vyplývalo z inkluzívneho kritçria – reč musela byť v čase 
testovania dostatočne vyvinutá, aby dieťa chápalo inštrukcie WJIE. 

Napriek výberu, ktorý vylučoval zaradenie detí s najzávažnejšími poruchami reči (neverbálne, 
používajúce len málo slov), sme však zaznamenali signifikantne významný rozdiel v neprospech detí s 
oneskoreným požívaním viet na celkový aktuálny intelektový výkon a aj na čiastkovç kognitívne 
schopnosti. U týchto detí boli zníženç verbálne schopnosti – poznali menej slov, mali deficity 
v určovaní synoným, antoným a verbálnych analógií, mali nižšie všeobecnç vedomosti, zníženç boli 
širšie schopnosti myslenia i fluidná inteligencia a  matematickç schopnosti, čo poukazuje na negatívny 
vplyv pretrvávajúceho oneskorovania vývinu reči na aktuálny kognitívny výkon. Rovnako signifikantný 
bol rozdiel v subteste Rozlišovanie zvukov, ktorý posudzuje spracovávanie sluchových vnemov, čo 
naopak môže zachytávať jednu z príčin narušenia vývinu reči. 

Naša štúdia potvrdila negatívny vplyv oneskorençho rozvoja reči na budúci kognitívny vývin jedincov 
s PAS, čím zároveň potvrdila zmysluplnosť včasnej intervencie zameranej na rozvoj reči v čo 
najskoršom veku dieťaťa s rizikom PAS.

Podporené grantom APVV-15- 0045 a APVV-15- 85.
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Úvod

Najvnútornejšiu vrstvu stien mozgových komôr vytvárajú ependýmovç bunky, ktorç objavil český 
vedec Jan Evangelista Purkyňe v roku 1836. Hoci svojim tvarom ependým pripomína epitel, 
zaraďujeme ho k neuroglii centrálneho nervovçho systçmu. Stenu mozgových komôr a centrálneho 
kanála miechy tvoria okrem ependýmových buniek aj neependýmovç zložky. Sú to napríklad nervovç 
a gliovç bunky, myelinizovanç a nemyelinizovanç nervovç vlákna, krvnç cievy a labyrinty (1). V tejto 
práci  pod pojmom ependým rozumieme výhradne ependýmovç bunky. V literatúre sa všeobecne 
uvádza, že ependýmovç bunky majú kubický tvar, na svojom voľnom povrchu obsahujú cílie 
a mikroklky a z bazálnej časti ependýmovej bunky odstupuje tenký výbežok (2). Výsledky viacerých 
vedeckých prác skúmajúcich ependým v komorovom systçme mozgu u pokusných zvierat, ale aj u ľudí, 
však poukazujú na to, že ependymocyty nie sú rovnakç. Na základe morfologických znakov 
ependýmových buniek je možnç vyčleniť jednotlivç oblasti s charakteristickou ependýmovou 
výstelkou. Hranice medzi jednotlivými oblasťami nie sú vždy ostrç. V rôznych častiach komorovçho 
systçmu CNS ependýmovç bunky a hrúbka ependýmovej výstelky vykazujú veľkú rôznorodosť. 
Ependýmová výstelka podľa usporiadania buniek môže byť jednovrstvová alebo viacvrstvová, kedy sú 
v kontakte s likvorom len ependýmovç bunky uloženç na povrchu. Podľa výšky môžu byť 
ependymocyty plochç, kubickç aj cylindrickç. Za ich rôznorodosť je takisto zodpovedná variabilita 
štruktúr  apikálneho povrchu, na ktorom môžu byť prítomnç početnç alebo sporadicky sa objavujúce 
riasinky, mikroklky a tiež cytoplazmatickç protrúzie. Na báze sú niektorç ependýmovç bunky vybavenç 
dlhými výbežkami prenikajúcimi do priľahlçho nervovçho tkaniva. Tieto ependýmovç bunky sa 
nazývajú tanycyty a nachádzajú sa na spodine tretej mozgovej komory. Ako prvý ich opísal Horstman 
v roku 1954 (3). 

Keďže morfológia ependýmu úzko súvisí s jeho lokalizáciou, je nesprávne označiť nejaký ependým za 
patologický, ak nie je známa lokalizácia jeho pôvodu, a ak nie je známy typ ependýmu, ktorý sa v danej 
lokalite nachádza za fyziologických podmienok. Aby skúmanie ependýmu mohlo byť dostatočne 
prínosnç, musí sa odber vzorky realizovať vždy z konkrçtnej oblasti komorovçho systçmu a porovnávať 
by sa mali vždy len vzorky z rovnakých oblastí. Preto sme navrhli štrukturálnu klasifikáciu 
ependýmových oblastí, ktorç pokrývajú steny komorovçho systçmu mozgu. Pri označení 
ependýmových oblastí berieme do úvahy konkrçtnu mozgovú komoru (tretia), stenu danej komory 
(laterálna, ventrálna), lokalizáciu rezu (pri frontálnych mozgových rezoch) a periventrikulárne štruktúry 
ako referenčnç nervovç tkanivo, ktorçho lokalizácia je stabilná a je dobre známa z atlasov mozgu 
človeka (4). Týmto spôsobom pomáha určiť presnú lokalizáciu miesta odberu vzorky pre pozorovanie 
ependýmu, umožňuje porovnávať vzorky z rovnakých oblastí komorovçho systçmu mozgu zdravých 
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ľudí na podklade výsledkov pozorovania ependýmu v konkrçtne určených ependýmových oblastiach 
zdravých ľudí.

Materiál a metódy

Päť ľudských mozgov (vek 27-60 rokov, obe pohlavia, bez patologickçho mozgovçho nálezu) sme 
odobrali v pitevni Ústavu patológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenskçho v Bratislave so súhlasom 
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Odber sa realizoval 24 až 48 hodín po smrti a mozgy 
boli fixovanç v 10% neutrálnom formaldehyde 30 dní. Fixovanç mozgy boli krájanç na zariadení, ktorç 
slúžilo na získanie frontálnych mozgových rezov rovnakej hrúbky (0.5cm). Tie boli očíslovanç 1 až 10. 
Prvý mozgový rez sa uskutočnil vo vzdialenosti 2 cm od frontálneho pólu mozgu. Vzdialenosť každçho 
nasledujúceho rezu bola 0.5 cm od predchádzajúceho rezu. Posledný -19.- rez bol tak vzdialený od 
frontálneho pólu 11 cm. Tretia mozgová komora sa objavila na frontálnych rezoch 7-12 (obr.1). 
Mozgovç rezy boli odfotenç štandardnou technikou.

Z veľkých mozgových rezov sme excidovali malç vzorky (0.5cm3) komorovej steny, ktorç sme následne 
spracovali parafínovou technikou pre vyšetrenie svetelnou mikroskopiou. Výslednç histologickç rezy 
boli zafarbenç hematoxylín-eozínom. 

Na základe výsledkov získaných svetelnou mikroskopiou sme rozdelili ependýmovú výstelku rôznych 
oblastí tretej mozgovej komory na pravidelný a nepravidelný typ ependýmu. Lokalizácia jadier 
ependýmových buniek bola hlavným kritçriom pre klasifikáciu, pričom typ ependýmu, kde veľkosť 
jadier a vzdialenosť medzi nimi bola rovnaká, sme označili ako pravidelný. Naopak, ependým, kde jadrá 
ependýmových buniek mali rôznu veľkosť a vzdialenosti medzi nimi boli rôzne, sme označili ako
nepravidelný. 

Za hlavnç kritçrium pre označenie individuálnych ependýmových oblastí boli určenç periventrikulárne 
štruktúry. Pre lepšiu prehľadnosť interpretácie výsledkov boli vytvorenç „ependýmovç tabuľky“.

Výsledky

Pri pozorovaní mikroskopickej štruktúry ependýmu sa potvrdilo, že určitç typy ependýmu sú viazanç 
na určitç oblasti v rámci steny tretej komory. Na označenie každej ependýmovej oblastí sme použili 
niekoľko písmen a číslo komory: 3v- tretia komora (third ventricle); písmeno “E” (ependým) a písmená 
skratky latinskçho názvu periventrikulárnej štruktúry (napríklad skratka corpus mammillare je “CM”). 
Takže napríklad označenie ependýmovej oblasti nad corpus mammillare je “3vE-CM”. Označenie a 
lokalizácia ependýmových oblastí je obsiahnutá v tabuľke 1 a na obrázku 2.
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Tab. 1. Označenie ependýmových oblastí tretej mozgovej komory

Tabuľka 1 uvádza číslo mozgovçho rezu, bočnú stenu “lw” (lateral wall) alebo prednú stenu “vw” 
(ventral wall) tretej komory; názvy periventrikulárnych štruktúr, ich skratky a označenie individuálnych 
ependýmových oblastí tretej komory

Obr. 1: Schçma mozgových komôr a lokalizácia frontálnych rezov 7 - 12
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Obr. 2: Frontálne mozgovç rezy; priečne rezy tretej komory; skratky periventrikulárnych štruktúr; 
označenie individuálnych ependýmových oblastí
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Diskusia

Postupom času a vďaka zdokonaľujúcim sa vyšetrovacím metódam je nám stále viac známa morfológia 
a funkcia ependýmu. Aj napriek tomu však ešte stále mnohç v súvislosti s ependýmom zostáva skrytç. 
Niektorí autori poskytli obsiahle vedeckç prehľadovç články o ependýmovej morfológii a funkcii (2). 
Ependým je často predmetom výskumu v súvislosti s funkciou a tokom mozgovomiechovçho moku (5). 
Abnormálny vývoj ependýmu je zas spojený so vznikom vrodençho hydrocefalu a iných patologických 
stavov (6,7). V odborných článkoch týkajúcich sa ľudskçho ependýmu sa však nekladie dôraz na jeho 
heterogenitu a nešpecifikujú sa tu konkrçtne oblasti ependýmovej výstelky v rámci komorovçho 
systçmu ľudskçho mozgu.

Je dobre známe, že mikroskopická štruktúra ependýmovej výstelky, pokrývajúca steny ľudských 
mozgových komôr nie je všade rovnaká. Preto nie je správne označiť nejakç pozorovanç typy 
ependýmových buniek za „štandardný typ ependýmu“ v rámci ľudskçho komorovçho systçmu mozgu. 
V skutočnosti každá oblasť komorovçho systçmu je charakteristická určitým špecifickým typom 
ependýmu (8,9,10). Preto, keď sa vyšetruje ependým, je potrebnç špecifikovať nielen štruktúru 
ependýmovej oblasti, ale tiež miesto odberu.

Pre ľahšiu orientáciu a špecifikáciu miesta odberu sme navrhli označenie individuálnych 
ependýmových oblastí nielen podľa ich morfológie, ale označili sme ich podľa lokalizácie 
periventrikulárnych nervových štruktúr. Periventrikulárne štruktúry sú stabilnç časti mozgovçho 
nervovçho tkaniva a pre túto ich vlastnosť boli vybratç ako referenčnç nervovç tkanivo a použili sme 
ich na označenie individuálnych ependýmových oblastí (11,12).

Navrhnutá metóda označenia ependýmových oblastí môže pomôcť získať odpoveď na otázku, či určitç 
patologickç zmeny ependýmu prislúchajú len jednçmu typu ependýmovej oblasti alebo všetkým 
ependýmovým oblastiam vyšetrovaných ľudských mozgových komôr.

Veríme, že navrhnutá metóda značenia ependýmových oblastí je univerzálna a pomôže naplniť 
vytýčený cieľ, ktorým  je porovnanie rovnakçho typu ependýmových buniek za fyziologických 
a patologických podmienok.

Referencie 

1. Mitro A, Kiss A. Ependymal tables designated for differentiation of the 
ependyma based on the adjacent periventricular structures. Biologia 2016; 71(5): 
603-611.

2. Del Bigio MR. Ependymal cells: biology and pathology. Acta Neuropathol 2010; 
19(1): 55–73.

3. Horstman E. Die Faserglia des Selachiergehirnes. Z Zellforsch 1954; 39: 588-
617.

4. Mai JK, Paxinos G., Assheuer J. Atlas of the Human Brain, Academic Press 
Harcourt Brace & Company, San Diego-London-Boston-NewYork-Sydney-
Tokyo-Toronto. 1997.

5. Veening JG, Barendregt HP The regulation of brain states by neuroactive 
substances distributed via the cerebrospinal fluid; a review. Cerebrospinal Fluid 
Res 2010; 7:1.

6. McAllister JP, Guerra MM, Ruiz LC, Jimenez AJ, Dominguez-Pinos D, Sival D, 
den Dunnen W, Morales DM, Schmidt RE, Rodriguez EM. Ventricular zone 
disruption in human neonates with intraventricular hemorrhage. J Neuropathol 
Exp Neurol 2017; 76:358-375.



256 | 

7. Jimçnez AJ, Domínguez-Pinos MD, Guerra MM, Fernández-LlebrezP, Pçrez-
Fígares JM. Structure and function of the ependymal barrier and diseases 
associated with ependyma disruption. Tissue Barriers 2014; 2:e28426 1-14.

8. Bruni JE, Montemurro DG, Clattenburg RE, Singh RP. A scanning electron 
microscopic study of the ependymal surface of the third ventricle of the rabbit, 
rat, mouse and human brain. Anat rec 1972; 174: 407-419.

9. Scott DE, Kozlowski GP, Paull WK, Ramalingam S, Krobisch-Dudley G. 
Scanning electron microscopy of the human cerebral ventricular system II. The 
fourth ventricle. Z Zellforsch 1973; 139:61-68.

10. Mathen TC. Regional analysis of the ependyma of the third ventricle of rat by 
light and electron microscopy. Anat Histol Embryol 2008; 37:9-18. 

11. Mitro A. Method of labelling of individual ependymal areas according to 
periventricular structures of the rat lateral brain ventricles. Biologia 2014; 
69(9):1250-1254.

12. Mitro A, Lorencova M, Kutna V, Polak S. Labelling of individual ependymal 
areas in lateral ventricles of human brain: ependymal tables. Bratisl Lek Listy 
2018; 119:265-271.



| 257

45.  Úloha fraktalkínu a osteonektínu v procese fibrotizácie u vybraných difúznych 
parenchýmových pľúcnych chorôb

MUDr. Ján Urban1,2

(normálna a patologická fyziológia)

Spoluautori: MUDr. Magda Suchánková, PhD. 1, RNDr. Martina Gánovská2, MUDr. Eva Tedlová, 
PhD.3

Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.1
1Imunologický ústav LF UK, Bratislava
2NÚTPCHaHCH Vyšnç Hágy
3Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN, Bratislava

Úvod 

Difúzne parenchýmovç pľúcne choroby (DPPCH) sú početnou skupinou chorôb, pre ktorç je 
charakteristický akútny a chronický zápalový proces, ktorý za určitých okolností môže viesť 
k ireverzibilnçmu procesu fibrotizácie interstícia pľúc a alveolárnych priestorov. Závažnosť DPPCH 
spočíva pravdepodobne v povahe imunopatologickçho procesu, ktorý buď vedie k zhojeniu ad 
integrum, alebo vyúsťuje postupne do úplnej deštrukcie pľúcnej architektoniky fibrotizujúcim pľúcnym 
procesom (1). 

V prípade väčšiny DPPCH je základným procesom zápal, ktorý môže predchádzať vývoju fibrózy. Je 
však známe, že proces fibrotizácie môže byť iniciovaný i bez predchádzajúceho zápalu, ako je to 
napríklad u idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF), ktorá prebieha primárne fibrotizujúco a je 
charakteristická progresívnym ireverzibilným procesom fibrotizácie a jazvovatenia pľúcneho 
parenchýmu. Prognóza pacientov s IPF je  všeobecne zlá. IPF má obvykle nezvrátiteľne progredujúci 
priebeh. Bez liečby je strednç prežívanie pacientov okolo 3-4 rokov (2). Vzhľadom k vyššie uvedeným 
skutočnostiam sa intenzívny výskum zameriava na identifikáciu nových molekúl (markerov), ktorç by 
mohli byť potenciálne použiteľnç pre stanovenie aktivity, stupňa progresie IPF, pre predikovanie 
exacerbácie IPF, eventuelne aj pre zhodnotenie efektu podávanej liečby.

K chorobám, pre ktorç je typický zápalový proces v rámci DPPCH patrí napríklad aj sarkoidóza, 
hypersenzitívna pneumonitida (HP) a kryptogçnna organizujúca pneumónia (COP). Mechanizmy 
zápalu sa navzájom u jednotlivých DPPCH líšia, ale všetky imunokompetentnç bunky, spolu s 
cytokínmi, ktorç produkujú, majú potenciál vyvolať proces fibrotizácie. Pre sarkoidózu je 
z etiopatogenetickçho hľadiska charakteristická multisystçmová zápalová reakcia na doteraz presne 
neobjasnenú noxu. Najčastejšie postihuje vnútrohrudnç lymfatickç uzily a pľúca. Typická je tvorbou 
granulómov a v malom percente prípadov progreduje do štádia fibrotizácie pľúc. Hypersenzitívnu 
pneumonitídu sprevádza tiež zápalová reakcia pľúcneho parenchýmu na opakovanú, niekedy dlhodobú 
inhaláciu organických antigçnov u senzibilizovaných jedincov. Ak inhalácia vyvolávajúceho antigçnu 
pretrváva, môže viesť k rozvoju pľúcnej fibrózy. Podobne aj kryptogçnna organizujúca pneumónia je 
patogeneticky charakterizovaná intraalveolárnou fibrózou, ktorá vzniká ako následok organizácie 
zápalovçho exsudátu. Intraalveolárna fibróza pri COP vykazuje histologicky niektorç známky fibrózy 
typickej pre IPF. Na rozdiel od nej je však proces fibrotizácie u COP plne reverzibilný (1). 

Cieľom našej práce je analýza potenciálnych molekulárnych biomarkerov IPF v kontexte najnovších 
poznatkov, ktorç by mohli byť užitočnç pri lepšom pochopení etiopatogençzy tejto smrteľnej choroby. 
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Takýmto markerom s významnou úlohou v imunopatogençze pľúcnej fibrózy by mohol byť fraktalkín 
(CX3CL1) – CX3C chemokín, ktorý pôsobí cez svoj receptor CX3CR1 exprimovaný na makrofágoch. 
Jeho úloha v procese fibrotizácie bola doteraz skúmaná pri myšiach. Výsledky najnovších vedeckých 
prác poukazujú na jeho profibrotický efekt (3). Jeho úloha v IPF doteraz presne vysvetlená nebola. Naše 
predbežnç výsledky naznačujú, že tento marker by mohol byť dobrým ukazovateľom fibrotickçho 
procesu.

Ďalším zaujímavým markerom sa zdá byť osteonektín (SPARC - secreted protein acidic and rich in 
cysteine). Osteonektín je molekula, ktorej úlohou je regulácia interakcie medzi bunkami 
a extracelulárnym prostredím. Viacerç práce dokázali jeho potenciálne významnç postavenie 
v patogençze pľúcnej fibrózy (4, 5). Zaujímavç je naše zistenie, že pri IPF boli hladiny osteonektínu 
nižšie ako pri iných fibrotických procesoch. Osteonektín by tak mohol slúžiť v rámci diferenciálnej 
diagnostiky rôznych typov fibrotických procesov.

V práci sme analyzovali hladiny vyššie uvedených markerov fibrotickçho procesu v tekutine 
z bronchoalveolárnej laváže (BAL) u pacientov s IPF a následne ich porovnávali s koncentráciami u 
kontrolnej skupiny pacientov (bez DPPCH) a tiež aj s vybranými vyššie uvedenými diagnózami 
(sarkoidóza, HP, COP).

Súbor pacientov a metodika

Do súboru sme zaradili 127 pacientov s DPPCH, ktorých sme rozdelili do štyroch skupín podľa 
odlišných diagnóz: 29 pacientov s IPF, 76 pacientov s pľúcnou sarkoidózou, 11 pacientov s HP, 11 
pacientov s COP. Kontrolnú skupinu (KS) tvorilo 10 jedincov s negatívnym nálezom v tekutine 
z bronchoalveolárnej laváže, bez klinických a rádiologických známok intersticiálneho pľúcneho 
procesu. Bronchoalveolárna laváž sa realizovala v rámci bronchoskopickçho vyšetrenia v Národnom 
ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšnç Hágy. 120 ml fyziologickçho 
roztoku sme instilovali v troch frakciách po 40 ml do jednçho zo segmentárnych  bronchiálnych ústí 
strednçho lobárneho bronchu alebo linguly a následne sme tekutinu odsali, scentrifugovali a supernatant 
uchovali pri -80°C až do analýzy. Koncentrácie fraktalkínu a osteonektínu sme stanovili pomocou 
ELISA testu (Human Fractalkine Elisa test, Human Osteonektin Elisa test; FineTest, Wuhan Fine 
Biotech Co., China) presne podľa návodu výrobcu. Štatistickç vyhodnotenie sme robili programom 
INSTAT. Kolmogorov-Smirnov test sme použili na posúdenie rozloženia dát 
(parametrickç/neparametrickç). Získanç údaje sme porovnali pomocou štatistických testov Kruskal-
Wallis (viac skupín) a Fisherovým  testom (senzitivita a špecificita). 

Výsledky

1. Fraktalkín – porovnanie hladín v tekutine BAL u pacientov s IPF, kontrolnou skupinou a ostatnými 
vybranými diagnózami

Pacienti s IPF mali signifikantne vyššie hladiny fraktalkínu v porovnaní s kontrolnou skupinou (IPF –
medián: 2066,9 pg/ml, IQR: 1840,2; KS – medián: 611,0 pg/ml, IQR: 564,7; P<0,05). U ostatných 
diagnóz (sarkoidóza, HP, COP) sme nezaznamenali signifikantnç rozdiely v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (Graf 1). Pacienti s IPF mali vyššie hladiny fraktalkínu v tekutine z BAL v porovnaní 
s pacientmi so sarkoidózou (IPF - medián: 2066,9 pg/ml, IQR: 1840,2; sarkoidóza – medián: 306,0 
pg/ml, IQR: 729,2; P<0,05). Porovnaním hladín fraktalkínu u pacientov s IPF s HP a COP sme 
signifikantnç rozdiely nezaznamenali.
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Graf 1: Porovnanie hladín fraktalkínu v tekutine z bronchoalveolárnej laváže

*štatistický test: Kruskal-Wallis test, S – sarkoidóza, IPF – idiopatická pľúcna fibróza, COP –
kryptogçnna organizujúca pneumónia, KS – kontrolná skupina

2. Osteonektín – porovnanie hladín v tekutine BAL u pacientov s IPF, kontrolnou skupinou a ostatnými 
vybranými diagnózami

Nezaznamenali sme signifikantný rozdiel v hladine osteonektínu medzi pacientmi s IPF, sarkoidózou, 
HP, COP v porovnaní s kontrolnou skupinou osôb. Najnižšie koncentrácie osteonektínu mali pacienti 
s IPF, pričom signifikantný rozdiel sme zaznamenali v porovnaní s pacientmi so sarkoidózou a COP 
(IPF – medián: 392,3 pg/ml, IQR: 195,1; sarkoidóza – medián: 576,7 pg/ml; IQR: 443,6; COP – 673,7 
pg/ml, IQR: 459,4; P<0,05) (Graf 2). 

Graf 2: Porovnanie hladín osteonektínu v tekutine z bronchoalveolárnej laváže
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*štatistický test: Kruskal-Wallis test, S – sarkoidóza, IPF – idiopatická pľúcna fibróza, COP –
kryptogçnna organizujúca pneumónia, KS – kontrolná skupina

3. Kombinácia vysokej hladiny fraktalkínu a nízkej hladiny osteonektínu je typická pre ireverzibilný 
fibrotický proces

Z našich výsledkov vyplýva, že pacienti s IPF majú zvýšenç hladiny fraktalkínu, ale nízke hladiny 
ďalšieho markera fibrotickçho procesu - osteonektínu. Takáto kombinácia môže byť charakteristická 
pre progredujúci a ireverzibilný fibrotický proces, ktorý môže sprevádzať aj ostatnç diagnózy. 

V nasledujúcej časti porovnáme pacientov s rádiologickými a/alebo histologickými známkami 
ireverzibilnçho fibrotickçho procesu a bez známok ireverzibilnçho fibrotickçho procesu, ktorí majú 
zvýšenú hladinu fraktalkínu a súčasne nízku hladinu osteonektínu pri jednotlivých diagnózach (Tabuľka 
1). 
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Tabuľka 1: Porovnanie kombinácie dvoch markerov (vysokç hladiny fraktalkínu a nízke hladiny 
osteonektínu) u pacientov s a bez známok ireverzibilnçho fibrotickçho procesu

*Test pozit.: kombinácia 2 markerov fibrotickçho procesu: fraktalkín – vysokç hodnoty (cut off: 900 
pg/ml) a osteonektín – nízke hodnoty (cut off: 500 pg/ml)
+ Test negat.: kombinácia 2 markerov fibrotickçho procesu: fraktalkín – nízke hodnoty (cut off: 900 
pg/ml) a/alebo osteonektín – vysokç hodnoty (cut off: 500 pg/ml)

Zistili sme kombináciu vysokej hladiny fraktalkínu a nízkej hladiny osteonektínu v tekutine z BAL 
u 59% pacientov so známkami ireverzibilnçho fibrotickçho pľúcneho procesu a len u 5% pacientov bez 
známok ireverzibilnçho fibrotickçho procesu. Tento rozdiel bol štatisticky vysoko signifikantný 
(P<0,0001). Kombinácia týchto dvoch markerov vykazuje až 95% špecificitu pre ireverzibilný 
fibrotický proces.

Diskusia

Pľúcna fibróza je konečný stav viacerých difúznych parenchýmových pľúcnych chorôb, 
charakterizovaný excesívnou depozíciou extracelulárnej matrix a deštrukciou pľúcnej architektoniky, 
ktorç nakoniec vedú k respiračnej insuficiencii. Imunopatogençza fibrotizujúcich pľúcnych procesov 
nie je doteraz presne objasnená (1).

Predchádzajúce štúdie poukázali na to, že nespochybniteľnú úlohu v tkanivovo-reparačných procesoch 
a pri rozvoji fibrotických zmien majú makrofágy. Výrazná expresia CX3CR1 na makrofágoch myšacích 
modelov bola faktorom, ktorý podporil ďalšie skúmanie úlohy osi CX3CL1-CX3CR1 pri fibrotických 
procesoch. Práca Ishidu a kol. (2017) potvrdila významnú úlohu osi CX3CL1-CX3CR1 v rozvoji 
pľúcnej fibrózy indukovanej profibrogçnne pôsobiacim bleomycínom pri myšiach (3). Doteraz je len 
jedna práca potvrdzujúca úlohu fraktalkínu v procese difúzneho parenchýmovçho postihnutia pľúc 
v ľudskej populácii. Ide o prácu Hoffman-Vold a kol. z konca roku 2018,  ktorá poukázala na vyššie 
hladiny fraktalkínu v pľúcnom tkanive a v sçre u menšej skupiny pacientov so sekundárnym pľúcnym 
postihnutím pri systçmovej skleróze (6). V našej práci sme tiež dokázali zvýšenú hladinu fraktalkínu 
v tekutine z BAL u pacientov s IPF v porovnaní s kontrolnou skupinou a tiež so sarkoidózou. Rozdiel 
v porovnaní HP a COP sme nedokázali. Súvisí to pravdepodobne s tým, že HP v chronickom štádiu 
taktiež progreduje do fibrotizácie pľúcneho prenchýmu a COP je charakteristická potenciálne 
reverzibilnou intrabronchiálnou fibrózou. Fraktalkín sa tak na základe našich výsledkov javí ako marker 
fibrotizácie a nielen ako marker typický pre IPF.
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Zvýšenú expresiu osteonektínu vo fibrotickom tkanive potvrdili doterajšie výskumy. Ide o kolagçn-
viažuci proteín produkovaný viacerými druhmi buniek do prostredia extracelulárnej matrix a bolo 
dokázanç, že „in vitro“ pôsobí antiproliferatívne. Niekoľkonásobne zvýšenç hodnoty osteonektínu boli 
dokázanç intracelulárne vo fibroblastoch pacientov postihnutých IPF. Predpokladá sa, že môže mať 
úlohu v premene fibroblastov na aktivovaný antiapoptotický myofibroblastový typ. Extracelulárne 
lokalizovaný osteonektín aktivitu fibroblastov utlmuje pravdepodobne spätnoväzobným 
mechanizmom, a to tak, že viaže prokolagçn a zabraňuje jeho následnej väzbe na DDR2 (discoidin 
domain-containing receptor 2) fibroblastov. Tým sa zníži ich aktivácia a následne aj ich proliferácia 
a množstvo nimi produkovançho kolagçnu (4, 5).

V našej štúdii sme zistili zníženç hladiny osteonektínu v tekutine BAL u pacientov s IPF v porovnaní 
s ostatnými uvedenými DPPCH. Ide o extracelulárnu frakciu tohto proteínu. Naše výsledky korelujú 
s doterajšími poznatkami o tom, že extracelulárne lokalizovaný osteonektín by mohol mať 
antifibrotickú úlohu a pri jeho nízkych extracelulárnych hladinách je jeho antifibrotický efekt oslabený. 
Čo sa skrýva za jeho zníženou extracelulárnou koncentráciou u fibrotizujúcich pľúcnych procesov
a očividne najmä u IPF je predmetom ďalšieho skúmania. Na jeho odstraňovaní z extracelulárneho 
prostredia sa prostredníctvom endocytózy podieľajú pravdepodobne alternatívne aktivovanç 
makrofágy. Hlavným receptorom makrofágov sprostredkujúcim vychytávanie osteonektínu 
z extracelulárneho prostredia a jeho následnú degradáciu by podľa niektorých vedeckých prác mohol 
byť stabilín-1 (7).

V rámci našich markerov fibrózy sme zistili u pacientov s IPF zvýšenç hladiny fraktalkínu a zníženç 
hladiny osteonektínu. Pacienti s COP mali zvýšenç hladiny fraktalkínu a tiež zvýšenç hladiny 
osteonektínu. Osteonektín sa javí ako protektívny faktor, čo zodpovedá súčasným poznatkom o 
jeho funkcii. Sarkoidóza a HP sú primárne zápalovç procesy, ktorç však môžu za určitých okolností 
progredovať do fibrotickçho procesu. U niektorých pacientov so sarkoidózou a HP sme zistili zvýšenç 
hladiny fraktalkínu a zníženç hladiny osteonektínu, podobne ako pri IPF. U väčšiny týchto pacientov 
boli tiež zistenç známky fibrotickçho procesu. Identifikácia charakteristickçho profilu týchto markerov 
môže byť užitočná v diferenciálnej diagnostike DPPCH.

Pochopenie mechanizmov zápalovçho a fibrotickçho procesu by mohlo v budúcnosti otvoriť novç 
možností biologickej liečby týchto chorôb.

Podporené grantom VEGA  1/0212/17
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46.  Úloha perivaskulárneho tukového tkaniva a H2S v regulácii cievneho tonusu 
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Mgr. Samuel Golas
(Normálna a patologická fyziológia)

Spoluautori: Soňa Čačányiová1, Andrea Berçnyiova1

Školiteľ: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD
Oddelenie cievnej patofyziológie
Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava

Úvod 

Perivaskulárne tukovç tkanivo (PVAT), je špeciálny depozit tukovçho tkaniva, ktorç obklopuje krvnç 
cievy z vonkajšej strany tunica adventicia. PVAT poskytuje mechanickú ochranu a má aj sekrečnú 
úlohu vďaka jeho schopnosti vylučovať látky parakrinným alebo endokrinným spôsobom (1). PVAT, 
ktorç produkuje rôzne vazoaktívne látky, môže takto prispievať k regulácii cievneho tonusu 
prostredníctvom relaxácie alebo kontrakcie hladkej svaloviny. V patologických podmienkach 
esenciálnej hypertenzie môže byť benefičný účinok niektorých látok produkovaných PVAT 
redukovaný, ako to ukázali Török a spol. (2), keď v izolovaných artçriách spontánne hypertenzných 
potkanov (SHR) zaznamenali redukovaný antikontraktilný účinok PVAT.

Medzi látky produkovanç PVAT patrí aj sírovodík (H2S), ktorý však môže byť produkovaný aj 
samotnou cievnou stenou. Viacerç práce potvrdili, že H2S má duálny účinok keďže nízke koncentrácie 
H2S vyvolávajú vazokonstrikciu a vyššie vazorelaxáciu (3). Doterajšie údaje naznačujú, že H2S 
prispieva aj do etiopatogençzy esenciálnej hypertenzie. (4). V nedávnej štúdii sme zas ukázali, že 
exogçnny H2S môže zohrávať úlohu v kompenzačných mechanizmoch spúšťaných u SHR, keďže 
znižoval cievny tonus viac ako u normotenzných potkanov. Vzájomný vzťah medzi PVAT a endogçnne 
produkovaným H2S v podmienkach esenciálnej hypertenzie však doteraz sledovaný nebol. Cieľom 
práce bolo porovnať vplyv PVAT a endogçnne produkovançho H2S na cievny tonus 
a vazokonstriktorickç odpovede izolovanej mezenterickej artçrie (MA) u dospelých normotenzných 
Wistar potkanov a SHR. 

Metódy

Zvieratá boli chovanç v súlade so schválenými podmienkami Štátneho veterinárneho a potravinárneho 
ústavu Slovenskej republiky. Potrava a voda boli poskytnutç ad libitum. Použili sme 16 týždňovç samce 
normotenzných Wistar potkanov (n=8) a SHR (n=8). 

Pre tenzometrickç štúdie sme použili 3mm prstence MA s intaktným PVAT (A+)a bez PVAT (A-). 
Cievy boli umiestnenç v 10 ml orgánových vaničkách s Krebsovým roztokom (95% O2 a 5% CO2) pri 
teplote 37°C. Predpätie ciev sme nastavili na 0,7g a elektromechanickým snímačom zmien tenzie sme 
sledovali vazoaktívne odpovede cievnych preparátov.. 

Kontraktilnç odpovede boli vyvolanç noradrenalínom (NA, 10-10-3x10-5mol/l) a vyjadrenç v gramoch 
ako veľkosť rozvinutej tenzie alebo ako percentá z maximálnej odpovede cievy vyvolanej agonistom. 
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Podiel endogçnne produkovançho H2S na regulácii bazálneho tonusu bol sledovaný po aplikácií 
zvyšujúcich sa koncentrácií propargylglycínu (PPG, 1-10 mmol/l), endogçnneho inhibítora endogçnnej 
produkcie H2S. Podiel endogçnne produkovançho H2S na kontraktilných odpovediach vyvolaných NA 
bol sledovaný 20 minút po predradenej aplikácií PPG(10mmol/l ). 

Bol zisťovaný aj vplyv PVAT na kontraktilnç odpovede vyvolanç endogçnne produkovaným NA po 
transmurálnej nervovej stimulácii (TNS, frekvencia stimulácie: 2, 4, 8, 16, 32 64 Hz, šírka impulzu 0.2 
ms) po dobu 20 sekúnd, čo indukuje uvoľnenie endogçnneho NA z adrenergickçho nervovçho 
zakončenia. Nameranç údaje boli porovnávanç jednofaktorovou ANOVA analýzou s použitím 
Bonferoniho testu a párovým t-testom. Zmeny v hodnote P, ktorç boli menšie ako 0,05 boli považovanç 
za štatisticky významnç. 

Výsledky

Úloha PVAT

U Wistar potkanov prejavilo PVAT čiastočný antikontraktilný účinok, keďže síce neovplyvnilo 
maximálnu kontraktilnú odpoveď, avšak na druhej strane, pri relatívnom vyjadrení 
vazokonstriktorických odpovedi bola posunutá krivka citlivosti doprava, čo značí, že v prítomnosti 
PVAT bola znížená citlivosť hladkých svalových buniek (HSB) na exogçnny NA. U SHR potkanov 
prejavilo PVAT prekvapujúco výraznç antikontraktilnç účinky, keďže v jeho prítomnosti bola 
signifikantne inhibovaná ako maximálna sila kontrakcie tak aj citlivosť HSB na exogçnny NA (Graf 
1a).

U Wistar potkanov sme v prítomnosti PVAT nezaznamenali po TNS rozdielnu kontraktilnú odpoveď 
vyvolanú endogçnnym NA v porovnaní s cievami bez PVAT. Na druhej strane, u SHR potkanov malo 
PVAT prokontraktilný účinok, maximálna kontraktilná odpoveď po TNS bola signifikantne väčšia 
(Graf 1b).

a) b)

Graf č. 1a/b

Absolútne vyjadrenie vazokonstriktorických odpovedí mezenterickej artçrie bez PVAT (A-) a s 
intaktným PVAT (A+) vyvolaných exogçnne aplikovaným noradrenalínom (a) 
a transmurálnou nervovou stimuláciou (b) u spontánne hypertenzných potkanov (SHR). Dáta sú 
udávanç ako priemer ± SEM. *p˂0,05 vs A-**p˂0,01 vs A-.
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Interakcia PVAT a endogçnneho H2S

U Wistar potkanov vyvolala aplikácia PPG (1-10 mmol/l) protichodný účinok na bazálny tonus MA bez 
ohľadu na prítomnosť PVAT. Zatiaľ čo ale u Wistar potkanov vyvolal PPG zvýšenie bazálneho tonusu, 
u SHR naopak, jeho pokles (Wistar: A+: 0,28±0,07 g; n=7; A-: 0,28±0,11 g; SHR: A-: 0,0094±0,035 g; 
A+: 0,0175±0,037 g; n=7)

U Wistar potkanov prejavil endogçnne produkovaný H2S antikontraktilný účinok, bez ohľadu či bol 
produkovaný len cievnou stenou alebo aj PVAT, keďže predradená aplikácia PPG (10 mmol/l)zväčšila 
kontraktilnç odpovede vyvolanç nižšími koncentráciami exogçnneho NA (10-10-10-8 mol/l).

Na druhej strane u SHR potkanov prejavil H2S produkovaný cievnou stenou čiastočný prokontraktilný 
účinok, keďže aplikácia PPG zmenšila kontraktilnç odpovede vyvolanç exogçnnym NA(10-8-3x10-7

mol/l) (Graf 2a). Na druhej strane, v prítomnosti PVAT sa vytratil prokontraktilný účinok H2S 
produkovançho z cievnej steny, v prítomnosti PVAT neovplyvnila aplikácia PPG kontraktilnú odpoveď 
vyvolanú NA (Graf 2b).

Graf č. 2a/b

Absolútne vyjadrenie vazokonstriktorických odpovedí mezenterickej artçrie bez PVAT (A-) (a) s PVAT 
(A+) (b) vyvolaných exogçnne aplikovaným noradrenalínom pred (PPG-) a po (PPG+) aplikácii 
inhibítora propargylglycínu u spontánne hypertenzných potkanov (SHR). Dáta sú udávanç ako priemer 
± SEM. *p˂0,05 vs PPG- **p˂0,05 vs PPG-.

Diskusia

Literatúra uvádza, že PVAT pôsobí za fyziologických podmienok hlavne tlmivým vplyvom na 
vazokonstriktorickç odpovede vyvolanç kontraktilnými látkami, pričom v podmienkach esenciálnej 
hypertenzie môže byť tento efekt inhibovaný (5,6). SHR majú menšie množstvo PVAT s menším 
množstvom adipocytov a nižší celkový obsah lipidov (7). To by mohlo byť indukovanç zvýšenou 
sympatikovou stimuláciou, ktorá vedie k zvýšenej lipolýze (8,9). Z toho vyplýva, že nižšie množstvo 
PVAT by mohlo uľahčiť kontrakciu MA. 

Napriek tomu, našimi výsledkami sme prekvapivo dokázali, že u SHR potkanov PVAT výraznejšie 
modulovalo kontraktilnç odpovede vyvolanç exogçnnym NA v porovnaní s Wistar potkanmi 
a podieľalo sa antikontraktilným účinkom. Pravdepodobne nami zvolenç predpätie (0,7g), rovnakç 
u oboch kmeňov potkanov, mohlo determinovať výraznejší antikontraktilný účinok PVAT. Galvez 
a spol. (7) totiž ukázali, že pri použití jednotnçho predpätia u MA (1.12 mN/mm) bol antikontraktilný 
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účinok PVAT na odpovede vyvolanç exogçnnym serotonínom u WKY a SHR rovnaký, avšak pri 
použití predpätia ekvivalentnçho cievnej tenzii „in vivo“ pre každý kmeň sa antikontraktilný účinok 
u SHR vytratil. Vysoký cievny tonus charakteristický pre hypertenziu by mohol prispievať k eliminácii 
antikontraktilnçho účinku PVAT a môžeme teda predpokladať, že schopnosť PVAT prejaviť alebo 
neprejaviť antikontraktilný účinok v podmienkach hypertenzie môže byť determinovaná cievnym 
tonusom. 

Na rozdiel od exogçnneho NA sme v našej práci zaznamenali odlišnç výsledky pri endogçnnej
produkcii NA po stimulácií perivaskulárnych nervov. U Wistar potkanov sme nezaznamenali, že by sa 
PVAT podieľalo kontraktilným alebo antikontraktilným účinkom. Na druhej strane, sme ale 
zaznamenali pro-kontraktilnç vlastnosti PVAT v MA u SHR. To môže súvisieť s väčším množstvom 
nervových zakončení v PVAT ako aj so zvýšenou tvorbou voľných radikálov (10). Lu a spol. (11) 
ukázali, že PVAT by mohlo podporiť prokontraktilný účinok cez zvýšenú tvorbu superoxidov a 
angiotenzínu II (Ang II) stimulovanú perivaskulárnou nervovou aktiváciou. Navyše Ang II je silný 
stimulátor NADP oxidázy, ktorá spúšťa produkciu superoxidov. Zvýšený oxidačný stres, ktorý je 
charakteristický pre SHR by mohol potencovať prokontraktilný účinok PVAT vyvolaný po 
transmurálnej nervovej stimulácií. Menšiu kontraktilnú odpoveď MA bez PVAT môžeme vysvetliť 
tým, že keď sme odstránili PVAT, odstránili sme aj nervovç zakončenia a eliminovali sme nielen efekt 
endogçnneho NA ale aj pôsobenie radikálov na presynaptickej úrovni. 

Doterajšie práce potvrdili, že v normotenzných podmienkach mal H2S produkovaný cievnou stenou a 
PVAT antikontraktilný účinok na vazokonstriktorickç odpovede aorty a MA (12,13). Schleifenbaum 
a spol. (12) ukázali, že inkubácia aorty s PPG signifikantne zvrátila antikontraktilný účinok PVAT u 
Wistar potkanov. Fang a spol. (13) taktiež pozorovali, že u hrudnej aorty s PVAT, kde bol podaný PPG 
sa zvýšila kontraktilná odpoveď indukovaná serotonínom a fenylefrínom. Na druhej strane nepotvrdili 
produkciu H2S z cievnej steny a autori to odôvodňujú tým, že fenylefrín a serotonín zablokovali syntçzu 
H2S z cievnej steny avšak zvýšili jeho produkciu z PVAT. V našej práci sme zistili, že H2S mal 
antikontraktilný účinok, avšak len jeho bazálne uvoľňovanie, pretože už samotnç podanie PPG zvýšilo 
bazálny tonus a rozdiel v kontraktilných odpovediach bol len pri nižších dávkach NA. Prítomnosť 
endogçnne produkovançho H2S neovplyvnila maximálnu kontraktilnú odpoveď. Rozdiel našich 
výsledkov v porovnaní s výsledkami Fang a spol. (13) a Schleifenbaum a spol. (12) môže spočívať 
okrem rozdielnych agonistov vyvolávajúcich kontrakciu aj v rozdielnom kmeni použitých potkanov 
(Sprague Dawley vs Wistar) a v odlišnom type artçrie (aorta vs MA). Z doteraz publikovaných prác 
vyplýva že deficiencia endogçnnej tvorby H2S môže súvisieť s rozvojom esenciálnej hypertenzie 
(14,15). Na druhej strane sa ukazuje, že endogçnne produkovaný H2S by mohol vykazovať 
v podmienkach hypertenzie kompenzačný účinok (13). Fang a spol. (13) ukázali, že pri hypertenzii 
vyvolanej podviazaním brušnej aorty sa znížil arteriálny tlak ako aj hladina Ang II po transplantácii 
PVAT k miestu podväzu aorty. Autori potvrdili, že to bolo spôsobenç prostredníctvom H2S, kedy sa 
zvýšila jeho expresia a produkcia  z PVAT. V našich experimentoch sme síce priamo nepotvrdili tlmivý 
účinok H2S produkovançho z PVAT na vazokonstriktorickç odpovede vyvolanç exogçnnym NA, avšak 
v prítomnosti PVAT sa vytratil prokontraktilný účinok H2S produkovançho z cievnej steny (v cievach 
bez PVAT sme zaznamenali prokontraktilný účinok endogçnne produkovançho H2S). To môže teda 
predstavovať kompenzačnú reakciu endogçnne produkovançho H2S z PVAT smerujúcu k zmierneniu 
vysokçho cievneho tonusu.

Na záver teda môžeme na základe našich výsledkov potvrdiť, že u SHR potkanov môže ako PVAT tak 
aj endogçnne produkovaný H2S prejaviť duálny účinok v závislosti od typu spúšťanej signálnej dráhy. 
Prokontraktilný účinok PVAT bol úzko prepojený s perivaskulárnou nervovou stimuláciou a spolu s 
prokontraktilným účinkom H2S produkovançho cievnou stenou môžu prispievať k patologickým 
zmenám esenciálnej hypertenzie. Na druhej strane, po exogçnnej stimulácii adrenergných receptorov 
vykazovalo PVAT SHR antikontraktilnç účinky, do ktorých bol zapojený aj ním produkovaný H2S. 
Tieto účinky môžu byť súčasťou kompenzačných mechanizmov smerujúcich k zníženiu cievneho 
tonusu v podmienkach esenciálnej hypertenzie.
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Úvod

Tvorba tepla u človeka je okrem triašky umožnená aj mechanizmami netriaškovej termogençzy 
v metabolicky vysoko aktívnych tkanivách, predovšetkým v kostrovom svale a hnedom/bçžovom 
tukovom tkanive [1]. Nedávny objav aktívneho hnedçho tuku u človeka rozpútal obrovský záujem 
vďaka jeho potenciálu modulovať glukózový či lipidový metabolizmus a energetický výdaj [2]. 
Aktivita, resp. množstvo hnedçho tukovçho tkaniva, sa zvyšuje pravidelnou fyzickou aktivitou ako aj 
adaptáciou na chlad, a je tak možnç ho indukovať aj u pacientov s obezitou alebo diabetom 2. typu, 
pričom už boli popísanç viacerç benefičnç účinky na metabolickç zdravie človeka [3]. Hlavný 
molekulárny motor tvorby tepla v tuku zabezpečuje odpájací proteín 1 (UCP1), ktorý využíva protónový 
gradient vytvorený respiračným reťazcom mitochondrií, pričom obchádza tvorbu ATP [4]. Regulačnç 
mechanizmy spojenç s aktiváciou netriaškovej termogençzy u človeka však zatiaľ nie sú celkom známe.

Na štúdium termogçnnych mechanizmov u človeka sme si vybrali unikátnu populáciu tzv. ľadových 
medveďov, teda otužilcov adaptovaných na extrçmny chlad. Predpokladali sme, že takíto jedinci majú 
vyvinutç efektívne netriaškovç termogçnne mechanizmy a s veľkou pravdepodobnosťou aj ložiská 
hnedçho tuku.  Cieľom tejto štúdie bolo popísať účinky akútneho a sezónneho chladu – plávania v 
studenej vode u otužilcov ˗ na kandidátne mediátory netriaškovej termogençzy. Ich vzťah k 
termogçnnej kapacite tukovçho tkaniva sme preskúmali vo vzorkách hnedçho a bieleho tuku odobratých 
od pacientov podstupujúcich chirurgický zákrok v krčnej oblasti.

Materiál a metódy

Populácia a protokol štúdie: i) Do štúdie bolo zapojených 15 otužilcov (13M/2Ž) vo veku 48,7±9,0 
rokov (priemer±štandardná odchýlka), s indexom telesnej hmotnosti 29,8±4,2kg/m2, ktorí pravidelne 
plávali v studenej vode počas chladných mesiacov aspoň posledných 6 mesiacov, 1-4-krát týždenne. 
Krv im bola odobratá pred a akútne po 15min plávaní v 2,6°C vode Dunaja vo februári. Časť z 
dobrovoľníkov podstúpila klinickú fenotypizáciu v nasledovnom mesiaci (n=14) a opäť v septembri 
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(n=12) zahŕňajúcu odber krvi nalačno, vyšetrenia telesnçho zloženia (kvadrupedálna bioimpedancia, 
OmronBF511), krvnçho tlaku a pulzu (Omron907). ii) Ďalšia kohorta 36 dobrovoľníkov (5M/31Ž, 
43,5±14,5 rokov, index telesnej hmotnosti 25,9±4,2 kg/m2) pozostávala z pacientov podstupujúcich 
chirurgický zákrok v celkovej anestçze na Klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy, ktorým bolo 
pri tejto príležitosti odobratç malç množstvo hlbokçho hnedçho a podkožnçho bieleho tukovçho tkaniva 
z krčnej oblasti. Počas hospitalizácie bola pacientom odobratá vzorka plazmy (n=25) a stanovenç 
hormóny štítnej žľazy zo sçra (n=30) aj telesnç zloženie (Omron BF511, n=34). Všetci dobrovoľníci (i, 
ii) boli plne informovaní o protokole štúdie a pred vstupom do nej podpísali informovaný súhlas. Štúdia 
bola schválená Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenskçho a Univerzitnej nemocnice 
a je v súlade s Helsinskou deklaráciou z roku 2000.

Laboratórne metódy: Krvnç parametre boli stanovenç v certifikovanom biochemickom laboratóriu 
(Alpha Medical, Bratislava). Z tkaniva bola naizolovaná RNA pomocou Trizolovej extrakcie a 
konvertovaná na komplementárnu DNA pomocou reverznej transkripcie (miScript II RT Kit, Qiagen). 
Expresia gçnov bola stanovená pomocou real-time PCR a normalizovaná na internú kontrolu 
(ribozomálny gçn RPL13A) a na priemernú relatívnu expresiu celçho datasetu vzoriek bieleho a hnedçho 
tuku (ΔΔCt). Do analýz boli zapojenç len tie vzorky hnedçho tuku, v ktorých bola overená vyššia 
relatívna expresia UCP1 ako hlavnçho markera skutočne hnedçho tuku, oproti mediánu zo všetkých 
vzoriek bieleho tuku.

Štatistické vyhodnotenie: Na vyhodnotenie zmien bol použitý Studentov párový t-test (pri normálnej 
distribúcii hodnôt podľa Shapiro-Wilk testu) alebo Wilcoxonov neparametrický test. Asociácie medzi 
dvomi premennými boli analyzovanç lineárnou regresiou s vypočítaním Paersonovho korelačnçho 
koeficientu (r) a zobrazenç s 95% konfidenčnými intervalmi. Všetky analýzy boli vyhodnotenç v 
GraphPad Prism 6 Software Inc. Hodnoty mimo rozptylu priemer±3xštandardná odchýlka boli vylúčenç 
z analýzy (Obr 1E,F: n=1).

Výsledky

Účinky chladu u otužilcov (i): Akútne po plávaní v ľadovej vode sa hladiny tyreotropnçho hormónu 
(TSH) v sçre zvýšili o 52,5% (n=13; p<0,001; Obr. 1B) a celkovçho tyroxínu o 2,8% (n=13; p<0,05), 
zatiaľ čo voľný tyroxín klesol o 6,8% (n=13; p<0,01). Miera zmeny vo voľnom tyroxíne korelovala s 
týždennou frekvenciou otužovania (n=12; p<0,05, r=-0,66). Parathormón v sçre sa zvýšil až o 78,3% 
a negatívne koreloval s množstvom viscerálneho tuku (Obr. 1A,C). Hladiny parathormónu boli 
signifikantne vyššie v zime oproti letu o 24,7% (n=10; p<0,05).

Aktivita tukového tkaniva (ii): Bazálne hladiny parathormónu pozitívne korelovali s gçnovou expresiou 
typických markerov termogçnnej aktivity v hnedom tukovom tkanive, vrátane UCP1 (Obr. 
1D), koaktivátora peroxizómovým proliferátorom aktivovançho receptora γ-1α (PGC1α; n=27; p<0,01; 
r=0,57) a dejodinázy 2 (DIO2; n=27; p<0,05; r=0,43). Expresia DIO2 v hnedom tuku tiež korelovala 
s hladinami voľnçho tyroxínu v sçre (n=30; p<0,05; r=0,47). Expresia parathormónovçho receptora 1 
bola signifikantne zvýšená v bielom tuku a receptora 2 v hnedom tuku (Obr. 1E-F). 
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Obr. 1: (A, B) Hladiny hormónov v sçre pred a akútne po plávaní v studenej vode a (C) vzťah hladín 
parathormónu po plávaní v studenej vode s viscerálnou adipozitou u otužilcov. (D) Vzťah 
plazmatickçho parathormónu s expresiou odpájacieho proteínu 1 (UCP1) a expresia parathormónovçho 
receptora 1 (PTH1R) a receptora 2 (PTH2R) v hnedom a bielom tuku od pacientov podstupujúcich 
chirurgiu krku. a.u. – relatívne jednotky.

Diskusia

Najvýznamnejším výsledkom tejto štúdie bolo výraznç zvýšenie parathormónu po plávaní v studenej 
vode, nakoľko akútne zmeny v parathormóne vplyvom chladu u človeka zatiaľ neboli v literatúre 
popísanç. Toto zistenie je veľmi zaujímavç vo svetle nedávno publikovaných prác, ktorç ukázali 
indukciu termogçnneho programu vplyvom parathormónu, resp. parathormónu-podobnçho peptidu, v 
primárnych myších bielych, bçžových aj hnedých adipocytoch in vitro ako aj v hnedom a bielom 
tukovom tkanive u myší in vivo [5-6]. Pozitívny vplyv parathormónu na termogençzu, lipolýzu 
a hnednutie adipocytov bol najnovšie dokázaný aj na in vitro modeli primárnych adipocytoch 
kultivovaných z prekurzorov izolovaných z ľudskçho podkožnçho tukovçho tkaniva [7]. Zaujímavç je, 
že hladiny parathormónu po plávaní v studenej vode negatívne korelovali s množstvom viscerálneho 
tuku, čo naznačuje metabolickç účinky parathormónu na tukovç tkanivo u aklimatizovaných jedincov. 
Podstatnç tiež je, že sa nám na skupine neaklimatizovaných jedincov podarilo dokázať veľmi silný 
vzťah medzi hladinami parathormónu a hlavným markerom hnedçho tuku – UCP1, ako aj s ďalšími 
gçnmi dôležitými pre funkciu hnedçho tuku – PGC1α (mitochondriálna biogençza) a DIO2 
(metabolizmus hormónov štítnej žľazy). Okrem toho sme v tukovom tkanive detekovali expresiu nielen 
známejšieho parathormónovçho receptora 1, ale aj typ 2, ktorý rozoznáva parathormón a nie 
parathormónu-podobný peptid. Zaujímavç je, že zatiaľ čo typ 1 bol zvýšený v bielom tuku, práve typ 
2, bol napriek celkovo nižšej koncentrácii zvýšený v hnedom oproti bielemu tuku. Tieto výsledky 
spoločne podporujú relevanciu parathormónu vo funkcii hnedçho tuku u ľudí in vivo.
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Ďalším zaujímavým výsledkom bolo výraznç zvýšenie TSH po plávaní v studenej vode. Hormóny 
štítnej žľazy sú totiž jedným z hlavných hormonálnych mediátorov hnednutia tukovçho tkaniva [8]. To, 
že celkový tyroxín mierne stúpol zatiaľ čo voľný tyroxín klesol môže naznačovať jeho zvýšenç akútne 
vychytávanie a následnú konverziu na aktívnu formu pomocou DIO2. To by korešpondovalo s 
pozitívnym efektom chladu na expresiu a aktivitu DIO2 v tukovom tkanive [9], ako aj s naším 
pozorovaním pozitívneho vzťahu voľnçho tyroxínu s expresiou DIO2 v hnedom tuku. Asociácia medzi 
zmenou v hladinách tyroxínu vplyvom ľadovej vody a frekvenciou otužovania naznačuje, že úroveň 
otužilosti môže byť jedným z faktorov ovplyvňujúcich adaptívnu odpoveď aktivity štítnej žľazy počas 
chladu. Zaujímavç je, že hladiny voľnçho trijódtyronínu počas expozície miernemu chladu výraznejšie 
stúpali u mužov s detekovateľným hnedým tukovým tkanivom [10]. Účinky chladu na TSH sú 
v literatúre veľmi variabilnç. Zdá sa však, že hoci mierny chlad (chladný vzduch) nemení hladiny TSH, 
práve vystavenie studenej vode, teda silnejšiemu chladovçmu stimulu, zvyšuje hladiny TSH u ľudí [11-
15].  Naše výsledky sú teda dôležitým prínosom pre poznatky o úlohe štítnej žľazy v mechanizmoch 
termogençzy u človeka.

Záver: V tejto štúdii sme pozorovali akútne zvýšenie parathormónu, ako aj zmeny v hladinách TSH 
a hormónov štítnej žľazy vplyvom plávania v ľadovej vode u otužilcov, ktorí majú pravdepodobne 
vyvinutç efektívne netriaškovç termogçnne mechanizmy vrátane hnedçho tuku. Hoci nevieme, do akej 
miery boli tieto zmeny spojenç s aktivitou hnedçho tuku, negatívny vzťah parathormónu s viscerálnou 
adipozitou u otužilcov spolu s pozorovaniami silných asociácií medzi parathormónom a termogçnnymi 
markermi v hnedom tuku, ako aj zvýšenej expresie parathormónovçho receptora 2 v hnedom tuku 
u neotužilcov spoločne podporujú úlohu parathormónu v termogçnnej a metabolickej funkcii hnedçho 
tukovçho tkaniva u ľudí.
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Úvod

Fajčenie je známy rizikový faktor Crohnovej (CD) a protektívnym faktorom ulceróznej kolitídy (UC). 
Patomechanizmus pôsobenia fajčenia nie je doposiaľ presne známy.

Cieľ 

Cieľom našej štúdie bolo analyzovať vplyv fajčenia na  expresiu mRNA zápalových, regulačných 
a protizápalových cytokínov, rovnako aj chemokínov a ich receptorov v sliznici čreva u pacientov s CD 
a UC.

Metódy

Realizovali sme prierezovú štúdiu. Súbor pacientov tvorilo 87 pacientov s CD a UC,   sledovaných 
v IBD centre V. Internej kliniky LFUK a UNB. U každçho pacienta sme zaznamenali demografickç 
dáta, vrátane fajčenia. Počas kolonoskopickçho vyšetrenia, sme odobrali bioptickç vzorky zo zápalenej 
a nezapálenej časti čreva-sigma, u pacientov s CD aj z oblasti terminalnçho ilea. Z biotpických vzoriek  
sme izolovali mRNA cytokíny a stanovili kvantitu mRNA cytokínu počtom PCR cyklov. Porovnali sme 
hladiny mRNA cytokínov u fajčiarov a nefajčiarov s CD a rovnako u pacientov s UC.

Výsledky : 

Fajčiari s Crohnovou chorobou mali signifikantne vyššiu expresiu cytokínu TNF (p=0,003) 
v zapálenej sliznici sigmy v porovnaní s nefajčiarmi. U fajčiarov s ulceróznou kolitídou sme zistili 
signifikantne vyššiu expresiu protizápalovçho cytokínu IL10 (p=0,022) v nezápalenej sliznici sigmy, 
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rovnako fajčiari mali signifikantne nižšiu mRNA expresiu cytokínov TLR2(p=0,024) a CCR1(p=0,049) 
v nezapálenej sliznici sigmy.

Tabuľka 1 Rozdiel v expresii cytokínov medzi fajčiarmi a nefajčiarmi s ulceróznou kolitídou 
v nezapálenej sigme

Tabuľka 2 Rozdiel v expresii cytokínov medzi fajčiarmi a nefajčiarmi s Crohnovou chorobou v sigme
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Tabuľka 3 Rozdiel v expresii cytokínov medzi fajčiarmi a nefajčiarmi s Crohnovou chorobou 
v terminálnom ileu
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C1 prezentuje  rozdiel v počte PCR cyklov potrebných na mRNA expresiu  referenčnçho gçnu GAPDH 
a počte PCR cyklov potrebných na mRNA expresiu  nami stanovených cytokínov u IBD fajčiarov 

C1 = (C house-keeping gçn - C cytokínu)

C2 prezentuje  rozdiel v počte PCR cyklov potrebných na mRNA expresiu  referenčnçho gçnu GAPDH 
a počte PCR cyklov potrebných na mRNA expresiu  nami stanovených cytokínov u IBD nefajčiarov

C2 = (C house-keeping gçn - C cytoíinu)

Naše výsledky ukazujú, že fajčenie má pozitívny vplyv na vznik a priebeh ochorenia ulceróznej 
kolitídy, práve stimuláciou protizápalovçho cytokínu IL10. Naopak u fajčiarov s Crohnovou chorobou 
sú vyššie hladiny prozápalovçho cytokínu TNF, čo môže súvisieť s ťažším priebehom ochorenia 
a horšou odpoveďou na liečbu.

Diskusia

Pacienti s Crohnovou chorobou majú signifikantne vyššie hladiny prozápalovçho cytokínu TNF v 
zapálenej sigme. Podobnç výsledky boli zaznamenanç v štúdií realizovanej Verschuere, kde fajčiari s 
CD mali vyššie hladiny prozápalových mRNA cytokínov CCL9 a CCL20 (1), rovnako im boli zistenç 
vyššie hladiny CD4+ INF gamma T- lymfoctyov. Výsledkom týchto zmien je zvýšená permeabilita 
epiteliálnej beriçry, ktorá vedie k neprimeranej imunitnej reakcii na prítomnç antigçny v sliznici čreva. 
(2-4)

Signifikantne nižšia expresia prozápalovych cytokínov u fajčiarov s ulceróznou kolitídou sa dáva do 
súvisu s aktiváciou nikotinovçho receptora (α7-nAChR) na makrofágoch a dendridických bunkách. 
Tým dochádza k inhibícií produkcie prozápaloych cytokínov prostredníctvom NF-κB a supresie CD4+ 
a CD25+ T regulačných lymfocytov.(5,6)  Súčasťou cigaretovçho dymu je aj oxid uhoľnatý (CO), ktorý 
podľa výsledkov štúdie  zvyšuje expresiu protizálovçho IL-10 u pacientov s UC. (7)
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Úvod

Osteoporóza sa vyznačuje zníženou hustotou kosti a zhoršenou mikroštruktúrou a prejavom je zvýšená 
lámavosť a pomalç hojenie kostí (1). Incidencia osteoporózy v súčasnosti neustále stúpa. Nedávne 
zistenia dokazujú, že v patomechanizme osteoporózy zohrávajú úlohu aj koncovç produkty pokročilej 
glykácie (advanced glycation end products, AGEs). AGEs vznikajú neenzymatickou reakciou 
redukujúceho cukru a aminoskupiny proteínu. Táto reakcia prebieha in vivo (endogçnne), ale aj pri 
tepelnom spracovaní potravy nad 100°C (exogçnne) (2). Endogçnne AGEs sa akumulujú v organizme 
s pribúdajúcim vekom (3, 4), pri diabete v dôsledku hyperglykçmie (5) ako aj pri zvýšenom oxidačnom 
strese (6). Modifikujú najmä bielkoviny s dlhým polčasom rozpadu, ako napríklad kolagçn, kde 
vytvárajú sieťovanç štruktúry (7). Dokázaná je dokonca aj ich schopnosť ovplyvňovať celý 
skeletomuskulárny systçm modifikáciou osteoblastov a osteoklastov (8), či kontraktility svalstva (9). 
Nakoľko aj exogçnne AGEs sa z potravy čiastočne vstrebávajú, v organizme dochádza aj ku 
hromadeniu AGEs prijatých z tepelne spracovanej potravy (10). Asociácia cirkulujúcich AGEs matky 
a jej novorodençho dieťaťa naznačuje možný transplacentárny prenos AGEs (11). Vzniká otázka, či 
zvýšený príjem AGEs v strave matky ovplyvní vývin skeletomuskulárneho aparátu u potomkov. Teória 
vývinovçho pôvodu zdravia a chorôb (Developmental origin of health and disease) predpokladá 
epigenetickç ovplyvnenie potomka z dôvodu vývojovej plasticity (12). Cieľom experimentu bolo 
zistenie potencionálneho transgeneračnçho vplyvu konzumácie tepelne upravenej stravy na ukazovatele 
kostnçho metabolizmu u potomkov v F1 a F2 generácii. 

Materiál a metódy

Do experimentu sme zaradili potkany Wistar (AnLab, Praha, Česká republika; n = 32) Zvieratá sme 
chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 °C, vlhkosť 55 ± 10 %, 12 hodinový 
cyklus svetla a tmy). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. Samce (n = 16) dostávali štandardnç 
krmivo (Ssniff R/M-H Spezialdiäten GmbH, Soest, SRN). Samice (n = 16) sme rozdelili do dvoch 
skupín. Kontrolná skupina konzumovala štandardnú stravu, zatiaľ čo experimentálna skupina dostávala 
tepelne upravenú štandardnú stravu - zahriatím na 120°C po dobu 30 minút. Obsah chemicky 
definovaných AGEs - karboxymetyllyzínu, , bol v tepelne upravenom krmive o 50 % vyšší, a obsah 
karboxyetyllyzínu bol 2,7-násobne vyšší ako v kontrolnom krmive. Vo veku dvoch mesiacov sme 
potkany párili, pričom diçtne faktory sme zachovali až do skončenia laktácie. Potomkovia v F1 (n = 80) 
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a F2 generácii (n = 70) konzumovali iba štandardnú stravu a rozdelení boli podľa typu stravy matky 
v F0 generácii. U F1 a F2 generácii sme vo veku 12 mesiacov zisťovali parametre a markery súvisiace 
s kostným metabolizmom. Dĺžkovç parametre sme merali morfometricky. V spolupráci so Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou sme denzitometricky (LUNAR Prodigy Advance device, GE Medical 
Systems, Madison, WI, USA) zisťovali kostnú hustotu, obsah minerálov v kosti, plochu kosti, ako aj 
množstvo kostrovçho svalstva. Na stanovenie minerálov v plazme a v 24 hodinovom moči sme použili 
štandardnç biochemickç metódy (Biolis 24i Premium, Tokyo Boeki, Japan). Osteokalcín ako marker 
kostnçho obratu sme stanovili metódou ELISA (Rat-MID TM Osteocalcin, IDS). Rozdiely medzi 
skupinami sme porovnávali pomocou dvojfaktorovçho ANOVA testu s post-hoc Sidakovou korekciou 
za využitia GraphPad Prism 6 softwaru. Výsledky udávame ako aritmetický priemer so štandardnou 
odchýlkou.

Výsledky

U matiek utratených 2 týždne po odstavení mláďat sme nepozorovali významne rozdiely medzi 
skupinami v telesnej hmotnosti, denzitometrických ukazovateľoch, markeroch minerálneho 
metabolizmu, či koncentrácii osteokalcínu v plazme (výsledky neuvádzame). Kostná hustota a obsah 
minerálov v kosti boli podobnç v kontrolnej aj experimentálnej skupine v oboch generáciách (obr. 1, 
obr. 2). Plocha kosti bola nižšia v experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolnou v F2 generácii (F 
= 6,10; p < 0,05), pričom signifikantný rozdiel bol medzi samicami (t = 2,49; p < 0,05). Pozorovali sme 
však významnú priamu koreláciu medzi telesnou hmotnosťou a plochou kosti, takže po korekcii na 
hmotnosť sme nedokázali medzi skupinami rozdiely. V množstve svalovej hmoty boli významnç, no 
predpokladanç intersexuálne rozdiely v F1 (F = 320,60; p < 0,001) aj F2 generácii (F = 196,10; p < 
0,001), avšak žiadne rozdiely medzi skupinami (F1 gen.: F = 0,01; p > 0,05; F2 gen: F = 0,60; p > 0,05). 
Experimentálna skupina v F2 generácii mala vyššie koncentrácie vápnika v plazme  (F = 9,49; p < 0,01), 
pričom rozdiely sme zistili medzi samcami (t = 2,82; p < 0,05). Vo frakčnej exkrçcii vápnika nebol 
signifikantný rozdiel (F = 0,08; p > 0,05). Koncentrácia osteokalcínu sa medzi skupinami nelíšila v F1 
(F = 2,04; p > 0,05) ani v F2 generácii (F = 2,78; p > 0,05).

Obr. 1 Plocha kosti (A), hustota kosti (B) a obsah minerálov v kosti (C) v F1 generácii (samice –
kontrolnç: n = 10, experimentálne: n = 10; samce – kontrolnç: n = 9, experimentálne: n = 10).
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Obr. 2 Plocha kosti (A), hustota kosti (B) a obsah minerálov v kosti (C) v F2 generácii (samice –
kontrolnç: n = 9, experimentálne: n = 9; samce – kontrolnç: n = 8, experimentálne: n = 13).

Diskusia

Klinickç aj experimentálne štúdie dokazujú, že AGEs sa v kostiach hromadia prirodzene vekom (3, 4), 
vo zvýšenej miere pri diabete (5) a ovplyvňujú štruktúru a funkciu extracelulárnej kostnej matrix, ako 
i funkciu osteoklastov a osteoblastov (8). Zvýšená glykácia sa prejavuje zvýšenou fragilitou kosti (krčka 
stehennej kosti i stavcov) (4), tuhnutím intervertebralnych diskov (13) a hromadenie AGEs v 
kostrových svaloch ovplyvňuje ich rast a kontraktilitu (9). Illien-Juünger a kol. (13) pozorovali, že 
šesťmesačná konzumácia stravy s 5,4-nasobnym obsahom AGEs v porovnaní s kontrolnou stravou má 
u samíc myší za následok zníženie minerálnej denzity a objemu stavcov a ich mechanickej odolnosti. 
Trojmesačná konzumácia stravy s obsahom rôznych frakcií Maillardovej reakcie neovplyvnila 
významne u samíc potkana dostupnosť vápnika (14). Autori však popisujú menšie kosti s nižšou 
relatívnou hustotou, so zvýšeným obsahom AGEs (pentozidín) a miernymi zmenami v ich 
mechanických vlastnostiach a predpokladajú zvýšenú rezorpciu a obrat kostí (14, 15). V F0 ani F1 
generácii sme nezistili významnç medziskupinovç rozdiely v žiadnom zo sledovaných 
denzitometrických ukazovateľov, markerov kostnçho obratu či metabolizmu kalcia. Predpokladáme, že 
mierna diçtna nálož AGEs v F0 generácii priamo konzumujúcej tepelne upravenú stravu nebola 
dostatočným impulzom pre indukciu patologických zmien sledovaných denzitometricky, či 
ukazovateľov metabolizmu kalcia. Absencia zmien koncentrácií osteokalcínu však nevylučuje zmeny 
v rezorpcii kosti a obrate kostnej hmoty, čo plánujeme analyzovať v budúcnosti. F1 generácia bola 
potenciálne vystavená len nepriamemu účinku AGEs, ak predpokladáme transplacentarny prenos (11), 
alebo vylučovanie AGEs do materskçho mlieka. Potenciálne včasnç zmeny v skeletomuskulárnom 
vývine takto exponovaných mláďat nevieme potvrdiť ani vylúčiť, avšak následná celoživotná 
konzumácia štandardnej stavy podľa našich čiastkových výsledkov neovplyvňuje metabolizmus kosti 
negatívne. Náš experiment bol prvý, ktorý sa zaoberal potencionálnym vplyvom maternálnej 
konzumácie tepelne upravenej stravy až do F2 generácie. Táto generácia neprišla do kontaktu s tepelne 
upravenou stravou, a to ani počas intrauterinnçho vývinu. V F2 generácii sme zistili nižšiu plochu kosti 
u experimentálnych samíc, ktorá však bola spôsobená rozdielnou telesnou hmotnosťou. 
Vyššie koncentrácie vápnika v plazme u experimentálnych samcov F2 generácie v porovnaní 
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s kontrolami by mohli poukazovať na vyššie uvoľňovanie vápnika z kostí. Napriek významnçmu 
rozdielu však boli nameranç koncentrácie v referenčnom rozmedzí. Naše predbežnç výsledky 
nepotvrdzujú predpoklad transgeneračnçho vplyvu maternálnej konzumácie tepelne upravenej stravy 
na metabolizmus kostí. Našu hypotçzu však nemôžeme úplne vylúčiť a plánujeme otestovať odolnosť 
kostí voči záťaži a ďalšie markery kostnçho obratu. Prirodzene endogçnne hromadenie AGEs v kostiach 
starnutím, a zvýšená akumulácia napr. pri diabete, kostný metabolizmus jednoznačne ovplyvňujú (3, 4). 
Vynára sa teda aktuálna otázka, či prenatálny inzult v podobe zvýšenej konzumácie AGEs matkou 
predisponuje potomkov k náchylnosti na patologickç zmeny v kostiach v prípade, že potomkovia 
konzumujú stravu bohatú na AGEs, alebo iný druh nezdravej stravy západnçho typu.

Práca bola podporená grantom VEGA 1/0062/2016.
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Úvod

Antracyklíny, skupina látok izolovaných z baktçrií rodu Streptomyces, patria k vysoko efektívnym 
chemoterapeutikám, využívaným v liečbe solídnych nádorov ako i hematologických malignít (1). S 
postupným nárastom úspešnosti liečby týchto ochorení sa však do popredia dostáva s liečbou spojený 
efekt antracyklínmi-indukovanej kardiotoxicity. Anti-neoplastický efekt antracyklínov je 
sprostredkúvaný inhibíciou topoizomerázy II a následnou blokáciou spájania zlomov DNA, čo vedie s 
bunkovej smrti. Antracyklínovç antibiotiká pôsobia nepriaznivo na myokard a riziko akútneho i 
chronickçho poškodenia kardiovaskulárneho systçmu narastá s ich kumulatívnou dávkou (2). 
Progresívne poškodenie kardiovaskulárneho systçmu sa klinicky manifestuje znížením ejekčnej frakcie 
ľavej komory, vedúcej až k zlyhaniu srdca, ktorç reprezentuje jednu z hlavných  príčin morbidity a 
mortality medzi pacientami, ktorí prekonali malígne ochorenie v detstve a v adolescencii (3). 
Poškodenie kardiomyocytov následkom terapie s využitím antracyklínov predstavuje komplexný 
proces. Za najdôležitejšie mechanizmy tohto poškodenia sú pokladanç tvorba reaktívnych metabolitov 
kyslíka, čo vedie k poškodeniu jednotlivých bunkových štruktúr, bunkových membrán, k peroxidácii 
lipidov, preťaženiu myocytov kalciom s následnou aktiváciou proteáz, fosfolipáz a endonukleáz. 
Dochádza k dysfunkcii mitochondrií, alteráciám v signalizácii beta-adrenergných receptorov a poruche 
homeostázy železa (4). Dodnes však existujú len veľmi limitovanç možnosti účinných terapeutických 
stratçgií v prevencii myokardiálneho poškodenia. V snahe o zmiernenie niektorých nežiaducich účinkov 
antracyklínov sa využíva napríklad zvýšený príjem exogçnnych antioxidantov vo forme výživových 
doplnkov alebo indukcia tvorby endogçnnych antioxidoantov (5). 

Renín-angiotenzín-aldosterónový systçm (RAAS) predstavuje hormonálnu kaskádu podieľajúcu sa na 
dlhodobej regulácii krvnçho tlaku a kardiovaskulárnej remodelácii. Koncept RAAS reprezentuje 
endokrinný systçm, v ktorom je hlavným efektorovým peptidom angiotenzín II, vznikajúci štepením 
angiotenzín-konvertujúcim enzýmom (ACE) z angiotenzínu I, ktorý vzniká z angiotenzinogçnu po 
predchádzajúcom pôsobení renínu. Angiotenzín II sprostredkúva svoje biologickç efekty 
prostredníctvom väzby na s G-proteínom spriahnutç receptory AT1 a AT2 (6). Supresia RAAS vedie 
k redukcii procesu remodelácie myokardu a zvyšuje dlhodobç prežívanie v animálnych modeloch aj u 
ľudí s hypertrofiou myokardu alebo srdcovým zlyhaním (7,8). Za fyziologickú funkciu stimulácie AT2

receptorov sa vo všeobecnosti považuje sprostredkovanie protizápalových, antiapoptických, 
antifibrotických efektov, pôsobiacich v protiklade so známymi účinkami stimulácie AT1  receptorov (9). 

Preto bolo naším cieľom preskúmať efekt antioxidantu melatonínu a selektívneho nepeptidovçho 
agonistu AT2 receptorov, compound 21, v experimentálnom modeli doxorubicínom-indukovanej 
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kardiotoxicity a porovnať ho s účinkami blokátora AT1 receptorov, olmesartanu, a ACE inhibítora, 
kaptoprilu.

Materiál a metódy

Samce potkanov rodu Wistar, vo veku 10 týždňov, sme rozdelili do 6 skupín (12 zvierat v každej 
skupine). Prvej skupine, ktorá slúžila ako kontrola (Ctrl) sme injekčne aplikovali vehikulum (0,9 % 
chlorid sodný v zodpovedajúcom objeme). Zvieratám z ostatných skupín sme injekčne, intravenózne, 
aplikovali dávku doxorubicínu (5 mg/kg), v rovnakom čase bola iniciovaná liečba vehikulom 
v zodpovedajúcom objeme (AIC, antracycline-induced cardiotoxicity,), kaptoprilom (Cap, 100 
mg/kg/deň) alebo olmesartanom (Olm, 10 mg/kg/deň) alebo melatonínom (Mel, 10 mg/kg/deň) alebo 
compound 21 (C21, 0.3 mg/kg/deň). Melatonín a kaptopril sme podávali rozpustenç v pitnej vode, 
olmesartan a compound 21 sme podávali orálne, gavážou. Všetky ostatnç pokusnç zvieratá boli denne 
gavážovanç so zodpovedajúcim objemom vehikula, aby sme zabezpečili rovnakç podmienky. Liečba 
zvierat prebiehala po dobu 28 dní. 

Raz týždenne sme zvieratám merali systolický tlak krvi, využitím neinvazívnej metódy tail-cuff
pletyzmografie (ADInstruments, Germany), ktorç nasledovalo po adaptačnej perióde (merania po dobu 
dvoch týždňov). Týždenne sme zaznamenávali zmeny telesnej hmotnosti zvierat. Pri ukončení 
experimentu, v terminálnej anestçze indukovanej inhaláciou 2,5% izofluránu sme zvieratám odobrali 
vzorku krvi. Pre využitie histologickej analýzy sme odobrali vzorky myokardu a vzorky aorty (z oblasti 
5-10 mm nad bránicou), ktorç sme fixovali v 4% paraformaldehyde. Vzorky boli následne zaliate do 
parafínu, narezanç na sçriovç rezy s hrúbkou 5 μm, zafarbenç hematoxylínom a eozínom a pozorovanç 
svetelným mikroskopom. Rozvoj a úroveň fibrózy sme vyhodnotili využitím farbenia picosiriusovou 
červenou, s kvantifikáciou percenta silno sa farbiaceho kolagçnu prítomnçho v tkanivách. Výsledky 
uvádzame ako  priemer  ±  štandardná  chyba  priemeru  (SEM). Rozdiely sme považovali za  štatisticky 
významnç ak p < 0,05. Výsledky boli štatisticky spracovanç pomocou one-way ANOVA s Bonferroni 
post-testom pre nepárovç hodnoty a repeated-measures ANOVA pre párovç hodnoty.

Výsledky

Podanie jednorazovej dávky doxorubicínu viedlo k zvýšeniu systolickçho tlaku krvi a srdcovej 
frekvencie v porovnaní s kontrolnou skupinou. V prípade liečby kaptoprilom a olmesartanom sme 
sledovali signifikantnç zníženie systolickçho krvnçho tlaku, zatiaľ čo efekt melatonínu a C21 na zmenu 
tlaku krvi bol len dočasný, bez signifikantnçho účinku (obr.1).

Podávanie doxorubicínu indukovalo zvýšenie hladín troponínu I, špecifickçho markera myokardiálneho 
poškodenia, v porovnaní s kontrolnou skupinou. Liečba kardioprotektívnymi látkami viedla k redukcii 
hladín troponínu I (obr. 2), no vzhľadom na prítomnosť vysokçho rozptylu nebol tento efekt štatisticky 
signifikantný. 

V skupine zvierat, ktorým bol aplikovaný doxorubicín sme v porovnaní s kontrolnou skupinou sledovali 
signifikantnç zníženie telesnej hmotnosti a hmotnosti srdca v absolútnych hodnotách ako i relatívne –
v porovnaní k dĺžke tíbie. Podávanie melatonínu, kaptoprilu a olmesartanu viedlo k ďalšej redukcii 
absolútnej hmotnosti srdca (obr. 3a). C21 čiastočne redukoval tendenciu k strate telesnej hmotnosti 
a čiastočne zabránil rozvoju hypotrofie myokardu. Absolútna hmotnosť srdca korelovala s redukciou 
hmotnosti ľavej komory vypočítanej na základe histomorfologickej analýzy (obr. 3b).

Po intravenóznej aplikácii doxorubicínu sme pozorovali rozvoj aortálnej hypertrofie (zväčšený prierez 
a hrúbka steny s nezmeneným vnútorným priemerom). Kaptopril a olmesartan signifikantne redukovali 
zhrubnutie steny aorty (obr. 4). Aplikácia doxorubicínu viedla k miernemu zvýšeniu obsahu kolagçnu 
v aorte v porovnaní s kontrolnou skupinou. Hoci všetky testovanç liečivá zabraňovali rozvoju fibrózy, 
iba podávanie melatonínu viedlo k signifikantnej redukcii obsahu kolagçnu (obr. 5).
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Obr.1: Efekt podávania doxorubicínu (AIC) a liečby melatonínom (Mel), kaptoprilom (Cap), 
olmesartanom (Olme) a compound 21 (C21) na systolický krvný tlak v porovnaní s kontrolnou 
skupinou (Ctrl), * p <0,05 vs. Ctrl.

Obr. 2: Ovplyvnenie hladiny kardiálneho troponínu I účinkom doxorubicínu (AIC) v porovnaní s 
účinkom kardioprotektív; melatonín (Mel), kaptopril (Cap), olmesartan (Olme) a compound 21 (C21).
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Obr. 3a Obr. 3b

Obr. 3: Efekt podávania doxorubicínu (AIC) a liečby melatonínom (Mel), kaptoprilom (Cap), 
olmesartanom (Olme) a compound 21 (C21) na a) hmotnosť srdca a b) hmotnosť ľavej komory 
v porovnaní s kontrolnou skupinou (Ctrl),  ‡p<0,05 vs. Ctrl, *p<0,05 vs. AIC.

Obr. 4: Vplyv podávania doxorubicínu (AIC), melatonínu (Mel), kaptoprilu (Cap), olmesartanu (Olme) 
a compound 21 (C21) na celkovú plochu cievnej steny aorty v porovnaní s kontrolnou skupinou (Ctrl), 
‡p<0,05 vs. Ctrl, *p<0,05 vs. AIC.
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Obr. 5: Účinok doxorubicínu (AIC), melatonínu (Mel), kaptoprilu (Cap), olmesartanu (Olme) 
a compound 21 (C21) na rozvoj aortálnej fibrózy v porovnaní s kontrolnou skupinou (Ctrl), ‡p<0,05 vs. 
Ctrl, *p<0,05 vs. AIC.

Diskusia

Doxorubicín predstavuje efektívne chemoterapeutikum, ktorçho použitie je však značne limitovanç od 
dávky závislou, antrcyklínmi-indukovanou kardiotoxicitou. V našej štúdii bolo podanie doxorubicínu 
spojenç s nárastom krvnçho tlaku, liečba kaptoprilom a olmesartanom mala za následok pokles krvnçho 
tlaku. V prechádzajúcich štúdiách vykazovala aplikácia antracyklínov protichodnç výsledky (10-12). 
Tieto rozdiely mohli byť spôsobenç odlišným typom, dávkou a dĺžkou pôsobenia antracyklínov. 
Pozorovanç zvýšenie systolickçho tlaku krvi môže byť vysvetlenç súbežnou neurohumorálnou 
aktiváciou alebo endotelovou dysfunkciou a následnou perifçrnou vazokonstrikciou. Redukcia 
stimulácie AT1 receptorov podávaním kaptoprilu a olmesartanu viedla k zníženiu tlaku krvi, zatiaľ čo 
samostatná stimulácia AT2 receptorov signifikantne tlak krvi neovplyvnila. Tieto výsledky sú v súlade 
s predchádzajúcou štúdiou (13), v ktorej bolo zníženie krvnçho tlaku u spontánne hypertenzných 
potkanov sprostredkovanç stimuláciou AT2 receptorov, podávaním compound 21, pozorovanç iba 
v prítomnosti súbežnej blokády AT1 receptorov. Melatonín indukuje zníženie krvnçho tlaku pri 
hypertenzii, no tento efekt nebol demonštrovaný v normotenzných podmienkach (14). 

Navodenie antracyklínom-indukovanej kardiotoxicity v našej štúdii viedlo k signifikantnçmu poklesu 
hmotnosti tela a absolútnej i relatívnej hmotnosti myokardu. Z testovaných, potenciálne 
kardiprotektívnych látok, malo podávanie kaptoprilu najvýraznejší vplyv na znižovanie telesnej 
hmotnosti a hypotrofiu myokardu. Tento účinok môže byť pripísaný antagonistickçmu účinku ACE 
inhibítorov na bunkovú proliferáciu a proteosyntçzu, a je v súlade s jeho antihypertrofickým účinkom 
pozorovaným na modeloch tlakovçho a objemovçho preťaženia myokardu (15,16). 

Antracyklínová toxicita sa v experimente spájala i s aortálnou remodeláciou. Pozorovali sme aortálnu 
hypertrofiu charakterizovanú zväčšením prierezu aorty a hrúbky steny s nezmeneným vnútorným 
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priemerom. Tieto zmeny boli signifikantne zvrátenç podávaním kaptoprilu a olmesartanu, čo môže 
naznačovať súvislosť s ich hypotenzným efektom. Indukcia antaracyklínom navodenej toxicity sa 
v našom experimente spájala i s miernym nárastom obsahu kolagçnu v aorte. Hoci všetky z testovaných 
liečiv mali tendenciu znižovať obsah kolagçnu v aorte, len podávanie melatonínu signifikantne 
zabránilo jej fibróznej prestavbe. 

V modeli doxorubicínom navodenej kardiotoxicity compoud 21 ovplyvňuje úbytok telesnej hmotnosti 
a hypotrofiu myokardu a melatonín zabraňuje fibrotickej remodelácii aorty. Tieto protektívne účinky 
sú odlišnç od tých, ktorç sú sprostredkúvanç kaptoprilom a olmesartanom. Preto by práve kombinácia 
melatonínu a compound 21 s využitím ACE inhibície alebo blokády AT1 receptorov mohla byť 
zaujímavou možnosťou ďalšieho výskumu pri hľadaní terapeutických stratçgií cielených na prevenciu 
a liečbu antracyklínmi-indukovnej kardiotoxicity. 
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Úvod

Popularita sladených nápojov za poslednç dekády zaznamenala mierny pokles, no naďalej zostáva 
v centre záujmu odbornej verejnosti. [1, 2]. Sladenç nápoje boli asociovanç so zvýšeným prírastok na 
hmotnosti, rovnako ako so zvýšenou pravdepodobnosť kardiovaskulárnych ochorení, diabetes mellitus 
typu 2, či priamo zodpovednç za ochorenia pečene [3-5]. Najčastejšie diskutovanými zástupcami 
sladených nápojov sú kolovç nápoje, ktorç sú asociovanç so zvýšeným rizikom inzulínovej rezistencie, 
hypertenzie, či zlyhávaním obličiek [6, 7]. Hoci kolovç nápoje predstavujú komplexnç zmesi s 
neznámym detailným zložením, obsahujú najmä vodu, kyselinu fosforečnú, cukor a kofeín. Zatiaľ čo 
veľa experimentov potvrdilo obezitogçnny efekt cukrov, kofeín má na druhej strane overený 
anorektický účinok [8]. Zároveň, príjem kofeínu stimuluje kardiovaskulárny systçm, 
je účinným psychostimulantom, znižuje chuť do jedla a pôsobí ako antagonista voči adenozínovçmu 
receptoru, čím potláča únavu [9, 10]. V predchádzajúcich animálnych experimentoch sme zistili, že 
dlhodobý príjem kolovçho nápoja vedie k lepšej inzulínovej senzitivite a dokonca k nižšej hmotnosti. 
Aký je výsledný účinok príjmu kolových nápojov napriek množstvu asociačných štúdií a či tieto 
asociácie majú aj kauzálnu súvislosť, nie je stále jasnç. Primárnym cieľom tejto štúdie bolo preto 
sledovať dynamiku plazmatickej koncentrácie glukózy po vypití kolovçho nápoja u zdravých 
dobrovoľníkov. Dynamiku inzulínu a glukagónu podobnçmu peptidu 1 (GLP-1), ale aj energetický 
výdaj pomocou nepriamej kalorimetrie sme sledovali pre objasnenie mechanizmov prípadných 
rozdielov a na zodpovedanie kauzality daných asociácií.

Materiály a metódy

Mladí zdraví normotenzní a normoglykemickí probandi (n=20) oboch pohlaví vypili glukózu (1g/kg), 
kolu alebo glukózo-fruktózovú zmes, pričom množstvo prijatçho cukru a objem vypitej tekutiny boli 
v každom teste rovnakç. Pred, počas a po testovaní bola probandom odoberaná krv na meranie glukózy 
pomocou biochemickçho analyzátora (Biolis 24i Premium, Tokyo Boeki, Japonsko). Celkový pokojový 
výdaj, respiračný kvocient ako aj preferenčná oxidácia cukrov, či tukov v priebehu testu boli 
zaznamenanç prostredníctvom nepriamej kalorimetrie (Ergostik, Geratherm, Nemecko). Pomocou 
ELISA testov bola probandom meraná koncentrácia inzulínu (R&D system Inc., USA) a GLP-1 
inkretínu (Mercodia, Sweeden) v plazme, v každom časovom intervale testovania. Probandi boli počas 
všetkých troch testovaní v pokoji, pričom samotnçmu testovaniu predchádzalo dvojtýždňovç obdobie 
desenzibilizácie od kofeínu.
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Výsledky

Výsledky kriviek glukózy v plazme v priebehu experimentov naznačujú, že najvyššia koncentrácia 
plazmatickej glukózy bola zaznamenaná v orálnom-glukózovom tolerančnom teste v porovnaní 
s oboma experimentálnymi skupinami (Obr. 1A; F=5,75; p<0,01). Najvyššia koncentrácia glukózy bola 
zaznamenaná vo všetkých troch testovaniach v tridsiatej minúte, pričom v stodvadsiatej minúte dosiahli 
koncentrácie glukózy v plazme hodnoty rovnç referenčnçmu rozhraniu a priblížili sa na úroveň glukózy 
v čase 0. Plocha pod krivkou poukázala na signifikantne vyššie koncentráciu glukózy v plazme pri 
porovnaní kontrolnej skupiny s glukózovo-fruktózovým nápojom (t=3,39; p<0,01), ako aj v porovnaní 
s kolovým nápojom (t=2,55; p<0,05). Rovnako ako pri sledovaní koncentrácie glukózy v plazme boli 
pozorovanç aj signifikantnç rozdiely v zastúpení plazmatickçho inzulínu medzi skupinami (Obr. 1B; 
F=3,95; p<0,05). Najvyššie hodnoty inzulínu v plazme boli zaznamenanç v tridsiatej minúte vo 
všetkých testoch, pričom v teste s kolovým nápojom bola napriek tomu koncentrácia inzulínu nižšia 
o 48% voči kontrolnej skupine (t=3,02; p<0.01). Glukózovo-fruktózový test nepoukázal na žiadnu 
štatisticky významnú zmenu v zastúpení inzulínu v plazme voči jeho dosiahnutej koncentrácii 
v kontrolnej skupine vo všetkých časových intervaloch testovania.

Obr. 1 – Priebeh koncentrácie glukózy v plazme naznačil rozdiely medzi testovanými nápojmi 
v jednotlivých časových intervaloch (Obr. 1A). Priebeh koncentrácií plazmatickçho inzulínu poukázal 
na signifikantnç rozdiely v rámci prvej hodiny testovania medzi jednotlivými nápojmi (Obr. 1B). 
Rozdiely boli zaznamenanç aj pri sledovaní koncentrácií GLP-1 inkretínu medzi skupinami v polovici 
experimentu  (Obr. 1C)
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Zastúpenie GLP-1 inkretínu korelovalo s priebehom glukózy a signifikantne sa líšilo medzi kontrolnou 
a experimentálnou skupinou (Obr. 1C; F=5,83; p<0,01). Napriek zvýšeným koncentráciám glukózy 
v plazme počas testovania s glukózovým nápojom, signifikantný rozdiel respiračnçho kvocientu nebol 
pozorovaný medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami počas testovania (Obr. 2A, 
F=0,17; p>0,05). Štatisticky významný nárast bol zaznamenaný iba v šesťdesiatej minúte 
pri glukózovo-fruktózovom nápoji (t=3,37; p<0,01), rovnako ako pri kolovom nápoji (t=3,72; p<0,001). 
V čase 0 a v stodvadsiatej minúte sa hodnoty respiračnçho kvocientu medzi skupinami nelíšili. 
Pokojový energetický výdaj sa v priebehu testov s jednotlivými nápojmi výrazne neodlišoval (Obr. 2B, 
F=0,17; p>0,05). Jediný rozdiel bol zaznamenaný v prvej hodine testovanie, kedy energetický výdaj pri 
teste s kolovým nápojom stúpol približne o 27% (t=2,40; p<0,05).

Obr. 2 – Respiračný kvocient naznačil, že v šesťdesiatej minúte došlo ku preferenčnej oxidácii 
sacharidov (Obr. 2A). Celkový energetický výdaj naznačil, že pri kolovom, či glukózovo-fruktózovom 
nápoji došlo ku jeho zvýšeniu v pokojových podmienkach voči glukózovçmu roztoku (Obr. 2B).

Diskusia

Primárny cieľom prezentovanej štúdie bolo sledovať dynamiku plazmatickej glukózy po vypití 
kolovçho nápoja. Podľa očakávaní, glukóza v plazme stúpla už po prvých minútach experimentu, 
pričom najvyššie hodnoty dosiahla v tridsiatej minúte. Na naše prekvapenie, signifikantný rozdiel medzi 
koncentráciami plazmatickej glukózy bol následne pozorovaný počas celçho testovania voči 
kontrolnçmu, teda glukózovçmu nápoju. Podobný priebeh ako pri kolovom nápoji sme zaznamenali aj 
pri glukózovo-fruktózovom nápoji. Predpokladáme, že tento efekt mohol byť spôsobený prítomnosťou 
fruktózy. Fruktóza je dokonca odporúčaným sladidlom pacientom trpiacim na diabetes, nakoľko je jeho 
glykemický index až štyrikrát nižší v porovnaní s glukózou [11]. Obdobný dopad kolovçho nápoja bol 
pozorovaný aj pri koncentráciách inzulínu v plazme, kedy od tridsiatej minúty sme pozorovali rozdiely 
voči glukózovçmu nápoju, ako aj voči glukózovo-fruktózovçmu nápoju do polovice dĺžky trvania 
experimentu. Tento fenomçn by mohol byť vysvetliteľný faktom, že zastúpenie glukózy a fruktózy nie 
je identickç v prípade používançho glukózovo-fruktózovçho sladidla v kolovom nápoji. Nakoľko je 
podiel medzi fruktózou a glukózou 55:45, teda viac než polovica používançho sladidla nie je závislá na 
inzulíne, a teda nestimuluje jeho tvorbu [12]. Výsledky inzulínu a koncentrácie glukózy počas testu 
korelujú s výsledkami koncentrácií inkretínu 

GLP-1. Nižšie koncentrácie v prípade kolovçho a glukózovo-fruktózovçho nápoja potvrdzujú vyššiu 
senzitivitu inkretínu voči glukóze, než voči fruktóze. Z analýz nepriamej kalorimetrie tiež vyplýva, že 
prítomná fruktóza by mohla mať za dôsledok vyšší pokojový energetický výdaj v polovici dĺžky trvania 
experimentu v porovnaní s glukózou a to ako v prípade testu s kolovým nápojom, tak aj testu 
s glukózovo-fruktózovým nápojom. Prítomnosť fruktózy pravdepodobne ovplyvnila vo väčšej miere aj 
preferenciu oxidácie sacharidov voči tukov, a preto rozdiel v respiračnom koeficiente v polovici 
experimentu naznačuje vyšší metabolický potenciál fruktózy. Napriek doterajším vedomostiam účinky 
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akútneho podania kofeínu v podobe kolovçho nápoja neboli zaznamenanç a nedochádzalo ku odlišnçmu 
energetickçmu výdaju, ako to bolo pôvodne predpokladanç. Limitáciou jeho aktivačnçho účinku môže 
byť aj samotná skutočnosť, že probandi boli v pokojových podmienkach a neboli stimulovaný žiadnou 
činnosťou navodzujúcou únavu, a teda antagonistický účinok kofeínu na adenozínový receptor nebol 
preukázaný. Záverom môžeme povedať, že koncentrácie glukózy boli po vypití koly nižšie ako v rámci 
orálneho glukózovçho tolerančnçho testu, tento rozdiel nemožno avšak vysvetliť kofeínom v kole, ale 
skôr rozdielmi v metabolizme glukózy a fruktózy. Vylúčiť, že kofeín je zodpovedný za prekvapivç 
efekty dlhodobçho príjmu koly v animálnych experimentoch teda na základe týchto výsledkov 
nemôžeme. Môžeme avšak konštatovať, že efekt samotnej fruktózy zohráva významnú úlohu 
v kolovom nápoji, nakoľko znižuje zastúpenie glukózy v plazme, má dopad na reguláciu hormónov 
tenkçho čreva a podieľa sa na zvýšenej metabolickej aktivite organizmu v pokoji.
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Úvod

Znalosť o trojrozmernej štruktúre ľudskçho srdca ako vitálne dôležitçho orgánu tela je  fascinujúce 
nielen z vedeckçho a edukačnçho hľadiska, ale má aj veľmi dôležitý klinický význam. Rastrovacia 
elektrónová mikroskopia predstavuje najlepšiu možnosť sledovania štruktúr na trojdimenzionálnej 
úrovni s vysokým rozlíšením. Umožňuje vizualizáciu povrchových štruktúr a taktiež priestorových 
usporiadaní vo vnútri buniek srdca. V tejto práci sa zamieriavame na ultraštruktúru endokardu, 
myokardu, interkalárnych diskov, epikardu a  Purkyňových vláken. Štúdium horeuvedených 
anatomicko-histologických štruktúr pomocou elektronóvej mikroskopie vedie k dokonalejšiemu 
poznaniu  morfológie srdca a obohateniu našich vedomostí pri niektorých patologických zmenách 
tkanív a buniek, ktorç nie sú zvyčajne detekovanç konvenčnými morfologickými vyšetreniami (1).

Materiál a metódy

Vzorky tkanív boli získanç od pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním počas transplantácie a od 
pacientov počas patologickej pitvy (po akútnom infarkte myokardu bez zjavnej abnormality srdca v čase 
konania pitvy). Vzorky tkanív boli získanç od desiatich pacientov v rozmedzí od 33 do 80 rokov. 
Priemerný vek pacientov bol 58,7 rokov. Odber vzoriek od pacientov boli schválenç Etickou komisiou 
na Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

Tkanivá po odbere boli opláchnutç fosfátovým tlmivým roztokom a fixovanç 2,5% roztokom 
glutaraldehydu pri izbovej teplote. Fixácia trvala štyri hodiny. Po tej fixácii vzorky boli trikrát 
oplachnutç tlmivým roztokom a fixovanç v 1% roztoku oxidu osmičelçho pri teplote 4 °C. Ďalší postup 
zahrnul jemnú dehydratáciu v alkohole a sušenie. Po pokovení sme vzorky pozorovali v rastrovacom 
elektrónovom mikroskope ZEISS type EVOLS 15.

Výsledky a diskusia

Výsledky práce sú prezentovanç ako histologický atlas. Obrázky znázorňujú definitívnu štruktúru troch 
základných vrstiev srdca: endokardu, myokardu a epikardu. 
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Endocardium

Endocardium má tri vrstvy: 

1. endokardiálny endotel ( endothelium endocardiacum)

2. subendotelová vrstva (stratum subendotheliale)

3. myoelastická vrstva (stratum myoelasticum)

Najvnútornejšiu vrstvu predstavuje endokardiálny endotel, ktorý sa skladá z jednej vrstvy plochých 
buniek pokrývajúc dutiny srdca. Plocha tejto vrstvy endokardu je hladká. Vrstva spojivovçho tkaniva 
medzi endokardom a myokardom sa nazýva subendokardiálna vrstva (tela subendocardiaca). Našli sme 
silnejšie zväzky kolagçnových vláken v subendokardiálnej vrstve v porovnaní so subendotelovou 
vrstvou, ktorá tvorí jemnejšiu sieť kolagçnových vláken.

V stene komôr srdca sme identifikovali prevodovú sieť srdca, lokalizovanú v subendokarde (reticulum 
conducens subendocardiacum). Túto sieť tvoria Purkyňove vlákna. Špecializovanç kardiomyocyty, 
ktorç sú schopnç prenášať vzruchy a zabezpečiť prevodovú funkciu srdca sú významne väčšie ako 
kardiomyocyty komôr (2).

Myocardium

Kardiomyocyty sú bunky cylindrickçho tvaru. Spojenç sú s ďalšími kardiomyocytmi pomocou 
interkalárnych diskov. Výbežky kardiomyocytov prebiehajú šikmo a tvoria priečny mostík medzi 
susediacimi kardiomyocytmi. Vo vnútri cytoplazmy kardiomyocytov myofibrily tvoria pravidelnç 
usporiadanie. Špecializovanç bunkovç spojenia – interkalárne disky sú zodpovednç pre 
elektrochemickú komunikáciu a mechanickú súdržnosť medzi kardiomyocytmi. Interkalárne disky 
tvoria štruktúry, ktorç sú podobnç k schodisku (3). Schodiskovitç štruktúry diskov vytvárajú typickç 
záhyby. Terminológia týchto záhybov nie je jednotná. Vo vedeckých literatúrach sú nazývanç aj ako 
krkva, resp. medzikrkvovç segmenty. Pri analýze srdcovçho svalu sme našli malç jazvy po prekonaní 
akútneho infarktu myokardu. Jazva mala nepravidelný tvar z fibrózneho tkaniva.

Epicardium

Terminológia tretej vrstvy srdca je kontroverzná a rozdielna v rôznych histologických učebniciach 
a vedeckých článkoch. Táto vrstva sa nazýva epicardium a tiež známa ako lamina visceralis pericardii. 
Vonkajšia vrstva epikardu je pokrytá dlaždicovým epitelom mezotelových buniek. Tenká vrstva 
spojivovçho tkaniva pod mezotelom sa nazýva lamina propria. Vrstva spojivovçho tkaniva medzi 
lamina propria epikardu a myokardu je vyplnená adipocytmi. Podľa Terminologia Histologica táto 
vrstva sa nazýva tela subserosa avšak mnohých učebniciach je pomenovaná ako subepikardiálna vrstva. 
Hromadenie adipocytov vo vnútri tela subserosa tvorí epikardiálne tukovç tkanivo. Termín epikardiálne 
tukovç tkanivo nie je zahrnutý v Terminologia Histologica, popritom má obrovský klinický význam. 
Epikardiálne tukovç tkanivo obklopuje hlavne vencovitç tepny a žily a vylučuje mnohç bioaktívne 
molekuly: rastovç, kardioprotektívne faktory, cytokíny (4). Početnç štúdie navrhujú interakcie medzi 
epikardiálnym tukovým tkanivom a myokardom a ukazujú vplyv na patofyziológiu ochorení 
vencovitých tepien, metabolickçho syndrómu (5,6).  Aktivín A, ktorý je produkovaný epikardiálnym 
tukovým tkanivom počas zlyhania srdca alebo diabetes mellitus má výrazný fibrotický efekt na 
predsieňový myokard. Infiltrácia adipocytov do predsieňovçho myokardu môže dezorganizovať front 
depolarizačnej vlny a vedie k poruche srdcovçho rytmu (7). 
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Obr. 1 

(a) Endocardium srdca - najvnútornejšia vrstva je endokardiálny endotel (1), pod ním je vrstva 
spojivovçho tkaniva (2) : subendotelová , myoelastická, a subendokardiálna vrstva. 

(b) Pod endokardiálnym endotelom je vrstva spojivovçho tkaniva: subendotelová, myoelastická 
a subendokardiálna vrstva. Medzi uvedenými vrstvami nie sú ostrç hranice. 

Na obrázku vidíme aj časť myokardu (3). 

(c) Pozoruhodný je rozdiel medzi subendotelovou (1) a subendokardiálnou vrstvou spojiva (2). 
Subendotelová vrstva sa skladá z jemnej siete tenkých kolagçnových fibríl, subendokardiálna vrstva je 
tvorená z obrovských a hrubých zväzkov kolagçnových vláken. Endokardiálny endotel je neviditeľný. 

(d) Pod endokardom (1) vidno Purkyňove vlákna (2) tvoriace siete, ako súčasť prevodovçho systçmu 
srdca. 
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Záver

Rastrovacia elektrónová mikroskopia poskytuje lepší trojdimenzionálny vzhľad buniek srdca ako 
transmisná elektrónová mikroskopia. Umožňuje aj lepšie pochopenie anatomicko-histologických 
štruktúr. Tento typ elektrónovej mikroskopie je užitočný pri morfologickom popise zdravçho 
i patologickçho myokardu remodelujúceho srdca na ultraštrukturálnej úrovni. 

Kanzaki so svojím kolektívom popísali trojdimenzionálny vzhľad myokardu pri hypertrofickej 
kardiomyopatii. Pri tomto patologickom náleze našli kardiomyocyty, ktorç mali nepravidelnç 
usporiadanie, vzájomne sa prekrývajúci tvar s abnormálnym vetvením (8). Z echokardiografickçho 
hľadiska sme zaznamenali u našich pozorovaných pacientov zníženú ejekčnú frakciu srdca medzi 22-
60% a z biochemickçho hľadiska extrçmne zvýšenú hladinu NT - pro BNP (N - terminálny fragment 
hormónu BNP), avšak sme nepozorovali podobnç abnormality v usporiadaní kardiomyocytov, ktorç 
boli publikovanç Kanzakim et al. (8).

Kardiomyocyty so šikmými výbežkami tvoriace priečne mostíky so susediacimi kardiomyocytmi boli 
pozorovanç v srdci zdravých primátov (9). Naše výsledky naznačili skoro normálne priestorovç 
usporiadanie kardiomyocytov, čo predstavuje pozoruhodný kontrast v porovnaní 
s echokardiografickým a biochemickým nálezom u pacientov so zlyhávajúcim srdcom. 

Znázornenie kompletnej histologickej stavby srdca v trojdimenzionálnej forme môže slúžiť ako 
histologický atlas pri modernizácii a zlepšovaní výuky budúcich lekárov. V našej práci sme chceli 
zdôrazniť význam epikardiálneho tukovçho tkaniva, ktorç nie je zahrnutç v Terminologia Histologica, 
popritom má obrovský klinický význam pri vzniku rôznych porúch srdcovçho rytmu. 
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Úvod

Mnohopočetný myelóm je progresívny zhubný proces plazmatických buniek a ich prekurzorov 
infiltrujúcich kostnú dreň, skelet a inç orgány s orgánovými komplikáciami. Mnohopočetný myelóm sa 
vyznačuje veľkou heterogenitou v klinickom a laboratórnom obraze. Zaraďuje sa na druhç miesto 
z pomedzi hematologických malignít (1). Významný pokrok v liečbe mnohopočetnçho myelómu 
v nedávnej minulosti značne zlepšil manažment a prežívanie chorých. Autológna transplantácia 
krvotvorných buniek a dostupnosť novej biologickej liečby výrazne zvýšila celkovç prežívanie (2).
Odhady ukazujú, že pacienti schopní podstúpiť autológnu transplantáciu krvotvorných buniek spolu 
s modernou terapiou majú 5 ročnç prežívanie približne 70% (3). V našej práci sme sa zamerali na 
význam dvoch za sebou nasledujúcich (tandem) autológnych transplantácii perifçrnych krvotvorných 
buniek. Druhá transplantácia by mala nasledovať do 6 mesiacov od realizácie prvej transplantácie.  

Metodika

Predkladáme retrospektívnu analýzu súboru pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí podstúpili 
tandçmovú autológnu transplantáciu perifçrnych krvotvorných buniek (TPKB) na KHaT (Klinika 
hematológie a transfuziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenskçho, Slovenskej zdravotníckej 
univerzite a Univerzitnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave) od roku 2014 do konca roku 2018 
(obdobie 5 rokov). Do nášho súboru boli zaradení pacienti, ktorí boli diagnostikovaní a podstúpili 
1.líniu liečby na KHaT. Zber a analýza údajov boli realizovanç z dostupnej zdravotníckej 
dokumentácie. Celkový súbor zahŕňa pacientov (26), ktorí absolvovali tandem autológnu TPKB. 

Výsledky

Súbor tvorilo  26 pacientov z toho 12 mužov a 14 žien s mediánom  54 rokov (rozsah 32-67 rokov) v 
čase diagnózy. Podľa typu paraproteínu sme určili typ mnohopočetnçho myelómu nasledovne; 12 
pacientov s IgG kappa (46%) , 3 pacientov IgG lambda, 4 pacientov IgA kappa,  2 VĽR kappa, 5 VĽR 
lambda. Pacientov sme zaradili do klinickçho štádia podľa klasifikacie Durieho Salmona a to 
nasledovne, v prvom štádiu 1 pacient, v druhom žiadny pacient a v treťom štádiu 25 pacientov. Podľa 
medzinárodnçho prognostickçho indexu pre mnohopočetný myelóm boli pacienti rozdelení do troch 
klinických štádií, v prvom štádiu bolo 9 pacientov, v druhom štádiu 4 pacient a v treťom štádiu 13 
pacientov. Všetci pacienti dostali v 1.línií liečby inhibítor proteázomu (bortezomib) v kombinácií 
s inými liekmi. Následne bola u pacientov realizovaná mobilizácia krvotvorných buniek za účelom 
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separácie krvotvorných buniek a následnej kryokonzervácie za účelom neskoršej realizácie autológnej 
transplantácie krvotvorných buniek. Po absolvovaní indukčnej liečby, separácie krvotvorných buniek 
a odsúhlasenia indikačnou komisiou boli pacienti prijatý na KHaT za účelom realizácie autológnej 
TPKB. Samostatne sme porovnali priebeh prvej a druhej autológnej transplantácie perifçrnych 
krvotvorných buniek za účelom porovnania bezpečnosti, komplikácii, dĺžky prihojenia transplantátu 
a dĺžky hospitalizácie.  Vo všetkých sledovaných údajov sme dosiahli porovnateľnç výsledky bez 
štatisticky signifikatnçho rozdielu. Pacienti pri prvej tandemovej transplantácií dosiahli počet 
leukocytov nad 1x109/l s mediánom 11 dní (od 9-22 dní) s priemerom 11 dní, absolútni počet neutrofilov 
nad 0,5 x109/l s mediánom 11 dní (od 9-17 dní) s priemerom 11 dní a počet neutrofilov nad 1x109/l s 
mediánom 11 dní (od 9-22 dní) s priemerom 12 dní. Netransfundovaný počet trombocytov ≥ 20 x109/l 
dosiahli pacienti s mediánom 12 dní (od 9-22 dní) s priemerom 12 dní. Dĺžka hospitalizácie bola u 
pacientov s mediánom 16 dní od 14 do 30 dní. Pri druhej tandemovej transplantácií dosiahli počet 
leukocytov nad 1x109/l s mediánom 10 dní (od 8-17 dní) s priemerom 10 dní. Pacienti dosiahli absolútni 
počet neutrofilov nad 0,5 x109/l s mediánom 11 dní (od 8-15 dní) s priemerom 11 dní a počet neutrofilov 
nad 1x109/l s mediánom 11 dní (od 8-17 dní) s priemerom 11 dní. Netransfundovaný počet trombocytov 
≥ 20 x109/l dosiahli pacienti s mediánom 11 dní (od 9-15 dní) s priemerom 11dní. Dĺžka hospitalizácie 
bola u pacientov s mediánom 16 dní v rozsahu od 13 do 52 dní. V našej štúdií sme si dali za jeden 
z cieľov potvrdiť bezpečnosť jednej autológnej TPKB v porovnaní s realizáciou tandçmovej autológnej 
TPKB. Podarilo sa nám dosiahnúť peritransplantačnú mortalitu 0% to znamená, že žiadny pacient 
nezomrel v súvislosti s realizáciou tandçmovej autológnej TPKB. 

Graf 1 Celkovç prežívanie od stanovenia diagnózy

Samostatne sme hodnotili komplikácie pri prvej autológnej TPKB a pri druhej autológnej TPKB. Pri 
prvej malo 81% pacientov (21/26) aspoň 1 epizódu teploty vyžadujúcu parenterálnu formu podávaných 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100
Celkové prežívanie 2.súbor

0 10 20 30 40 50 60 70
Mesiace

S
ur

vi
va

l p
ro

ba
bi

lit
y 

(%
)

Tandem
Tandem



302 | 

antibiotík. Ako druhá najčastejšia komplikácia bola mukozitída a to u 50% (13/26) nasledovaná 
hnačkami u 38% (10/26) pacientov. U 8% (7/26) pacientov bola diagnostikovaná sepsa (pozitívny odber 
hemokultúry) a len 3,8% (1/70) pacient sa rozvinul septický šok s nutnosťou vazopresorickej podpory. 
Ostatnç komplikácie sa vyskytli v menej ako 5% pacientov. Bez komplikácie absolvoval prvú autológnu 
TPKB 1 pacient zo súboru, t.j 3,8%. Pri druhej transplantácií až 85% pacientov (22/26) malo aspoň 1 
epizódu teploty vyžadujúcu parenterálnu formu podávaných antibiotík. Ako druhá najčastejšia 
komplikácia bola hnačka a to u 34% (9/26) s zároveň sa v rovnakom percente pacientov vyskytla 
mukozitída. U 7% (2/26) pacientov bola diagnostikovaná sepsa (pozitívny odber hemokultúry) a takisto 
7% (2/26) pacientov rozvinulo septický šok s nutnosťou vazopresorickej podpory. Až v 15% (4/26) 
pacientov malo epizódu fibrilácie predsieni. Ostatnç komplikácie sa vyskytli v menej ako 5% pacientov. 
Bez komplikácie absolvovali druhú autológnu TPKB 0% pacientov z druhçho súboru pacientov. Ako 
významnç sme zaznamenali prehĺbenie liečebnej odpovede u 10/26 pacientov (38%) po tandçmovej 
autológnej transplantácií perifçrnych krvotvorných buniek a nezaznamenali sme žiadnu progresiu 
ochorenia V našom súbore pacientov sme v sledovanom období zaznamenali 12% úmrtí (3/26). Všetky 
tri úmrtia boli spôsobenç progresiou ochorenia. Dĺžka celkovçho prežívania pacientov od dátumu 
stanovenia diagnózy k 31.12.2018 bola s mediánom 928 dní v rozmedzí od 353 dní do 1979 dní. 
Analyzovali sme krivku prežitia a to od dátumu stanovenia diagnózy s 3 ročným prežívaním 88% (graf 
1).

Diskusia

Mnohopočetný myelóm, ako jedna z najčastejších hematoonkologických malignít, zostáva aktuálne síce 
stále nevyliečiteľnç, ale zato liečiteľnç ochorenie. O možnosti celkovçho vyliečenia pacientov sa 
aktuálne veľmi diskutuje. Pri rutinnom zavedení intenzívnej sekvenčnej liečby zahrňujúce kombinácie 
nových liekov by sa k tomuto cieľu mohlo dostať určitç percento pacientov. Nie len pre finančnú 
náročnosť takejto liečby ale aj pre vplyv na hĺbku odpovede má stále autológna transplantácia aj v çre 
nových liekov nezastupiteľnú úlohu.  Vzhľadom na nulovú mortalitu pri autológnej TPKB, treba túto 
liečebnú modalitu ponúknuť širokçmu spektru pacientov s mnohopočetným myelómom. Pri 
tandçmovej autológnej transplantácií periferných krvotvorných buniek sa nedokázala vyššia mortalita 
a preto tento postup môžeme uplatniť ako konsolidačnu liečbu u pacientov, ktorá môže prehĺbiť 
liečebnú odpoveď. V našej štúdií sme si dali za jeden z cieľov potvrdiť bezpečnosť jednej autológnej 
TPKB v porovnaní s realizáciou tandçmovej autológnej TPKB. Podarilo sa nám dosiahnuť 
peritransplantačnú mortalitu 0% to znamená, že žiadny pacient nezomrel v súvislosti s realizáciou 
jednej alebo tandçmovej autológnej TPKB. V literatúre sa uvádza peritransplantačná mortalita 
u novodiagnostikovaných pacientov pod 2%, vo vyspelých centrách vrátane slovenských a českých 
centier dosahuje menej ako 1% (4). Podľa literatúry je incidencia aspoň 1 posttransplantačnej 
komplikácie u 77% pacientov  (5). V našom súbore všetci pacienti bez rozdielu mali očakávanú 
hematologickú toxicitu, ktorú sme nehodnotili ako komplikáciu, ale ako výsledok liečby. 
Z posttransplantačných komplikácií vo všetkých súboroch dominovali febrility, následne 
gastrointestinálna toxicita (hnačky, nauzea) a mukozitída, ktorç sa vzájomne kombinovali. Fibrilácia 
predsieni sa vyskytla u 15% pacientov pri druhej autológnej TPKB (4/26) a v žiadnom prípade v prvom 
súbore, literárnych údajoch sa uvádza výskyt posttransplantačnej srdcovej arytmie 11% (5) Vzhľadom 
na nulovú mortalitu pri autológnej TPKB, treba túto liečebnú modalitu ponúknuť širokçmu spektru 
pacientov s mnohopočetným myelómom. Pri tandçmovej autológnej transplantácií periferných 
krvotvorných buniek sa nedokázala vyššia mortalita a preto tento postup môžeme uplatniť ako 
konsolidačnu liečbu u pacientov, ktorá môže prehĺbiť liečebnú odpoveď. V našom súbore sa potvrdilo 
po tandçmovej autológnej TPKB zlepšenie hĺbky liečebnej odpovede. 

Záver

Tandçmová autológna transplantácia krvotvorných buniek je dostupná metóda, ktorú treba zvážiť 
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u mnohých pacientov ako súčasť konsolidačnej liečby. Táto možnosť sa črtá byť optimálny spôsob 
konsolidácie v podmienkach Slovenskej republiky, kde nie je momentálne schválená konsolidačná 
liečba z úhradou z verejnçho zdravotnçho poistenia. Treba ju zvážiť u pacientov u ktorých chceme 
prehĺbiť liečebnú odpoveď.
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