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54. ÉAKVLUNÁ KONÉÇRÇNÃÌA TUVÅÇNUSKÇJ XÇÅÇÃKÇJ OÅÂORNÇJ ÄÌNNOSUÌ
Z. XÇÅÇÃKÁ KONÉÇRÇNÃÌA ÅOKUORANÅOX

WvoĎn` preĎn`šk_

Neurobiológi_ chorôb: oĎ neurologických chorôb _ psychických porúch k som_tickým chorob`m 
dòc. MWčr. BòriŚ Mravec, Qhč.
Fyziòlògický úŚtav LF WK

54. ÉAKVLUNÁ KONÉÇRÇNÃÌA TUVÅÇNUSKÇJ XÇÅÇÃKÇJ OÅÂORNÇJ ÄÌNNOSUÌ

Ìnov_tívne technológie v meĎicíne _ _plikov_n` morfológi_

1. Xirtu`ln_ pitevň_ (Ďissection room)
Vòmáš Brngál, Milòš Tvrček, Vòmáš Havran, Michal Tlabej
Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

2. Xyužitie 3Å tl_če v čeľustno-ortopeĎickej ter_pii
Pndrej čvòran
Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

3. An_lysis of 3Å printeĎ skull of Alžbet_ Uhurzo from the crypt of Or_v_ c_stle _nĎ introĎuction of 
methoĎs for 3Å f_ci_l reconstruction
Barbòra Ďurčanòvá, Inna Guzieva
Vutòr: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
čepartment òf Ttòmatòlògy and Maxilòfacial Turgery, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity and 
Tt. Elizabeth Cancer InŚtitute

4. Xyužitie trojĎimenzion`lnej (3Å) tl_če v m_n_žmente Ďi_gnostiky _ liečby zrieĎk_vých 
vývojových _nom`lií srĎc_
Vòmáš Havran, Adriána Furdòvá, Maròš Čižmár, čòminik Ďurica, Michal Tlabej
Ukòlitelia: MWčr. Qeter Plejník, Qhč.; MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Klinika detŚkej kardiòlógie LF WK a čKC; Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

5. Xyužitie 3Å tl_če v rekonštrukcii tv`rového skeletu
Maròš Čižmár, Vòmáš Havran, čòminik Ďurica
Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA
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6. 3Å tl_č _ vizu_liz`ci_ moĎelov cievneho systému
Michal Tlabej, Vòmáš Havran, Qeter Uulík, Maròš Čižmár, čòminik Ďurica, Milòš Tvrček, Vòmáš Brngál
Ukòlitelia: dòc. MWčr. Eliška Kubíkòvá, Qhč; MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Anatòmický úŚtav LF WK; Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

7. Xyužitie  3Å tl_če n_ tvorbu extr_celul`rnej m_trix pre potreby regener_tívnej meĎicíny
Nikòla Ferančíkòvá, čòminik Ďurica
Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
XŚtav lekárŚkej biòlógie, genetiky a klinickej genetiky LF WK a WNB; Klinika Śtòmatòlógie a 
maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

8. An_lýz_ proporcií tv`rových skenov vo vzť_hu ku zl_tému rezu
Erika Mihalòvičòvá
Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

9. Xyužitie sm_rtfónu _ko zobr_zov_cej techniky pri vyšetrení očného poz_Ďi_ p_cientov v 
kr_jin`ch tretieho svet_
Adriána Furdòvá
Ukòlitelia: dòc. Mgr. MWčr. Alena Furdòvá, Qhč., MQH, MŚc.; čr.h.c. pròf. MWčr. Zladimír Krčméry, 
črTc.
Klinika òftalmòlógie LF WK a WNB; Mikròbiòlògický úŚtav LF WK a WNB; Katedra tròpickej medicíny 
ZU_aTQ Śv. Alžbety

10. Ãomp_r_tive _n_tomy of the hippoc_mp_l form_tion
Angeliki ZòutŚina
VutòrŚ: MWčr. HiŚham El Falòugy, Qhč.; MWčr. Qetra Uelmeciòvá, Qhč.
InŚtitute òf Anatòmy, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity

11. ÉyzioËÅ - XiĎeoprojekt pr_ktických cvičení n_ preĎmet Éyziológi_
TtaniŚlav Mareček, Adriána Furdòvá, Vòmáš Havran
Ukòlitelia: MWčr. Tilvia Hnilicòvá; Mgr. art. MWčr. Andrej Harinek
Fyziòlògický úŚtav LF WK

Klinicko-p_tofyziologick` sekci_

12. Pl_zm_tické hl_Ďiny vybr_ných k_rĎioselektívnych mikroRNA v rôznych _n_eróbnych _ 
_eróbnych poĎmienk_ch športovej z`ť_že
Michal KyŚelòvič
Ukòliteľ: Qharmčr. Andrea Gažòvá, Qhč.
XŚtav farmakòlógie a klinickej farmakòlógie LF WK
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13. An_lýz_ epik_techínom inĎukov_ných zmien v moĎeli experiment`lnej hypertenzie
Utefan Lukáč
Ukòlitelia: SNčr. Angelika QúzŚeròvá, Qhč.; dòc. SNč. Jana Muchòvá, Qhč.
XŚtav nòrmálnej a patòlògickej fyziòlógie TAZ; XŚtav lekárŚkej chémie, biòchémie a klinickej 
biòchémie LF WK

14. Ìnhibítory tyrozínkin`zy v liečbe chronickej myelocytovej leukémie
Alexandra UinŚká
Ukòliteľ: MWčr. _uzana TninŚká, Qhč.
Klinika hematòlógie a tranŚfúziòlógie LF WK, T_W a WNB

15. Ãontribution of Prost_gl_nĎin Ç1 tre_tment in p_tients with critic_l limb ischemi_
TtylianòŚ‐ChryŚòvalantiŚ čaiòŚ
Vutòr: dòc. MWčr. Ľudòvít Gašpar, CTc.
2nd čepartment òf Internal Medicine, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity

16. Lipoproteínové spektrum _n_lyzov_né systémom Lipoprint LÅL pri _kútnom inf_rkte myok_rĎu
Matej Fülòp, MiròŚlav Hikaník
Ukòliteľ: pròf. MWčr. TtaniŚlav Pravec, CTc.
II. interná klinika LF WK a WNB

17. Ëep_totoxicit_ liekov použív_ných v ter_pii chronických z`p_lových chorôb črev_
Martina Galambòšòvá, Timòna FiľakòvŚká
Ukòliteľ: MWčr. Vòmáš Kòller, Qhč.
Z. interná klinika LF WK a WNB

18. Xplyv vybr_ných f_ktorov životného štýlu n_ kostnú hustotu _ biomech_nické vl_stnosti tíbie 
potk_n_
Katarína Krivòšíkòvá
Ukòlitelia: pròf. MWčr. Juraj Qayer, Qhč.; dòc. MWčr. Martin Gajdòš, Qhč.
Z. interná klinika LF WK a WNB; Pddelenie klinickej a experimentálnej farmakòterapie T_W

19. Uer_pi_ lymfeĎému prístrojovou lymfoĎren`žou
Andrej čžupina, Utefan Lukáč
Ukòliteľ: MWčr. Ivar Zacula, Qhč.
II. interná klinika LF WK a WNB

20. Xplyv veku, pohl_vi_, imunosupresívnej meĎik`cie _ substitúcie vit_mínom Å _ v`pnikom n_ 
vývoj kostnej hustoty u p_cientov s nešpecifickými črevnými z`p_lovými ochoreni_mi. 
Prospektívn_ štúĎi_.
_uzana Leškòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Vibòr Hlavatý, Qhč.
Z. interná klinika LF WK a WNB
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21. ËoĎnotenie kv_lity život_ p_cientov pri biologickej liečbe v reum_tológii
BalázŚ Gálffy
Ukòliteľ: dòc. MWčr. _denkò Killinger, Qhč.
Z. interná klinika LF WK a WNB

22. Xyužitie nových ultr_zvukových m_rkerov preĎč_sného pôroĎu v klinickej pr_xi
Bc. Mária KiŚŚòvá
Ukòliteľ: MWčr. Martin Gábòr
II. gynekòlògickò‐pôròdnícka klinika LFWK a WNB

23. AĎherenci_ f_rm_koter_pie pri P_rkinsonovej chorobe
Igòr Ttraka
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Qeter Zalkòvič, Qhč.
II. neuròlògická klinika LF WK a WNB

24. Ël_Ďin_ vit_mínu Å _ jej vplyv n_ kv_litu život_ p_cientov s nešpecifickým z`p_lovým 
ochorením čriev
_ita Kubinòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Vibòr Hlavatý, Qhč.
Z. Interná klinika LF WK a WNB

25. Sinus _ugment_tion- L_ter_l winĎow technique
Argyròpòulòu Ttamatia
Vutòr: pròf. MWčr. Qeter Ttankò, Qhč.
čepartment òf Ttòmatòlògy and Maxilòfacial Turgery, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity and 
Tt. Elizabeth Cancer InŚtitute

Z. XÇÅÇÃKÁ KONÉÇRÇNÃÌA ÅOKUORANÅOX

Molekul`rno-biologick` _ experiment`ln_ sekci_

26. Prežív_nie _ r_st ter_peutických b_ktérií v g_strointestin`lnom tr_kte myší s kolitíĎou _ 
ľuĎských telesných tekutin`ch
Mgr. Helena Tvòbòdòvá
Ukòliteľ: MWčr. SNčr. Sòman Gardlík, Qhč.
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK

27. Pren_t`lny vplyv str_vy boh_tej n_ proĎukty M_ill_rĎovej re_kcie n_ potomstvo
Mgr. Katarína Janšákòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. SNčr. Ing. Qeter Celec, črTc., MQH
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK
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28. OxiĎ_čný stres pri _nim`lnych moĎeloch nefrop_tií
Mgr. Alexandra Kòvalčíkòvá, Mgr. Marianna GyuráŚzòvá
Ukòliteľ: SNčr. Ľubòmíra Vóthòvá, Qhč.
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK

29. Aktiv_čný účinok testosterónu n_ soci`lne spr`v_nie pren_t`lne ovplyvnených zvier_t
Mgr. EmeŚe čòmònkòŚ
Ukòliteľ: MWčr. Mgr. JúliuŚ HòdòŚy, Qhč., MQH
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK; Fyziòlògický úŚtav LF WK

30. Xplyv iv_br_Ďínu n_ remoĎel`ciu veľkých ciev _ obličky pri Nω-nitro-L-_rginín-metyl-esterom 
inĎukov_nej hypertenzii u potk_nov
MWčr. Vòmáš Baka
Ukòliteľ: pròf. MWčr. Fedòr Uimkò, CTc.
XŚtav patòlògickej fyziòlógie LF WK

31. Neinv_zívn_ pren_t`ln_ Ďetekci_ trizómie 21. chromozómu
Mgr. Gabriela SepiŚká
Ukòliteľ: SNčr. Gabriel Minárik, Qhč.
XŚtav mòlekulárnej biòmedicńy LF WK

32. ÌĎentifik`ci_ pl_zmiĎov prítomných v nep_togénnych b_ktéri`ch kožného mikrobiómu človek_ 
_ myši Ďomovej s využitím sekvenov_ni_ novej gener`cie
Mgr. Lenka Qálkòvá
Ukòliteľ: SNčr. Gabriel Minárik, Qhč.
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK

33. Wloh_ fet`lnej ÅNA v preekl_mpsii
Mgr. Lucia Laukòvá
Ukòliteľ: SNčr. Barbòra Izrael Zlkòvá, Qhč.
XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK

34. Xplyv pren_t`lneho vyst_veni_ účinkov cuĎzoroĎej ÅNA n_ spr`v_nie zvier_t
Mgr. Martina _aťkòvá
Ukòlitelia: pròf. MWčr. čaniela PŚtatníkòvá, Qhč.; MWčr. Mgr. JúliuŚ HòdòŚy, Qhč., MQH.
Fyziòlògický úŚtav LF WK; XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny LF WK

35. Mesenchym_l strom_l cells pl_y _n import_nt role in the tumor microenvironment
Mgr. Tvetlana Ukòlekòvá
Ukòliteľ: Mgr. Lucia Kučeròvá, Qhč
Labòratòry òf Mòlecular Pncòlògy, Cancer SeŚearch InŚtitute, TAZ, BratiŚlava; CòmeniuŚ WniverŚity, 
Faculty òf Medicine, BratiŚlava
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36. Uhe imp_ct of sex hormones on urin_ry tr_ct infections inĎuceĎ by urop_thogenic Ç. coli
Vereza Brachtlòvá, MTc.
VutòrŚ: SNčr. MWčr. Sòman Gardlík, Qhč.; SNčr. Ľubòmíra Vóthòvá, Qhč.
InŚtitute òf Mòlecular Biòmedicine, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity

Klinicko-fyziologick` sekci_

37. Åobrovľn` expozíci_ hluku u vybr_nej vulner_bilnej popul`cie
Mgr. Alexandra Filòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Ľubica  Argalášòvá  Qhč., MQH
XŚtav hygieny LF WK

38. Psychologické korel`ty elektroĎerm`lnej _ktivity
Mgr. čiana Filčíkòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. BòriŚ Mravec, Qhč
Fyziòlògický úŚtav LF WK

39. M_rkery oxiĎ_čného stresu pri Ďepresii u Ďetí _ _Ďolescentov (pilotn` štúĎi_)
Mgr. Magdaléna Zavákòvá
Ukòliteľ: pròf. Ing. _deňka Ďuračkòvá, Qhč.
XŚtav lekárŚkej chémie, biòchémie a klinickej biòchémie LF WK

40. Xplyv stresu n_ v_ri_bilitu frekvencie srĎc_ _ slinnú _lf_-_myl`zu
MWčr. Andrej Harinek
Ukòliteľ: pròf. MWčr. čaniela PŚtatníkòvá, Qhč.
Fyziòlògický úŚtav LF WK

41. Met_bolický synĎróm u p_cientov po _logénnej tr_nspl_nt`cii kmeňových krvotvorných buniek
MWčr. Lucia Tetteyòvá
Ukòlitelia: pròf. MWčr. Beata MladòŚievičòvá, CTc.; MWčr. Ľubica Sòziakòvá, Qhč.
XŚtav patòlògickej fyziòlógie LF WK;  Klinika hematòlógie a tranŚfuziòlógie LF WK, T_W a WNB

42. Možnosti použiti_ Ďoter_z nevyužív_nej metóĎy pri určov_ní č_su smrti
MWčr. Qatrik _òn
Ukòliteľ: pròf. MWčr. Utefan Galbavý, CTc.
XŚtav Śúdnehò lekárŚtva LFWK; Anatòmický úŚtav LF WK; PAIM, NŚQ Malacky

43. Možnosti využiti_ mezenchym`lnych kmeňových buniek z tukového tk_niv_ v liečbe 
pop`leninových j_ziev
MWčr. Qeter _áhòrec
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Ján Kòller, Qhč.
Klinika  pòpálenín a rekònštrukčnej chirurgie WNB
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44. Antropometri_ u Ďetí s Ďeformit_mi kr_ni_
SNčr. Eva Utefánkòvá
Ukòliteľ: dòc. MWčr. Ján Vrnka, CTc.
Klinika detŚkej chirurgie čFNŚQ a LFWK; Katedra antròpòlógie QriF WK

45. Vnil_ter`ln_ l_minotómi_ _ bil_ter`ln_ Ďekompresi_ Ďegener_tívnej lumb`lnej vertebrostenózy 
so z_mer_ním n_ p_cientov so sponĎylolistézou.
MWčr. Sóbert Chrenkò
Ukòliteľ: pròf. MWčr. Juraj Uteňò, CTc.
Neuròchirurgické òddelenie LandeŚklinikum, [iener NeuŚtadt, SakúŚkò; Neuròchirurgické klinika
LF WK, T_W a WNB
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54. ÉAKVLUNÁ KONÉÇRÇNÃÌA 
TUVÅÇNUSKÇJ XÇÅÇÃKÇJ OÅÂORNÇJ ÄÌNNOSUÌ

ÌNOXAUÍXNÇ UÇÃËNOLÓÊÌÇ X MÇÅÌÃÍNÇ A 
APLÌKOXANÁ MORÉOLÓÊÌA
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1. Xirtu`ln_ pitevň_ (Ďissection room)

Uom`š Ârng`l , Miloš Svrček , Uom`š Ë_vr_n , Mich_l Sl_bej

(všeòbecné lekárŚtvò, 4.ròčník; FEI TVW, 3.ròčník; všeòbecné lekárŚtvò, 3.ròčník)

Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA 1

1Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ

Zirtuálna realita

Zirtuálna realita je pòčítačòm vytvòrené pròŚtredie, ktòré dòkáže Śimulòvať fyzickú prítòmnòŚť a 
pòhyby pòužívateľa na mieŚtach reálne exiŚtujúcehò Śveta, ale aj v umelò vytvòrenòm imaginárnòm 
Śvete. _myŚlòm virtuálnej reality je nahradenie znakòv reálnehò pròŚtredia digitálnymi. Qòužívateľ 
vníma pròŚtredie zmyŚlami, najmä Śluchòm a zrakòm. Interakciu Ś užívateľòm zabezpečuje vybavenie 
pòčítača – kláveŚnica a myš, zariadenie priŚpôŚòbené na virtuálnu realitu, head‐mòunted diŚplej 
(HMč) a zariadenia vytvárajúce 3č pròŚtredie (napr. grafická karta pòčítača).

MòžnòŚti využitia v medicíne

Z medicíne Śa pòužíva na zlepšenie mòtòrickej funkcie ľudí pò NCMQ, pòranení miechy a na zlepšenie 
Śòciálnych zručnòŚtí detí Ś mòzgòvòu òbrnòu, alebò Ś iným pòškòdením mòzgu. Zyužitie ZS z hľadiŚka 
vzdelávania umòžňuje òdbòrníkòm cvičenie vò virtuálnòm pròŚtredí, kde Śi zlepšujú zručnòŚti. 
_dravòtnícky perŚònál je Śchòpný cez ZS Śimulátòry trénòvať òšetrenie širòkej palety zranení. Qri 
experimente bòlò 8 chirurgòv v predateŚtačnej praxi na bežnòm škòlení laparòŚkòpickej 
chòlecyŚtektómie, a ďalších 8 prešlò škòlením pòmòcòu ZS Śimulátòra. Chirurgòvia škòlení pòmòcòu 
ZS Śimulátòra bòli ò 29% rýchlejší. Z pŚychòterapii Śa využíva, pri nòvých ŚpôŚòbòch liečby pòŚt‐
traumatickej ŚtreŚòvej pòruchy, rôznych fóbiách, Śtrachu z výšòk, atď. ZyŚtavenie pacienta predmetu 
traumy vedie k zníženiu citlivòŚti na pòdnet a pòtlačeniu Śymptómòv.

M_teri`l _ metóĎy

Oculus Rift čK2 je HMč (head‐mòunted diŚplay), vďaka čòmu hò mòžnò pòužívať na zòbrazòvanie 
virtuálnej reality. QòŚkytuje 360ò Śledòvanie hlavy pri nízkej òdòzve, a tým umòžňuje plynulé 
ròzhliadanie vò virtuálnòm Śvete. TtereòŚkòpické 3č zòbrazuje hĺbku, mierku a paralaxiu. Qravé aj 
ľavé òkò majú ŚamòŚtatný paralelný òbraz Śò 100ò zòrným pòľòm, čò zabezpečuje, že vnímanie ZS 
pôŚòbí na člòveka reálne a priròdzene. HMč òbŚahuje ròzmieŚtnené Śenzòry a LEč diódy, ktòré Śpòlu 
Ś externòu pòhybòvòu kameròu umòžňujú 360ò natáčanie a nakláňanie tela vò všetkých Śmeròch.

čiŚplej

Qòužitý je 5,7‐palcòvý diŚplej zò Śmartphònu TAMTWNG Galaxy Nòte 3, ktòrý má òbdĺžnikòvý tvar. 
Tòftvéròvé ròzdelenie na dve čaŚti umòžňuje ŚtereòŚkòpické vnímanie. Nad diŚplejòm Śa nachádza 
pòŚuvné zariadenie Ś krytòm, ktòré zabezpečuje, že òči pòužívateľa vidia pre každé jednò òkò òkrúhly 
òbraz. Nad krytòm Śú umieŚtnené dve šòšòvky, pričòm môžu byť pòužité dva typy, A a B. Uòšòvky 
typu B Śú pre krátkòzrakých ľudí. Sòzlòženie čaŚtí je vidieť nižšie na òbrázku.
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Pbr.1: Tchéma vnútòrných kòmpònentòv HMč PculuŚ čK2

XýsleĎky

Zytvòrili Śme aplikáciu pre Oculus DK2, vďaka ktòrej má pòužívateľ mòžnòŚť vidieť a pòchòpiť
anatómiu kòŚtí a artérií z inej perŚpektívy a tò fòrmòu virtuálnehò atlaŚu, ktòrý Śme nazvali virtuálna
pitevňa (diŚŚectiòn ròòm). _ aplikácie Angiòpédia, ktòrá bòla vytvòrená našimi Śpòlupracòvníkmi,

Vechnické špecifikácie PculuŚ Sift čK2

Vechnòlógia diŚpleja PLEč  (TamŚung Galaxy Nòte 3)

Sòzlíšenie diŚpleja 960×1080 pixelòv na každé òkò

Whlòpriečka 5.7 palca

QerŚiŚtancia 2mŚ,3mŚ,full

Pbnòvòvacia frekvencia 75 Hz, 72 Hz, 60 Hz

_òrné pòle 100°   (nòminal)

Znútòrné Śledòvanie pòhybu Śenzòry GyròŚkòp ,Akceleròmeter ,Magnetòmeter

Frekvencia 1000 Hz

Qòzičné Śledòvanie pòhybu Infračervený CMPT Śenzòr

Frekvencia 60 Hz

Uòšòvky A , B ( pre krátkòzrakòŚť )

Pdòzva 20mŚ

Qòhybòvá kamera 376×480 pixelòv

HmòtnòŚť 439,98 g



13 | 

študentmi LFWK, Śme implementòvali mòdely kòŚtí a ciev, ktòré Śme umieŚtnili dò nášhò
užívateľŚkéhò ròzhrania. Utudent Śa pò ŚpuŚtení aplikácie a náŚlednòm výbere medzi klaŚickòu a
futuriŚtickòu pitevňòu dòŚtáva dò virtuálnehò 3č pròŚtredia, v ktòròm Śa môže vòľne pòhybòvať,
pričòm je Śchòpný vnímať prieŚtòr v ròzmedzí 360°. QrieŚtòròvá ilúzia dáva pòužívateľòvi pòcit, že Śa
nachádza v reálnej pitevni, čò zvyšuje zážitòk zò štúdia a navyše má pòzitívny vplyv na jehò
ŚúŚtredenòŚť, keďže pò naŚadení HMč hò nemôžu vyrušòvať òkòlité vizuálne šumy. Utudent je
Śchòpný zacieliť Śvòj kužeľ pòzòrnòŚti iba na òbjekty, ktòré Śú predmetòm štúdia, čò môže výrazne
zvýšiť efektivitu štúdia.Zýznamnòu črtòu našej aplikácie je interaktivita. Qòužívateľ je Śchòpný Ś
anatòmickým òbjektòm òtáčať v neòbmedzenòm Śmere a uhle, čò je veľmi dôležité pri predŚtavení Śi
jednòtlivých anatòmických pòmeròv a pòchòpení priebehu artérií vzhľadòm k òŚtatným štruktúram.
Qò kliknutí na kònkrétnu artériu Śa zòbrazí infòrmácia ò jej názve a záŚòbòvaní najdôležitejších
štruktúr. Našim cieľòm bòlò vytvòriť zaujímavé pròŚtredie, intuitívne a zábavne òvládanie a držať Śa
filòzòfie J.A.KòmenŚkéhò – škòla hròu.

Pbr.2: TcreenŚhòt klaŚicky vyzerajúcej pitevne, vytvòrenej v engine Wnity, pòdľa vzòru Anatòmickej
pitevne LFWK

Pbr.3: TcreenŚhòt našej vízie futuriŚticky vyzerajúcej pitevne, vytvòrenej v engine Wnity
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Åiskusi_

PculuŚ čK2 je pròtòtypòvá verzia HMč, ktòrá je zatiaľ v predaji len na develòperŚké účely. _ tòhò
vyplýva, že prinášame, a na našej fakulte prezentujeme, vzhľadòm na Śvòje parametre, Śvetòvú
technòlògickú nòvinku, ò ktòrej Śi myŚlíme, že ma òbròvŚký pòtenciál využitia v medicíne.

Zò Śvete neuròchirurgie Śa òbdòbné ŚyŚtémy na báze ZS využívajú v navigáciach a Śimulátòròch pri
trénòvaní a plánòvaní zákròkòv akò ventrikulòŚtómia a ďalších mikròchirurgických òperáciach Ś
využitím vyŚpelých zariadení akò Neuròbòt a NeuròArm.

Americká NATA Śa Ś pòmòcòu PculuŚu Śnaží vyvinúť účinnú technòlógiu na zmiernenie ŚtreŚujúcich
účinkòv na pŚychiku vznikajúcich pri dlhòdòbòm pòbyte aŚtrònautòv vò veŚmíre.

Na TlòvenŚku mòmentálne Ś PculuŚòm čK2 experimentujú òční lekári na Śúkròmnej klinike v
Martine, kde Śa pòmòcòu špeciálnej aplikácie Śnažia liečiť amblyòpiu (tzv. tupòzrakòŚť).

Nedávne zapòjenie òbròvŚkých firiem akò MicròŚòft, TamŚung, Facebòòk, Tòny, HVC, Zalve, atď. a ich
maŚívne inveŚtòvanie dò vývòja ZS technòlógií v náŚ vyvòláva preŚvedčenie, že pri maŚòvòm ròzšírení
ZS bude mať naša aplikácia v budúcnòŚti Śvòje òpòdŚtatnené využitie.

Na záver by Śme chceli uvieŚť, že z nám dòŚtupných zdròjòv nevieme ò exiŚtencii žiadnej pòdòbnej
aplikácie zameranej na anatòmické vzdelávanie medikòv.
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2. Xyužitie 3Å tl_če v čeľustno-ortopeĎickej ter_pii

OnĎrej Åvor_n

(zubné lekárŚtvò, 5.ròčník)

Tpòluautòri: Maròš Čižmár

Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA.1

1 Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ 

Xprava čeľuŚtnòòrtòpedických òdchýliek môže mať rôzny priebeh. Ven záviŚí  òd typu a závažnòŚti 
òdchýlky, ŚkúŚenòŚtí òšetrujúcehò lekára, náròkòv pacienta na dòkònalòŚť výŚledku liečby a jehò 
òchòty Śpòlupracòvať.  Medzi základné mòžnòŚti nápravy čeľuŚtnòòrtòpedických anòmálií patrí 
liečba Śnímateľnými a fixnými aparátmi.

Fixné aparáty Śú v ŚúčaŚtnòŚti najpòužívanejším òrtòdòntickým náŚtròjòm. Śú zalòžené na pôŚòbení 
Śíl vznikajúcich pri pòŚtupnòm vyròvnávaní drôtòv z tvaròvòu pamäťòu upevnených na zuby 
pòmòcòu krúžkòv a zámkòu nalepených na vnútòrnú alebò vònkajšiu Śtranu zubòv. Aparáty   k 
pracujú  pòmerne rýchlò Ś preŚnòŚťòu pòhybujúcòu Śa v milimetròch  Wmòžňujú kòrekciu väčšiny 
nepravidelnòŚtí chrupu. Zeľkòu výhòdòu aparátòv  je fakt, že ich bez aŚiŚtencie lekára nie je mòžné 
jednòduchò Śnať, vďaka čòmu môžu pôŚòbiť kòntinuálne 24 hòdín denne.  Ich záŚadnòu nevýhòdòu 
je Śťaženie hygieny dutiny úŚtnej. Qacient pòtrebuje inštruktáž, pretòže dòkònalé òčiŚtenie je 
pòdmienkòu úŚpešnej liečby. Aparátu je pòtrebné priŚpôŚòbiť aj kònziŚtenciu Śtravy, pretòže 
neòpatrné òdhryzávanie tvrdej pòtravy môže ŚpôŚòbiť pòškòdenie aparátu. Qri umieŚtnení aparátu y 
vònkajšej Śtrany zubòv veŚtibulárne je dráždená Śliznica pier a aparát n je eŚteticky rušivý, a tò aj pri 
pòužití prieŚvitných zámkòv. Ak Śú zámky umieŚtnené na vnútòrnej Śtrane zubòv ‐ linguálne (Śmeròm 
k pòdnebiu alebò jazyku), predŚtavujú prekážku pri reči a aj zvykanie Śi na aparát je dlhšie, pretòže 
dòchádza k dráždeniu jazyka. 

Tnímateľné aparáty predŚtavujú Śtaršiu metòdiku kòrekcie òrtòdòntických anòmálií.  Qri ich pòužití Śi 
pacient dò úŚt vkladá špeciálny aparát zlòžený zò živicòvéhò tela a drôtených či iných prvkòv. Aparát 
zòŚtáva v úŚtach pò rôzne dlhú čaŚť dňa, pacient Śi hò  môže kedykòľvek vybrať. Pptimálny Śtav je, 
keď pacient pòužíva Śnímateľný aparát (aktívy či paŚívny) 90 hòdín v týždni, teda približne 12 hòdín 
denne. Tnímateľné aparáty môžu byť rôznehò tvaru, v záviŚlòŚti òd terapeutických pòžiadaviek. 
NajčaŚtejšie Śú zhòtòvòvané zubným technikòm na základe návrhu òšetrujúcehò lekára.  QôŚòbia 
nielen na zuby a zubné alveòly, ale òvplyvnením funkcie òkòlitých štruktúr‐ líc, pier, jazyka, 
čeľuŚtných kĺbòv, òvplyvňujú čeľuŚtnòòrtòpedickú úchylku aj Śekundárne. Tnímateľné aparáty Śú 
òpròti iným òrtòdòntickým náŚtròjòm relatívne lacné a neŚťažujú hygienu, pòžiadavka kòntinuálenhò 
pôŚòbenie Śa však Śtretá Ś pròblémami. Aparáty Śú eŚteticky rušivé a pòdòbne akò linguálne aparáty 
môžu predŚtavòvať prekážku vò výŚlòvnòŚti, vďaka čòmu Śa ich pòužitie òbmedzuje na nòc a pòbyt v 
Śúkròmí dòmòva.  Verapia Śnímateľnými aparátmi  trvá dlhšie a hòci má Śvòje neŚpòrné indikácie, ani  
v detailnòŚti pòhybòv nemôže kònkuròvať fixným aparátòm.

Nevýhòdy Śnímateľných a fixných aparátòv, Śpòlòčne Śò Śnahòu Śpòjiť výhòdy òbòch príŚtupòv viedli 
v ŚúčaŚnej dòbe k náraŚtu pòužívania tzv. Clear alignerŚ, prieŚvitných dláh Ś fóliòvých plaŚtòvých 
materiálòv.
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Ãle_r _ligners, alebò tiež òrtòdòntické fóliòvé aparáty, Śú v pòdŚtate prieŚvitné dlahy z plaŚtòvej fólie, 
ktòré akò òbal teŚne kòpírujú pòvrch zubòv. Qòdòbne akò fixné aparáty fungujú na princípe 
materiálòvej pamäte.   Fólia vyfòrmòvaná dò  pòžadòvanéhò tvaru zubnéhò òblúka Śi pacient naŚadí 
na zuby, ktòré má ešte v òdchýlnòm pòŚtavení. Tnahòu elaŚtickéhò materiálu fólie vrátiť Śa dò 
pôvòdnéhò tvaru dòchádza  k pòŚunu zubòv. Materiál fólie je priehľadný a  hladký, takže nedráždi a 
eŚteticky neruší. Je dòŚtatòčne tenký aby nebránil výŚlòvnòŚti. Qacient má však Śtále mòžnòŚť aparát 
jednòduchò vybrať a vykònať úŚtnu hygienu.  Clear alignerŚ tak v Śebe kòmbinujú výhòdu 
vyberateľnòŚti Śnímateľných aparátòv Ś preŚnòŚťòu a kòntinualitòu pôŚòbenia aparátòv fixných.

Qòd pòjmòm clear alignerŚ v ŚúčaŚtnòŚti ròzumieme aparáty pòzòŚtávajúce z tòvárenŚky vyrábaných 
fólií, pri ktòrých je pòhyb zubmi ròzplánòvaný na Śériu dláh. Každá dlaha Śa mierne òdlišuje òd 
predchádzajúcej a ich pòŚtupným òbmieňaním dòchádza k pòŚunu zubòv dò pòžadòvanéhò 
pŚtavenia. Qòhyb zubòv mòžnò uŚmerniť pòmòcòu tzv. attachmentòv, kòmpòzitných‐živòcòvých 
utváròv rôznej kònfiguácie ktòré pò nalepení na zub mòdifikujú veľkòŚť, Śmer a òrientáciu pôŚòbiach 
Śíl. Celý pròceŚ Śa pòmòcòu špeciálnych prògramòv plánuje v pòčítači, čò umòžnuje umòžnuje pòužiť 
k výpòčtu pòhybu zubòv pòkròčilé matematické pòŚtupy. Clear alignerŚ Śú tak Śchòpné dòŚiahnuť 
dòŚiaľ nevídanú preŚnòŚť a plánòvať pòhyby v ròzŚahu deŚatín milimetra.

Zďaka týmtò ŚkutòčnòŚtiam má terapia Śériòu fóliòvých aparátòv òbròvŚký terapeutickò‐kòmerčný 
pòtenciál a v òrtòdòntickej praxi je jej pòužitie na vzòŚtupe. Z ŚúčaŚtnòŚti Śa tòutò  fòrmòu liečby 
zaòberá viacerò veľkých ŚpòlòčnòŚtí. Tpòmedzi najvýznamnejších  Śpòmeňme firmu InviŚalign, ktòrá 
je v ŚúčaŚtnòŚti najväščím diŚtribútòm fóliòvých aparátòv. Vítò veľkí hráči inveŚtujú milióny aby 
technòlógiu čò najviac zdòkònalili . Ventò trend je Śíce prínòŚný pre další ròzvòj liečebnej metódy, 
neumérne však fóliòvé aparáty predražuje, čím ich kladne mimò dòklad bežnej pòpulácie aj 
terennych òrtòdòntiŚtòv. Nedal by Śa však tentò úžaŚný n pòŚtup ŚpríŚtupniť bežnému pòužitiu?  Na 
trhu Śú v ŚúčaŚtnòŚti dòŚtupné viaceré vòľne dòŚtupné prògramy pe pácu Ś digitálnymi òbjektami Ś 
vlaŚtnòŚťami 3č òbjektòv. Vietò čaŚtò veľmi všeŚtrannné prògamy diŚpònujú dòŚtatòčným 
mnòžŚtvòm náŚtròjòv k detailnému ròzplánòvanie a mòdeláciu pòhybu zubòv v pacientòvých úŚtach. 
Qrudký vývòj 3d tlačiarní v pòŚledných ròkòch navyše pònúka elegantný pròŚtriedòk k prenòŚu 
digitálnej Śimulácie dò fyzickéhò 3d mòdelu, a tým aj dò labòratória a dalej dò pacientòvých úŚt.

M_teri`l _ metóĎy

Verapia Tcat výchadza z pòŚtupu pòužívanéhò aj kòmerčnými ŚyŚtémami akò je napr užŚpòmenutý 
InviŚlagn. Ventò pòŚtup v pòdŚtate pòzòŚtáva Ś tròch fáz.

Qrvòu fázòu je kònzultácia terapie Ś pacientòm. Z priebehu prvej kònzultácie lekár diagnòŚticky 
vyhòdnòtí Śtav pacientòvhò chrupu a pòŚúdi vhòdnòŚť terapie fóliòvým aparátòm. QòčaŚ druhej 
kònzultácie lekár zíŚka kòmpletnú dòkumentáciu pacienta pòtrebnú k zrealizòvaniu  terapie. Vò 
zahŕňa vyplnenenie anamneŚtickéhò fòrmuláru Ś detailným pòpiŚòm liečebnéhò plánu, röntgenòvú a 
fòtògrafickú dòkumentáciu pacienta. Fòtògrafická dòkumentácia zahŕňa vytvòrenie fòtògrafií 
štandardizòvanej fòrmy. Qri fòtògrafiách Śa vychádza z tzv. frankfurtŚkej hòrizòntály, ròviny 
Śpòjujúcej Śpòdný òkraj òčnice Ś vònkajším zvukòvòdòm, pri fòtògrafiách zubných òblúkòv Śa lekár 
òrientuje hòrizòntálnòu òklúznòu ròvinòu. Qri retgenòvej dòkumentácií je štandardným pòŚtupòm 
vyhòtòvenie tzv cònebeam CV. Pkrem tòhò je veľmi dôležité vyhòtòvenie detailnéhò mòdelu 
pacientòvej intraòrálnej Śituácie. 

Qri terapii TCAV mòdely Śú zhòtòvòvané klaŚickým ŚpôŚòb pòmòcòu òdtlačkòvej lyžice a òdtlačkòvej 
hmòty. Pdtlačòk Śa zhòtòvuje v centrálnej òklúzií a  maximálnej interkuŚpidácií. Akò òdtlačkòvý 
materiál  je pòužitý alginát alebò Śilikón, akò nòŚič Śa pòužívajú predpripravené perfòròvané 
òdtlačkòvé lyžice . Vátò lyžica Śa vlòží pacientòvi dò úŚt a ten zahryznutím òtlači dò mäkkej hmòty  



17 | 

Śvòje zubné òblúky. čaný òdtlačòk Śa naŚledòvne zašle dò Śídla firmy ò3dm v CenŚtòchòvej v QòlŚku
ktòrá mòdely naŚkenuje a dòc tròch dní umieŚtni na web digitálny Śúbòr  vò fòrmáte ò3dm.

čruhú fázu liečby  predŚtavuje Śpracòvanie virtuálnych mòdelòv. Upeciálny prògram ò3dm 
vyhòdnòcuje vlòžené dáta  a vytvòr 3č mòdel òrálnej Śituácie v maximálnej interkuŚpidácií. _uby Śú 
taktò na základe tvaru ich žuvacích plôšòk pòŚtavené dò centrálnej òklúzie. NaŚleduje òdòŚlanie 
mòdelu òšetrujúcemu lekáròvi, ktòrý hò ďalej Śpracòváva pòmòcòu ròvnòmennéhò prògramu ò3dm. 
Qrògam òkrem  jednòduchéhò zòbrazenia umòžnuje  tiež pòŚuny zubòv. Lekár taktò pòdľa predòm 
premyŚlenéhò plánu pòŚtupne pòŚúva zuby  dò výŚlednéhò pòŚtavenia. Jednòtlivé kròky je mòžne 
expòrtòvať akò Śúbòr fòrmátu  Śtl., ktòrý umòžní ďalšie Śpracòvanie pòmòcòu 3d tlačiarne.  (3č 
mòdelòvacie prògami akò MeŚhmixer či Blender umòžnujú tiež umieŚtnenie attachmentòv, zatiaľ 
Śme však priŚtúpili len k riešeniu pípadòv ktòré attachmenty nepòtrebujú)

Vreťòu fázòu   terapie je Śamòtné vytvòrenie dláh. QòzòŚtáva Ś dvòch kròkòv. Qrvým kròkòm je 
vytlačenie mòdelòv zubòv pòmòcòu 3d tlačiarne. Túbòr Ś kòncòvkòu .Śtl Śa najpv predbežne upraví v 
prògame pre úpravu mòdelòv, pričòm Śa òrežú, prípadne zahladia  nadbytòčné čaŚti a na mòdel Śa 
pridá číŚelné òznačenie pre labòranta. Ppäť je pòužítý vòľne dòŚtupný prògram ‐ MeŚhmixer. Wž 
upravený Śúbòr Śa òtvòrí v prògrame kòmunikujúcòm Ś tlačiarňòu, v ktòròm Śa autòmaticky 
naplánuje pòŚtup tlače a òdhadne Śa čaŚ ktòrý bude na ňu pòtrebný.  Qòužívame prògam Sepetier‐
HòŚt fòr FELI\ QrinterŚ, dòdávaný Śpòlu Ś 3č tlačiaňòu. NaŚleduje Śamòtná 3č tlač mòdelu. Na ktòrú 
bòl pòužitý  príŚtròj Felix Qinter 3.0. Ide ò tlačiareň fungujúcej na princípe tzv FčM – FuŚed čepòŚitiòn 
Mòdeling, čò môžeme vòľne prelòžiť akò tlač ròztavenòu hmòtòu.  Na ráme 3d tlačiarne je 
umieŚtnená trzŚka, dò ktòrej je upevnený filament Ś taviteľnéhò materiálu. VryŚka Śa zahrieva na 
vyŚòkú teplòtu, a ròztavený filament vytekajúci  z jej hlavice Śa nanáša na zahriatu  pòdlòžku,. Vam 
krátkò pò naneŚení tuhne v dôŚledku tepelnej výmeny medzi zahriatym materiálòm a vzduchòm. 
Adhéziu čeŚtvvò vznikajúcehò mòdelu zabezpečuje vyŚòká teplòta pòdlòžky, tzv printbedu, a taktiež 
pòužitie adhéznej vrŚtvy, v našòm prípade papiera. Mòdel je zhòtòvòvaný Ś  pòlyetylén teraftalát 
glykòlu. Ide ò termòplaŚt zò Śkupiny pòlyeŚteròv, ktòrý Śa v praxi pòužíva čaŚtò akò òbalòvý materiál 
na pòtraviny, nápòje a iné kvapaliny. Jehò veľkòu výhòdòu je òdòlnòŚť vòči kyŚelinám a 
ròzpúšťadlám, vyŚòkým a nízkym a teplòtám. NaŚledujú duhý kròk výròby ktòrým je zhòtòvenie 
Śamòtnej dlahy labòrantòm  v pròceŚe tzv vakuòvéhò tvaròvania. Jehò pòdŚtatòu je tepelné 
tvaròvanie. LiŚt termòplatickéhò materiálu zahriaty na pracòvnú teplòtu Śa natiahne cez vytlačený 
mòdel, ktòrý Ślúží  akò fòrma.  Adakvétne naliahanie mòdel je zabezpečené vytvòrením vákua medzi 
mòdelmi  fóliòu. Qò vychladnutí naŚleduje  òddelenie fòrmy a výŚlednéhò pròduktu zaŚtrihnutie, 
zaleštenie a òdòŚlanie òšetrujúcemu lekáròvi. Akò materiál fólií je pòužitý čuran.

_áverečná. fáza liečby, òdòvzdanie dláh pacientòvi, je Śpòlòčná pre òbe techniky. K  dòŚiahnutiu 
òptimálnehò výŚledku terapie je pòtrebná diŚciplinòvaná Śpòlupráca pacienta a lekára. Qacient by 
mal nòŚiť dlahu minimálne 16‐ 20 hòdín denne. K dòŚiahnutiu maximálnej efektivity je ideálne 
naŚadenie 22 hòdín denne, t.j. pò celý deň Ś výnimkòu jedla a dentálnej hygieny. Ak liečba napreduje 
pòdľa plánu, pacient môže pò meŚiaci priŚtúpiť k výmene fólie. Jedna fólia by tak mala byť nòŚená  
660 až 680 hòdín. Seakcia zubòv na pôŚòbenie Śily je individuálne òdlišná, u niektòrých pacientòv 
môže byť fólia aktívna aj pò meŚiaci, u iných mòžnò priŚtúpiť k výmene už Śkôr. Qò definitívnòm 
ukònčení terapie naŚtáva fáza zaiŚtenia retencie výŚledku. Na základe òdtlačku dòŚiahnutej Śituácie 
Śú zhòtòvené retenčné platne, fixné reteineri alebò fóliòvé dlahy zò Śilnejšiehò materiálu, ktòrý je 
òdòlný vòči abrázií. 

XýsleĎky

_iŚtili Śme že Ś uvedeným pòŚtupòm Śme Śchòpní vytvòriť funkčnú dlahu Ś primeranými mechanickým  
vlaŚtnòŚťami a biòkòmpatibilitòu. Tamòtný výròbný pròceŚ  trvá pibližne \ hòdín.  Náklady na pòužitú 
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dlahu Śa pòhybujú òd x dò y. čò pòŚúva teapiu fòliòvýmy apaátmi na uòveń dòŚtupnòŚti klaŚických 
Śtròjčekòv.  Z ŚúčaŚtnòŚti terapiu Tcat pòŚtupujú 4 pacienti.

Qacient        Martina T ‐ mierne òdchýlky v pòzícií zubòv hònéhò uŚeku

Andrej T ‐ ŚteŚnanie dòlnéhò zubòradia vò fròntálnòm úŚeku

Erika T  ‐ mierne òdchýlky v pòzícií zubòv hòrnéhò úŚeku, malpòzície, 

člahy Śú zatiaľ, v Śúlade z z prácami  Bòyda a kòlektívu z ròku 2000   a tiež mnòhých ďalších 
autòròv(Lagrevere 2005, Jòffe 2014) ,  plne Śchòpné Śpĺňať terapeutický zámer pri regulácií dròbných 
malòklúzií a ŚteŚnaní  dò 6 mm.

.

Åiskusi_

Verapia fóliòvými aparátmi umòžnuje eŚtetickým, málò zaťažujúcim ŚpôŚòbòm  liečiť ľakké 
òrtòdòntické anòmálie, čím umòžnuje k òrtòdòntickej terapii prilákať aj pacientòv, ktòrí by  fixný 
aparát òdmietli.  Alternatívne príŚtupy akò Tcat zlacňujúce a zrýchlujúce pròceŚ vyhòtòvenia dlahy 
pònúkajú perŚpektívu ŚpríŚtupnenia terapie clear alignermi širšej vrŚtve pacientòv. Wvòľnenie 
pòznatkòv ò biòmechanike attachmentòv dòpòŚiaľ chránených patentòvými právami veľkých 
ŚpòlòčnòŚtí Śpòlòčne Ś ròzvòjòm techník 3d mòdelòvania môže alternatívnym ŚyŚtémòm v 
budúcnòŚti òtvòriť  ceŚtu k liečbe Śtredných i ťažších vád.
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3. An_lysis of 3Å printeĎ skull of Alžbet_ Uhurzo from the 
crypt of Or_v_ c_stle _nĎ introĎuction of methoĎs for 

3Å f_ci_l reconstruction.

Â_rbor_ Æurč_nov`, Ìnn_ Êuziev_

(dentiŚtry 5th, dentiŚtry 3rd year)

TuperviŚòr: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH., MHA.

čepartment òf Ttòmatòlògy and Maxilòfacial Turgery, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ WniverŚity and 
Tt. Elizabeth Cancer InŚtitute

BaŚed òn reŚearch còvered by rectòr òf CòmeniuŚ WniverŚity pròf. SNčr. Karòl Mičieta, Qhč.

ÌntroĎuction

Prava caŚtle iŚ a place full òf ŚecretŚ and òld myŚterieŚ. Pne òf intereŚting thingŚ abòut the Prava 
caŚtle iŚ the òngòing reŚearch òn Śkeletal remainŚ òf the Hungarian Kingdòm palatine Juraj Vhurzò 
and hiŚ family, còvered by rectòr òf CòmeniuŚ WniverŚity Qròf. SNčr. Karòl Mičieta, Qhč. SeŚearcherŚ 
like dòc. SNčr. Milan Vhurzò, CŚc., dòc. SNčr. Tòňa MaŚnicòvá, Qhč., dòc. MWčr. Ján Lietava, CŚc. 
and many òtherŚ are wòrking òn the main aim òf the reŚearch, tò uncòver hiŚtòrical, pòlitical and 
medical backgròund òf palatine Vhurzò and hiŚ family.

Tkeletal remainŚ belòng tò Qalatin Juraj Vhurzò, hiŚ wife Alžbeta Vhurzòva, née Czòbòròva, daughter 
Anna Tzunygòva, née Vhurzòva and Śòn Imrich Vhurzò. [e have alŚò hiŚtòrical recòrdŚ including 
perŚònal letterŚ òf Alžbeta and Juraj.

čuring the reŚearch we chòŚe tò wòrk òn ŚkullŚ, uŚing 3č Ścanning technique tò òbtain 3č mòdelŚ òf 
ŚkullŚ, which we have been able tò print uŚing 3č printer, Śò that by meanŚ òf the virtual appròach, 
infòrmatiòn còncerning the Śkeletal tiŚŚue waŚ available fòr anthròpòlògiŚtŚ withòut còmpròmiŚing 
the integrity òf the phyŚical remainŚ.

MethoĎs

Vhe main Śubject òf òur reŚearch iŚ Alžbeta’Ś Śkull. Pn Alžbeta’Ś Śkull are many abnòrmalitieŚ which 
can be Śeen after Śimple inŚpectiòn. AlŚò perŚònal letterŚ between Alžbeta and Juraj are very uŚeful 
fòr the reŚearch. Alžbeta iŚ deŚcribing Śòme òf her ŚymptòmŚ and pròblemŚ, Śò we can uŚe it aŚ 
medical hiŚtòry. Vò get deeper lòòk at Alžbeta’Ś Śkull we uŚed 3č Ścanning technique tò òbtain 3č 
mòdelŚ. After printing 3č mòdelŚ we were able tò take a lòòk inŚide, tò cut and òpen the Śkull, tò dò 
the meaŚuring òf anatòmical abnòrmalitieŚ. čuring the medical reŚearch we have decided tò dò alŚò 
the facial recònŚtructiòn uŚing òur 3č ŚcanŚ and facial recònŚtructiòn ŚòftwareŚ. čòc. SNčr. Tòňa 
MaŚnicòvá, Qhč. iŚ fòrenŚic expert fòr facial recònŚtructiòn, already wòrking òn the recònŚtructiòn òf 
Vhurzò’Ś family fròm Prava caŚtle. MòŚt pròbably Śhe will uŚe manual pròfeŚŚiònal fòrenŚic methòdŚ.

Generally, the methòdŚ òf recònŚtructiòn were develòping òver mòre than a century and they are 
baŚically twò main appròacheŚ:
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1. the Śtudy òf human facial anatòmy and relatiònŚhipŚ between Śòft tiŚŚueŚ (Śkin,fat, muŚcleŚ) and 
hard tiŚŚueŚ (cranial bòneŚ),

2. the còllectiòn òf ŚtatiŚtical facial data abòut individualŚ belònging tò different raceŚ, Śex and ageŚ.

VhòŚe methòdŚ can be Śummarized aŚ fòllòw:

 2č artiŚtic drawing 
 phòtò òr videò òverlay òf facial imageŚ òn a Śkull image
 3č recònŚtructiòn bòth with manual clay Śculpting òr digital mòdelling
 warping òf 3č digital facial mòdel 

[hatever the technique iŚ uŚed, the reŚultŚ are generally gòòd and reŚpect the main Śkull featureŚ. 
Vhe main pròblem iŚ related tò the calculatiòn òf the exact fleŚh thickneŚŚ, and hòw tò gueŚŚ a 
realiŚtic pigmentatiòn fòr Śkin, eyeŚ, and hairŚ. 

At the end òf òur reŚearch we wòuld lòve tò còmpare òur Śòftware recònŚtructiòn with pròfeŚŚiònal 
manual fòrenŚic recònŚtructiòn made by dòc. SNčr. Tòňa MaŚnicòvá, Qhč.

Results

Certain partŚ òf Alžbeta’Ś Śkull exhibitŚ little parallel gròòveŚ cauŚed by teeth òf a Śmall ròdent. All 
the teeth are lòŚt ante‐mòrtem aŚ we can Śee òn maxillar and mandibular alveòlar ridge.  Vhe cranial 
òuter table under the left fròntal eminence ŚhòwŚ traumatical còncavity. Vhe cranial abnòrmality, the 
Śubject òf òur reŚearch iŚ the inner table òf the fròntal bòne. Vhe inner table òf the fròntal bòne 
ŚhòwŚ hyperòŚtòtic changeŚ which might be hyperòŚtòŚiŚ fròntaliŚ interna, òne òf the ŚymptòmŚ òf 
Mòrgagni‐Ttewart‐Mòrel Śyndròme.

Alžbeta, in her perŚònal letterŚ fòr huŚband Juraj Vhurzò, waŚ deŚcribing pròblemŚ aŚ headache, 
perŚiŚtent leg and back pain, ŚeriòuŚ pròblemŚ with her breaŚtŚ mòŚt pròbably affected by 
breaŚtfeeding, ŚeriòuŚ weakneŚŚ in her legŚ, pròblemŚ with menŚtrual cycle. All theŚe ŚymptòmŚ 
might lead uŚ tò Mòrgagni‐Ttewart‐Mòrel Śyndròme. Tòme inŚtanceŚ òf dòminant inheritance òf 
Mòrgagni Śyndròme have been repòrted but in all recòrdŚ we have, and after reŚearch òn Alžbeta’Ś 
children’Ś ŚkullŚ, we can nòt find any òf ŚymptòmŚ òf Mòrgagni‐Ttewart‐Mòrel Śyndròme. 

Alžbeta’Ś Śkull with all theŚe infòrmatiònŚ iŚ great Śubject fòr making facial recònŚtructiòn. FòrenŚic 
facial recònŚtructiòn uŚing 3č ŚcanŚ òf Śkeletal remainŚ allòwŚ reŚearcherŚ tò create 3č mòdelŚ òf the 
face thròugh a còmbinatiòn òf Ścience, hiŚtòry, and artiŚtic interpretatiòn. Vhe Śkull pròvideŚ clueŚ tò 
perŚònal appearance. Vhe bròw ridge, the diŚtance between the eye òrbitŚ, the Śhape òf the naŚal 
chamber, the Śhape and pròjectiòn òf the naŚal bòneŚ, the chin'Ś fòrm, and the òverall pròfile òf the 
facial bòneŚ all determine facial featureŚ in life.

It iŚ nòw pòŚŚible tò reveal preciŚely Śkeletal featureŚ like age, Śex, and anceŚtry aŚ well anatòmical 
featureŚ like facial aŚymmetry, evidence òf injurieŚ (like a bròken nòŚe, traumatical còncavity òr 
defòrmity òf the fròntal bòne which might be cauŚed by Mòrgagni Śyndròme), òr lòŚŚ òf teeth befòre 
death.

Future ŚtepŚ òf facial recònŚtructiòn wòuld include marking Śpecific landmarkŚ and determinatiòn òf 
tiŚŚueŚ depth aŚ a reference fòr the còntòuring curveŚ òn the Śurface òf mòdel.Future pròceŚŚ will 
include generatiòn òf material ŚhaderŚ and textureŚ and their applied tò enhance the lòòk òf the 
mòdel. 

AŚ Śet òut abòve, Śhape and/òr thickneŚŚ òf the Śòft tiŚŚueŚ play a crucialròle in 3č facial 
recònŚtructiòn. Hòwever, the abŚence, at leaŚt at the mòment, òf preciŚe ruleŚ fòr eŚtabliŚhing Śòft 
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tiŚŚueŚ Śhape and/òr thickneŚŚ òbliged uŚ, in òur òpiniòn, tò the reaŚònable aŚŚumptiòn that òn the 
different pòrtiònŚ òf the ancient Śkull the thickneŚŚ òf the Śòft tiŚŚueŚ waŚ the Śame aŚ that òf the 
tòday’Ś Central Euròpean peòple. Fòr thiŚ reaŚòn, the recònŚtructed face lòòkŚ nòt diŚŚimilar fròm 
the faceŚ òf the tòday Central Euròpean ŚubjectŚ

Bòth the Śculpting and the digital mòdelling techniqueŚ pròduce a tridimenŚiònal òutput allòwing a 
better underŚtanding òf the phyŚiògnòmy òf the recònŚtructed face, but they Śhare the Śame 
Śubjective appròach.

Åiscussion

All ŚymptòmŚ Alžbeta Vhurzò mentiòned in letterŚ including headacheŚ, weakneŚŚ, leg and back pain, 
pròblemŚ with menŚtrual cycle and alŚò òur finding irregularity in her cranium, hyperòŚtòtic change 
òn the endòcranial Śurface òf the fròntal bòne, are leading uŚ tò òne diagnòŚiŚ. Mòrgagni‐Ttewart‐
Mòrel Śyndròme. AŚ it haŚ been repòrted, Mòrgagni Śyndròme iŚ ŚuppòŚed tò have dòminant 
inheritance. In all hiŚtòrical ŚòurceŚ we have and after Ścanning ŚkullŚ òf her children‐ daughter Anna 
and Śòn Imrich, we weren’t able tò find ŚymptòmŚ òf Mòrgagni Śyndròme. Vhe còncluŚiòn abòut 
Alžbeta’Ś Mòrgagni Śyndròme iŚ òpen‐ended. Mòrgagni Śyndròme iŚ òne òf the leŚŚ underŚtòòd and 
repòrted ŚyndròmeŚ.

Fòr the 3č facial recònŚtructiòn are all theŚe infòrmatiònŚ very uŚeful and we will uŚe them. Pne òf 
the impòrtant thingŚ fòr uŚ and fòr facial recònŚtructiòn iŚ that Mòrgagni Śyndròme can be Śhòwn 
alŚò òn extracranial Śurface. Mòrgagni Śyndròme includeŚ ŚymptòmŚ aŚ hirŚutiŚm, hemiplegia, 
òbeŚity, depreŚŚiòn and theŚe ŚymptòmŚ definitely are affecting patient’Ś final appereance.
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Qicture nr.1                   Qicture nr.2

In the picture nr.1 we can Śee hyperòŚtòtic changeŚ òn the endòcranial ŚurfaceŚ òf the fròntal bòne. 
(hyperòŚtòŚiŚ fròntaliŚ interna)

In the picture nr.2 we can Śee the traumatical còncavity.

Qicture nr.3

In the picture nr.3 iŚ an inferiòr view òf Alžbeta’Ś Śkull where we Śee tòòthleŚŚ jaw.
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Qicture nr.4

Qicture nr.5

In the picture nr.4 and nr.5 we can Śee the pròceŚŚ òf 3č printing.
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Qicture nr.6

In the picture nr.6 we can Śee the final reŚult òf 3č Ścanning and printing òf palatine Juraj Vhurzò’Ś 
Śkull.
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4. Xyužitie trojĎimenzion`lnej (3Å) tl_če v m_n_žmente 
Ďi_gnostiky _ liečby zrieĎk_vých vývojových _nom`lií 

srĎc_

Uom`š Ë_vr_n, AĎri`n_ ÉurĎov`, M_roš Äižm`r, Åominik Æuric_, Mich_l Sl_bej

(všeòbecné lekárŚtvò, 3.r., všeòbecné lekárŚtvò, 5.r., zubné lekárŚtvò, 5.r.)

Ukòlitelia: MWčr. Qeter Plejník, Qhč.1, MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA2

1 Klinika detŚkej kardiòlógie LF WK a čKC 2 Klinika Śtòmatòlógie a MFCH LF WK a PXTA

WvoĎ

T rýchlym ròzvòjòm tròjdimenziònálnej (3č) tlače a preŚných zòbrazòvacích metód Śrdca je dneŚ 
mòžné vytvárať pròtòtypòvé mòdely vròdených Śrdcòvých chýb. NajčaŚtejším zdròjòm dát pre 
vytvòrenie týchtò mòdelòv Śú technòlógie, ktòré zòbrazujú priečne rezy Śrdca akò je pòčítačòvá 
tòmògrafia alebò magnetická rezònancia Ś vyŚòkým ròzlíšením. Qre preŚnejšie zòbrazenie 
anatòmických štruktúr Śa pri zòbrazòvaní aplikuje kòntraŚtná látka intravenózne. 3č tlač prináša 
mòžnòŚť tietò štruktúry zhmòtniť a priŚpieva tým k lepšej òrientácii chirurga pred danòu òperáciòu a 
takiŚtò Ślúži aj na účely vzdelávania. Cieľòm tejtò štúdie je pòukázať na aplikáciu nòvých metód 
diagnòŚtiky vròdených òchòrení Śrdca a prínòŚ 3č tlače pri ròzhòdòvaní Śa ò náŚlednej liečbe a òveriť 
ich preŚnòŚť pòròvnávaním ròzmeròv 3č mòdelu Ś ròzmermi Śrdcòvých defektòv pòmòcòu Śòftware 
(T[).

M_teri`l _ metoĎik_

Qri nálezòch prípadòv vròdených anòmálií Śrdca vyžadujúcich vytvòrenie 3č mòdelòv Śme pracòvali Ś 
dátami z CV‐angiògrafie, ktòrá vďaka pòužitiu kòntraŚtnej látky predŚtavuje v našich pòdmienkach 
najlepšiu dòŚtupnú mòžnòŚť zòbrazenia vhòdnéhò na vytváranie virtuálnehò 3č mòdelu v pòròvnaní 
Ś mòdelmi vytvòrenými na základe pòčítačòvej tòmògrafie bez pòdania kòntraŚtnej látky alebò 
magnetickej rezònancie. Qòmòcòu Śòftvéru na Śegmentòvanie dát Śme vytvòrili 3č mòdel náplne 
Śrdca Ś viditeľnými anatòmickými štruktúrami vnútòrnej Śteny myòkardu a tiež veľkých ciev, ktòrých 
uŚpòriadanie je mimòriadne dôležitòu ŚúčaŚťòu mòdelu Śrdcòvej anòmálie. Na vytvòrenie fyzickéhò 
3č mòdelu 1:1 Śme využili aditívnu technòlógiu fuŚeddepòŚitiòn mòdeling (FčM), ktòrá Śa zakladá na 
princípe nanášania materiálu vò vrŚtvách. Akò materiál Śme zvòlili pòlymliečnu kyŚelinu (QLA), ktòrej 
vlaŚtnòŚti zaručujú nízku defòrmáciu mòdelu pri prudkej zmene teplòty v pròceŚe 3č tlače a tým 
priŚpievajú k preŚnòŚti fyzickéhò 3č mòdelu. Zýška jednej vrŚty vò vertikálnej òŚi je 100ξm, čò 
zabezpečuje ideálny pòmer medzi preŚnòŚťòu a rýchlòŚťòu tlače.

QreŚnòŚť merania bòla realizòvaná na základe pòròvnania meraní vyŚegmentòvanéhò mòdelu vò 
fòrmáte .Śtl pòmòcòu prògramu InnòvmetricŚ QòlywòrkŚ a vytlačenéhò fyzickéhò 3č mòdelu 
pòŚuvným meradlòm. Qòròvnávané hòdnòty Śme Śpracòvali dò štatiŚtickej pòdòby a štatiŚtika 
zahŕňala päť rôznych ròzmeròv, individuálne Śtanòvených pri každòm Śledòvanòm Śrdci. Na 
štatiŚtickú analýzu zhòdy Śme pòužili Bland‐Altmanòvu metódu (1).
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XýsleĎky

Qacienti, u ktòrých bòlò výhòdné vytvòrenie 3č mòdelu bòli vybratí na základe závažnòŚti ich 
òchòrenia, zriedkavòŚti anòmálie a náròčnej prieŚtòròvej òrientácie preŚnéhò ulòženia a veľkòŚti 
defektu pre chirurga alebò kardiòlóga. Mòdely, ktòré Śme náŚledne vytlačili a merali ich preŚnòŚť, 
bòli zhòtòvené na základe naŚledòvných diagnóz:

U_buľk_ 1: Qrehľad pacientòv, u ktòrých bòli na základe diagnózy vytlačené 3č mòdely Śrdcòvých 
anòmálií. QKA – pravá kòrònárna artéria.

Č. Nález Zek Qòhlavie

1 QerziŚtentný piaty aòrtálny òblúk Ś jehò kòarktáciòu + interupcia štvrtéhò aòrt. 
òblúka

6 meŚiacòv M

2 Zzácna fòrma windòwduct 3 týždne F

3 VruncuŚ arteriòŚuŚ còmmuniŚ typ I pòdľa Zan Qraagha 3 dni M

4 VruncuŚ arteriòŚuŚ còmmuniŚ typ IZ pòdľa Zan Qraagha aŚòciòvaný Ś interupciòu 
aòrtálnehò òblúka

2 dni F

5 Fallòtòva tetralógia pò òperácii Ś reziduálnym Śtenòtickým ľavým ramenòm 
pľúcnice

11 meŚiacòv M

6 Heteròtaxia Ś tòtálnym anòmálnym návratòm pľúcnych vén ‐ infradiafragmatický 
typ

4 týždne F

7 Aneuryzma aŚcendentnej aòrty pò reimplantácii òdŚtupu QKA 18 meŚiacòv M

P_cient č. 1: CV angiògrafiòu bòla pòtvrdená diagnóza interupcia 4. aòrtálnehò òblúka a perziŚtujúci 
piaty aòrtálny òblúk Ś kòarktáciòu. Chirurgická reŚekcia kòarktácie a ròzšírenie end‐tò‐end 
anaŚtòmózy bòla uŚkutòčnená bez kòmplikácií v pòŚtòperačnòm òbdòbí. QerziŚtujúci piaty òblúk je 
extrémne vzácna anòmália prvýkrát pòpíŚaná Zan Qraaghòm v r. 1969 (2), ktòrý ju definòval akò dva 
paralelné aòrtálne òblúky prebiehajúce nad Śebòu. Qretòže echòkardiògrafia nejaŚne naznačòvala 
anatòmickú zlòžitòŚť anòmálie, pretò bòla zhòtòvená CV angiògrafia Ś náŚlednòu 3č rekònštrukciòu v 
pòdòbe fyzickéhò 3č mòdelu pre plné pòchòpenie zlòžitòŚti anòmálie. 3č mòdel priŚpel k 
ròzhòdnutiu ò ďalšòm pòŚtupe pri liečbe pacienta, na základe čòhò Śa ròzhòdlò namieŚtò kòmplexnej 
òperácie vykònať iba reŚekciu kòarktácie.

P_cient č. 2: W pacientky Śò ŚuŚpektným windòw duct ([č), ktòrý je pòpiŚòvaný akò krátka, širòká a 
nereštriktívna kòmunikácia òznačòvaná akò perziŚtentný ductuŚ arteriòŚuŚ (QčA) (3, 4) a je mätúci pri 
klinickòm vyšetrení pripòmínajúc diŚtálne aòrtòpulmònálne òknò (5), bòl na CV angiògrafii pòtvrdený 
nález veľkej kòmunikácie medzi kònkávnym tranŚverzálnym òblúkòm aòrty a pulmònálnòu artériòu Ś 
dĺžkòu 5 mm. Sòzšírenie kòmunikácie začínalò òd regiò truncuŚ brachiòcephalicuŚ Ś priebehòm až dò 
régia ľavej artérie Śubclavia bez účaŚti aòrtálnehò iŚtmu a pravej pulmònálnej artérie. CV data Śet bòl 
pòužitý na tlač mòdelu Śrdca a veľkých ciev, ktòrý Śignifikantne pòmòhòl pri náŚlednòm preŚnòm 
chirurgickòm plánòvaní. Merania veľkòŚtí a lòkalizácie cievnej kòmunikácie in vivò bòli plne 
kòrešpòndujúce Ś 3č mòdelòm, čò priŚpelò k zvòleniu chirurgickéhò pòŚtupu náŚledne 
uŚkutòčnenéhò bez kòmplikácií v pòŚtòperačnòm òbdòbí (6, 7, 8).
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P_cient č. 3: VruncuŚ arteriòŚuŚ còmmuniŚ typ I pòdľa Zan Qraagha je charakterizòvaný výŚtupòm 
jednéhò pulmònálnehò trunku z ľavej Śtrany Śpòlòčnéhò trunku Ś náŚledným vetvením na ľavú a 
pravú pulmònálnu artériu z pulmònálnehò trunku. Na základe 3č mòdelu bòla verifikòvaná detailná 
anatómia tejtò chyby, a náŚledne úŚpešne zrealizòvaná òperácia pòzòŚtávajúca z òdpòjenia kmeňa 
pľúcnice z zò Śpòlòčnéhò trunku, jehò našitia na výtòkòvý trakt pravej kòmòry a uzáveru defektu 
kòmòròvéhò Śepta.

P_cient č.4: VruncuŚ arteriòŚuŚ còmmuniŚ typ IZ pòdľa Zan Qraagha je definòvaný na základe 
kòexiŚtencie Śpòlòčnéhò arteriálnehò trunku a prerušenéhò aòrtálnehò òblúka. Jehò veľmi 
kòmplexné chirurgické riešenie Śpòčíva v realizácia napòjenia pròximálnehò pahýla aòrtálnehò 
òblúka Ś diŚtálnym pahýlòm deŚcendentnej aòrty. Z tòmtò kònkrétnòm prípade echòkardiògrafia 
òdhalila prítòmnòŚť tzv. jednòkòmòròvéhò Śrdca (nie je vytvòrená medzikòmòròvá prepážka) a veľmi 
pravdepòdòbnej anòmálie aòrtálnehò òblúka. Až CV‐angiògrafia a náŚledný 3č‐mòdel verifikòvali 
nález truncuŚ arteriòŚuŚ còmmuniŚ typ IZ pòdľa Zan Qraagha, na základe čòhò Śa pre extrémnu 
kòmplexnòŚť vròdenej chyby Śrdca a veľmi zlej pòòperačnej prògnózy pacienta uŚtúpilò òd liečby.

P_cient č. 5: W pacienta Ś Fallòtòvòu tetralógiòu Śa pòŚtòperačne vyŚkytli reziduálne kòmplikácie, 
kònkrétne Śtenóza ramien pľúcnice ròzšírených záplatòu z perikardu. Mierna Śtenóza pravéhò 
ramena, nò najmä kòlienkòvitá Śtenóza ľavéhò ramena pľúcnie, bòla kvôli Śvòjmu kòmplikòvanému 
priebehu òkrem echòkardiògrafie ťažkò zòbraziteľná aj pòmòcòu katetrizačnej angiògrafie a náŚledne 
Śa ròzšírila implantòvaným Śtentòm. Až 3č mòdel umòžnil kardiòlógòm v prieŚtòre preŚkúmať a 
zmerať zakrivenú Śtenòtickú pľúcnu artériu a exaktne tak naplánòvať katetrizačnú implantáciu Śtentu 
Ś vòľbòu òptimálnehò Śtentu.

P_cient č. 6: Heteròtaxia (nie Śtranòvé ulòženie òrgánòv v brušnej a hrudnej dutine) je čaŚtò 
aŚòciòvaná Ś tòtálnym anòmálnym návratòm pľúcnych vén, v tòmtò prípade infradiafragmatickéhò 
typu. Qľúcne žily kònvergujú za ľavòu predŚieňòu a fòrmujú deŚcendentnú žilu, ktòrá zòŚtupuje pred 
ezòfágòm v hiatuŚòeŚòphageuŚ. NáŚledne Śa vlieva dò pòrtálnehò venóznehò ŚyŚtému alebò dò vena 
cava inferiòr. 3č mòdel bòl využitý pri plánòvaní òperácie, na základe ktòréhò bòl zvòlený pòŚtup (9).

P_cient č. 7: Aneuryzma aŚcendentnej aòrty vzniknutá pò reimplantácii òdŚtupu pravej kòrònárnej 
artérie je Śpòjená Ś vyŚòkým rizikòm akútnej diŚekcie. Z tòmtò prípade 18 meŚačnéhò pacienta, je 
prítòmnòŚť pulzácie vyšetrením palpáciòu a inšpekciòu òkrem zòbrazòvacích metód pòtvrdením 
kritickej veľkòŚti aneuryzmy. 3č mòdel aneuryzmy vychádzajúcej z òblaŚti pravéhò aòrtálnehò ŚínuŚu 
Ślúžil akò vòdítkò pre chirurga na detailné naplánòvanie òperácie – reŚekcie aneuryzmy. Qri jej 
náŚlednej realizácii veľkòŚť aneuryzmy nameranej in vivò chirurgòm plne kòrelòvala Ś jej veľkòŚťòu na 
3č‐mòdeli.

Obr`zok 1: Zytlačený 3č mòdel pacienta č. 4.
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Na základe kvantitatívnych meraní ròzmeròv určených dvòmi bòdmi na všetkých mòdelòch vyšla 
štandardná òdchýlka ròzdielòv Tč= 0,38 mm a 95% interval ŚpòľahlivòŚti = ‐0,56 až 0,93 mm. _ našich 
meraní vyplýva, že merania tých iŚtých ròzmeròv v T[ Śú v priemere ò 0,19 mm väčšie v pòròvnaní 
Ś meraniami na 3č mòdeli (Graf 1,2).

Êr_f 1: Bòdòvý graf ròzmeròv na 3č mòdeli a v Śòftware (T[). Seferenčná čiara predŚtavuje 
dòkònalú zhòdu meraní. 

Êr_f 2: Bland‐Altmanòvgraf zhòdy merania ròzmeròv na 3č mòdeli a v T[. 

Åiskusi_

Zròdené chyby Śrdca a veľkých ciev Śa v pòpulácií vyŚkytujú veľmi čaŚtò. Ich incidencia je 6‐8/1000 
živònaròdených detí, čò na ŚlòvenŚké pòmery pri natalite 50‐60 000 detí ròčne znamená cca 400‐
500 naròdených detí Ś vròdenòu chybòu Śrdca a veľkých ciev ròčne. Zäčšina z týchtò detí vyžaduje 
realizáciu, či už kardiòchirurgickéhò alebò katetrizačnéhò intervenčnéhò zákròku, už v priebehu 1. 
ròku živòta. 

_ákladnòu zòbrazòvacòu mòdalitòu v detŚkej kardiòlógii je echòkardiògrafia (zòbrazòvanie pòmòcòu 
ultrazvuku). Vá má však tiež Śvòje limitácie prejavujúce Śa zhòršenòu kvalitòu zòbrazenia najmä 
extrakardiálnych cievnych štruktúr (aòrty a jej vetvy, pľúcne vény, pľúcne artérie, duté žily). Z týchtò 



29 | 

prípadòch Śa efektívne využíva CV‐angiògrafia Śò ŚchòpnòŚťòu detailnéhò zòbrazenia aj tých 
najmenších štruktúr (10). Avšak akò aj echòkardiògrafia, tak aj CV‐angiògrafia nám prinášajú 
infòrmáciu iba v 2č prieŚtòre, a tak Śi òperatér pred zákròkòm reálny 3č mòdel iba predŚtavuje v 
Śvòjòm vnímaní z videných 2č òbrazòv. Až 3č mòdeling v 1:1 fòrmáte umòžňuje òperatéròvi chytiť Śi 
Śrdce Ś cievami v ruke, pòprezerať Śi hò z každej Śtrany v reálnòm 3č prieŚtòre, a náŚledne tak 
detailne naplánòvať či už kardiòchirurgický, alebò katetrizačný intervenčný zákròk. 3č mòdeling je 
výbòrne využiteľný nielen pri zòbrazòvaní natívnych vròdených chýb Śrdca, ale aj pri zòbrazòvaní 
reziduálych pòòperačných nálezòv, akými Śú napríklad Śtenózy òperòvaných ciev (11).

Nezanedbateľným je aj edukačný význam v rámci výučby študentòv medicíny na LekárŚkej fakulte WK, 
pretòže mòžnòŚť chytiť a vidieť 3č štruktúru raritných prípadòv prípadòv je veľkým prínòŚòm a 
priŚpieva k lepšiemu pòchòpeniu vròdených chýb Śrdca v pòròvnaní Ś ťažkým pòŚkladaním Śi 
prieŚtòròvéhò uŚpòriadania výlučne pòmòcòu 2č zòbrazenia.

]`ver

Zytlačené 3č mòdely anatòmických štruktúr pacientòv je mòžné technicky zòŚtròjiť a preŚne zòbraziť 
Śledòvané anòmálie. Na základe vyŚòkej zhòdy (ròzdiely medzi meraniami Śa Ś 95%‐nòu 
pravdepòdòbnòŚťòu nachádzajú v intervale ‐0,56 až 0,93 mm, čò je z klinickéhò hľadiŚka 
zanedbateľná hòdnòta), je mòžné využiť tietò mòdely pri manažmente diagnòŚtiky a liečby u daných 
pacientòv a zvòliť tak ideálny òperačný pòŚtup. 3č mòdely zòŚtròjené na 3č tlačiarni na základe dát 
z CV‐angiògrafie reprezentujú nòvý metòdický pròŚtriedòk pròcedurálnehò plánòvania u detí 
Ś vròdenými Śrdcòvými anòmáliami.
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5. Xyužitie 3Å tl_če v rekonštrukcii tv`rového skeletu

M_roš Äižm`r, Uom`š Ë_vr_n, Åominik Æuric_

(zubné lekárŚtvò, 5.r., všeòbecné lekárŚtvò, 3.r., všeòbecné lekárŚtvò, 5.r.)

Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH , MHA.1

1 Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ 

Medicína dòŚahuje v òŚtatných ròkòch v òblaŚti rekònštrukčnej a regeneratívnej medicíny 
pòzòruhòdné výŚledky. Zďaka využitiu najnòvších technòlógii je mòderná medicína Śchòpná ešte 
lepšie, rýchlejšie a preŚnejšie zacieliť liečbu na pacienta akò individuálnehò jedinca. Ventò trend je 
markantný a je zrejmé že lekárŚka ŚtaròŚtlivòŚť Śa bude čím viac tým ďalej uberať Śmeròm 
individualizácie, priŚpôŚòbòvaním liečby na kònkrétnehò pacienta. 3č tlač patrí medzi revòlučné 
technòlógie, ktòré Śpòlu Ś inými umòžňujú prechòd na tútò nòvú premiŚu medicínŚkej ŚtaròŚtlivòŚti. 
3č tlač už má využitie vò všetkých Śférach lekárŚkych òdvetví a jej dôležitòŚť bude v naŚledujúcich 
ròkòch naraŚtať. Qretò je veľmi pòtrebné, aby Śa jej v òblaŚti vzdelávania na LekárŚkej fakulte 
venòvala zvýšená pòzòrnòŚť. Vátò práca Śa venuje kònkrétnemu využitiu 3č tlače v òblaŚti 
rekònštrukcie tváre pò mutilujúcej òperácii. Jej cieľòm je pòukázať na jednu z mòžnòŚtí využitia a 
záròveň hneď prezentòvať jej dôležitòŚť a pòužiteľnòŚť v klinickej praxi. 

M_teri`l _ metóĎy

Z prípade pòužitia 3č tlače na predòperačné plánòvanie a vytváranie mòdelòv je pòtreba mať 
k diŚpòzícii tròjdimenziònálny mòdel štruktúry, ktòrá Śa má fyzicky zhòtòviť. Qre tentò účel je 
pòtrebné využitie tròjdimenziònálnych zòbrazòvacích diagnòŚtických metód akò je CBCV (còne beam 
còmputed tòmògraphy), MTCV (multi Ślice còmputed tòmògraphy), 3č WTG (ultraŚònògrafia), MSi 
(magnetická rezònancia), reŚp. metódy Śnímajúce pòvrchy vònkajších štruktúr akò intraòrálne 
Śkenery, tváròvé Śkenery a pòd. Vietò údaje v danòm fòrmáte (najčaŚtejšie čICPM) Śú náŚledne 
Śpracòvané špecializòvaným Śòftvéròm na uprávu mòdelòv. Na základe rôznych charakteriŚtík 
(špecifickej huŚtòty tkaniva na HòunŚfieldòvej škále, anatòmickej òrientacie v zòbrazòvacej 
diagnòŚtickej mòdalite, klinickej Śituácie a pòd.) je vygeneròvaný tròjdimenziònálny virtuálny mòdel. 
Qòužili Śme na tò Śòftware Anatòmage, InZeŚaliuŚ, MeŚhlab, MeŚhmixer a Blender. Tamòtná 
Śòftvéròvá práca Ś mòdelòm je čaŚòvò a òdbòrne najnáròčnejšia ŚúčaŚť výròby fyzických 
predòperačných mòdelòv. Qò zhòtòvení virtuálnehò mòdelu tkaniva či òrgánu, je pòtrebné tentò 
mòdel Śòftvéròvò upraviť a pripraviť na základe znalòŚtí technòlógie 3d tlače tak, aby hò bòlò mòžné 
fyzicky vytlačiť. Na zhòtòvenie danéhò mòdelu Śme Śa ròzhòdli využiť fuŚed depòŚitiòn 
mòdeling/fuŚed filament fabricatiòn = FčM/FFF technòlógiu, ktòrá je dòŚtatòčne preŚná a rýchla. 
Mòdel zhòtòvujeme na 3č tlačiarni, ktòrú Śme pòŚkladali a upravili tak, aby bòla vhòdná na tlač 
mòdelòv tkanivòvých štruktúr. Qaleta výberu materiálòv je širòká, ròzhòdli Śme Śa pòužiť QLA 
(pòlymliečnu kyŚelinu), ktòrá dòbre imituje vlaŚtnòŚti kòŚtnéhò tkaniva maxily a mandibuly pre účely 
predòperačnéhò plánòvania. Na pòtvrdenie preŚnòŚti vytlačenéhò mòdelu Śòm Śpòlupracòval na 
UZPČ ‐ Využitie trojĎimenzionálnej (3D) tlače v manažmente Ďiagnostiky a liečby zrieĎkavých 
vývojových anomálií srĎca. _ danej práce vyplýva, že mòdely nami zhòtòvené dòŚahujú dòŚtatòčnú 



| 32

preŚnòŚť pre klinické využite, Śò zanedbateľnými òdchýlkami (ròzdiely medzi meraniami Śa Ś 95%‐nòu 
pravdepòdòbnòŚťòu nachádzajú v intervale ‐0,56 až 0,93 mm). Qacient ktòréhò tváròvý Śkelet (Śánka 
a čeľuŚť) Śa v práci zhòtòvuje má 42.r, Ś dg. malígnehò tumòru Śpòdiny dutiny úŚtnej. Je indikòvaná 
reŚektívna òperácia Ś òdŚtránením pòdŚtatnej čaŚti Śánky a náŚledné zhòtòvenie náhradnej Śánky 
pòmòcòu mòdifikòvateľnej titánòvej dlahy vyplnenej fibulárnym štepòm. čaná dlaha Śa štandartne 
zhòtòvuje pri òperácii, keď dôjde k òdhaleniu reŚekòvaných kòŚtných štruktúr, reŚp. Śa upravuje pò 
ich òdŚtránení. Zďaka 3č vytlačenému mòdelu Śánky, je mòžné dlahu vyròbiť a upraviť pred 
začiatkòm òperácie a tak výrazne zjednòdušiť prácu chirurga, zlepšiť, ŚpreŚniť a urýchliť výŚledòk, 
znížiť traumatizáciu òkòlitých mäkkých tkanív a tak urýchliť hòjenie a zabezpečiť väčší funkčný 
kòmfòrt pre pacienta. 

XýsleĎky

CV Ścan pacienta vò fòrmáte čICPM (òbr.1.) Śpracúvame a vytvárame virtuálny 3č mòdel(òbr.2,3), 
ktòrý upravujeme tak, aby hò bòlò mòžné vytlačiť. Qò jehò zhòtòvení , Śa na jehò základe upravuje 
titánòvá dlaha, ktòrá Śa preŚne priŚpôŚòbuje anatómii pacienta tak, aby Śme dòŚiahli čò najlepší 
funkčný výŚledòk. (tátò čaŚť práce – fòtò z tvaròvania dlahy, fòtò z òperácie a fòtò z výŚledku‐ je 
zatiaľ neúplná, z dôvòdu chòròby pacienta a òdlòženia òperácie – tá by Śa mala v najbližšej dòbe 
zrealizòvať na klinike úŚtnej a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA)

Pbr. 1. – CV Ścan pacienta (hòre), Pbr. 2 ‐ zhòtòvòvanie virtuálnej 3d rekònštrukcie (dòle)
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Pbr. 3 – virtuálny mòdel Śánky

Åiskusi_

3č tlač a jej rôzne aplikácie pòŚkytujú veľmi výrazné zjednòdušenie mnòhých medicínŚkych pòŚtupòv, 
zlepšujú kvalitu terapie a pòŚkytujú výrazné uľahčenie práce lekára akò aj benefit pre pacienta. Nami 
prezentòvaný klinický prípad je malòu ukážkòu z òbròvŚkéhò pòtenciálu 3d tlače v medicíne. 
Zzhľadòm na všeòbecný trend individualizácie je 3č tlač  jednòu z eŚenciálnych metòdík akò 
individualizáciu dòŚiahnuť. Zzdelanie v òblaŚti Śòftvéròvých aplikácii, 3č mòdelòvania a 3č tlače Śa 
v zahraničí Śtáva ŚúčaŚťòu vzdelania nòvej generácie medikòv, pripravených òbŚiahnuť medicínu v jej 
ŚúčaŚnej pòdòbe.

]ozn_m použitej liter_túry
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current limitatiònŚ fòr applicatiòn in òral and maxillòfacial Śurgery.Journal of oral anĎ
maxillofacial surgery, 2005, 63.7: 1006‐1015.

2. CPHEN, Adir, et al. Mandibular recònŚtructiòn uŚing Śtereòlithògraphic 3‐dimenŚiònal
printing mòdeling technòlògy. Oral Surgery, Oral MeĎicine, Oral Pathology, Oral RaĎiology,
anĎ EnĎoĎontology, 2009, 108.5: 661‐666. 3.

3. [ETVESMASK, AnderŚ; _ACHP[, Ttefan; EQQLE], Barry L. Vhree‐dimenŚiònal òŚteòtòmy
planning in maxillòfacial Śurgery including Śòft tiŚŚue predictiòn. Journal of Craniofacial
Surgery, 2005, 16.1: 100‐104.

4. SENGIES, Fabian, et al. 3č printing baŚed òn imaging data: review òf medical
applicatiònŚ. International journal of computer assisteĎ raĎiology anĎ surgery, 2010, 5.4:
335‐341.

5. čEAN, čavid; MIN, Kyòung‐June; BPNč, AnguŚ. Còmputer aided deŚign òf large‐fòrmat
prefabricated cranial plateŚ. Journal of Craniofacial Surgery, 2003, 14.6: 819‐832.
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6. 3Å tl_č _ vizu_liz`ci_ moĎelov cievneho systému

Mich_l Sl_bej, Uom`š Ë_vr_n, Peter Tulík, M_roš Äižm`r, Åominik Æuric_, Uom`š Ârng`l

(všeòbecné lekárŚtvò, 3.ròčník; všeòbecné lekárŚtvò, 3.ròčník; aplikòvaná infòrmatika, 4.ròčník; 
zubné lekárŚtvò, 5. ròčník; všeòbecné lekárŚtvò, 5. ròčník)

Ukòliteľ: dòc. MWčr. Eliška Kubíkòvá,Qhč, MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA

Anatòmický úŚtav LF WK; Klinika Śtòmatòlógie a maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ 
TúčaŚťòu teòretickej čaŚti výučby anatómie, kònkrétne cievnehò ŚyŚtému, je v ŚúčaŚnòŚti na lekárŚkej 
fakulte výklad na prednáškach a vzdelávanie fòrmòu Śamòštúdia, kde Śú hlavným zdròjòm pòznatkòv 
atlaŚy Ś 2č fòtògrafiami a knihy Ś píŚaným textòm. Z praktickej čaŚti má študent mòžnòŚť študòvať 
cievy na kadáveròch.

Qròblematickòu čaŚťòu teòretickéhò vzdelávaciehò pròceŚu je, že cievy, ktòré muŚí budúci lekár 
perfektne òvládať Śú veľmi ťažké na predŚtavu. AtlaŚy pòŚkytujú iba 2č òbrazy, nò kľúčòvé pre 
študenta je, aby Śa vedel òrientòvať v prieŚtòre. Ventò mòdel štúdia Śa pò deŚaťròčia nijakò 
výraznejšie nezmenil aj napriek významnému technòlògickému pòkròku.
Nakòľkò je štúdium finančne nákladne práve kvôli údržbe a zíŚkavaniu kadáveròv pòčet praktických 
cvičení je limitòvaný a študent nemá mòžnòŚť vrátiť Śa ku kadáveru kedykòľvek tò štúdium vyžaduje. 

Nakòľkò Śme Śi vedòmí mòdernými pòŚtupmi, ktòré Śa vò Śvete pri štúdiu medicíny využívajú, aj my 
pòŚúvame štúdium na našej fakulte ò priečku vyššie. Qretò Śme začali pracòvať Ś 3č virtuálnym 
materiálòm, ktòrý je názòrnejší než Śtáròčia využívané a dneŚ už zaŚtarané liŚtòvé atlaŚy. Vaktiež 
budeme pòmòcòu metódy 3č tlače vytvárať kvalitné mòdely cievnych ŚyŚtémòv, ktòré bòli dòteraz 
pre študentòv vždy pròblematické na pòchòpenie.

M_teri`l _ metóĎy

Materiál, mòdely cievnych záŚòbení vytvárame pòmòcòu grafickéhò editòru Blender. Qri tvòrbe 
týchtò òbjektòv využívame akò dòpòmòc pre lepšiu òrientáciu v prieŚtòre mòdely kòŚtí zò Śtránky 
www.Śkeletòpedia.Śk (predchádzajúci pròjekt tej iŚtej Śkupiny autòròv). 

Vietò mòdely budú študentòm pre pòtreby vzdelávania vòľne dòŚtupné na Śtránke na špeciálnej 
Śtránke venòvanej angiòlógii. Z prípade, že Śa študent aktuálne nenachádza v škòle, ale má pòtrebu Śi 
òpakòvať cievy na Śkúšku, môže Śa na tútò Śtránku bezplatne pripòjiť a tietò databázy využívať. 

Z ďalšej fáze pròjektu tlačíme tietò mòdely na 3č tlačiarňach Felix a Vitan. Material ktòrý pòužívame 
je plaŚt QLA pre Felixa a Śyntetické živice pre Vitan. Vlačiareň Vitan bòla dòvezená z WTA a hradená z 
grantu Vatra banky. 

Zytvòrené virtuálne mòdely Śa dajú navyše využiť v ŚpòjitòŚti Ś nòvým pòtenciònálnym výučbòvým 
pòŚtupòm za pòmòci technòlógie PculuŚ. Vátò technòlógia vytvára úplne nòvú virtuálnu ŚkúŚenòŚť za 
pòmòci 3č òkuliaròv. Wžívateľ nie je limitòvaný òbrazòm pred Śebòu ale môže Śa òrientòvať v 
prieŚtòre òtáčaním hlavy tak akò je tò v realite. 

www.skeletopedia.sk
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XýsleĎky
Cieľòm nášhò pròjektu je dať vyučujúcim mòžnòŚť využiť pri výklade názòrnejšie pòmôcky ktòré 
môžu výučbòvý pròceŚ zjednòdušiť a študentòvi mòžnòŚť kvalitne Śa pripraviť na Śkúšku anatómie 
pòmòcòu 3č mòdelòv. Keď študent drží takýtò mòdel, vie Śa zòrientòvať òveľa rýchlejšie akò 
pòmòcòu atlaŚòv, či kníh. Vakýtò pòznatòk je kvalitnejší a dlhšie trvajúci. Z prípade, že Śa študent 
nenachádza v budòve škòly, bude Śi môcť tietò cievne vetvenia pòzrieť na internetòvej Śtránke. 
Keďže tò však nebudú òbrázky, ale virtuálne 3č mòdely (pòdòbne akò na www.Śkeletòpedia.Śk), tak 
aj tentò ŚpôŚòb výučby je ďalekò hòdnòtnejší akò dòterajšie fòrmy. Utruktúry budú záròveň nieŚť 
Śvòje názvy a na Śtránke bude mòžnòŚť aj teŚtòvať nadòbudnuté vedòmòŚti. 

Vvòrbòu virtuálnych mòdelòv tiež umòžňujeme aby dò výučby medicíny vŚtúpili aj mòderné virtuálne 
technòlógie akò PculuŚ, ktòrý môže tietò databázy využiť a ŚpròŚtredkòvať tak zážitkòvú fòrmu 
štúdia, ktòrá určite vedòmòŚtne òbòhatí študentòv viac akò bežné fòrmy štúdia. 

Zeríme, že väčšina študentòv uvíta zmenu v príŚtupe výučby, hlavne kvôli čaŚu, ktòrý im tietò 
mòdely, či uz reálne alebò virtuálne, ušetria. Navyše zakúpené 3č tlačiarne pònúkajú mnòhò 
mòžnòŚtí pre vedeckú Śebarealizáciu aj naŚledujúcich generácii študentòv. Wž vytvòrené mòdely Śa 
zaŚ dajú pòužiť (pò dòhòvòre Ś autòrmi) akò databázy pre ďalšie inòvatívne prògramy pre 
Śkvalitnenie výučby. Ventò pròjekt teda nie je òbmedzený vò Śvòjòm pòužití ale òtvára dvere nòvým 
pòŚtupòm v ktòrých Śa Śtretáva medicína Ś technòlógiami. 

Åiskusi_

Sòzvòj v medicíne je dò značnej miery záviŚlí òd aktuálnehò technòlògickéhò pòkròku a pòŚtupne v 
ŚpòjitòŚti Śò zòbrazòvacími diagnòŚtickými technòlógiami Śi nachádzajú Śvòje mieŚtò v medicíne aj 3č 
tlačiarne. Či už akò zòbrazòvacia pòmôcka pre prípravu pred zlòžitým chirurgickým zákròkòm, či v 
ŚúviŚe Ś ròzvòjòm výŚkumu kmeňòvých buniek v rekònštrukčnej medicíne. My Śme Śa ròzhòdli využiť 
3č tlač pri mòdernizácii výučby anatómie. Zeríme, že pòmôcky vyròbené týmtò ŚpôŚòbòm budú 
názòrnejšie, detailnejšie (a òdòlnejšie) navyše vytvòrené mòdely Śa dajú využiť akò materiál pre rad 
ďalších pòdòbne zameraných medicínŚkò‐technòlògických pròjektòv. 

Táto práca je finančne poĎporená grantovým programom- Kvalita vzĎelávania, NaĎácie Tatra Banka.
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7. Xyužitie  3Å tl_če n_ tvorbu extr_celul`rnej m_trix pre 
potreby regener_tívnej meĎicíny

Nikol_ Éer_nčíkov`, Åominik Æuric_

(všeòbecné lekárŚtvò, 5.  ròčník)

Tpòluautòri: SNčr. Ľubòš čanišòvič, Qhč. 1

Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA
1 XŚtav lekárŚkej biòlógie, genetiky a klinickej genetiky LF WK a WN BratiŚlava, 2 Klinika Śtòmatòlógie a 

maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ 

Vkanivòvé inžinierŚtvò jakò òdbòr regeneratívnej medicíny predŚtavuje dynamicky Śa ròzvíjajúce 
òdvetvie Śò zameraním na vývòj biòlògických náhrad pre reparáciu alebò regeneráciu pòškòdených 
tkanív òrganizmu. Nòvòvytvòrené tkanivá muŚia byť pò biòlògickej Śtránke funkčne aj štrukturálne 
zhòdné Ś pôvòdným pòškòdeným tkanivòm. _ákladná triáda tkanivòvéhò inžinierŚtva pòzòŚtáva 
v prvòm rade z matrice alebò Śkafòldu, tj. štruktúry fungujúcej akò nòŚič kmeňòvých buniek, ďalej zò 
Śamòtných kmeňòvých buniek a tkanivòvých raŚtòvých faktòròv, ktòré umòžňujú diferenciáciu dò 
jednòtlivých bunkòvých línii.

Z našej štúdii Śme Śa zamerali na vývòj Śkafòldòv pòmòcòu technòlógie 3č tlače Ś pòužitím 
Śyntetických pòlyméròv Ś rôznòu huŚtòtòu výplne a pòròzitòu. Tledòvali Śme viabilitu a ŚchòpnòŚť 
adhézie mezenchymálnych kmeňòvých buniek (MTC) v prítòmnòŚti Śyntetických materiálòv a pri 
štandardných pòdmienkach kultivácie. Qráca demònštruje prínòŚ 3č tlače v Śpòjení Ś CAč (còmputer 
aided deŚign) Śòftvéròm akò výhòdnej technòlógie na mòdelòvanie Śyntetickej extracelulárnej matrix 
(ECM) pre účely tkanivòvéhò inžinierŚtva akò òdvetvia regeneratívnej medicíny.

M_teri`l _ metóĎy

3Å tl_č sk_folĎov

_ákladòm práce bòlò vytvòrenie 3č mòdelu Śkafòldòv v CAč/CAM Śòftvére. Qre účely výŚkumu Śme 
vytvòrili jednòtný mòdel Ś ròzmermi 20 x 10 x 2 mm. Mòdifikáciòu vnútòrnej štruktúry òbjektu Śme 
menili pòròzitu mòdelòv v ròzŚahu òd 20% dò 80%. Mòdely

Śpracòvané Śòftvéròm bòli náŚledne naŚegmentòvané na vrŚtvy Ś hrúbkòu 50 ξm. Tkafòldy bòli 
vytlačené pòmòcòu 3č tlačiarne Felix v. 3.0 (FELI\ròbòticŚ, HòlandŚkò) využívajúcej technòlógiu FčM 
(fuŚed depòŚitiòn mòdeling). Vechnòlógia funguje na princípe tavenia Śyntetických filamentòv za 
vyŚòkých teplôt (180 ̊ C ‐ 265  ̊C v záviŚlòŚti òd pòužitéhò materiálu) a ich náŚlednéhò nanášania vò 
fòrme vrŚtiev pòdľa naprògramòvanej trajektórie. Qò òpuŚtení tryŚky a òchladení materiál Śtuhne, 
čím Śa vytvòrí kòntinuálna vrŚtva. QròceŚ Śa cyklicky òpakuje až dò vytvòrenia kòmpletnéhò mòdelu.
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Morfológi_ sk_folĎov

Mòrfòlógia Śkafòldòv bòla hòdnòtená pòmòcòu inverznéhò mikròŚkòpu _eiŚŚ _eiŚŚ Axiòvert 100 (Carl 
_eiŚŚ, Nemeckò) a raŚtròvacej elektrónòvej mikròŚkòpie (TEM). Tkafòldy určené na TEM analýzu bòli 
pòzlátené pòmòcòu JFC 1100 iónòv naprašòvaním a náŚledne analyzòvané pòmòcòu JTM 840 JEPL 
(JEPL, JapònŚkò).

Ìzol`ci_ _ kultiv`ci_ MSÃ

Na kultiváciu bòli pòužité kmeňòvé bunky z ľudŚkéhò tukòvéhò tkaniva (AVTCŚ), ktòré bòli zíŚkané òd 
zdravej darkyne aŚpiráciòu tuku pre kòzmetický účel.  Kmeňòvé bunky pre  výŚkum bòli zíŚkané na 
základe píŚòmnéhò infòrmòvanéhò ŚúhlaŚu v Śúlade Ś HelŚinŚkòu deklaráciòu. _íŚkané vzòrky bòli 
òdòbraté dò Śterilnéhò fyziòlògickéhò ròztòku pufròvanéhò fòŚfátmi (QBT; Pxfòrd, GB) Ś 100 W / ml 
penicilínu, 100 ug / ml Śtreptòmycínu a 250 ng / ml amfòtericínu B (QAA, SakúŚkò) a Śkladòvané pri 
labòratórnej teplòte cez nòc.

LipòaŚpirát bòl ŚtaròŚtlivò premytý Śterilným QBT òbŚahujúcim 100 W / ml penicilínu, 100 ug / ml 
Śtreptòmycínu a 250 ng / ml amfòtericínu B pre òdŚtránenie kòntaminujúcich erytròcytòv. Fragmenty 
tukòvéhò tkaniva bòli òšetrené 0,1% kòlagenázòu typu I pri 37 ° C pò dòbu 1 hòdiny a náŚledne 
centrifugòvané. Tupernatant òbŚahujúci tuk a plávajúce zrelé adipòcyty bòl aŚpiròvaný a bunkòvý 
Śediment bòl reŚuŚpendòvaný v čMEM / F12 (QAA, SakúŚkò) dòplnenòm 10% fetálným bòvinným 
Śéròm (FBT, QAA, SakúŚkò) a centrifugòvaný. Kònečný Śediment bòl reŚuŚpendòvaný v kòmpletnòm 
kultivačnòm médiu (č‐MEM / F12 + 10% FBT + 100 W / ml penicilínu + 100 ug / ml Śtreptòmycínu + 
250 ng / ml amfòtericínu B). Bunky bòli Śpòčítané a teŚtòvané na viabilitu pòmòcòu trypánòvej 
mòdrej a umieŚtnené v huŚtòte 1 x 106 buniek / ml dò 100 mm Qetrihò miŚky (VQQ, UvajčiarŚkò). 
Kultúry bòli udržiavané v inkubátòre CP2 (37 ° C, 5% CP2 vò vzduchu). Qò 24 hòdinách bòli òdŚtránené 
neadheròvané bunky Ś aŚpiráciòu média. Kultivačné médium Śa vymieňa každých 48 hòdín. Keď 
bunky dòŚiahli zhlukòvania bòli òddelené Ś 0,25% trypŚínu (QAA, SakúŚkò), a znòva nariedené v 
pòmere 1:3. AVTCŚ bòli kultivòvané až dò tretiehò paŚážòvania za ròvnakých pòdmienòk.

Uestov_nie cytotoxicity _ biokomp_tibility

VeŚt priamehò kòntaktu na vyhòdnòtenie biòkòmpatibility a cytòtòxicity bòl vykònaný pòdľa nòrmy 
Medzináròdnej òrganizácie pre štandardizáciu ITP 10993‐5. AVTCŚ v kòmpletnòm kultivačnòm médiu 
(50 000 buniek / ml) bòli naneŚené na Śkafòldy ulòžené v 6 ‐ jamkòvých kultivačných miŚkách. Ich 
vplyv na pròliferáciu a mòrfòlógia bòla hòdnòtená inverzným mikròŚkòpòm _eiŚŚ Axiòvert 100 (Carl 
_eiŚŚ , Nemeckò).

XýsleĎky

Ttruktúr_ sk_folĎov

Tkafòldy vytlačené pòmòcòu 3č tlačiarne  (òbrázòk č.1) bòli zmerané na inverznòm mikròŚkòpe 
Ś cieľòm ziŚtiť veľkòŚť jednòtlivých póròv pre ďalšie hòdnòtenie òptimálnej štruktúry Śkafòldu pre 
kultiváciu kmeňòvých buniek. Na základe mikròŚkòpických Śnímòk Śkafòldòv (òbrázòk č.2) a príŚlušnej 
mierky Śme vypòčítali veľkòŚť póròv pre priŚlúchajúcu huŚtòtu výplne. 
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Pbr.2 : MikròŚkòpická štruktúra Śkafòldòv na základe ich pòròzity

Tkafòldy Ś  20 % huŚtòtòu výplne mali veľkòŚť póròv približne 2000 µm, pri 30% huŚtòte výplne  
približne 1280 µm, pri 40% bòli póry veľké cca 910 µm, pri 50% huŚtòte materiálu Śkafòldu 
predŚtavòvala veľkòŚť póru 610 µm, pri 60% huŚtòte 525 µm, pri 70% 304 µm a pri najvyššej 
Śkúmanej huŚtòte Śkafòldu bòli póry veľké 160 µm. Qri meraní bòla tòleròvaná òdchýlka +/‐ 25 µm 
ŚpôŚòbená chybòvòŚťòu 3č tlačiarne, chybòu merania a znepreŚnením výpòčtòv vplyvòm 
zaòkrúhľòvania. ZýŚledky meraní Śú zhrnuté v tabuľke č. 1.

Vab. 1: ZeľkòŚť póròv vò vzťahu k percentuálnej výplni (òdchýlka +/- 25 ξm).

Z našej práci Śme Śa tiež zamerali na in vitro interakcie na úròvni bunka‐Śkafòld. Akò vzòròvý materiál 
Śme pòužili  nylòn, pretòže mòžnò predpòkladať jehò perŚpektívu v regeneratívnej medicíne vďaka 
jehò biò‐inertnòŚti, dòŚtatòčnej flexibilite a hydròfilným vlaŚtnòŚtiam. Qò 24 hòdinòvej kultivácii 
AVTCŚ na Śkafòldòch pònòrených v kultivačnòm médiu Śme tietò Śkafòldy pòzòròvali inverzným 
mikròŚkòpòm. Qòmòcòu GiemŚòvhò farbenia Śme vizualizòvali jadrá buniek, čím Śme dòkázali ich 
prítòmnòŚť v póròch Śkafòldòv a ŚchòpnòŚť AVTCŚ adheròvať na nylòn.

Na základe miery adherencie a pròliferácie buniek na jednòtlivých Śkafòldòch Śa òptimálna huŚtòta 
Śkafòldòvej výplne pòhybòvala medzi 50% ‐ 70%, čò zòdpòvedá veľkòŚti póròv v ròzmedzí 300 ‐ 600 
ξm.

výplň [%] 20 30 40 50 60 70 80

pór [μm] 2000 1280 910 610 525 304 160

Pbr.1: MakròŚkòpická štruktúra Śkafòldòv (zľava dòprava v huŚtòte výplne: 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%)
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Åiskusi_

3č tlač je jednòu z metód adaptòvaných na Śféru biòmedicínŚkych vied a Śvòjòu ŚchòpnòŚťòu vytvòriť 
štruktúry Ś kòmplexnòu vnútòrnòu geòmetriòu a vyŚòkòu repròdukòvateľnòŚťòu Śa Śtala náŚtròjòm 
rapídnehò ròzvòja v òblaŚti regeneratívnej medicíny.[1]

Vradičným príŚtupòm  je aplikácia bunkòvých kultúr priamò na nòŚič, na ktòròm dòchádza k 
pròliferácii a diferenciácii na prieŚtòròvé funkčné tkanivá. Zyužívané Śú Śyntetické aj príròdné 
pòlyméry a anòrganické zlúčeniny na vytvòrenie tkanivòvých náhrad kòže, chrupavky a kòŚti.[2] Na 
úŚpešné využitie muŚia byť materiály biòkòmpatibilné a biòdegradòvateľné, Śchòpné pòŚkytnúť 
dòŚtatòčnú mechanickú òpòru bunkám pri pròliferácii a diferenciácii na finálne tkanivò. Medzi 
najčaŚtejšie využívané òrganické biòdegradòvateľné materiály patrí QLA (pòly‐lactic‐acid), QCL 
(Qòlycapròlactòne) a QLGA (lactic‐co‐glycòlic acid). Napriek trendu Śme Śa ròzhòdli pòužiť nylòn akò 
výchòdiŚkòvý materiál kvôli jehò  flexibilite, mechanickej òdòlnòŚti a hydròfilným vlaŚtnòŚtiam. Zyššie 
Śpòmenuté materiály nie je mòžné v našich pòdmienkach (technická vybavenòŚť, finančná 
dòŚtupnòŚť) mòmentálne využiť. 

Na základe našich ziŚtení nylòn môže predŚtavòvať vhòdnú alternatívu k najčaŚtejšie využívaným 
biòdegradòvateľným materiálòm. Jehò výhòdòu je vyššia flexibilita, nižšia cena a v pòròvnaní Ś QLGA 
a QCL menšie náròky na technické vybavenie pre tlač.
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8. An_lýz_ proporcií tv`rových skenov vo vzť_hu ku 
zl_tému rezu

Çrik_ Mih_lovičov`

(zubné lekárŚtvò, 6.  ròčník)

Ukòliteľ: MWčr. Andrej Vhurzò, Qhč., MQH, MHA

Klinika Śtòmatòlógie a  maxilòfaciálnej chirurgie LF WK a PXTA

WvoĎ 

Znímanie kráŚy tváre je multifaktòriálne, vychádza z genetických, enviròmentálnych  a ŚpòlòčenŚkých 
základòv. čefinície čaŚtò nevyŚvetľujú preŚný zmyŚel a kòncept kráŚy. KráŚa môže byť definòvaná akò 
kòmbinácia kvalít, ktòré dávajú pòtešenie našim zmyŚlòm a myŚli. Zedú Śa nekònečné debaty òkòlò 
òtázòk Śubjektivity/òbjektivity kráŚy. Qri hòdnòtení Śa teda naŚkytujú òtázky : je pôvòd ľudŚkéhò 
vnímania kráŚy tváre záviŚlý na individuálnòm vnímaní jedinca, alebò je tentò zmyŚel Śpòlòčný pre 
všetkých?  Je kráŚa òbjektívnòu vròdenòu  kvalitòu pòzòròvanej tváre alebò je zmyŚlòvé vybavenie 
člòveka záviŚlé na myšlienkach, pòcitòch, úŚudkòch, ktòré Śamòtné majú priamy vplyv na zmyŚlòvé 
vnímanie?

Myšlienka, že niekòhò eŚtetické cítenie Śa môže líšiť òd inéhò má dlhú tradíciu. UkótŚky filòzòf čavid 
Hüme (1741) napíŚal: „ KráŚa vò veciach exiŚtuje v myŚli tých, ktòrí k nej hľadia a každá myŚeľ vníma 
ròzličnú kráŚu.“ TpiŚòvateľka Margaret [òlfe Hungerfòrd (1878) v diele Mòlly Bawn (1878) napíŚala: 
„ KráŚa je v òku tòhò, ktò Śa pòzerá“. Je mnòžŚtvò kvalít a charakteriŚtík tváre, ktòré môžu byť 
zòdpòvedné za vnímanie tváre akò peknej. Qatrí Śem bilaterálna Śymetria, priemernòŚť, mladiŚtvòŚť, 
pòhlavný dimòrfizmuŚ a zlatý rez. . (1) (2) (3)

_latý rez predŚtavuje čiaŚtòčnú òdpòveď na veľmi diŚkutòvanú òtázku „čò je kráŚa?“. _latým Śa 
nazýva pretò, lebò je Śpájaný Ś mnòžŚtvòm úžaŚných vlaŚtnòŚtí a charakterizuje niečò nóbl 
a perfektné.  _latý rez je iraciònálna matematická kònštanta, ktòrá faŚcinuje matematikòv už 
minimálne 2500 ròkòv. ČíŚlò je výŚledkòm ròvnice:φ = 1 + 52 = 1,61802…
Je tò geòmetrický pòmer, v ktòròm úŚečka AB je ròzdelená v bòde C tak, že AB/AC= AC/CB. Bòd 
v ktòròm je úŚečka ròzdelená Śa nazýva zlatý rez a je prezentòvaný Śymbòlòm φ (phi). Hòci 
Śpòchybňòvaný mnòhými autòrmi, zlatý rez je čaŚtò aŚòciòvaný Ś eŚtetikòu a harmóniòu v mnòhých 
òdbòròch akò je architektúra, ŚòchárŚtvò, hudba, pòézia, mòrfòlógia raŚtlín, čNA, cicavcòv a ľudŚkej 
tváre a dòkònca aj Ś raŚtòm Śánky. (4) (5)

čôležitým mòmentòm v hiŚtórii bòl úmyŚel aplikòvať kòncept zlatéhò rezu v zubnej eŚtetike. Ghyka 
a TegherŚ bòli prví, ktòrí predŚtavili zlatý rez v medicínŚkej literatúre. Z tváròvej chirurgii tentò 
kòncept Śpòpularizòval SickettŚ, ktòrý tvrdil, že analýza fyzickej kráŚy môže byť vyjadrená 
matematicky a òbhajòval pritòm pòužitie zlatéhò rezu. Zšímal Śi mnòžŚtvò fòtògrafií mòdeliek 
v magazínòch. Zybral z nich pár tvárí, ktòrých pròpòrcie reprezentòvali zlatý rez. Aj keď bòli námietky 
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pròti jehò štúdii, SickettŚòve články Śa javia byť kľúčòm výŚkumòv  v òrtòdòncii a eŚtetickej tváròvej 
chirurgii. (6) (7) (8)

Analýza mäkkých tkanív tváre predŚtavuje najdôležitejší kròk v rámci plánòvania òrtòdòntickej 
terapie. Tò  vzraŚtajúcòu ŚchòpnòŚťòu a mòžnòŚťòu terapeutickéhò záŚahu dò tváròvých pròpòrcií, 
pòchòpenie čò pekné je a čò nie je, Śa pre terapiu Śtáva eŚenciálne. 3č analýza umòžňuje analyzòvať 
tváròvé Śkeny na základe vzájòmných ròzdielòv, vizualizòvať ròzdiely, òbjemòvò merať vzájòmné 
ròzdiely, merať plòchy a lineárne vzdialenòŚti bòdòv a tròjròzmerne hòdnòtiť Śymetriu tváre. (9) (10)

M_teri`l _ metóĎy

Cieľòm našej práce bòl pòkuŚ ò zjednòdušenie a vyjadrenie abŚòlútnej kráŚy pròŚtredníctvòm 
matematickej pòŚtupnòŚti, teda dòkázať prítòmnòŚť zlatéhò pòmeru v rámci pròpòrcií ľudŚkej tváre 
a uľahčiť tak diagnòŚtiku a terapiu òdchýlòk v tváròvej eŚtetike. 

Na analýzu Śme pòužili 3č tváròvé Śkeny 100 Śubjektòv, ktòrí Śpĺňajú naŚledòvné kritériá:

 Zek medzi 19‐50 ròkòv

 QríŚlušníci bielej raŚy (euròpòidná)

 Bez žiadnych anòmálií/traumy zaŚahujúcej Śymetriu, pròpòrcie tváre

 Tnímky bòli zhòtòvòvané v Śede, pri pòhľade na priamò –NHQ‐ natural head pòŚitiòn, čò je 
štandardizòvaná pòlòha hlavy, zíŚkaná, ak Śa òbjekt pòzerá na vzdialený bòd na Śtene 
v úròvní òčí  bez akýchkòľvek emòčných prejavòv. Jej výhòdòu je repròdukòvateľnòŚť 
a nenáròčné prevedenie.

_ týchtò Śubjektòv bòlò náŚledne vybratých 20 ženŚkých a 20 mužŚkých Ścanòv, ktòré bòli pòŚúdené 
za atraktívne. Atraktivitu pòŚudzòvala pòròta zlòžená z 10 členòv‐ 5 žien, 5 mužòv.

Vváròvé Śkeny bòli zhòtòvené pòmòcòu čimenŚiònal Imaging 3č.  Je tò ŚyŚtém, ktòrý využíva metódu 
paŚívnej Śteròfòtògrametrie ‐ štandardné Śtatické, preŚne naŚtavené digitálne fòtòaparáty 
a nòrmálne fòtògrafické bleŚkòvé òŚvietenie na  ŚúčaŚné zachytenie jednéhò alebò viacerých páròv 
záberòv danéhò Śubjektu. Každý Śtereò pár òbrazòv je pòtòm Śpracòvaný pròŚtredníctvòm 
fòtògrametrickéhò prògramu čI3č 3č Capture Tòftware, ktòrý autòmaticky vytvòrí mapu Ś rôznòu 
denzitòu prekrývajúcich Śa bòdòv. Vátò mapa a òriginál òbrázòk vò vyŚòkòm ròzlíšení Śú pòtòm 
zlúčené dòkòpy a vytvárajú 3č òbraz pòvrchu tváre.  Na vytvòrenie 3č tváròvéhò Śkenu Śme pòužili 4 
ŚtereòŚkòpické fòtòaparáty, tak aby bez pròblémòv vytvòrili 3č òbraz z viacerých uhlòv pòhľadu. 
Zýhòdòu tejtò paŚívnej Śtereò fòtògrametrie òpròti technike laŚeròvéhò Śkenòvania je, že nevyžaduje 
také príŚne pòdmienky Śnímania, ktòré Śú čaŚtò ťažkò dòŚiahnuteľné u žijúcich/neuŚtále Śa 
pòhybujúcich òrganizmòv. Čò pòtòm náŚledne ŚpôŚòbuje nepreŚnòŚti pri zachytávaní danéhò 3č 
òbrazu.

NáŚledne Śme na úpravu Śkenòv pòužili prògram čI3čview. Ventò prògram nám umòžnil manipulòvať 
Śò zíŚkanými 3č dátami z prògramu čI3č Capture. Každý Śken Śme pròŚtredníctvòm „univerzálnej 
hlavy“  pretvárali tak, aby Śme jednòtlivé Śkeny pòtòm  Śòftwareòm vedeli vyhòdnòtiť, zjednòtiť 
a vytvòriť Mòrphing‐ teda akýŚi priemer všetkých zhòtòvených Śkenòv. Qretváranie Śpòčívalò v tòm, 
že cez 150 (a viac) vòpred preŚne definòvaných bòdòv Śme v preŚnòm pòradí òznačòvali bòdy na 3č 
Śkene a univerzálnej hlave. Bòdy bòli vòlené tak, aby bòli  repròdukòvateľné a mòhli byť 
Ś preŚnòŚťòu òznačené akò na Ścane tak na univerzálnej hlave.

Na meranie lineárnych vzdialenòŚtí bòdòv Śme pòužili prògram Invivò Anatòmage. Invivò Anatòmage 
je licencòvaný prògram, ktòrý umòžňuje analýzu mäkkých tkanív tváre, kefalòmetrickú analýzu 
a mnòhò inéhò. 
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XýsleĎky:

ZýŚledný òbraz vytvòrený Śpriemeròvaním všetkých ženŚkých òbjektòv a mužŚkých òbjektòv je 
naŚledòvný:

Qriemerná ženŚká tvár bòla vytvòrená Śpriemeròvaním 50 ženŚkých tváròvých Śkenòv, priemerná 
mužŚká tvár zaŚe Śpriemeròvaním 50 mužŚkých tváròvých Śkenòv. 

Zytváraním priemeròv len vòpred vybraných atraktívnych tvárí Śme Śa Śnažili vytvòriť òbjekt, ktòrý by 
Śa mòhòl čò najviac približòvať ideálu kráŚy.  Qò Śelekcii tvárí, ktòré bòli vyhòdnòtené za atraktívne, 
Śme Śpriemeròvaním vedeli vytvòriť aj priemer pekných žien a priemer pekných mužòv. ZýŚledòk bòl 
naŚledujúci:

Qòmòcòu prògramu čI3čview Śa nám pòdarilò vytvòriť Śkeny pòtrebné na analýzu. Tpriemeròvaním 
atraktívnych òbjektòv Śme Śa Śnažili priblížiť ku ideálu kráŚy, teda Śme mòhli predpòkladať òbjavenie 
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zlatéhò rezu. Aj štúdie FraciŚa Galtòna hòvòria ò tòm, že vytvòrením kòmpòzície z viacerých fòtògrafií 
zíŚkame vyššie òhòdnòtenie atraktivity, akò pri pòŚúdení jednòtlivých fòtògrafií a atraktivita bude 
priamò úmerne ráŚť Ś pòčtòm fòtògrafií v kòmpòzícii.

Mm/(°)

Priemer 
všetkých 
ženských 
sc_nov

Priemer 
_tr_ktívnych 
ženských 
sc_nov     

Priemer 
všetkých 
mužských 
sc_nov

Priemer 
_tr_ktívnych 
mužských 
sc_nov

N-Ên / ]yR-]yL 0.935 0.967 0.903 0.913
]yr-]yl /N- Ên 1.069 1.033 1.106 1.095
ÊoL-ÊoR / ]yL-]yR 1.05 1.02 1.06 1.16
N-StomV / ]yR-]yL 0.609 0.703 0.643 0.66
]yR-]yL / N-stomV 1.639 1.422 1.553 1.513
ÊoR-ÊoL / N-Ên 0.995 1.001 1 1
StomL-Ên / ÊoL-ÊoR 0.256 0.286 0.302 0.288
Sn -Ên/N-Ên 1.25 0.87 0.84 0.71
StomL-Ên/ N-Ên 0.255 0.287 0.303 0.262
Stom L- Ên/ N-stomV 0.392 0.395 0.425 0.362
ÇZ-ÃË/ ÃË-MÇ 1.33 1.538 1.299 1.475
ÃË-MÇ/ÇZ-ÃË 0.747 0.649 0.769 0.677
Ãhr- Ãhl/ Alr-All 1.507 1.554 1.491 1.441
ALr-ALl/Ãhr-Ãhl 0.663 0.643 0.67 0.693
exr-exl/trichion -prp 1.28 1.69 1.63 1.63
Ãhr-Ãhl/pupilrt-pupillt 1.405 1.558 1.421 1.579
Ur-Me / N-Ên 1.389 1.448 1.689 1.678
Prn- Me/ Ãh- Me 1.671 1.966 1.69 1.673

(N‐naŚiòn, Gn‐ gnatiòn, _yr‐ zygiòn pravý, _yl‐ zygiòn ľavý, GòL‐ gòniòn ľavý, GòS‐ gòniòn pravý, Ttòm 
W‐ Śtòmiòn hòrný,Ttòm L‐Śtòmiòn dòlný, Tn‐ ŚubanŚale, Exr‐ exòcantiòn pravý, Exl‐exòcantiòn ľavý, 
Ch‐ cheiliòn, Me‐ mentòn, Chr‐ cheiliòn pravý, Chl‐cheiliòn ľavý, Alr‐ alare pravý, All‐ alare ľavý, 
pupilrt‐ pupila pravá, pupillt‐ pupila ľavá, Vr‐ trichiòn)

Vabuľka zòbrazuje výber z pòmeròv u Śpriemeròvaných Śkenòv. Ani v jednòm prípade Śa nám 
nepòdarilò nájŚť zlatý rez. Niektòré pòmery bòli blízke číŚlu 1,618 ale nejakú významnejšiu ŚúviŚlòŚť 
Śa nám nepòdarilò òbjaviť. 

_latý rez Śme hľadali aj v rámci celkòvéhò priemeru priemeròv jednòtlivých Śpriemeròvaných Śkenòv, 
avšak Ś negatívnym výŚledkòm. Celkòvý priemer Śme dòŚtali priemeròm všetkých nameraných 
vzdialenòŚtí navzájòm.  Z prípade priemeru všetkých ženŚkých Śkenòv bòl celkòvý priemer 1,979,
priemer atraktívnych ženŚkých Śkenòv 1,775. Qriemer všetkých mužŚkých Śkenòv bòl 2,008 a priemer 
atraktívnych mužŚkých Śkenòv bòl 2,067. 
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Åiskusi_: 

Tpriemeròvaním mnòžŚtva tváròvých Śkenòv Śme Śa chceli priblížiť zlatému rezu a nájŚť kòreláciu 
medzi ním a určitòu tváròvòu črtòu. Vòutò analýzòu tváròvých Śkenòv Śme nepòtvrdili tvrdenie 
ò zlatòm reze akò univerzálnòm štandarde kráŚy. Hlavne z hľadiŚka diagnòŚtiky a terapie mnòžŚtva 
tváròvých anòmálií, by bòlò veľmi prínòŚné nájŚť vzòrec ku dòkònalej kráŚe. Napriek tòmu, Śa nám 
nepòdarilò jaŚne dòkázať vzájòmnú ŚúviŚlòŚť medzi zlatým rezòm a atraktivitòu. Aj keď niektòré 
hòdnòty bòli veľmi blízke tòmutò číŚlu. 

Náš výŚkum bòl pòdòprený Galtònòvými štúdiami ò tòm, že čím má tvár priemernejšie črty, tým zíŚka 
vyššie òhòdnòtenie atraktivity a SickettŚòvými štúdiami, ktòré našli zlatý rez na tvári. SickettŚ pri jehò 
štúdii ò zlatòm reze pòužíval fòtògrafie na ktòré priamò aplikòval zlatý rez, čò mòhlò vieŚť len ku 
približným hòdnòtám. Náš výŚkum, analýza tváròvých Ścanòv vò vzťahu ku zlatému rezu, bòl 
realizòvaný pròŚtredníctvòm 3č pòčítačòvéhò prògramu, ktòrý nám umòžnil preŚné òznačenie 
referenčných pòvrchòvých bòdòv a zmeranie ich vzdialenòŚtí.

3č Śtereòfòtògrametie  nám umòžnila zòzbierať veľké mnòžŚtvò dát, v rámci ktòrých Śme mòhli 
dôkladne vybrať reprezentatívnu vzòrku ľudí, ktòrú by Śme inými metódami nedòŚiahli. Na ròzdiel òd 
dvòjdimenziònálnehò  hòdnòtenia Śme pri 3č òbraze mòhli analyzòvať celú tvár, òtáčať a približòvať 
òbjekt. TtereòŚkòpické Śkenery Śú v pòròvnaní Ś CBCV neinvazívne, ale pre Śvòju ekònòmickú 
náròčnòŚť òŚtávajú predòvšetkým v ròvine výŚkumu a dò bežnej klinickej praxe zatiaľ neprenikajú.

Qredpòkladá Śa, že hlavný vplyv na vnímanie kráŚy má tvár akò celkòm a nie len určité pròpòrcie, 
pretò kefalòmetrická analýza, tváròvá analýza a prípadné pòužitie zlatéhò rezu majú len òbmedzené 
pòužitie. Ak pòužitie zlatéhò rezu bude zapòjené dò òrtòdòntickéhò a òrtògnátnehò plánòvania , 
bude však figuròvať len akò dòplnòk pri òŚtatných dòteraz òverených a uznávaných metódach. 

Zšetky dòterajšie analýzy bòli ròbené v rámci lineárnych vzdialenòŚtí, pretò budúcnòŚť hľadania 
zlatéhò rezu by mòhla byť ukrytá v òbjeme mäkkých tkanív. 

Celá práca dòŚtupná na : 
httpŚ://drive.gòògle.còm/file/d/0B6f4]M87ZS4TeGtSMzNZSZlQeFk/view?uŚp=Śharing
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9. Xyužitie sm_rtfónu _ko zobr_zov_cej techniky pri 
vyšetrení očného poz_Ďi_ p_cientov v kr_jin`ch 

tretieho svet_

AĎri`n_ ÉurĎov`

(všeòbecné lekárŚtvò, 3.ròčník)

Ukòlitelia: čòc. Mgr. MWčr. Alena Furdòvá, Qhč., MQH, MŚc. 1, Qròf. MWčr. Zladimír Krčméry, črTc., 
čr.h.c. mult. 2

1Klinika òftalmòlógie LF WK a WN Sužinòv, BratiŚlava2, Mikròbiòlògický úŚtav LF WK a WN BratiŚlava, 
Katedra tròpickej medicíny ZU_aTQ Śv. Alžbety, BratiŚlava

WvoĎ

FunduŚ fòtògrafia je zaznamenanie vnútòrnéhò pòvrchu òka. čòkumentácia nálezòv na òčnòm 
pòzadí pòmòcòu ròzvinutých príŚtròjòv, ktòré umòžňujú kvalitnejšiu a precíznejšiu diagnòŚtiku, je 
dneŚ bežnòu a dôležitòu ŚúčaŚťòu klinickej praxe a je pòdŚtatnòu ŚúčaŚťòu pri diagnòŚtike, 
mònitòringu a manažmente òčných òchòrení (1). Z ròzvòjòvých štátòch Śa však nenachádzajú 
mòderné technòlógie akò je funduŚ kamera, ktòré by umòžnili zòbraziť òčné pòzadie na ròvnakej 
úròvni akò v ròzvinutých krajinách. Qretò je pòtrebné využiť alternatívy, ktòré Śú jednòduchò 
tranŚpòrtòvateľné dò ťažkò dòŚtupných òblaŚtí a Śú užívateľŚky a finančne nenáròčné. Qráve takòutò 
alternatívòu je na menších pracòviŚkách pòužitie Śmartfónu a Śférickej Zòlkòvej šòšòvky Ś hòdnòtòu 
pluŚ 20 diòptrií (2).

Cieľòm našej práce je prezentòvať prvé ŚkúŚenòŚti Ś fòtòdòkumentáciòu òčnéhò pòzadia pòmòcòu 
20č Śférickej šòšòvky a mòbilnéhò telefónu Lenòvò T660, òperačný ŚyŚtém Andròid, verzia 4.2 (Jelly 
Bean) Ś fòtòaparátòm 8 Mpix a LEč bleŚkòm bez pòužitia kòmerčných adaptéròv v rámci pròjektu 
Śkríningu òčných òchòrení v Južnòm Tudáne.

M_teri`l _ metoĎik_

Z òbdòbí òd 29.1.2015 dò 14.1.2015 (15 vyšetròvacích dní) Śme v rámci pròjektu v Śpòlupráci Ś 
ZU_aTQ Śv. Alžbety v Mary Immaculate čPS HòŚpital Mapuòrdit, v štáte LakeŚ, Južný Tudán 
vyšetròvali ambulantných aj hòŚpitalizòvaných pacientòv. _ákladné vybavenie, ktòré Śme v rámci 
pròjektu mali k diŚpòzícii, tvòril vyšetròvací òkuliaròvý rám, ŚúŚtava kònkávnych a kònvexných 
šòšòviek, òftalmòŚkòp, papieròvá náŚtenná fòrma Tnellenòvých òptòtypòv pre analfabetòv, lupa 
a baterka. Zyšetròvali Śme základné funkcie zraku – centrálnu zrakòvú òŚtròŚť, a hòdnòtili Śme nález 
na pòmòcných òrgánòch òka, prednòm Śegmente, òptických médiách, prítòmnòŚť reflexu òčnéhò 
pòzadia a zmeny òčnéhò pòzadia pòmòcòu priamehò òftalmòŚkòpu. W pacientòv, u ktòrých bòlò 
pòtrebné dòkumentòvať ziŚtené nálezy òčnéhò pòzadia priamòu òftalmòŚkòpiòu, Śme využili akò 
alternatívnu mòžnòŚť Śmartfón Lenòvò T660, òperačný ŚyŚtém Andròid, verzia 4.2 (Jelly Bean) Ś 
fòtòaparátòm 8 Mpix a LEč bleŚkòm v kòmbinácii Ś Zòlkòvòu šòšòvkòu Ś hòdnòtòu pluŚ 20 diòptrií.

Fòtòdòkumentácia bòla u všetkých pacientòv uŚkutòčňòvaná v arteficiálnej mydriáze (Atròpine 
Tulfate Pphtalmic Tòlutiòn WTQ 1% w/v) v ležiacej pòlòhe v mierne zatemnenej mieŚtnòŚti. K úprave 
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Śnímkòv nebòli pòužité žiadne ďalšie funkcie, aplikácie alebò prògramy základnéhò Śòftvéru, či už 
pòčaŚ Śamòtnéhò vyšetrenia alebò pò ich prenòŚe pòmòcòu WTB kábla dò pòčítača v najvyššej 
mòžnej kvalite v rámci mòžnòŚtí pòužitéhò Śmartfónu.

QòčaŚ vyšetrenia pacienti nepòciťòvali žiadny diŚkòmfòrt a nevyŚkytli Śa u nich žiadne kòmplikácie.

XýsleĎky

Z tòmtò čaŚòvòm intervale òd 29.1.2015 dò 14.1.2015 Śme z celkòvéhò pòčtu vyšetrených pacientòv, 
(ktòrých bòlò 241, z tòhò 141 mužŚkéhò pòhlavia (58,51%) a 100 ženŚkéhò pòhlavia (41,49%)) 
vyšetrili a dòkumentòvali nález na òčnòm pòzadí pòmòcòu Zòlkòvej šòšòvky a mòbilnéhò telefónu u 
9 pacientòv (6 mužòv, 3 ženy), Ś priemerným vekòm 32 ròkòv (òd 10 ròkòv dò 62 ròkòv –
Ś preŚnòŚťòu v rámci mòžnòŚtí) a zrakòvòu òŚtròŚťòu òd 0,01‐1,0 (priemerná zrakòvá òŚtròŚť 0,8).
Ukála diagnóz pacientòv, u ktòrých Śme hľadali zmeny òčnéhò pòzadia zahŕňa Burkittòv lymfóm, Kala 
Azar, malnutrícia neznámej etiòlógie, tuberkulóza, HIZ pòzitívni pacenti, ŚuŚpektný WŚheròv Śyndróm 
a jeden pacient Śò ŚuŚpektnòu hypertenziòu.

Qacienti, u ktòrých bòlò vyšetrené òčné pòzadie, bòli vybratí z celkòvéhò pòčtu na základe ich ŚúhlaŚu 
Ś vyšetrením, tranŚparentnòŚti òčných médií a ich hòŚpitalizácie. _ dôvòdu dòŚtupnòŚti v daných 
pòdmienkach výlučne dlhòdòbò pôŚòbiacehò mydriatika (Atròpine Tulfate Pphtalmic Tòlutiòn WTQ 
1% w/v), ktòrý ŚpôŚòbuje ròzmazané videnie v intervale 24‐48h, Śme nevyšetròvali ambulantne 
prijímaných pacientòv. 

W Śiedmych z deviatich pacientòv nebòli nájdené žiadne zmeny òčnéhò pòzadia, u dvòch Śa nám 
pòdarilò zòbraziť a zdòkumentòvať ròzličné pigmentácie, v jednòm prípade u pacienta Śò ŚuŚp. 
WŚheròvým Śyndrómòm a v druhòm prípade u pacienta Śò ŚuŚp. hypertenziòu bòl nájdený 
pigmentòvý prŚtenec v òkòlí terča zrakòvéhò nervu a zmeny ciev typické pri hypertenzii. 

č. Zek pòhlavie C_P čg Nájdené zmeny
1 10 m 1.0 Burkittòv lymfóm Nie

2 26 m 1.0 Malnutricia neznamej 
etiòlògie Nie

3 16 m 1.0 Kala Azar Nie
4 37 f 1.0 HIZ+ Nie
5 40 f 1.0 HIZ+ Nie
6 26 f 1.0 VBC Nie

7 20 m 0.01 ŚuŚp. WŚher Śyndróm
Zýrazné pigmentòvé zhluky nepravidelnéhò 
tvaru a uŚpòriadania na celej plòche òčnéhò 

pòzadia
8 62 m 0.01 katarakta ò. utq. Nie

9 54 m 1.0 ŚuŚp. hypertenzia Qigmentòvý prŚtenec òkòlò terča zrakòvéhò 
nervu, zmeny ciev

U_b. 1: Qrehľad vyšetrených pacientòv Ś pòròvnaním C_P, čg a pòpiŚòm nálezu na òčnòm pòzadí. 
C_P – centrálna zrakòvá òŚtròŚť, čg – diagnóza, na základe ktòrej bòl pacient hòŚpitalizòvaný, HIZ –
Human Immunòdeficiency ZiruŚ, VBC – tuberkulóza

Åiskusi_

Zyšetrenie òčnéhò pòzadia v ròzvòjòvých krajinách tretiehò Śveta je vò vačšine malých nemòcníc 
abŚòlútne nedòŚtupné, pretòže nie je mòžná Śpòlupráca Ś òftalmòlógòm. Niektòré òchòrenia ale 
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vyžadujú vyšetrenie zmien na òčnòm pòzadí a na základe ziŚtených zmien je mòžné aj ďalej riešiť 
mònitòròvanie a manažment òchòrenia (napr. diabeteŚ). Z rámci Śpòlupráce Ś ZU_aTQ Śv. Alžbety 
Śme mali mòžnòŚť zúčaŚtniť Śa pròjektu v Južnòm Tudáne v mieŚtnej nemòcnici v Mapuòrdite, kde 
bòla pred viacerými ròkmi na prechòdnú dòbu zriadená òčná klinika, ale zanikla pred viac akò 4 ròkmi 
a pacienti z mieŚtnej òblaŚti nebòli vyšetrení òčným lekáròm a ani nebòl zabezpečený základný 
Śkríning òčných òchòrení. Pchòrenia prednéhò Śegmentu òka je mòžné dòkumentòvať pòmòcòu 
digitálnehò fòtòaparátu a náŚledne kònzultòvať òdbòrníka (3, 4). Pchòrenia, ktòré Śa Śvòjimi 
zmenami prejavia na òčnòm pòzadí, dòteraz nebòlò mòžné jednòduchò dòkumentòvať, pretò Śa 
riešenie pòmòcòu Śmartfóu a jednòduchej Zòlkòvej šòšòvky ukázalò akò veľmi efektívne a lacné pre 
tých, ktòrí ròbia Śkríning òčných òchòrení vò vybraných òblaŚtiach tretiehò Śveta. Inšpiráciòu pre 
našu prácu bòli výŚledky NěmčanŚkéhò a kòl., ktòrí publikòvali v decembri 2014 Śvòje pòzòròvania 
a ŚkúŚenòŚti u 15 pacientòv Śledòvaných v čaŚòvòm intervale 2 meŚiacòv na Pčnej klinike Fakultnej 
nemòcnice v PŚtrave. Autòri hòdnòtili fòtòdòkumentáciu výhradne zadnéhò pólu òka. Aj v našòm 
Śúbòre Śme hòdnòtili nálezy na zadnòm póle, perifériu Śienice tòutò metòdikòu nebòlò mòžné 
pòŚúdiť (5).

]`ver

Zyšetrenie òčnéhò pòzadia pòužitím Śmartfónu a Zòlkòvej šòšòvky Ś hòdnòtòu pluŚ 20č je 
nenáròčnòu a zvládnuteľnòu technikòu, ktòròu je mòžné zachytiť kvalitné a repròdukòvateľné Śnímky 
vhòdné na fòtòdòkumentáciu a Śkríning v òftalmòlògickej praxi. Hòci Śme v krátkòm čaŚòvòm 
intervale a v ťažkých pòdmienkach v Južnòm Tudáne vyšetrili malý Śúbòr pacientòv, ide ò prvý prípad 
úŚpešne pòužitej techniky v takòmtò pròjekte a nájde uplatnenie pri Śkríningu òčnéhò pòzadia aj 
v budúcnòŚti v rámci Śpòlòčných pròjektòv LFWK a ZU_aTQ Śv. Alžbety pri vyšetrení òčných òchòrení 
v ròzvòjòvých krajinách. 
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Obr_zov` príloh_

Obr. 1: Pčné pòzadie bez patòlògických zmien u HIZ pòzitívnej pacientky. Na Śnímke záber na terč 
zrakòvéhò nervu a vyŚtupujúce artérie.

Obr. 2: Zýrazné pigmentòvé zhluky na zadnòm póle nepravidelnéhò tvaru a uŚpòriadania u pacienta 
Śò ŚuŚpektným WŚheròvým Śyndrómòm.

Obr. 3: Qigmentòvý prŚtenec òkòlò terča zrakòvéhò nervu u pacienta bez klinickej diagnózy.

Obr. 4: Qrebiehajúce vyšetrenie – pacient je v ležiacej pòlòhe.
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ÌntroĎuction

Vhe hippòcampal fòrmatiòn iŚ a Śum òf brain ŚtructureŚ that haŚ attracted much Ścientific attentiòn 
during the paŚt decadeŚ. ItŚ great impòrtance lieŚ bòth in itŚ prevalence amòng the ŚpecieŚ, aŚ well aŚ 
itŚ unique functiònŚ. Mòre Śpecifically, the hippòcampal fòrmatiòn iŚ a Śteady còmpònent òf the 
mammalian brain, fròm the Śimple mònòtremal tò the mòre còmplex human òne (1). It cònŚiŚtŚ òf Śix 
ŚtructureŚ, namely the: hippòcampuŚ pròpriuŚ, gyruŚ dentatuŚ, Śubiculum pròprium, preŚubiculum, 
paraŚubiculum and area entòrhinaliŚ (2). 

It iŚ very intereŚting that in the paŚt, the reŚearcherŚ cònŚidered the hippòcampuŚ tò be a part òf the 
rhinencephalòn, tògether with the relevant òlfactòry ŚtructureŚ. Hòwever, further reŚearch pròved 
that the hippòcampuŚ, tògether with the hippòcampal fòrmatiòn, belòng tò the limbic ŚyŚtem and 
nòt the òlfactòry. Hòwever, theŚe twò ŚyŚtemŚ have abundant intercònnectiònŚ and they alŚò Śhare 
the còmmòn trait òf being allòcòrtical (3).

Vhe hippòcampuŚ pròpriuŚ, aŚ a majòr part òf the hippòcampal fòrmatiòn, ŚhareŚ a reŚemblance tò 
the renòwned Ammòn’Ś hòrn (Còrnu AmmòniŚ), thuŚ itŚ fòur cytòarchitecturally different fieldŚ, have 
received the nameŚ CA1‐CA4 (4, 5). It Śhòuld be nòted, hòwever, that the field fòr CA2 can be 
differentiated in NiŚŚl preparatiònŚ, ònly rarely (3). 

Vhe unique functiònŚ òf the hippòcampal fòrmatiòn include an active ròle in memòry and learning, aŚ 
well aŚ an impòrtant ròle in regulatiòn òf the Śexual and emòtiònal behaviòral pattern (2). It wòuld 
be Śafe tò Śtate that all òf them are indiŚpenŚable fòr human evòlutiòn and Śurvival and that 
còmplicatiònŚ òf thiŚ fòrmatiòn pòŚeŚ a threat tò the individual, aŚ it will be reviewed further òn.

BaŚed òn the fact that the characteriŚticŚ òf the hippòcampal fòrmatiòn vary in different animal 
ŚpecieŚ, the main aimŚ òf thiŚ paper were:

a. tò meaŚure macròŚcòpically the length and width òf the hippòcampuŚ pròpriuŚ in the human 
(Hòmò ŚapienŚ) and in the còmmòn dòmeŚticated cattle (BòŚ tauruŚ) 

b. tò perfòrm a review òf the hippòcampal fòrmatiòn infòrmatiòn, accòrding tò the exiŚting 
bibliògraphy

c. tò ŚtreŚŚ the clinical impòrtance òf the hippòcampal fòrmatiòn, in medical praxiŚ

M_teri_l _nĎ MethoĎs

Fòr the needŚ òf thiŚ Qaper, nine human cerebral hemiŚphereŚ were acquired fròm the InŚtitute òf 
Anatòmy (CòmeniuŚ WniverŚity in BratiŚlava) and twenty cattle cerebral hemiŚphereŚ were bòught 
fròm a lòcal butcher Śhòp. A typical immerŚiòn òf the cattle hemiŚphereŚ in a mixture òf fòrmalin and 
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alcòhòl tòòk place, fòr òne mònth. AfterwardŚ, the Śectiòning òf the hemiŚphereŚ waŚ perfòrmed 
with the uŚage òf ŚcalpelŚ, a ruler waŚ placed fòr còmpariŚòn, and phòtòŚ were taken with a Tòny 
čTC‐[390 camera. Vhe phòtòŚ were then pròceŚŚed with ImageJ64 fòr Mac PT \.

Éigure 1 Me_suring c_ttle Ëippoc_mpus

Results _nĎ Åiscussion

Vhe hippòcampal fòrmatiòn iŚ differentiated fròm ŚpecieŚ tò ŚpecieŚ, in a dual level. FirŚt òf all, itŚ 
external characteriŚticŚ are nòt the Śame. ItŚ dimenŚiònŚ –length and width‐, itŚ vòlume, even the 
exact denŚity òf itŚ layerŚ, are a Śpecial feature òf a particular ŚpecieŚ. VheŚe external characteriŚticŚ 
are gòing tò be deŚcribed in thiŚ paper.

Hòwever, it muŚt be nòted that the hippòcampal fòrmatiòn apart fròm itŚ different appearance 
amòng the ŚpecieŚ, it might alŚò Śerve different purpòŚeŚ. In humanŚ, the well knòwn example òf the 
H.M. patient can be given, whò acquired anterògrade amneŚia after a bilateral medial tempòral lòbe 
reŚectiòn, which experimentally tòòk place, aŚ an attempt tò relieve hiŚ unmanageable epilepŚy (6). 
Pn the òther hand, [eiŚkrantz and [arringtòn (1975) repòrted that in nòn primateŚ, there iŚ nò 
òccurrence òf amneŚia after bilateral deŚtructiòn òf the medial tempòral lòbe, including the 
hippòcampuŚ (3).
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AŚ far aŚ the extern_l ch_r_cteristics òf the hippòcampal fòrmatiòn are còncerned, the 
meaŚurementŚ òf the hippòcampuŚ dimenŚiònŚ revealed the fòllòwing:

Âr_ins Length of hippoc_mpus (cm) YiĎth of hippoc_mpus (cm)

Length YiĎth Aver_ge wiĎth
Brain 1 2.153 0.662 0.662
Brain 2 4.439 1.033 1.033
Brain 3 4.509 0.921
. 1.348
. 0.997
. 0.346 0.903
Brain 4 4.212 0.965
. 1.152
. 0.99 1.036
Brain 5 5.421 1.126
. 1.446 1.286
Brain 6 2.605 0.837
. 0.412 0.625
Brain 7 3.47 0.74
Brain 8 3.42 1.444
. 1.255 1.350
Brain 9 3.563 1.161
. 0.793 0.977
Brain 10 4.077 0.708
. 1.15 0.929
Brain 11 3.112 0.688
. 1.43 1.059
Brain 12 3.331 0.651
. 0.872
. 1.112
. 0.899 0.884
Brain 13 4.157 1.047
. 1.291
. 1.241 1.193
Brain 14 4.333 0.707
. 1.057
. 1.418 1.061
Brain 15 4.124 0.7
. 1.132
. 1.167
. 1.172 1.043

Éigure 2 Ãow br_ins – me_surements
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Brain 16 2.746 0.68
. 0.731
. 0.569
. 0.391 0.593
Brain 17 3.638 0.621
. 0.886
. 1.262
. 1.109 0.970
Brain 18 4.258 0.443
. 0.765
. 1.022
. 1.051
. 0.714 0.799

Éigure 2 Ãow br_ins – me_surements

Âr_ins Length of hippoc_mpus (cm) YiĎth of hippoc_mpus (cm)

Length YiĎth Aver_ge wiĎth
Brain 1 10.016 0.735
. 0.743
. 0.797
. 0.426 0.676
Brain 2 7.225 0.795
. 0.718
. 0.707
. 0.359 0.645
Brain 3 5.85 1.034
. 1.027
. 0.764 0.942
Brain 4 6.092 1.173
. 0.861
. 0.847 0.960
Brain 5 9.223 0.846
. 1.089
. 0.662
. 0.841 0.860
Brain 6 5.751 0.989
. 0.608
. 0.952 0.850
Brain 7 6.791 1.015
. 0.922 0.969

Éigure 3 Ëum_n br_ins - me_surements
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Brain 8 7.087 0.6
. 0.914
. 0.786 0.767
Brain 9 5.535 1.273
. 1.442 1.358

Éigure 3 Ëum_n br_ins - me_surements

Ìn conclusion:

a. it haŚ been fòund with the help òf ImageJ, that in cattle, the average length òf hippòcampuŚ iŚ 3.75 
cm and the average width iŚ 0.96 cm

b. mòreòver, it haŚ been fòund with ImageJ, that in humanŚ, the average length hippòcampuŚ iŚ 7.06 
cm and the average width iŚ 0.89 cm

AŚ far aŚ the results of me_surements are còncerned, the hippòcampal length in humanŚ iŚ bigger 
than in cattleŚ (7.06>3.75 cm), whereaŚ the hippòcampal width in humanŚ iŚ Śmaller than in cattleŚ 
(0.89<0.96 cm).

Éigure 4 Me_suring hum_n Ëippoc_mpus
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AŚ far aŚ the clinic_l import_nce òf the hippòcampal fòrmatiòn iŚ còncerned, the fòllòwing 
intereŚting data can be fòund in bibliògraphy:

a. čamage in theŚe ŚtructureŚ can cauŚe behaviòral changeŚ. Mòre Śpecifically, depletiòn òf 
GABAergic interneurònŚ in the dòrŚal hippòcampuŚ can deŚtròy Śpatial learning capabilitieŚ, while 
the recall òf Śpatial memòry remainŚ unaffected (7).

b. Hippòcampal leŚiònŚ, cauŚed by methylazòxymethanòl òn the 17th embryònic day, leadŚ tò deficitŚ 
in Śpatial memòry (if the leŚiònŚ are lòcated òn the dòrŚal hippòcampuŚ) òr reduced anxiety in 
behaviòral teŚtŚ (leŚiònŚ òn the ventral hippòcampuŚ) (8).

c. QrògreŚŚive decreaŚe in hippòcampal gray matter can be fòund in the early ŚtageŚ òf Śchizòphrenia 
(9).

d. In Alzheimer patientŚ, the dendritic ŚpineŚ òf the CA1 pyramidal cellŚ are decreaŚed (10, 11). It iŚ 
particularly intereŚting that the hippòcampuŚ iŚ òne òf the earlieŚt brain regiònŚ that are affected in 
Alzheimer diŚeaŚe. VhuŚ, teŚtŚ which evaluate the hippòcampal functiònŚ may be able tò detect thiŚ 
diŚeaŚe, in itŚ earlieŚt ŚtageŚ (12).

e. In caŚe òf ŚepŚiŚ, the pyramidal neuròn vòlume denŚity increaŚeŚ in CA1 and CA3, althòugh iŚ 
dòeŚn’t Śignificantly change in GyruŚ čentatuŚ. Pn the òther hand, the mean nuclear diameter òf 
pyramidal neurònŚ in CA1 decreaŚeŚ, althòugh it dòeŚ nòt change Śignificantly in CA3 and GyruŚ 
čentatuŚ (13).
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WvoĎ

FyziòHč je pròjekt, ktòréhò cieľòm je pòmôcť študentòm medicíny pri štúdiu a príprave na Śkúšku z 
fyziòlógie ľudŚkéhò tela pròŚtredníctvòm krátkych niekòľkòminútòvých videí. ZedòmòŚti, ktòré Śa òd 
študenta vyžadujú pri príprave na predmet fyziòlógia, je mòžné ròzdeliť na dve čaŚti: teòretické a 
praktické. Qraktická čaŚť pòzòŚtáva z praktických úlòh (òdber krvi, meranie tlaku krvi, vyšetròvanie 
vitálnej kapacity, òftalmòŚkòpia, perimetria a ďalšie), ktòré Śi študenti òŚvòjujú pòčaŚ dvòch 
ŚemeŚtròv. Jedinòu dòŚtupnòu a záròveň òdpòrúčanòu literatúròu je píŚaný učebný text Qraktické 
cvičenia z lekárŚkej fyziòlógie (1). Keďže Śú však pòŚtupy v mnòhých prípadòch pre študentòv ťažkò 
predŚtaviteľné z textu papieròvej fòrmy Śkrípt, ròzhòdli Śme Śa každé cvičenie natòčiť na videò v 
identických pòdmienkach, Ś ròvnakými príŚtròjmi, pòmôckami a materiálòm, Ś akými študent reálne 
pracuje pri danej úlòhe. Z priebehu minuléhò ròka Śa BratiŚlavŚkému Śpòlku medikòv (BTM), v 
Śpòlupráci Ś Fyziòlògickým úŚtavòm LekárŚkej fakulty Wniverzity KòmenŚkéhò pòdarilò pòdať a zíŚkať 
grant, ktòrým Śme zaŚtrešili väčšinu nákladòv na pòtrebnú techniku pòužitú pri natáčaní. Tamòtnej 
tvòrbe a úprave Śme Śa venòvali Ś òdbòrnòu pòmòcòu Fyziòlògickéhò úŚtavu a Śò Śupervíziòu pri 
nakrúcaní. Qòmôcky a príŚtròje zabezpečil Fyziòlògický úŚtav LF WK. Cieľòm pròjektu FyziòHč je 
vytvòrenie plnòhòdnòtne využiteľnéhò študijnéhò materiálu, ktòréhò úlòhòu je zjednòdušiť 
vzdelávací pròceŚ pròŚtredníctvòm audiòvizuálnej fòrmy dòŚtupnej pre každéhò študenta na 
internetòvej Śtránke www.fyziòhd.còm v štyròch jazykòvých mutáciách: Ślòvenčine, angličtine, 
nemčine a pòľštine.

M_teri`l _ metoĎik_

Zýber praktických cvičení, ktòré Śme vyhòdnòtili akò vhòdné natòčiť na videò, Śme uŚkutòčnili na 
základe ich názòrnòŚti a dôležitòŚti pri vyŚvetľòvaní teòretickej čaŚti, ich prítòmnòŚti v òtázkach k 
praktickej Śkúške z predmetu a využiteľnòŚti v budúcej praxi lekára. Z rámci prípravy jednòtlivých 
videí Śme napíŚali literárne Ścenáre Ś òddelenòu òbrazòvòu a zvukòvòu čaŚťòu. NáŚledne Śme pòdľa 
Ścenáròv natòčili praktické úlòhy záberòvòu technòlógiòu. Nakrútený materiál Śme zòŚtrihali dò 
jednòtlivých videí a dòplnili titulkami a grafikòu. Vexty Śme záròveň prelòžili dò anglickéhò, 
nemeckéhò a pòľŚkéhò jazyka.

www.fyziohd.com
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Každé videò má dve čaŚti – teòretickú a praktickú. Veòretická čaŚť pòzòŚtáva zò Śtručnéhò 
a zròzumiteľnéhò výkladu princípu cvičenia, praktická Śa zameriava na pòpiŚ a preŚne zòbrazený 
pòŚtup. Labòratórne cvičenia, ktòré vyžadujú mikròŚkòpòvanie, Śme natáčali pòmòcòu špeciálnehò 
mikròŚkòpu Ś videò výŚtupòm nahrávacím zariadením a mòžnòŚťòu detailnéhò zòbrazenia.

Zerbálny pòpiŚ pròceŚu Śprevádzajúci teòretickú čaŚť v jednòtlivých jazykòch Śme nahrávali 
òddelene, a nakòniec Śme zvukòvú Śtòpu priŚpôŚòbili dĺžke jednòtlivých úŚekòv videa. Qriradením 
úvòdnej a záverečnej znelky nadòbudli videá kònečnú pòdòbu. Zideá Śme umieŚtnili na špeciálne 
vytvòrenú webòvú Śtránku, kde Śú vòľne dòŚtupné študentòm. Qre uľahčenie príŚtupu k videu 
kònkrétnehò labòratórnehò cvičenia Śme každému z nich vygeneròvali vlaŚtný RS kód. Akò pòŚledný 
kròk Śme ku každému videu vytvòrili kvíz, pròŚtredníctvòm ktòréhò má študent mòžnòŚť òveriť Śi 
nadòbudnuté znalòŚti. Na základe úŚpešnòŚti v kvíze má študent mòžnòŚť zíŚkať bòdy, ktòré môže 
využiť pri uchádzaní Śa ò Śtáž v zahraničí, òrganizòvanú v Śpòlupráci Ś BTM (BratiŚlavký Śpòlòk 
medikòv) a IFMTA (Internatiònal Federatiòn òf Medical TtudentŚ’ AŚŚòciatiònŚ).

XýsleĎky

Qròjektu Śa zúčaŚtnilò celkòvò 21 študentòv z prvých tròch ròčníkòv štúdia na LekárŚkej fakulte. _a 
òbdòbie òd nòvembra 2013 dò marca 2014 Śme natòčili a zòradili òbrazòvú čaŚť 27 videí praktických 
úlòh, ktòrých zòznam je v Vabuľke 1. Qòdľa òbrazu Śme upravili kòmentár a nahrali Śme hò vò 
zvukòvòm štúdiu. _òŚynchrònizòvaním kòmentára Ś òbrazòm vznikla finálna verzia videí. Qòtòm Śme 
vytvòrili ŚamòŚtatnú webòvú Śtránku www.fyziòhd.còm, ktòrej òbŚahòm Śú štrukturalizòvane 
uŚpòriadané jednòtlivé cvičenia. Jednòtlivým videám Śme priradili Śtručný kvíz, òbŚahujúci tri òtázky 
preverujúce znalòŚti študenta. Z Śpòlupráci Ś IFMTA (Internatiònal Federatiòn òf Medical TtudentŚ’
AŚŚòciatiònŚ) Śme vytvòrili ŚyŚtém mòtivácie študentòv fòrmòu príŚpevku bòdòv pri výbere na letné 
zahraničné Śtáže.

Por_Ďové číslo N`zov pr_ktického cvičeni_ poĎľ_ skrípt

1. Wrčòvanie hematòkritòvej hòdnòty
2. Meranie krvnéhò tlaku
3. Seaktívna hyperémia
4. Zyšetrenie arteriálnehò pulzu
5. Meranie vitálnej kapacity pľúc
6. Funkčné vyšetrenie pľúc ‐ Śpiròmetria
7. Wrčòvanie krvných Śkupín ŚyŚtému AB0
8. Zyšetrenie Sh faktòra
9. Zyšetrenie Śedimentačnej rýchlòŚti erytròcytòv

10. Wrčòvanie òŚmòtickej reziŚtencie erytròcytòv
11. Hemòlýza
12. Wrčòvanie čaŚu zrážania krvi pòdľa Lee‐[hita
13. Wrčòvanie tròmbòplaŚtínòvéhò čaŚu pòdľa Ruicka
14. Zplyv Śtúpajúcehò CP2 a kleŚajúcehò P2 na dýchanie
15. Zyšetrenie nyŚtagmu
16. VeŚtòvanie čuchòvéhò zmyŚlu
17. Wrčòvanie čaŚu krvácania pòdľa čuka
18. Prientačné pòŚúdenie funkčnéhò Śtavu KZT

Vabuľka 1.: _òznam praktických cvičení, ktòré bòli Śpracòvané dò audiòvizuálnej pòdòby
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19. Qòčítanie erytròcytòv
20. Wrčòvanie mnòžŚtva hemòglòbínu
21. Veichmannòve kryštáliky
22. Qòčítanie leukòcytòv
23. Leukògram
24. Zenózny òdber
25. Kapilárny òdber
26. Zýdychòmer
27. Kòagulácia

Vabuľka 1.: _òznam praktických cvičení, ktòré bòli Śpracòvané dò audiòvizuálnej pòdòby.

]`ver

Qròjekt FyziòHč je pròjektòm zlepšujúcim ŚpôŚòb vzdelávania budúcich lekáròv na vyššiu úròveň 
pròŚtredníctvòm hòdnòtných výučbòvých materiálòv ‐ krátkych niekòľkòminútòvých videí, preŚne 
zòdpòvedajúcim pòžiadavkám praktickej výučby fyziòlógie akò jednéhò zò základných òdbòròv štúdia 
medicíny. Zideá vytvòrené v tòmtò pròjekte Śvòjòu zròzumiteľnòŚťòu, názòrnòŚťòu, bezpròŚtrednòu 
dòŚtupnòŚťòu vďaka webòvej Śtránke www.fyziòhd.còm a RS kódòm k nim priradeným, pòmáhajú 
študentòm pòròzumieť a pòchòpiť princípy fyziòlógie, a tým zvýšiť angažòvanòŚť študentòv v rámci 
vzdelávaciehò pròceŚu. 

Tento projekt bol poĎporený Grantom NaĎácie Tatrabanky 2014/2015.
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WvoĎ 

Segenerácia Śrdca je Śkúmaná viac akò 150 ròkòv a aj napriek tòmu nenájdeme v tòmtò òrgáne 
regeneračnú òdpòveď akò v iných tkanivách. TchòpnòŚť òbnòvy pòškòdenéhò myòkardu má význam 
hlavne pri rôznych kardiòvaŚkulárnych òchòreniach, akò je napríklad Śrdcòvé zlyhanie, hypertròfia 
myòkardu či náhla Śrdcòvá Śmrť nielen u špòrtòvcòv. Ľavá kòmòra ľudŚkéhò Śrdca Śa Śkladá z 2 až 4 
miliárd kardiòmyòcytòv a infarkt myòkardu môže v priebehu niekòľkých hòdín zničiť až 25% tejtò 
maŚy. Ttavy Śrdcòvéhò preťaženia akò je hypertenzia alebò òchòrenie Śrdcòvých chlòpní znižuje 
pòčet kardiòmyòcytòv pòmaly v priebehu niekòľkých ròkòv. Fyziòlògické Śtarnutie je Śpòjené Śò 
Śtratòu 1g tkaniva myòkardu, čò predŚtavuje 20 miliónòv kardiòmyòcytòv za ròk, bez prítòmnòŚti 
kònkrétnehò Śrdcòvéhò òchòrenia. Hľadanie vhòdných biòmarkeròv týchtò zmien je predmetòm 
ròzŚiahlych experimentálnych a klinických štúdií (1). 

Jednòu z nòvých atraktívnych mòžnòŚtí je Śtanòvenie plazmatických hladín rôznych mikròSNA, ktòré 
majú úlòhu v mnòhých biòlògických, ale aj patòlògických pròceŚòch. Tú òpiŚòvané akò malé, 
nekódòvané mòlekuly, tvòrené približne 22 nukleòtidmi. Qòdieľajú Śa na pòŚttranŚkripčnej génòvej 
regulácii väzbòu k mSNA, a tátò väzba je príčinòu degradácie tejtò mSNA alebò inhibície tranŚlácie 
cielených tranŚkriptòròv alebò ich ròzpadu. SaŚtúce mnòžŚtvò vedeckých dôkazòv naznačuje, že 
v genóme Śú zakódòvané regulátòry pre mikròSNA a tie riadia mnòhé pròceŚy a hrajú kľúčòvú úlòhu 
v bunkòvej diferenciácii, pròliferácii, v bunkòvej štruktúre, v zlòžení extracelulárnej matrix, apòptóze 
a hòmeòŚtáze. Zeľa mikròSNA nemá dòteraz identifikòvané mieŚtò expreŚie, ale u mnòhých bòla 
preukázaná tkanivòvá špecifickòŚť. Qre Śvalòvé tkanivò je typická prítòmnòŚť mikròSNA, ktòré bòli 
pòmenòvané myòmiSNA, a je im pripiŚòvaná úlòha akò mòdulátòròv vývòja Śvalòvéhò tkaniva, 
Śvalòvej hmòty a metabòlizmu (2). 

Qublikòvané experimentálne a klinické štúdie ukázali, že zvýšené alebò znížené mnòžŚtvò kònkrétnej 
mikròSNA môže ŚúviŚieť Ś patòlògickým pròceŚòm v òrganizme. Ttanòvením plazmatických hladín 
mikròSNA by Śme v budúcnòŚti mòhli predpòkladať patòlògické zmeny v òrganizme a  vznik 
kònkrétnehò òchòrenia ešte pred tým, akò Śa prejavia Śymptómy. Qre kardiòvaŚkulárny ŚyŚtém bòli 
identifikòvané a aj štúdiami pòtvrdené kòrelácie medzi výŚkytòm patòlògických zmien a exiŚtenciòu 
mikròSNA hlavne miS‐1, miS‐133, miS‐206, miS‐208 and ròdina miS‐499 (3). Vietò fakty treba òveriť 
dòbre naŚtavenými štúdiami, ktòrými by Śa òdhalili pòtenciálne negatívne Śignály fyzickej výkònnòŚti.
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Ãiele pr`ce

Z mòjej práci Śme Śa zamerali na Śtanòvenie hladín kardiòšpecifických mikròSNA v plazme u 
špòrtòvcòv v rôznych typòch anaeróbnehò‐aeróbnehò zaťaženia. Ttanòvòvali Śme tie mikròSNA, 
ktòré Śú pòkladané za pòtenciálne biòmarkery infòrmujúce ò zmenách Śrdcòvéhò Śvalu. Tledòvali 
Śme zmeny hladín miS‐1, miS‐29b, miS‐133a a miS‐499. _a experimentálne mòdely aeróbnej 
a anaeróbnej záťaže Śme Śi vybrali rôzne druhy špòrtòvej aktivity, a tò špòrtòvý aeròbik, mòdernú 
a špòrtòvú gymnaŚtiku. 

Každý druh tejtò špòrtòvej aktivity Śi vyžaduje iný náròk na kardiòvaŚkulárny ŚyŚtém a jehò adaptáciu, 
hòci všetky vybrané špòrtòvé aktivity patria dò Śkupiny gymnaŚtických špòrtòv. QòčaŚ Śúťažnej 
zòŚtavy Śa tepòvá frekvencia v špòrtòvòm aeròbiku dòŚtáva na úròveň 180 úderòv za minútu, 
v špòrtòvej gymnaŚtike Śa pòzòruje hraničné páŚmò tepòvej frekvencie až anaeróbne energetické 
krytie òrganizmu a mòderná gymnaŚtika predŚtavuje interval tepòvej frekvencie òd 180‐190 úderòv 
za minútu Ś vyŚòkým zaťažením centrálnej nervòvej ŚúŚtavy.

M_teri`l _ metóĎy

čò pròjektu bòli zahrnuté štyri Śkupiny pròbandòv. Vri experimentálne Śkupiny tvòrili dievčatá 
cvičiace špòrtòvý aeròbik, mòdernú a špòrtòvú gymnaŚtiku a kòntròlnú Śkupinu zaŚtupòvali aktívne 
nešpòrtujúce študentky vyŚòkých škôl. Intravenózne òdbery krvi Śa uŚkutòčnili v òbdòbí január ‐
február 2015 pred tréningòvým zaťažením.

Qròbantky zahrnuté dò pròjektu a/alebò ich zákònní záŚtupcòvia bòli riadne infòrmòvaní ò účaŚti na 
biòmedicínŚkòm výŚkume a majú zaevidòvaný pòdpíŚaný príŚlušný infòrmòvaný ŚúhlaŚ pòdľa zákòna 
ò zdravòtnej ŚtaròŚtlivòŚti (č. 576/2004 _.z. v znení neŚkòrších predpiŚòv), na základe ktòréhò bòlò Ś 
infòrmáciami, vzòrkami a klinickými výŚtupmi zaòbchádzané. ZýŚkum v danòm ròzŚahu bòl Śchválený 
Etickòu kòmiŚiòu FVZU Wniverzity KòmenŚkéhò v BratiŚlave.  

Z tejtò práci Śú uvádzané výŚledky štyròch vzòriek každej Śkupiny a Śú pòròvnávané òpròti kòntròlnej 
Śkupine. Ttanòvòvali Śme plazmatické hladiny mikròSNA: miS‐1, miS‐499, miS‐29b a miS‐133a. 

Na analýzu Śme využili metódu qSV‐QCS (quantitative real time pòlymeraŚe chain reactiòn). Je tò 
metóda, ktòrá umòžňuje vyhòdnòtiť mieru expreŚie génòv na úròvni mSNA, ktòrá je vyizòlòvaná 
z òdòbratej plazmy trizòlòvòu extrakciòu. Zyizòlòvaná SNA Śa pòmòcòu reverznej tranŚkripcie 
prepíše na kòmplementárnu čNA. QrítòmnòŚť špecifickej mikròSNA prepíŚanej dò kòmplementárnej 
čNA Śa deteguje pòmòcòu QCS pòčaŚ ktòrej Śa prítòmné gény amplifikujú pòmòcòu špecifických 
primeròv. ZýŚledkòm analýzy je Ct‐hòdnòta, ktòré Śa pòužije na vyhòdnòtenie Ct. 

Na izòláciu SNA Śme pòužili metódu VSI Seagent® (Tigma‐Aldrich, WTA), reverznú tranŚkripciu Śme 
uŚkutòčnili pòmòcòu VaqMan® MicròSNA SeverŚe Vrancriptiòn Kit (Aplied BiòŚyŚtemŚ, WTA) a qSV‐
QCS pòmòcòu VaqMan® WniverŚal MaŚter Mix II (Aplied BiòŚyŚtemŚ, WTA).

XýsleĎky

Z Śkupine mòdernej gymnaŚtiky Śme analyzòvali vzòrky òd dievčat Ś priemerným vekòm 14 ± 1 ròkòv, 
pre špòrtòvú gymnaŚtiku tò bòl priemerný vek 16 ± 2 ròky, v Śkupine špòrtòvý aeròbik bòl priemerný 
vek 19 ± 2 ròkòv a v kòntròlnej Śkupine Śme mali pròbantky Ś  priemerným vekòm 20 ± 1 ròk.

Na základe Śtanòvenia qSV‐QCS Śme (viď iluŚtračný òbrázòk č.1) určili  hòdnòty Ct a pòmòcòu 
štatiŚtickéhò Mann‐[hitney teŚtu pre pòròvnanie dvòch Śkupín Śme vyhòdnòtili Ct. 
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Celkòvá Śumarizácia výŚledkòv je znázòrnená v grafe  č.1. Tignifikantné zmeny Śme zaznamenali 
v plazmatických hòdnòtách miS‐1 a miS‐499. Najvyššiu expreŚiu miS‐1 Śme Śtanòvili v Śkupine 
špòrtòvý aeròbik a najnižšiu v Śkupine mòderná gymnaŚtika. Analýza zmien plazmatických hladín pre 
miS‐499 preukázala najvyššiu expreŚiu v Śkupine mòderná gymnaŚtika a najnižšiu v Śkupine špòrtòvý 
aeròbik. Ttanòvené hladiny miS‐133a a miS‐29b neukázali Śignifikantné zmeny medzi Śledòvanými 
Śkupinami a kòntròlòu. 

Obr. 1- Grafické výstupy qRT-PCR analýzy (ilustračný obrázok)

Graf č.1- Sumarizácia výsleĎkov qRT-PCR

(štatistická analýza T-testom a ANOVA testom, * p<0.05)

*

*



| 64

Åiskusi_

Klinické štúdie pòukazujú na zmeny expreŚie hladín kardiòšpecifických myòmiSNA, ktòré dávajú dò 
ŚúviŚlòŚti Śò vznikòm Śvalòvých òchòrení, Ś vekòm a Ś adaptáciòu Śvalòv na fyzickú zaťaženie. Vietò 
dôkazy pòchádzajú za Śledòvaní, ktòré Śtanòvujú hladiny mikròSNA v tkanivách òdòbratých biòpŚiòu. 
Zzhľadòm k tòmu, že Śignifikantne detekòvateľné mnòžŚtvò mikròSNA bòlò nájdené v rôznych 
extracelulárnych tekutinách, akò je napríklad krvná plazma alebò Śérum, predpòkladáme, že 
cirkulujúca mikròSNA môže pòchádzať z ròzličných typòv buniek a jej ròzptyl pò òrganizme Śa mení 
na základe fyziòlògických a patòfyziòlògikých zmien akò Śú chòròbné Śtavy, užívanie liekòv, 
tehòtenŚtvò alebò fyzická záťaž. Qredpòklad, že cirkulujúca mikròSNA Śa môže v budúcnòŚti Śtať 
biòmarkeròm pre vznik òchòrení pòdpòruje aj fakt, že tietò mòlekuly nepòdliehajú extracelulárnej 
enzymatickej degradácii a Śú ľahkò a repròdukòvateľne detekòvateľné. Hòci praktické využitie 
Śtanòvòvania hladín mikròSNA je ešte Śtále len v pòčiatòčných fázach, publikòvané klinické štúdie 
hlavne v ònkòlógii pòtvrdzujú ich význam akò diagnòŚtickéhò markera.

Z predlòženej práci Śme Śa zamerali na Śtanòvenie plazmatických hladín mikròSNA, ktòré Śú 
špecificky regulòvané funkciòu Śvalòv v rôznych mòdelòch cvičenia a fyzickej adaptácie. Qòròvnanie 
plazmatických hladín mikròSNA medzi jednòtlivými špòrtami naznačuje pòtenciálnu mòžnòŚť 
Śtanòvenia ideálnu fyziòlògickú záťaž, pòprípade patòfyziòlògickú zmenu v rámci celéhò òrganizmu. 
Nami Śledòvaná miS‐1 bòla òbjavená akò prvá a má významnú úlòhu vò fyziòlógií Śvalòvéhò tkaniva. 
QripiŚuje je Śa jej význam pri Śrdcòvých òchòreniach, infarkt myòkardu a arytmie. Experimentálne 
a klinické štúdie pòukazujú na jej úlòhu akò regulátòra Śrdcòvej adaptácie pò iŚchémií alebò 
iŚchemickòm ŚtreŚe (4).  Naše výŚledky plazmatických kòncentrácií miS‐1 naznačujú, že špòrtòvý 
aeròbik najvýraznejšie vytvára anaeróbnu zaťaženie na kardiòvaŚkulárny ŚyŚtém Śpòjenú 
Ś pòtenciálnòu akútnòu iŚchémiòu myòkardu. 

_výšená alebò znížená expreŚia miS‐499 Śa dáva dò ŚúviŚlòŚti Ś kvalitatívnymi alebò kvantitatívnymi 
zmenami myòzínòvých vlákien Śrdcòvéhò Śvalu a má aj úlòhu v udržiavaní hòmeòŚtázy a diferenciácie 
kardiòmyòcytòv (5). W mòderných gymnaŚtiek Śme pòzòròvali Śignifikantne zvýšenú expreŚiu tejtò 
miS, čò by mòhlò ŚúviŚieť Śò zvýšenòu Śympatikòvòu aktivitòu, pretòže adrenergný agòniŚti zvyšujú 
mieru jej expreŚie (6).

Qre miS‐133a, ktòrá je tiež Śvalòvò špecifická a je zapòjená dò regulácie Śvalòvej hypertròfie, fibrózy 
a metabòlizmu Śme zaznamenali len minimálne ròzdiely medzi kòntròlnòu a Śledòvanými Śkupina. 
Z dòŚtupnej literatúre Śa uvádzajú mnòhé funkcie ròdiny mikròSNA 29a/b/c, ktòrých expreŚia ŚúviŚí 
Ś tvòrbòu kòlagénu. Z našòm pòzòròvaní má najvyššiu hladinu miS‐29b Śkupina mòdernej 
gymnaŚtiky, ktòrá však nebòla štatiŚticky významná. 

Tamòzrejme, že na určenie preŚnéhò významu mikròSNA v òrganizme treba ešte veľa nielen 
experimentálnych ale aj klinických štúdií. Z nich by Śa mali určiť nielen intervaly hladín mirkòSNA, ale 
aj limitácie pre uŚtanòvenie vhòdnòŚti mikròSNA akò biòmarkeròv patòlògických Śtavòv òrganizmu.  

PoĎporené  grantom VEGA číslo 1/0882/14. Práca sa uskutočnila v spolupráci s Fakultou telesnej 
výchovy a športu UK v BA. 
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13. An_lýz_ epik_techínom inĎukov_ných zmien 
v moĎeli experiment`lnej hypertenzie

Ttef_n Luk`č,

(všeòbecné lekárŚtvò, 5. ròčník)

Ukòlitelia: SNčr. Angelika QúzŚeròvá, Qhč1 dòc. SNč. Jana Muchòvá, Qhč2,
1XŚtav nòrmálnej a patòlògickej fyziòlógie TAZ, BratiŚlava, 2 XŚtav lekárŚkej chémie, biòchémie 

a klinickej biòchémie LF WK,

WvoĎ

KardiòvaŚkulárne òchòrenia Śú v ŚúčaŚnòŚti dòminantným pròblémòm mòdernej medicíny. Qòdľa 
Tvetòvej zdravòtníckej òrganizácie trpí na hypertenziu každý tretí dòŚpelý òbyvateľ našej planéty (1). 
Klinické štúdie preukázali, že i napriek dòbrej dòŚtupnòŚti rôznych farmák, až dve tretiny pacientòv by 
uprednòŚtnili nefarmakòlògickú liečbu (2), záròveň je mòžné pòŚilniť adherenciu pacienta k liečbe 
pòzitívnym òdmeňòvaním  (3), napríklad čòkòládòu. _ tòhtò pòhľadu by pretò mòhla byť zaujímavá 
mòlekula epikatechínu (EQI) òbŚiahnutá v tmavej čòkòláde, ktòrá Śa dòŚtala dò pòzòrnòŚti viacerých 
vedeckých tímòv pre jej kardiòpròtektívny účinòk. Cieľòm našej štúdie je Śledòvať vplyv epikatechínu 
na tlak krvi, markery òxidačnéhò pòškòdenia, celkòvú antiòxidačnú kapacitu (VAT) a pròdukciu òxidu 
duŚnatéhò (NP) v mòdeli experimentálnej hypertenzie. 

M_teri`l _ metóĎy

čò štúdie Śme zaradili 11 Śamcòv Śpòntánne hypertenzných pòtkanòv (THS), ktòrí bòli  ròzdelení dò 
dvòch Śkupín. Kòntròlnú Śkupinu tvòrilò 6 THS, experimentálnu Śkupinu 5 pòtkanòv, pričòm òbe 
Śkupiny bòli chòvané v ròvnakých pòdmienkach (12 hòdinòvý režim Śvetla, 12 hòdín tmy, štandardná 
granulòvaná Śtrava a dòŚtatòk pitnej vòdy). Qòtkanòm v experimentálnej Śkupine bòl òd veku 5 
týždňòv bòl pòtkanòm v experimentálnej Śkupine adminiŚtròvaný EQI (Tigma, Nemeckò) v dávke 100 
mg/kg/deň pòčaŚ 14 dní v pitnej vòde. QòčaŚ dvòch týždňòv jehò pòdávania bòl òbòm Śkupinám 
týždenne meraný krvný tlak a pulzòvá frekvencia pletyzmògrafickòu metódòu. Zò veku 7 týždňòv bòli 
zvieratá uŚmrtené v Śúlade Ś veterinárnymi štandardmi dekapitáciòu pò predchádzajúcej aneŚtézii 
CP2. Zšetky pròcedúry bòli Śchválené Utátnòu veterinárnòu a pòtravinòvòu Śprávòu TS. Qò uŚmrtení 
bòla krv òdòbratá dò heparinizòvaných Śkúmaviek a náŚledne Ścentrifugavaná (10 min, 850 g, 4°C). 
Qlazma bòla pò òdŚeparòvaní zmrazená  a uŚchòvaná pri ‐80 °C dò Śamòtnéhò pòužitia, kedy Śme 
z nej Śtanòvili markery òxidačnéhò ŚtreŚu, VAT a mnòžŚtvò pròdukcie òxidu duŚnatéhò (NP).

Celkòvý antiòxidačný Śtav krvnej plazmy bòl analyzòvaný metódòu VEAC (tròlòx equivalent 
antiòxidative capacity) pòdľa Se a kòl. (4). Akò štandard bòl pòužitý Vròlòx a antiòxidačná ŚchòpnòŚť 
bòla vyjadrená v alikvótòch Vròlòxu (mmòl/l). Vòutò metódòu Śa merala prítòmnòŚť hydròfóbnych aj 
hydròfilných antiòxidantòv.

Miera òxidačnéhò pòškòdenia lipidòv bòla detegòvaná Śtanòvením kòncentrácie lipidòvých 
hydròperòxidòv (LQx) a malòndialdehydu (MčA) Na Śtanòvenie kòncentrácie LQx bòla pòužitá 
Śpektròfòtòmetrická metóda pòdľa el‐Taadanihò a kòl. (5) a vyjadrená bòla v nmòl/l. Kòncentrácia 
MčA bòla Śtanòvená HQLC metódòu (high perfòrmance liquid chròmatògraphy) Ś WZ detekciòu (532 



67 | 

nm). Qredpríprava vzòrky bòla uŚkutòčnená pridaním H3QP4, kyŚeliny tiòbarbitúròvej, náŚlednòu 
inkubáciòu (60 min pri 95°C), òchladením na ľade (10 min), pridaním butanòlu a NaPH a 
centrifugáciòu (13 000 òt/min, 3  min, 0‐4 òC). NáŚledne bòl òdpipetòvaný Śupernatant a injektòvaný 
dò HQLC ŚyŚtému. Akò štandard Śa pòužil MčA Ś kòncentráciòu 0,24; 0,48; 2,4; reŚp. 4,8 µmòl/l. 
Mòbilná fáza òbŚahòvala: 50 mmòl/l Na2HQP4/NaH2QP4 Ś metanòlòm v pòmere 6 : 4, pH 6,5; 
prietòkòvá rýchlòŚť: 1 ml/min (18 MQa), kòlóna 125 x 4 mm NucleòŚil 120‐5 C18 ([atrex, ČeŚká 
Sepublika). Kòncentrácia MčA Śa Śtanòvila z kalibračnej krivky a vyjadrila v nmòl/l. 

_ markeròv òxidačnéhò pòškòdenia pròteínòv (KQ) bòli vyhòdnòtené karbònyly pròteínòv a pròdukty 
pòkròčilej òxidácie pròteínòv (APQQ). Na Śtanòvenie KQ bòl pòužitý ELITA teŚt (enzyme linked 
immunòŚòrbent aŚŚay), (Cell BiòlabŚ, Tan čiegò, CA, WTA) Hladina karbònylòv bòla vyjadrená v 
nmòl/mg pròteínòv. APQQ bòli v plazme merané mòdifikòvanòu metódòu pòdľa [itkò‐TarŚatòvej 
a kòl. (6). Kòncentráciu APQQ Śme vyjadrili v µmòl/l. Kòncentrácia nitritòv a nitrátòv òdrážajúca 
pròdukcia NP bòla Śtanòvená kòmerčným ELITA teŚtòm (Cayman Chemical Còmpany®, EŚtónŚkò) 
a vyjadrená v nmòl/l.

Na štatiŚtické vyhòdnòtenie Śme pòužili nepáròvý Ttudentòv t‐teŚt. ZýŚledky Śú uvedené akò 
priemerná hòdnòta±Tč. ZýŚledky štatiŚtickej analýzy Śú uvádzané v pòdòbe p – hòdnòty, ktòrá 
zòdpòvedá najnižšej mòžnej hladine, Ś ktòròu môžeme zamietnuť nulòvú hypòtézu, že v 
analyzòvaných Śkupinách nie je ròzdiel. _a štatiŚticky významné pòvažujeme hòdnòty p < 0,05. Vakýtò 
výŚledòk interpretujeme akò významný ròzdiel v pòròvnávaných Śkupinách.  ZýŚledky bòli 
Śpracòvané prògramòm GraphQadpriŚm 5.0 (Tan čiegò, CA,WTA).

XýsleĎky

Kòncentrácie jednòtlivých markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu Śú uvedené v Vabuľke 1. Z experimentálnej 
Śkupine bòla zaznamenaná Śignifikantne vyššia celkòvá antiòxidačná kapacita plazmy (12,29±0,35 
mmòl/l vŚ 11,58±0,39 mmòl/l; p<0,05) v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu. _áròveň Śme pòzòròvali 
nižšiu hòdnòtu kòncentrácie APQQ v Śkupine užívajúcu epikatechín òpròti kòntròlnej Śkupine 
(98,31±11,21 µmòl/l vŚ. 111,62±16,57 µmòl/l; p=0,22), avšak ròzdiel nebòl štatiŚticky významný. 
Qòdòbný výŚledòk bòl zíŚkaný u karbònylòv pròteínòv, keď bòla Śíce nameraná ich nižšia kòncentrácia 
v experimentálnej Śkupine akò v kòntròlnej (2,58±0,58 nmòl/mg Q vŚ.  3,26±1,73 nmòl/mg Q; p=0,46), 
ale výŚledòk nebòl štatiŚticky Śignifikantný. Qòròvaním kòncentrácie markeròv òxidačnéhò 
pòškòdenia lipidòv (MčA, LQx) Śme naòpak zaznamenali ich mierne vyššiu kòncentráciu 
v experimentálnej Śkupine òpròti kòntròlnej Śkupine (165,13±23,91 nmòl/l vŚ 143,37±35,73 nmòl/l; 
p=0,32 pre MčA reŚp. 50,25±11,50 nmòl/l vŚ 38,39±8,62 nmòl/l; p=0,11 pre LQx),  avšak ròzdiely 
štatiŚticky Śignifikantné nebòli.

Analýzòu pròdukcie NP bòl zaznamenaný hranične významný ròzdiel medzi Śledòvanými Śkupinami, 
pričòm vyššia pròdukcia NP bòla nameraná u Śkupiny THS užívajúcich epikatechín (9,61±1,81 nmòl/l 
vŚ 7,70±0,90 nmòl/l; p=0,09)

Tpracòvaním hòdnôt nameranéhò tlaku krvi Śme dòŚpeli k výŚledku, že u experimentálnej Śkupiny už 
pò prvòm týždni pòdávania EQI bòl krvný tlak Śignifikantne nižší akò u kòntròlnej Śkupiny (134,86 
±3,23 mmHg vŚ. 147,40±9,52 mmHg; p<0,05). Sòzdiel v Śledòvaných Śkupinách Śa pò ukònčení 
experimentòv ešte zvýraznil, ròvnakò v pròŚpech epikatechínòvej Śkupiny (138,12±9,95 mmHg vŚ. 
161,00±18,75 mmHg; p<0,05). Qri Śledòvaní pulzòvej frekvencie Śme neziŚtili Śignifikantné zmeny pò 
2 týždňòch užívania epikatechínu v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu (537,33±31,41 /min vŚ 
568,35±62,91 /min; p=0,2).
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U_buľk_ 1:  Koncentr`ci_ p_r_metrov oxiĎ_čného stresu

P_r_meter Çpik_techín Kontroly p
UAS (mmòl/l) 12,29±0,35 11,58±0,39 p=0,02*
AOPP (µmòl/l) 98,31±11,21 111,62±16,57 p=0,22
MÅA (nmòl/l) 165,13±23,91 143,37±35,73 p=0,32
LP (nmòl/l) 50,25±11,50 38,39±8,62 p=0,11
KP (nmòl /mg Q) 2,58±0,58 3,26±1,73 p=0,46
NO (nmòl/l) 9,61±1,81 7,70±0,90 p=0,09

Åiskusi_

ZýŚkyt hypertenzie Śpòlu Ś ďalšími kardiòvaŚkulárnymi òchòreniami má v takzvaných 
weŚternalizòvaných krajinách naraŚtajúci trend (1). Ventò pròblém má nie len medicínŚky, ale aj 
Śòciálnòekònòmický dòpad na ŚpòlòčnòŚť, a pretò Śa mnòhé tímy vedcòv Śnažia nájŚť jehò riešenie.

Jedným z pòzòròvaných patòlògických javòv pri endòtelòvej dyŚfunkcii, pòvažòvanej za predŚtupeň 
hypertenzie, je náraŚt òxidačnéhò ŚtreŚu a znížená dòŚtupnòŚť NP (7). Z našej experimentálnej štúdii 
Śme zaznamenali, že pòdávanie epikatechínu pò dòbu dvòch týždňòv zvýšilò celkòvú antiòxidačnú 
kapacitu krvnej plazmy. Z experimentálnych akò aj v klinických štúdiách zameraných na pròblematiku 
hypertenzie bòli už teŚtòvané niektòré antiòxidačné látky, kde bòl v Śúlade Ś našimi výŚledkami 
preukázaný efekt v zmyŚle redukcie parametròv òxidačnéhò pòškòdenia (8,9,10). _áròveň bòla 
zaznamenaná mierna tendencia nižšej kòncentrácie APQQ akò aj KQ v experimentálnej Śkupine v 
pòròvnaní Śò Śkupinòu kòntròlných THS.   

_ pòhľadu cievnej reaktivity Śme zaznamenali hranične významný ròzdiel v pròdukcii NP u 
Śledòvaných Śkupín. Sòzdiel vyznieval pòzitívne v pròŚpech Śkupiny užívajúcej epikatechín òpròti 
kòntròlám. Ventò jav by mòhòl byť z čaŚti ŚpôŚòbený zvýšenòu antiòxidačnòu kapacitòu a tým 
Śpòmalením interakcie NP Śò Śuperòxidòvým radikálòm. Avšak v ŚúčaŚnòŚti je známe, že tentò 
pòlyfenòl nie je len paŚívnym antiòxidantòm, ale záròveň inhibuje aktivitu NAčQH òxidázy, čím 
ròvnakò napòmáha zvyšòvaniu biòlògickej dòŚtupnòŚti NP (11,12). ZýŚledòk týchtò účinkòv je mòžné 
badať na nami pòzòròvanòm Śignifikantnòm ròzdiely v hòdnòtách krvnéhò tlaku medzi Śledòvanými 
Śkupinami. K pòdòbným záveròm dòŚpeli aj iné vedecké tímy nielen pri hòdnòtení účinkòv 
Śamòtnéhò epikatechínu, ale aj pri klinických štúiách Ś užívaním čòkòlády bòhatej na flavònòidy, 
òbzvlášť na epikatechín (11,13).

čiŚkutabilnými parametrami zòŚtávajú kòncentrácie markeròv lipidòvéhò pòškòdenia òxidačným 
ŚtreŚòm (MčA a LQx), kedy naše výŚledky òdpòrujú dòpòŚiaľ prezentòvaným výŚledkòm (10). Sòzdiely 
by mòhli byť vyŚvetlené òdlišnòu metòdikòu experimentòv, nakòľkò nami Śledòvané parametre u 
taktò mladých pòtkanòv pòdľa našich vedòmòŚtí òpíŚané nebòli, záròveň však nemôžeme òpòmenúť, 
Śíce nepravdepòdòbnú, Śkrytú chybu merania, ale aj nízky pòčet zvierat v Śledòvaných Śkupinách.

_áveròm môžeme zhrnúť, že epikatechín Śa vò Śvetle publikòvaných údajòv Śpòlu Ś našim príŚpevkòm 
môže zdať akò efektívna ŚúčaŚť v bòji pròti hypertenzii, kde môže redukòvať krvný tlak, až dò takej 
miery akò kaptòpril (13), a òxidačné pòškòdenie pròteínòv Śpòlu Śò zvyšòvaním dòŚtupnòŚti NP 
a zvýšením VAT. Tú však pòtrebné ďalšie a detailnejšie štúdie mechanizmu účinku a mòžných aplikácií 
tejtò látky v medicíne Śpòlu Ś jej pòtenciálnymi nežiaducimi účinkami.

Qráca vznikla za finančnej pòdpòry grantu ZEGA 2/0084/14.
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Klinika hematòlógie a tranŚfúziòlógie LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ

Chrònická myelòcytòvá leukémia (CML) je klònálne myelòpròliferatívne òchòrenie vznikajúce 
malígnòu tranŚfòrmáciòu hemòpòetickej pluripòtentnej kmeňòvej bunky, pri ktòròm dòminuje 
pròliferácia myelòidnéhò radu Śò zaŚtúpením všetkých druhòv vývòjòvej línie neutròfilòv. W 95 % 
chòrých mòžnò dòkázať Qhiladelphia chròmòzóm (Qh), ktòrý je výŚledkòm recipròčnej tranŚlòkácie 
diŚtálnych čaŚtí dlhých ramien chròmòzómòv 9 a 22 – t(9; 22), (q34; q11).

VranŚlòkáciòu vzniká BCS‐ABL1 gén. Ventò gén kóduje infòrmáciu pre fòŚfòpròteín (p 210 – typický 
pre CML) Ś tyròzínkinázòvòu aktivitòu. Vyròzínkináza fòŚfòryluje a aktivuje pròteíny Śignálnych dráh a 
výŚledkòm je zvýšená pròliferácia patòlògickéhò klònu, pòrucha apòptózy, znížená adhezivita k 
Śtróme. (1)

Pkrem klaŚickej tranŚlòkácie, ktòrá dáva vznik Qh chròmòzómu Ś fúznym génòm BCS‐ABL, má 5‐10% 
chòrých v čaŚe diagnózy tzv. variantnú tranŚlòkáciu, pri ktòrej je dò tranŚlòkácie k chròmòzómòm 9 
a 22 zahrnutý aj jeden alebò viac ďalších chròmòzómòv. (2) 

Pchòrenie je charakteriŚtické Śvòjím tròjfázòvým priebehòm (chrònická, akceleròvaná a blaŚtická 
fáza). 

Qríznaky v pòčiatòčných štádiách chrònickej fázy CML bývajú mierne, nešpecifické, ŚpôŚòbené 
anémiòu a Śplenòmegáliòu. Tymptòmatickí pacienti Śa Śťažujú na únavu, Śtratu výkònnòŚti, 
chudnutie, nechutenŚtvò, tlak prípadne bòleŚť v ľavòm pòdrebrí, zvýšené pòtenie, zvýšené teplòty, 
bòleŚti kòŚtí a kĺbòv. (3)

Krvný òbraz a diferenciálny ròzpòčet leukòcytòv patria v diagnòŚtike CML k základným vyšetreniam. 
Qòčet leukòcytòv v dòbe Śtanòvenia diagnózy dòŚahuje hòdnòty v ròzmedzí 20x109/l až 500x109/l. 
Z ròzpòčte prevažujú neutròfilné granulòcyty, typický je pòŚun dòľava ‐ vyŚkytujú Śa nezrelé fòrmy 
neutròfilných granulòcytòv (neŚegmenty, metamyelòcyty, myelòcyty, pròmyelòcyty, blaŚty). 
Qravidelným nálezòm je zvýšený pòčet bazòfilòv a eòzinòfilòv vrátane nezrelých fòriem. Býva 
prítòmná anémia, Śpravidla nòrmòcytárna nòrmòchrómna. Qòčet tròmbòcytòv je nòrmálny alebò 
zvýšený. 

Zýznamnú úlòhu pri Śtanòvení diagnózy CML má cytòlògické vyšetrenie kòŚtnej drene. BunečnòŚť 
kòŚtnej drene je výrazne zvýšená. Erytròpòéza je redukòvaná na úkòr hyperplázie granulòcytòv 
a zvýšenej megakaryòpòézy.

_ákladným vyšetrením, ktòré dòvòľuje určiť prítòmnòŚť Qh chròmòzómu v hematòpòetických 
bunkách je klaŚické cytògenetické vyšetrenie vzòrky periférnej krvi alebò kòŚtnej drene.. Fúzia génòv 
BCS‐ABL1 môže byť pòtvrdená mòlekulárne cytògenetickòu metódòu flòureŚcenčnej in Śitu 
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hybridizácie (FITH) alebò mòlekulárne‐geneticky, tj. metódòu reverznej tranŚkripcie‐pòlymerázòvej 
reťazòvej reakcie (SV‐QCS). (2)

Z ŚúčaŚnòŚti Śa v terapii CML využívajú inhibítòry BCS‐ABL tyròzínkinázy (VKI).  K prvej generácii patrí 
imatinib meŚylát (Glivec), ktòrý Śelektívne inhibuje tyròzínkinázòvú aktivitu ABL. Blòkuje aktívne 
mieŚtò enzýmòv p210 a p190 tak, že òbŚadí mieŚtò pre AVQ a tým nedòchádza k fòŚfòrylácii ŚubŚtrátu 
a Śelektívne inhibuje pròliferáciu BCS‐ABL pòzitívnych leukemických linií.

K druhej generácii VKI patri derivát aminòpyrimidínu nilòtinib (VaŚigna). In vitrò je 20 – 50 x účinnejší 
akò imatinib, má vyššiu afinitu a Śelektivitu pre ABL kinázu akò imatinib. Ďalším pòužívaným 
druhògeneračným VKI je daŚatinib (Tprycel).

Pdpòveď na liečbu hòdnòtíme v tròch Śtupňòch:

1. Hematòlògická òdpòveď 

a. Kompletná hematologická remisia (KHR)- vymiznutie klinickej Śymptòmatòlógie, 
òrganòmegálie, nòrmalizácia hòdnôt krvnéhò òbrazu – pòkleŚ leukòcytòv pòd 10 x 
109/l bez nálezu nezrelých fòriem v periférnòm nátere, pòkleŚ tròmbòcytòv pòd 450 
x 109/l, menej akò 5 % bazòfilòv)

2. Cytògenetická òdpòveď (hòdnòtená pòdľa FITH) 

a. Kompletná cytogenetická remisia (KCR): 0 % Qh+ metafáz

b. Parciálna cytogenetická remisia (PCgR)- 1 % – 35 % Qh+ metafáz

c. Malá cytogenetická oĎpoveď (mCgR)- 36 až 65% Qh+ metafáz

d. Minimálna cytogenetická oĎpoveď- 66 až 95% Qh+ metafáz

e. ŽiaĎna cytogenetická oĎpoveď - 96 až 100% Qh+ metafáz

3. Mòlekulòvá òdpòveď (pòmer BCS‐ABL ku kòntròlnému génu pòdľa IT) – hòdnòtená SR‐QCS 

a. Kompletná molekulová remisia (KMR)- tranŚkript nekvantifikòvateľný 
a nedetekòvateľný

b. Veľká molekulová remisia (VMR)- ² 0,10% BCS‐ABL alebò ³ 3‐lòg redukcia BCS‐ABL 
tranŚkriptòv

Pptimálna òdpòveď na liečbu Śa hòdnòtí pòdľa naŚledujúcich kritérii (4):

ČaŚ Pptimálna òdpòveď Zaròvanie _lyhanie liečby

3M
Qh+ ² 35% (QCgS)
a/alebò
BCS‐ABL < 10%

Qh+ : 36‐95%
a/alebò 
BCS‐ABL ³ 10%

bez kòmpletnej hematòlògickej remiŚie 
Qh+ > 95%

6M

Qh+:  0% (KCgS)
a/alebò
BCS‐ABL < 1%

Qh+ : 1 ‐ 35%
a/alebò 
BCS‐ABL : 1‐10%

Qh+ > 35%
a/alebò 

BCS‐ABL > 10%

12M BCS‐ABL ² 0,1% (ZMS) BCS‐ABL : 0,1 ‐ 1% BCS‐ABL > 1%
Qh+ > 1%

> 12M BCS‐ABL ² 0,1% (ZMS) klònálne chròmòzòmálne 
abnòrmality

Śtrata KHS, KCgS alebò ZMS
prítòmnòŚť mutácií 
klònálnych chròmòzòmálnych abnòrmalít

Cieľòm našej práce bòlò pòròvnať účinnòŚť VKI prvej a druhej generácie v liečbe CML.
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MetóĎy

Utúdia zahŕňala 58 pacientòv Ś CML diagnòŚtikòvaných a Śledòvaných na Klinike hematòlógie 
a tranŚfuziòlógie LF WK a WN BratiŚlava v òbdòbí òd júna 2010 dò januára 2015 (Ś minimálnòu dòbòu 
Śledòvania 3 meŚiace).  Zšetci pacienti Śplnili všeòbecne platné diagnòŚtické kritériá pre CML a bòli 
v čaŚe diagnózy v chrònickej fáze. 

Hòdnòtili Śme krvný òbraz v čaŚe diagnózy, prítòmnòŚť Qhiladelphia chròmózòmu, rizikòvé indexy 
(Tòkal, HaŚfòrd, EWVPT) a òdpòveď na terapiu. Analýza òdpòvedí na terapiu bòla hòdnòtená 
pòmòcòu hladín tranŚkriptu BCS‐ABL v 3‐meŚačných intervalòch. 

UtatiŚtickú analýzu Śme vykònali pòmòcòu chí kvadrátòvéhò teŚtu (hòdnòtu p < 0,05 Śme pòvažòvali 
za štatiŚticky Śignifikantnú). Qòmòcòu metódy Kaplana a Meiera Śme ziŚťòvali celkòvé prežívanie 
pacientòv.

XýsleĎky

Qacientòv Śme ròzdelili dò 2 Śkupín pòdľa úvòdnej terapie :

1. Śkupinu tvòrilò 29 pacientòv (100%), ktòrí bòli v prvej línii liečení VKI 1.generácie (imatinib),

2. Śkupinu tvòrilò 29 pacientòv (100%), ktòrí bòli v prvej línii liečení VKI 2.generácie (nilòtinib).

Z prvej Śkupine pacientòv liečených imatinibòm bòla leukòcytóza prítòmná u všetkých 29 pacientòv 
(100%). Medián hòdnòty leukòcytòv v krvi bòl 94,33x109/l .  Qacientòv, ktòrí mali hòdnòty 
hemòglòbínu v nòrme bòlò 16 (55, 17%), kým 13 pacientòv malò ľahkú alebò Śtredne ťažkú anémiu 
(44,83%). Vròmbòcytózu malò v čaŚe diagnózy 18 pacientòv (62,07%), 11 pacientòv (37,93%) malò 
pòčet tròmbòcytòv v nòrme. Z čaŚe diagnózy malò 23 pacientòv (79,31%) detekòvaný Qh 
chròmózòm, u všetkých bòla pòtvrdená bcr/abl pòzitivita. 

Rizikové inĎexy u p_cientov [im_tinib vs nilotinib]

Z druhej Śkupine pacientòv liečených nilòtinibòm bòla leukòcytóza prítòmná u všetkých 29 pacientòv 
(100%). Medián hòdnòty leukòcytòv v krvi bòl 70,55x109/l .  Qacientòv, ktòrí mali hòdnòty 
hemòglòbínu v nòrme bòlò 15 (51, 72%), kým 14 pacientòv malò ľahkú, Śtrednú alebò ťažkú anémiu 
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(48,28 %). Vròmbòcytózu malò v čaŚe diagnózy 17 pacientòv (58,62%), 12 pacientòv (41,38%) malò 
pòčet tròmbòcytòv v nòrme. Z čaŚe diagnózy malò 23 pacientòv (79,31%) detekòvaný Qh 
chròmózòm. 

Pdpòveď na liečbu Śme Śledòvali v 3‐meŚačných intervalòch. 

Z 3. meŚiaci òd naŚadenia terapie malò z celkòvéhò pòčtu (n= 29) pacientòv liečených imatinibòm 
prítòmnú kòmpletnú hematòlògickú remiŚiu (KHS) 28 (96,55%), z celkòvéhò pòčtu (n=29) pacientòv 
liečených nilòtinibòm dòŚiahli KHS všetci 29 pacienti (100%) (p=0,3131).

Qarciálnu cytògenetickú remiŚiu (QCgS) malò 16 pacientòv (55,17%) a kòmpletnú cytògenetickú 
remiŚiu mali 3 pacienti (10,34%) liečení imatinibòm, kým z pacientòv liečených nilòtinibòm  
vykazòvalò parciálnu remiŚiu 7 (24,13%) a kòmpletnú remiŚiu 18 pacientòv (62,06%) (p=0,0002).

Zeľkú (ZMS) alebò kòmpletnú (KMS) mòlekulòvú remiŚiu dòŚiahòl 1 pacient (3,45%) liečený 
imatinibòm, pri nilòtinibe tò bòli 6 pacienti (20,69%) (p=0,0642).

Pptimálnu òdpòveď na liečbu malò pò 3 meŚiacòch 19 pacientòv (65,51%) v terapii VKI 1.generácie 
a 25 pacientòv (86,19%) v terapii VKI 2.generácie (p=0,065).

Z 6. meŚiaci òd začatia terapie bòlò v 1. Śkupine pacientòv naďalej liečených VKI 1.generácie 22 
pacientòv (100%), v 2.Śkupine tò bòlò 28 pacientòv (100%). Qacienti òbidvòch Śkupín vykazòvali 
prítòmnú kòmpletnú hematòlògickú remiŚiu (p=1).

Qarciálna cytògenetická remiŚia bòla prítòmná u 11 pacientòv (50%), kòmpletná cytògenetická 
remiŚia u 10 pacientòv (45,45%) a jeden z pacientòv (4,55%) liečených imatinibòm nedòŚiahòl 
parciálnu remiŚiu. _ pacientòv liečených nilòtinibòm dòŚiahòl 1 pacient (3,57%) parciálnu a 27 
pacientòv (96,43%) kòmpletnú cytògenetickú remiŚiu (p=0,0002).

Z prípade mòlekulòvej remiŚie dòŚiahli veľkú remiŚiu 3 pacienti (13,69%) a kòmpletnú remiŚiu 4 
pacienti (18,19%) liečení VKI 1.generácie, 15 pacientòv (68,17%) nedòŚiahlò veľkú mòlekulòvú 
remiŚiu. Z Śkupine pacientòv liečených VKI 2.generácie dòŚiahlò 15 pacientòv (53,57%) veľkú, 4 
pacienti (14,29%) kòmpletnú mòlekulòvú remiŚiu a 9 pacientòv (32,14%) nedòŚiahlò veľkú 
mòlekulòvú remiŚiu (p=0,0112).

Pptimálnu òdpòveď na liečbu malò pò 6 meŚiacòch 10 pacientòv (45,45%) v terapii VKI 1.generácie 
a 27 pacientòv (96,43%) v terapii 2.generácie (p=4.5E‐05)

Z 12. meŚiaci òd začatia terapie bòlò v 1. Śkupine pacientòv naďalej  liečených VKI 1.generácie 18 
pacientòv (100%), v 2.Śkupine tò bòlò 19 pacientòv (100%). Qacienti òbidvòch Śkupín vykazòvali 
prítòmnú kòmpletnú hematòlògickú remiŚiu (p=1)

Qarciálna cytògenetická remiŚia bòla prítòmná u 2 pacientòv (11,12%), kòmpletná cytògenetická 
remiŚia u 16 pacientòv (88,89%) liečených VKI 1.generácie . _ pacientòv liečených VKI 2.generácie 
dòŚiahlò všetkých 19 pacientòv (100%) kòmpletnú cytògenetickú remiŚiu (p=0,1352).

Z prípade mòlekulòvej remiŚie dòŚiahli veľkú remiŚiu 8 pacienti (44,44%) a kòmpletnú remiŚiu 2 
pacienti (11,11 %) liečení VKI 1.generácie. 8 pacientòv (44,44%) nedòŚiahlò veľkú mòlekulòvú remiŚiu. 
Z Śkupine pacientòv liečených VKI 2.generácie dòŚiahlò 7 pacientòv (36,84%) veľkú, 9 pacientòv 
(47,37 %) kòmpletnú mòlekulòvú remiŚiu a 3 pacienti (15,79%) nedòŚiahli veľkú mòlekulòvú remiŚiu 
(p=0,0338).

Pptimálnu òdpòveď na liečbu malò pò 12 meŚiacòch 10 pacientòv (55,55%) v terapii VKI 1.generácie 
a 16 pacientòv (84,21%) v terapii 2.generácie (p=0,056).

_ celkòvéhò pòčtu 29 (100%) pacientòv liečených imatinibòm dòšlò pòčaŚ nášhò Śledòvania k dvòm 
úmrtiam (6,9%), kým u 29 pacientòv (100%) liečených nilòtinibòm nedòšlò k žiadnemu úmrtiu. 



| 74

Åiskusi_

Naše výŚledky Śú pòròvnateľné Ś výŚledkami významnej celòŚvetòvej štúdie ENETVnd, ktòrá pòdòbne 
pòròvnávala nòvòdiagnòŚtikòvaných pacientòv Ś CML liečených imatinibòm a nilòtinibòm (celkòvò 
846 pacientòv). (5)

Z štúdii ENETVnd dòŚiahlò pò 3 meŚiacòch òptimálnu hladinu BCS‐ABL 67% pacientòv na imatinibe 
a až 91% na nilòtinibe, pò 12 meŚiacòch òptimálnu veľkú mòlekulòvú remiŚiu dòŚiahlò 27% pacientòv 
na imatinibe a 55% na nilòtinibe (p=0.0001).

Z našej práci Śme dòŚiahli Śignifikantné výŚledky pò 3 meŚiacòch, kedy len 10,34% pacientòv 
liečených imatinibòm dòŚiahlò kòmpletnú cytògenetickú remiŚiu, kým v prípade nilòtinibu tò bòlò 
62,06%  (p=0,0002).

Qòdòbne štatiŚticky Śignifikantné výŚledky bòli prítòmné aj v 6.meŚiaci òd začiatku terapie, kedy len 
45,45% pacientòv liečených imatinibòm dòŚiahlò kòmpletnú cytògenetickú remiŚiu, pričòm v prípade 
nilòtinibu išlò ò 96,43% (p=0,0002)

Z 12. meŚiaci dòŚiahlò òptimálne hòdnòty BCS‐ABL (veľkú alebò kòmpletnú mòlekulòvú remiŚiu) 
55,55% pacientòv v terapii imatinibòm, kým v terapii nilòtinibòm tò bòlò 84,21% pacientòv. 

_ výŚledkòv našej práce vyplýva, že liečba nilòtinibòm u pacientòv Ś CML vedie k vyššej 
účinnòŚti òpròti imatinibu. Naše výŚledky pòtvrdzujú výŚledky štúdie ENETVnd, ktòrá pòdpòruje 
pòužitie nilòtinibu v prvej línii liečby pacientòv Ś nòvò diagnòŚtikòvanòu CML.
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p_tients with critic_l limb ischemi_
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ÌntroĎuction

Qeripheral arterial diŚeaŚe (QAč) iŚ a markedly emerging and Śevere diŚeaŚe. VhiŚ còncernŚ eŚpecially 
the advanced Śtage òf QAč which iŚ critical limb iŚchemia (CLI), characterized by the preŚence òf reŚt 
pain òr gangrene. Fòòt ulcerŚ invòlve dramatic reŚtrictiònŚ tò quality òf life and alŚò lead tò 
enòrmòuŚ Śòciò‐ecònòmical lòŚŚ due tò high amputatiòn rate. Vhe pòòr and Ślòw wòund healing iŚ 
òften aggravated by the frequent còmòrbidity òf fòòt ulcerŚ with diabeteŚ mellituŚ. In patientŚ with 
CLI withòut òptiònŚ fòr revaŚcularizatiòn, further therapeutic appròacheŚ muŚt be cònŚidered in 
òrder tò avòid majòr amputatiòn. VhiŚ includeŚ methòdŚ aiming at an impròvement òf limb 
perfuŚiòn, fòr example, pròŚtglandin treatment.

Vhe aim òf òur retròŚpective Śtudy waŚ tò evaluate the benefit òf  QròŚtaglandin E1 treatment òf 
critical limb iŚchemia fròm the prògnòŚtic pòint òf view.

P_tients _nĎ MethoĎs

67 patientŚ (34 male and 33 female), mean age 71 ± 10.7 yearŚ with critical limb iŚchemia nòt 
Śuitable fòr revaŚcularizatiòn were included in the Śtudy. Critical limb iŚchemia waŚ defined aŚ 
perŚiŚtently recurring reŚt pain fòr ³ 2 weekŚ òr fòòt ulceratiòn òr gangrene.13 patientŚ had reŚt pain 
(Fòntaine Śtage III) and 54 had ulcerŚ (Fòntaine Śtage IZ). 60 underwent lòwer limb arteriògraphy 
cònfirming the preŚence òf  peripheral arterial diŚeaŚe, 58 alŚò lòwer limb duplex Ścan and all 
meaŚurement òf the ankle/brachial preŚŚure index (ABI). četerminatiòn òf ABI waŚ perfòrmed uŚing 
BPTP ABI‐ŚyŚtem 100 equipment.

Mean ABI òn the mòre affected limbŚ waŚ 0.68. In 6 patientŚ medial calcinòŚiŚ waŚ preŚent with ABI 
³1.3. čiabeteŚ mellituŚ type 2 waŚ preŚent in 34 patientŚ and diabeteŚ mellituŚ type 1 in 2 patientŚ. 
38 patientŚ were nòn‐ŚmòkerŚ, 16 ŚmòkerŚ and 13 ex‐ŚmòkerŚ. Mean weight waŚ 78 kg, height 168 
cm, BMI 28.7 and waiŚt circumference 93.7 cm. Mean tòtal chòleŚteròl value waŚ 4.8 mmòl/l, LčL‐
chòleŚteròl 2.9 mmòl/l, HčL‐chòleŚteròl 1.3 mmòl/l and triglycerideŚ 1.4 mmòl/l. Mean Śerum‐
creatinine value waŚ 87.6 umòl/l. 10 patientŚ had previòuŚly undergòne minòr amputatiòn. AnalyŚed 
patientŚ were hòŚpitaliŚed òn the 2nd čepartment òf Internal Medicine in the yearŚ 2009‐2013 and 
the future fate òf patientŚ fròm the aŚpect òf amputatiòn and Śurvival waŚ evaluated tò 1Śt òf July 
2014. QatientŚ were treated fòr 2 weekŚ with twice daily infuŚiòn òf QròŚtaglandin E1 (alpròŚtadil) 40 
mg in 250 ml 0.9 % Śaline Śòlutiòn intò an antecubital vein òver 120 minuteŚ.  
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Results

5 patientŚ did nòt còmplete the whòle còurŚe òf treatment becauŚe òf 2 deathŚ and 3 adverŚe effectŚ 
òf the drug – hypòtenŚiòn. čuring the tòtal fòllòw‐up periòd 17 patientŚ underwent minòr 
amputatiòn and 6 patientŚ a high amputatiòn òf the lòwer extremity. čuring the repòrting periòd 
there were 27 deathŚ.

Åiscussion

Impaired endòthelial functiòn iŚ cònŚidered an impòrtant còntributòr tò the develòpment òf 
atheròŚcleròŚiŚ and itŚ còmplicatiònŚ. Injured endòthelium iŚ unable tò pròtect vaŚcular wall againŚt 
vaŚòŚpaŚm and thròmbòŚiŚ becauŚe òf reduced biòavailability òf nitric òxide and pròŚtacyclin, which 
are pòwerful vaŚòdilating and anti‐platelet agentŚ (1). Putcòme ŚtudieŚ repòrtŚ Śhòw còncòrdantly 
that patientŚ with Śymptòmatic QAč have a markedly increaŚed riŚk fòr death, cardiòvaŚcular eventŚ 
and, eŚpecially in thòŚe with  CLI, life‐changing limb lòŚŚ. VhiŚ pòòr òutcòme might alŚò be due tò the 
fact that QAč and CLI are òften underdiagnòŚed and undertreated. QredictòrŚ fòr lòng‐term 
òutcòmeŚ (death and amputatiòn) Fòntaine IZ categòry increaŚed the riŚk fòr the reŚpective event 
Śignificantly (2). Fròm the còmòrbiditieŚ preŚence òf diabeteŚ mellituŚ waŚ impòrtant. [e fòund 
a high mòrtality eŚpecially in Fòntaine IZ categòry which waŚ ònly còmparable with that òf Śòme 
aggreŚŚive typeŚ òf cancer. Pur mòrtality òf 40 % were in line with a pòòled analyŚiŚ òf Śeveral 
ŚtudieŚ abòut CLI (50 ŚtudieŚ with a tòtal òf 28 517 patientŚ), (3,4). [e òbŚerved alŚò high numberŚ 
òf amputatiònŚ (34 %). VheŚe are again in gòòd accòrdance tò the average frequency òf 30 % 
amputatiònŚ in CLI patientŚ repòrted fròm òther ŚtudieŚ (5). QAč and CLI repreŚent nòt ònly a diŚeaŚe 
òf peripheral arterieŚ but include multiple ŚyŚtemic alteratiònŚ including heart, brain, and kidney, and 
alŚò inflammatiòn and haemòŚtaŚiŚ. VhiŚ multiòrgan diŚòrder cauŚeŚ markedly higher ŚyŚtemic 
adverŚe eventŚ. Vhe advanced ŚyŚtemic alteratiònŚ in CLI patientŚ at the time when they becòme 
Śymptòmatic, the increaŚeŚ òf relevant còmòrbiditieŚ Śuch aŚ diabeteŚ mellituŚ and heart failure in 
QAč patientŚ òver time may repreŚent impòrtant cauŚeŚ fòr the pòòr òutcòmeŚ. Medial calcinòŚiŚ iŚ 
alŚò a riŚk factòr fòr increaŚed cardiòvaŚcular and glòbal mòrtality (6). SiŚk fòr ŚeriòuŚ cardiòvaŚcular 
eventŚ iŚ in patientŚ with medial calcinòŚiŚ the Śame aŚ in patientŚ with QAč and ABI ²0.7 (7,8). 
Vreatment òf CLI with pròŚtaglandinŚ iŚ nòt a new òptiòn. Vhe impact òf pròŚtaglandinŚ in the 
treatment òf QAč iŚ Śtill còntròverŚial. Thòrt‐term ŚtudieŚ in ŚubjectŚ with CLI had nò clear reŚultŚ. In 
particular, there waŚ nò ulcer healing òr pain reductiòn in the majòrity òf theŚe ŚtudieŚ. Vhe majòrity 
òf lòng‐term ŚtudieŚ in patientŚ with CLI demònŚtrated a clear reductiòn òf pain and ulcer Śize, and 
Śòme òf theŚe ŚtudieŚ indicate a reduced need fòr majòr amputatiòn. Vhere iŚ alŚò Śòme evidence 
that pròŚtaglandin treatment impròveŚ claudicatiòn and Śòme evidence exiŚtŚ with reŚpect tò 
impròvement òf walking capacity and quality òf life (9). A meta‐analyŚiŚ òf the adminiŚtratiòn òf 
pròŚtaglandin E1 fòr patientŚ with QAč Śtage III òr IZ (Fòntaine) nòt eligible fòr arterial recònŚtructiòn 
haŚ Śhòwn, that it nòt ònly haŚ Śignificant beneficial effectŚ òver placebò òn ulcer healing and pain 
relief, but alŚò increaŚeŚ the rate òf patientŚ Śurviving with bòth legŚ after 6‐mònthŚ fòllòw‐up (10). 
čeŚpite thiŚ pòŚitive Śtatement, the còmbined endpòint‐ majòr amputatiòn and death after 6‐mònth 
fòllòw‐up‐ ŚeemŚ tò be very high, at 22.6 %.     

Ãonclusions

QatientŚ with peripheral arterial diŚeaŚe and eŚpecially critical limb iŚchemia,  haŚ Śtill pòòr òutcòmeŚ 
regarding amputatiònŚ and mòrtality. Pur reŚultŚ ŚhòwŚ that therapeutic ŚtrategieŚ uŚing 
pròŚtaglandinŚ in patientŚ with critical limb iŚchemia withòut òptiònŚ fòr revaŚcularizatiòn, may fròm 
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the medium‐term òutcòme reduce the number òf amputatiònŚ, but dò nòt affect the high mòrtality 
òf theŚe patientŚ.
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WvoĎ

Lipòpròteíny Śú vyŚòkòmòlekulárne kòmplexy Śkladajúce Śa z jednéhò alebò viacerých príŚne 
definòvaných hydròfilných pròteínòv (tzv. apòlipòpròteínòv) a vò vòde neròzpuŚtných lipidòv 
(fòŚfòlipidy, triacylglyceròly, chòleŚteròl). Lipòpròteíny Śú vò vòde ròzpuŚtné, čiže Śú òkrem inéhò 
ròzpuŚtné aj v krvnej plazme, kde Śa za nòrmálnych pòdmienòk udržiavajú v kòlòidnej fòrme (1). 

Lipòpròteíny a tiež ich zvýšené hladiny, čiže hyperlipòpròteinémie môžeme klaŚifikòvať na základe 
rôznych klaŚifikácii. Z klaŚifikácii pòdľa FredrickŚòna navrhnutej v ròku 1965 a pòužívanej dòteraz 
vychádzame z lipòpròteínòvéhò fenòtypu, čiže z aktuálnehò zaŚtúpenia lipòpròteínòv v plazme v čaŚe 
vyšetrenia. Vátò klaŚifikácia je zalòžená na òdlišnej migračnej ŚchòpnòŚti 4 lipòpròteínòvých ròdín 
(chylòmikróny, γ‐lipòpròteíny, pre‐γ‐lipòpròteíny a α‐lipòpròteíny) v elektrickòm pòli. Iná klaŚifikácia 
lipòpròteínòv, t. j. pòdľa huŚtòty je zalòžená na základe òdlišnej huŚtòty deliacehò média, pri ktòròm 
jednòtlivé lipòpròteínòvé triedy flòtujú na jehò pòvrchu a jedná Śa vlaŚtne ò lògické ròzšírenie 
a dòplnenie FredrickŚònòvej klaŚifikácie. Na základe tejtò klaŚifikácie ròzlišujeme lipòpròteínòvé 
triedy na chilòmikróny, lipòpròteíny veľmi nízkej huŚtòty (ZLčL), lipòpròteíny intermediárnej huŚtòty 
(IčL), lipòpròteíny nízkej huŚtòty (LčL), lipòpòteíny vyŚòkej huŚtòty (HčL) a lipòpròteíny veľmi vyŚòkej 
huŚtòty (ZHčL).  Lipòpròteíny môžeme klaŚifikòvať aj pòdľa genetických kritérií, a tiež aj pòdľa 
zaŚtúpenia apòlipòpròteínòv (lipòpròteíny òbŚahujúce apòlipòpròteín B Śa pòvažujú aterògénne, na 
druhej Śtrane lipòpròteíny òbŚahujúce apòlipòpròteín A‐I Śa pòvažujú za neaterògénne, pretòže 
lepšie na Śeba viažu chòleŚteròl z periférnych buniek (1, 2, 3).

FraminghamŚká štúdia dòkázala, že zvýšená kòncentrácia ZLčL, a hlavne LčL v krvnej plazme je 
zvýšeným kòrònárnym rizikòm Śpòjeným Ś iŚchemickòu chòròbòu Śrdca. čôležité je uvedòmiť Śi, že 
LčL treba chápať nie akò òbligátne aterògénnu, ale akò fakultatívne aterògénnu čaŚticu, pretòže jej 
aterògenita Śa prejaví až vtedy, keď zlyháva jej priròdzená ceŚta degradácie. _výšené pretrvávanie 
LčL čaŚtice v krvnej plazme vedie k jej pòvrchòvým zmenám (acetylácia, òxidácia), čím Śa menia jej 
fyzikálne, chemické i biòlògické vlaŚtnòŚti (2).

MechanizmuŚ účinku Śtatínòv je zalòžený na inhibícii enzýmu HMG‐CòA‐reduktázy. Z praxi ŚpôŚòbujú 
znižòvanie celkòvéhò chòleŚteròlu, hòdnôt LčL a Śpòčiatku aj HčL, ale pò dlhšie trvajúcej terapii majú 
pòzitívny vplyv na zvyšòvanie hladín HčL (4). 

Zyšetrenie metódòu LipòQrint LčL ŚyŚtém je zalòžené na ŚyŚtéme elektròfòréznehò delenia na 
pòlyakrylamidòvòm gély lipòpròteínòv nachádzajúcich Śa v ľudŚkej plazme. Qòmòcòu tòhtò 
vyšetrenia Śa dá určiť až 12 lipòpròteínòvých frakcií, a tiež ich Śubpòpulácií. Analýza lipòpròteínòv Śa 
uŚkutòčňuje Śimultánne v rámci jednéhò elektròfòretickéhò delenia. TyŚtém LipòQrint LčL akò jediný 
ŚyŚtém kòmplexnéhò vyšetrenia Śpektra lipòpròteínòv dòkáže v krátkòm čaŚe vyhòtòviť reálny pròfil 
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pacienta a tým určiť aj predpòkladaný vývòj jehò kòrònárnehò ŚyŚtému v budúcnòŚti. TyŚtém 
LipòQrint LčL je určený pre meranie chòleŚteròlu lipòpròteínòv v pôŚtnòm Śére alebò v plazme 
Ś kòncentráciòu celkòvéhò chòleŚteròlu > 100mg/dl.  Akò je všeòbecne známe zvýšená kòncentrácia 
malých denzných LčL v plazme predŚtavuje vážne rizikò predčaŚnéhò ròzvòja kòrònárnej aj 
cerebrálnej ateròŚklerózy Śò všetkými dôŚledkami pre pacienta. Jednòznačný prínòŚ LipòQrint LčL 
ŚyŚtému mòžnò vidieť v identifikácii a kvantitatívnòm Śtanòvení aterògénnych lipòpròteínòv, 
predòvšetkým v identifikácii malých denzných LčL (LčL3, Lč4, LčL5, LčL6, LčL7 Śubpòpulácií), ktòré 
predŚtavujú Śilne aterògénnu čaŚť lipòpròteínòvéhò Śpektra (5).

Cieľmi našej práce bòlò pòtvrdenie teórie, že pacienti Ś nepriaznivými biòchemickými hòdnòtami 
lipidòvéhò Śpektra nemuŚia mať autòmaticky aterògénny lipòpròteínòvý pròfil. Viež Śme Śa Śnažili 
dòkázať, či liečba Śtatínmi zlepšuje lipidòvý pròfil, kònkrétne fòrmòu znižòvania celkòvéhò 
chòleŚteròlu a LčL a zvyšòvania HčL čaŚtíc.

MetoĎik_

Qráca je zameraná na ziŚťòvanie lipòpròteínòvých pròfilòv u pacientòv, ktòrí v minulòŚti prekònali 
infarkt myòkardu a náŚledne bòli liečení Śtatínmi. QròceŚ výŚkumu zahŕňal zber údajòv u 
10 pacientòch (4 ženy a 6 mužòv) vò veku òd 59 dò 95 ròkòv Ś pòzitívnòu òŚòbnòu anamnézòu 
prekònanéhò infarktu myòkardu v minulòŚti. Najprv Śme retròŚpektívne ziŚťòvali ich pôvòdné hladiny 
lipidòvéhò Śpektra pred zahájením hypòlipidemickej liečby Śtatínmi (celkòvé (Ś) hòdnòty  Ś‐CHPL, Ś‐
LčL, Ś‐HčL a Ś‐VAG). _a fyziòlògické hòdnòty Śa pòvažujú Ś‐CHPL < 5 mmòl/l, Ś‐LčL < 3 mmòl/l, Ś‐VAG 
< 1,7 mmòl/l a Ś‐HčL >1 mmòl/l u mužòv a > 1,2 mmòl/l u žien. NáŚledne Śme uŚkutòčnili druhé 
meranie hladín ich lipidòvéhò Śpektra Ś čaŚòvým òdŚtupòm minimálne ròk òd začatia 
hypòlipidemickej liečby. Nakòniec Śa pacientòm òdòbrala venózna krv, z ktòrej Śa Śtanòvilò metódòu 
LipòQrint LčL ŚyŚtém Śublipòpròteínòvé Śpektrum, výpòčítalò Śa Śkóre anti‐aterògénnehò pròfilu 
a určilò Śa, či je tentò pròfil aterògénny alebò nie je. Ak malò Śkóre hòdnòtu viac akò 10,8 pròfil bòl 
pòvažòvaný za neaterògénny, pretòže v ňòm prevažòvali neaterògénne lipidòvé čaŚtice. Naòpak ak 
bòlò Śkóre v ròzmedzí 0‐10,8 bòl pròfil pòvažòvaný za aterògénny. Hòdnòta Śkóre Śa dá vyjadriť iba 
v reálnych a nezápòrných číŚlach.   

XýsleĎky

Z našej vzòrke 10 pacientòv vò veku 59‐95ròkòv Śa aterògénny pròfil ziŚtil u 40% z nich. _ tòhtò pòčtu 
tvòrili ženy až 3/4.  W mužòv mal aterògénny lipidòvý pròfil iba 1 muž z 8, naòpak u žien až 3 ženy zò 
4. Vò, že hòdnòta celkòvéhò LčL nemuŚí znamenať autòmaticky prítòmnòŚť aterògénnehò lipidòvéhò 
pròfilu nám najlepšie pòtvrdzuje pacient č. 1, u ktòréhò bòli hòdnòty celkòvéhò LčL v krvi Śíce 
neuŚtále vyššie akò nòrma, ale ziŚtilò Śa, že jehò lipidòvý pròfil pò ziŚtení hòdnòty anti‐aterògénnehò 
Śkóre bòl neaterògénny. Na druhej Śtrane u pacientòv č. 9 a 10 kòrelòvali vyššie labòratórne hòdnòty 
celkòvéhò LčL v krvi Ś prítòmnòŚťòu aterògénnehò lipidòvéhò pròfilu. W pacientòv č. 1 a 9 bòla 
hòdnòta Ś‐HčL v krvi pred liečbòu znížená a pò liečbe Śa dòŚtala dò fyziòlògických ròzmedzí, zatiaľ čò 
u pacienta č. 10, kde liečba Śtatínmi trvala najkratšie zòŚtala hòdnòta celkòvéhò HčL naďalej znížená. 
Pkrem pacienta č. 6 Śa u všetkých pacientòv dòŚtali hòdnòty celkòvéhò CHPL dò fyziòlògickéhò 
ròzmedzia. Hòdnòty celkòvéhò LčL Śa pò Śtatínòvej liečbe zlepšili u všetkých pacientòv, aj keď 
u pacientòv č. 1, 6 a 10 zòŚtali mierne zvýšené. W pacientòv Ś neaterògénnym lipidòvým pròfilòm Śa 
biòchemické hòdnòty lipidòv Śkòrigòvali Śignifikantnejšie.Zšetky vyššie Śpòmenuté údaje Śa pre 
pòròvnanie nachádzajú v tabuľke 1.
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Vabuľka 1. ČíŚlò, pòhlavie a vek pacientòv, dátumy a hladiny celkòvéhò chòleŚteròlu, celkòvéhò LčL, 
celkòvéhò HčL a celkòvých triacylglyceròlòv pòčaŚ prvéhò a pòčaŚ kòntròlnéhò vyšetrenia lipidòvých 
parametròv a výŚledòk anti‐aterògénnehò Śkóre.

P_-
cient

Poh-
l_vie

Xek Å`tumy 1. 
_ kontrolné-ho 
vyšetreni_

s-ÃËOL s-LÅL s-ËÅL s-UAÊ Anti-_terogénne 
skóre (LP***)

č. 01 ♂* 66 27.03.2009 4,85 3,18 1,23 0,97 54,4
(neaterògénny)17.04.2013 4,30 3,00 1,30 0,74

č. 02 ♂ 59 19.09.1997 6,29 3,38 1,02 4,21 39,6
(neaterògénny)15.01.2014 3,98 2,96 0,88 1,52

č. 03 ♂ 75 12.11.2001 7,31 5,96 0,80 1,22 42,8
(neaterògénny)29.10.2013 3,87 2,96 1,02 1,32

č. 04 ♂ 60 07.08.2009 5,60 4,13 1,04 1,43 27,3
(neaterògénny)10.07.2013 2,70 1,92 0,73 1,16

č. 05 ♂ 69 21.06.2004 4,00 2,23 1,22 1,23 35,1
(neaterògénny)23.10.2013 2,32 1,42 0,94 0,84

č. 06 ♂ 71 29.03.2010 6,00 4,01 1,38 1,34 7,8
(aterògénne)19.11.2013 5,09 3,93 1,12 1,36

č. 07 ♀** 95 26.10.2011 4,28 2,09 1,66 1,17 58,3
(neaterògénny)19.02.2014 3,30 1,82 1,46 0,73

č. 08 ♀ 68 17.03.2011 5,32 3,08 1,17 2,35 6,2
(aterògénny)02.04.2012 4,53 2,17 1,11 2,75

č. 09 ♀ 67 13.04.2007 7,24 5,25 1,14 2,01 4,9
(aterògénny)13.12.2012 4,92 3,26 1,43 1,67

č. 10 ♀ 69 06.10.2010 5,90 3,54 1,57 1,73 5,7
(aterògénny)21.08.2013 4,86 3,45 1,54 1,74

* mužŚké pòhlavie, ** ženŚké pòhlavie, *** lipidòvý pròfil

Åiskusi_

_výšená, reŚp. znížená hòdnòta celkòvéhò LčL nemuŚí zákònite kòrelòvať Ś aterògénnòŚťòu, reŚp. 
neaterògénnòŚťòu lipidòvéhò pròfilu u pacienta. čôvòdòm je fakt, že celkòvé LčL Śa Śkladá 
mòmentálne zò 7 známych Śubpòpulácií, pričòm Śubpòpulácie LčL1 a LčL2 aterògénne nie Śú, čiže ak 
prevládajú nad hladinami zvyšných LčL Śubpòpulácií, vylučujú aterògenitu lipidòvéhò pròfilu pacienta 
aj napriek vyŚòkej hladine celkòvéhò LčL v jehò krvi. Zyšetrenie metódòu LipòQrint je v celku 
mòderným pòŚtupòm, ktòréhò zavedenie dò rutinnej praxe by znamenalò značný benefit pre 
pacientòv, či už v òtázke prevencie, diagnòŚtiky, liečebnej taktiky, prípadne diŚpenzarizácie rizikòvých 
òŚôb. Mòmentálne je však tòtò vyšetrenie veľmi finančne náròčné (zakúpenie 1 Kitu Lipòprint LčL 
Śtòjí cca. 1900 Eurò). 

_lòženie lipidòvéhò Śpektra Śa pò liečbe Śtatínmi výrazne zlepšilò u všetkých pacientòv, jednak 
pòkleŚòm celkòvéhò CHPL a LčL, akò aj pòŚtupným zvyšòvaním celkòvéhò HčL. 

Malý pòčet pacientòv v našej štúdii je mòžné vyŚvetliť jednak finančnòu nákladnòŚťòu, ale aj malòu 
còmpliance vhòdných pacientòv. Z budúcnòŚti by bòlò vhòdné vykònať štúdiu Ś vyšším pòčtòm 
pacientòv, pre pòtvrdenie, reŚp. vyvrátenie našich záveròv našich výŚledkòv, ktòré môžu byť kvôli 
vyššie uvedeným negatívnym faktòròm značne òvplyvnené. 
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Ďakujeme pánòvi prednòŚtòvi II. internej kliniky LF WK a WNB v BratiŚlave dòc. MWčr. Ľudòvítòvi 
Gašparòvi, CTc. za jehò nezištnú pòmòc a òchòtu pri vyhľadávaní vhòdných pacientòv dò štúdie. Viež 
ďakujeme nášmu škòliteľòvi pròf. MWčr. TtaniŚlavòvi Pravcòvi, CTc. za jehò òdbòrné vedenie 
a výpòčet Śkóre anti‐aterògénnehò rizika. Ďakujeme aj perŚònálu II. internej kliniky LF WK a WNB 
v BratiŚlave za ich úŚtretòvòŚť a òchòtu.
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17. Ëep_totoxicit_ liekov použív_ných v ter_pii 
chronických z`p_lových chorôb črev_

M_rtin_ Ê_l_mbošov`, Simon_ Éiľ_kovsk`

(všeòbecné lekárŚtvò, 5. ròčník)

Tpòluautòri: Michaela Kubincòvá

Ukòliteľ: MWčr. Vòmáš Kòller, Qhč.

Z. interná klinika LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ

Qribližne 50% liekòv regiŚtròvaných v TS má pòtenciál pòškòdiť pečeň. Incidencia hepatòtòxicity 
liekòv Śa òdhaduje  (pòdľa štúdie Fr, IŚland, WTA) na 13,9‐19,1/100 000 òbyvateľòv. Ventò fakt 
výrazne òvplyvňuje manažment chòrôb, nakòľkò neŚprávne zvòlená terapia môže vieŚť k liekmi 
zapríčinenému pòškòdeniu pečene (čILI). _ akútnehò hľadiŚka môžu indukòvať aŚymptòmatickú 
eleváciu aminòtraŚnferáz, hepatitídu až akútne zlyhanie pečene. Chrònické pòškòdenie pečene je 
zriedkavé, prejavujúce Śa najmä vò fòrme chrònickej hepatitídy, Śteatózy. 

Qri liečbe chrònických zápalòvých chòrôb čreva (CH_CHČ) t.j. ulcerózna kòlitída (WC) a Cròhnòva 
chòròba, Śú indikòvané viaceré Śkupiny liekòv: aminòŚalicyláty, kòrtikòŚteròidy, antibiòtiká, 
imunòŚupreŚíva a biòlògická liečba. Vietò majú rôzny pòtenciál pòškòdiť pečeň či iné òrgánòvé 
ŚyŚtémy. NajčaŚtejšie pòužívané Śú: meŚalazín, Śteròidy, azatiòprin, anti 

VNF pròtilátky [1,2] .

MeŚalazín (5‐aminòŚalicylát) blòkuje aktivitu mediátòròv zápalu, čím navòdzuje a udržuje remiŚiu 
chòròby. QòpiŚuje Śa len mierna elevácia aminòtranŚferáz (incidencia 3,2/ 1 000 000 prekripcií) 
a zriedkavý výŚkyt akútnehò pòškòdenia pečene [1,4]  .

KòrtikòŚteròidy Śa Śò Śvòjím pròtizápalòvým a imunòŚupreŚívnym účinkòm indikujú v akútnych fázach 
zápalòvéhò pròceŚu, ale aj pri čaŚtých relapŚòch, pri ktòrých Śa pòdávajú vò vyšších dávkach. 
Hepatòtòxicita záviŚí òd dávky. Klinicky najvyŚkytòvanejším prejavòm pòškòdenia je Śteatóza 
a Śteatòhepatitída, menej hepatòmegália, reaktivácia HBZ infekcie[1]  .

Azatiòprin je purínòvý analóg Ś imunòŚupreŚívnym efektòm. Má pòtenciál vyvòlať akútne aj 
chrònické hepatálne pòškòdenie. Z rámci akútnych Śa najčaŚtejšie prejavuje akò aŚymptòmatická 
elevácia aminòtranŚferáz, chòleŚtatická hepatitída, Śyndróm òbštrukcie ŚínuŚòv. 1 až 5 ròkòv pò 
začatí terapie azatiòpriniòm Śa môže pòzòròvať chrònické pòškòdenie vò fòrme pòrtálnej hypertenzie 
a regeneratívnej nòdulárnej hyperplázie [1,5] .

Anti VNF pròtilátky (adalimumab, infliximab) Śú ŚúčaŚťòu biòlògickej liečby zalòženej na blòkáde 
zápalòvéhò mediátòra VNF alfa. Klinická manifeŚtácia hepatálnehò pòŚtihnutia zahŕňa eleváciu 
aminòtranŚferáz, eleváciu aminòtranŚferáz Ś autòpròtilátkami, chòleŚtatické pòškòdenie a reaktiváciu 
HBZ infekcie [1,6] .
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Ãieľom n_šej pr`ce bolo zistiť:

1. výŚkyt elevácie hepatálnych teŚtòv (ALV, ATV, GMV, ALQ) v Śkupine pacientòv Ś chrònickòu 
zápalòvòu chòròbòu čreva

2. ziŚtiť, ktòré rizikòvé faktòry Śú Śpòjené Ś eleváciòu ALV (demògrafické parametre, pòdávané lieky, 
Śteatóza pečene) v univariantnej analýze akò aj v multivariantnej analýze

3. analyzòvať vplyv jednòtlivých liekòv pòužívaných v liečbe CH_CHČ (meŚalazín, Śteròidy, anti VNF, 
azatiòprín) na rizikò elevácie hepatálnych teŚtòv

M_teri`l _ metóĎy 

Qri výŚkume Śme zberali dáta v Śúbòre pacientòv (n=220) Śledòvaných v IBč centre Sužinòv, ktòré 
Śme náŚledne zaznamenávali v pròtòkòle (viď prílòha č.1). Qacientòv Śme vyŚelektòvali na základe 
týchtò inklúznych kritérií: a) prvých 220 pacientòv vyšetrených v IBč centre  na Z. internej klinike 
LFWK a WN BA v čaŚòvòm intervale òd 1.1. 2014 dò 1.6.2014, b) pacienti Ś pòtvrdenòu diagnózòu WC 
alebò Cròhnòva chòròba, c) pacienti dlhòdòbò Śledòvaní v IBč centre Sužinòv. Zylúčili Śme pacientòv, 
u ktòrých nebòla pòvrdená diagnóza M.Cròhn alebò WC a ktòrí nebòli vyšetrení ani raz vò zvòlenòm 
Śledòvanòm òbdòbí. Hlavným cieľòm Śledòvania bòli hepatálne teŚty akò bilirubín, ATV, ALV, ALQ, 
GMV v Śledòvanòm òbdòbí a v òbdòbí 3 meŚiace pred a 3 meŚiace pò tòmtò òbdòbí. 

_áròveň Śme zaznamenávali údaje ò ich terapii, výŚledky WTG vyšetrení heparu, Śéròlògické 
vyšetrenia (HBŚAg, anti‐HCZ) . 

_òzbierané dáta Śme vyhòdnòtili pòmòcòu  štatiŚtických metód.  Qarametre Śpòjitých premenných 
Śme analyzòvali na nòrmálne /GauŚŚòvŚké/ ròzlòženie dát. Pkrem Śtrednéhò òbjemu erytròcytòv bòli 
všetky parametre Ś nie nòrmálnòu diŚtribúciòu. Tpòjité premenné pretò uvádzame akò medián Ś 25 
až 75 percentilòm, kategòrické premenné uvádzame v percentách. Chýbajúce dáta bòli z analýzy 
vynechané, čò Śa týka len údajòv ò Śteatóze pečene na WTG, ktòré abŚòlvòvalò len 121 pacientòv. 
Tpòjité premenné Śme pòròvnávali Mann‐[hitneyhò teŚtòm, kategòrické premenné Śme 
pòròvnávali pòmòcòu chi kvadrát teŚtu. Z multivariantnej lògiŚtickej analýze Śme pòužili akò záviŚlú 
premennú eleváciu ALV nad nòrmu aŚpòň 1x pòčaŚ Śledòvanéhò òbdòbia a akò nezáviŚlé premenné 
tie parametre, ktòré bòli v univariantnej analýze òdlišné medzi Śkupinami Ś a bez elevácie ALV, teda 
vek nad 33 ròkòv, prítòmnòŚť Śteatózy pečene na WTG a ženŚké pòhlavie. Na Śpracòvanie dát Śme 
pòužili štatiŚtický Śòftvér MedCalc v15.2, MedCalc Śòftware bvba, Belgickò.

XýsleĎky

Z kònečnòm dôŚledku Śme zòzbierali dáta òd 205 pacientòv. PŚtatných 15 Śme vyradili z dôvòdu inej 
diagnózy akò CH_CHČ, nekòmpletnej zdravòtnej dòkumentácie.

Túhrnná štatiŚtika Śúbòru je uvedená v Vabuľke 1. Qriemerný vek pacientòv bòl 37 ròkòv, z nich 
50,2% (103) žien, 49,8 % (102) mužòv, priemerná výška 172 cm, hmòtnòŚť 72kg, priemerné BMI 24. 
62% (127) pacientòv malò Cròhnòvu chòròbu, zvyšných 38% (78) bòlò Ś diagnózòu WC. CH_CHČ trvalò 
v priemere 8 ròkòv, chirurgickú reŚekciu pòdŚtúpilò 27,4% (56) pacientòv. Verapiu meŚalazínòm 
užívalò 67% (137) pacientòv, kòrtikòidy 15,3% (31), azatiòprin 50,7% (104) a anti‐VNF 61% (125) 
pacientòv. WltraŚònògrafické znaky Śteatózy bòli pòzòròvané u 21,5% (44) pacientòv. 

Eleváciu ALV malò 16,1 % (33) pacientòv pri iniciálnòm vyšetrení a 23,41% (48) pòčaŚ celéhò 
Śledòvanéhò òbdòbia aŚpòň jeden krát ‐ 32 z nich malò zaznamenané ALV nad nòrmu pri jednòm 
Śtanòvení, 9 pri dvòch meraniach a 7 pri všetkých tròch Śtanòveniach. ALV nad 3‐náŚòbòk nòrmy mal 
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1 pacient, nad 5‐náŚòbòk nòrmy tiež 1 pacient. _výšené ATV nad nòrmu Śme Śpòzòròvali u 6,4% (13), 
ALQ 2,44% (5), GMV 8,78% (18) pacientòv. 

Z Vabuľke 2 uvádzame Śúbòr ròzdelený pòdľa tòhò, či v Śledòvanòm òbdòbí bòla zaznamenaná 
elevácia ALV nad nòrmu aŚpòň 1x pòčaŚ Śledòvania (Śkupina č.1, 23,41%,  n=48), alebò zaznamenaná 
nebòla (Śkupina č.2, n=157) . Z Śkupine č.1 Śme ziŚtili, že pacienti mali Śignifikantne vyšší vek (39 
ròkòv) vŚ. 35 ròkòv v Śkupine č.2, (p= 0,03), bòli čaŚtejšie muži (66,44%, 132 mužòv, p=0,029), mali 
vyššiu hmòtnòŚť( v priemere 80kg vŚ.70kg, p=0,0002)  a BMI Ś priemernòu hòdnòtòu 25,46 v Śkupine 
č.1 vŚ.23,08 v Śkupine č.2 (p=0,025).  A záròveň mali čaŚtejšie znaky Śteatózy pečene (42,9%, 21 
pacientòv, p=0,0007). Tkupina č.1 mal záròveň vyššie hòdnòty enzýmòv ATV, GMV, kreatinín 
v pòròvnaní Ś druhým Śúbòròm (viď Vab.2). PŚtatné pòzòròvané parametre (výška, trvanie òchòrenia, 
diagnóza WC vŚ.Cròhnòva chòròba) nebòli ròzdielne v Śledòvaných Śkupinách. Ani typ terapie 
(Śteròidy, meŚalazín, azatiòprin, antibiòtiká a anti‐VNF ) nevykázali Śignifikantný ròzdiel v elevácii 
hepatálnych teŚtòv medzi Śkupinami. Z multivariantnej analýze rizikòvých faktòròv elevácie ALV  Śme 
ziŚtili, že ženŚké pòhlavie, vek nad 33 ròkòv a òbraz Śteatózy pečene na WTG  Śú nezáviŚle aŚòciòvané 
faktòry elevácie ALV aŚpòň 1x nad nòrmu pòčaŚ Śledòvanéhò òbdòbia (viď Vab.3). 

Nakòniec Śme analyzòvali vplyv jednòtlivých liekòv na výŚkyt elevácie hepatálnych teŚtòv a pri čaŚti 
pacientòv aj na Śteatózu pečene. ZýŚledky Śú uvedené v Vabuľke 4,5,6. _iŚtili Śme, že užívanie 
jednòtlivých liekòv nemal Śignifikantný vplyv na eleváciu hepatálnych teŚtòv. 

Åiskusi_

Z našej práci Śme ziŚtili, že 23,41 % pacientòv Ś CH_CHČ má eleváciu ALV, rizikòvými faktòrmi Śú vek, 
pòhlavie, BMI, prípadne iné neŚledòvané faktòry a lieky užívané v rámci terapie neòvplyvňujú výŚkyt 
elevácie ALV. 

SegiŚtračná štúdia Occurrence of hepatoxicicty anĎ elevateĎ liver enzymes in a Crohn's Ďisease 
patient treateĎ with infliximab[7]  dòŚpela k záveru, že u pacientòv Ś CH_CHČ, ktòrí začali užívať anti‐
VNF terapiu dòšlò  k elevácii ALV dò 3‐náŚòbku nòrmy pri WC v 15% (placebò 12%)  a Cròhnòvej 
chòròby v 39% (placebò 34%). _ týchtò výŚledkòv vyplýva, že Śamòtná terapia nie je jediným 
faktòròm pòdieľajúcim Śa na zvýšení hepatálnych teŚtòv. My Śme Śpòzòròvali eleváciu ALV dò 3‐
náŚòbku nòrmy v 23,41% pacientòv, čò v priemere predŚtavuje približne ròvnaký výŚledòk. 

Nòvá štúdia zverejnená v marci 2015  New onset iĎiosyncratic liver enzyme elevations with biological 
therapy in inflammatory bowel Ďisease[8] udáva eleváciu hepatánych teŚtòv u 6% pacientòv pò 
naŚadení biòlògickej liečby, čò predŚtavuje menej percent akò u náŚ. Ventò fakt môžme pripíŚať 
nòvòvzniknutej elevácii ALV pò naŚadení biòlògickej liečby. Nejedná Śa ò celkòvý výŚkyt, ktòrý bòl 
pravdepòdòbne vyšší. 

]`ver: 

Z Śkupine pacientòv Ś chrònickòu zápalòvòu chòròbòu čreva Śme pòzòròvali zvýšený výŚkyt elevácie 
hepatálnych enzýmòv: ALV 23,41% pacientòv, ATV 6,34% , ALQ 2,44%, GMV 8,78%. Z univariantnej 
analýze akò aj v multivariantnej analýze Śme dòŚpeli k záveru, že na zvýšení hòdnôt ALV Śa pòdieľali 
tietò rizikòvé faktòry: vek nad 33 ròkòv, mužŚké pòhlavie a WTG nález Śteatózy pečene. Lieky 
pòužívané v liečbe CH_CHČ nie Śú rizikòvým faktòròm pre eleváciu hepatálnych teŚtòv.
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Qrílòha č.1:

Zšetci IBč pacienti vyšetrení òd 1.1.2014
Menò: ròk nar.: výška: hmòtnòŚť:
čg. ulceróza kòlitída o òperácia v minulòŚti: o Qrim.Tkl.Chòl.  o
čg. M.Cròhn o òperácia v minulòŚti: o fiŚtuly teraz:   o
čg. WC/MC Śtanòvaná v ròku:
Lòkalizácia pòŚtihnutia + typ òperácie Ślòvòm:
Zyšetrenie v amb. dňa: TIBčR: CSQ: kalprò: Hgb:
Aktu`ln_ liečb_: Śteròidy anoo nieo začiatòk: dávka:

meŚalazín anoo nieo začiatòk: dávka:
azatiòprín anoo nieo začiatòk: dávka:
azatiòprin len v minulòŚti: o dôvòd vyŚadenia:
humira anoo nieo začiatòk: dávka:
remicade anoo nieo začiatòk: dávka:
antibiòtiká anoo nieo začiatòk: dávka:
enterálna výživaanoo nieo začiatòk:

iné lieky:
L_bor_tórne p_r_metre (_ktu`lne, - 3 mesi_ce, - 6 mesi_cov, + 3 mesi_ce, +6 mesi_cov)
dátum kreatinin bilirubín AST ALV ALQ GMV        l        Vròmb.

WTG pečene o dátum: Śteatóza: o iný nález:
HBŚ Ag o anti HCZ o dátum:
_výšenie hepat. teŚtòv nad 2x nòrmu ‐ òbjednať hepatòlògické prešetrenie

http://dx.doi.org/10.1016/j.mayocp.
http://livertox.nih.gov/Mesalamine.htm
http://livertox.nlm.nih.gov/Azathioprine.htm
http://livertox.nlm.nih.gov/Adalimumab.htm
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Qrílòha č.2:

Tabuľka 1.
Sumárna štatistika súboru 205 pacientov s IBD

medián / % 25 - 75 percentil

Vek 37 29.000 to 50.250
% žien 50,2
Výška (cm) 172 164.000 to 179.000
Hmotnosť (kg) 72 62.000 to 82.000
Body mass index (kg/m2) 24 20.619 to 27.344
M.Crohn % 62,4
Ulcerózna kolitída % 38
Trvanie IBD (roky) 8 4.750 to 13.000
Resekcia v min. % 27,4
Primárna sklerotiz. cholangitída 0,48
Index kvality života SIBDQ 58 52.000 to 64.000
CRP (mg/l) 0,9 0.000 to 6.440
CRP nad normu % 26,3
Liečba steroidmi % 15,3
Liečba mesalazínom % 67
Liečba azatioprínom % 50,7
Liečba antibiotikami % 6,97
Liečba anti TNF preparátmi % 61
infliximabom % 42,3
adalimumabom % 20,9
Liečba enterálnou výživou % 1,49
Kalprotectin (ug/g) 81,4 23.285 to 296.770
USG znaky steatózy % 21,5
Stredný objem erytrocytu (fl) 90,55 85.720 to 93.900
Počet leukocytov (*10 na 9/l) 7,085 5.650 to 8.720
Kreatinín v sére (umol/l) 72,32 61.785 to 82.667
ALT nad normu % 16,1
AST nad normu % 6,34
ALP nad normu % 2,44
GMT nad normu % 8,78
ALT nad normu pred 3 mesiacmi % 11,7
ALT nad normu po 3 mesiacoch % 6,83
ALT nad 3 násobok normy % 0,488
ALT nad 5 násobok normy % 0,488
ALT nad normu aspoň 1x počas 6 mes. % 23,41
ALT nad 3 násobok normy počas 6 mes. 2,44
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Qrílòha č.3:
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Qrílòha č.4:

Qrílòha č.5:

Tabuľka 3.
Multivariantná logistická analýza faktorov asociovaných s eleváciou ALT
nad normu aspoň 1x počas sledovaného obdobia

pomer šancí 95% konf. Interval p
vek>33 rokov 3,2527 1.1942 to 8.8589 0,021
USG znaky steatózy pečene 3,4306 1.2204 to 9.6436 0,0194
Ženské pohlavie 0,3327 0.1328 to 0.8333 0,0188

Tabuľka 4.
Pravalencia elevácie hepat. testov podľa podávanej liečby (steroidy, mesalazín)

bez steroidov steroidy v liečbe p
N priemer N priemer

Vek 171 40,251 31 36,032 ns
Podiel žien % 171 47,4 31 61,3 ns
ALT nad normu % 171 24 31 16,1 ns
ALT nad 3x normu % 171 0,585 31 0 ns
ALT nad 5x normu % 171 0,585 31 0 ns
AST nad normu % 171 7,02 31 3,23 ns
ALP nad normu % 171 2,34 31 3,23 ns
GMT nad normu % 171 8,77 31 6,45 ns
USG znaky steatózy pečene % 107 24,3 14 0 ns

N priemer N priemer
Vek 67 35,343 136 41,838 0,0018
Podiel žien % 67 52,2 136 48,5 ns
ALT nad normu % 67 22,4 136 23,5 ns
ALT nad 3x normu % 67 0 136 0,735 ns
ALT nad 5x normu % 67 0 136 0,735 ns
AST nad normu % 67 4,48 136 7,35 ns
ALP nad normu % 67 2,99 136 2,21 ns
GMT nad normu % 67 4,48 136 10,3 ns
USG znaky steatózy pečene % 44 18,2 77 23,4 ns

bez mesalazínu s mesalazínom
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Qrílòha č.6:

Qrílòha č.7:

Prevalencia elevácie hepatálnych testov pri užívaní azatioprínu
A.všetci pacienti, B. pacienti bez anti TNF

A. všetci pacienti p
N priemer N priemer

Vek 99 41,657 102 37,471 0,0305
Podiel žien % 99 56,6 102 42,2 0,057
ALT nad normu % 99 27,3 102 19,6 ns
ALT nad 3x normu % 99 1,01 102 0 ns
ALT nad 5x normu % 99 1,01 102 0 ns
AST nad normu % 99 7,07 102 5,88 ns
ALP nad normu % 99 4,04 102 0,98 ns
GMT nad normu % 99 10,1 102 6,86 ns
USG znaky steatózy pečene % 63 19 57 24,6 ns

B. pacienti bez anti TNF
Vek 36 41,917 40 37,575 ns
Podiel žien % 36 75 40 47,5 0,009
ALT nad normu % 36 19,4 40 17,5 ns
ALT nad 3x normu % 36 0 40 0 ns
ALT nad 5x normu % 36 0 40 0 ns
AST nad normu % 36 0 40 5 ns
ALP nad normu % 36 2,78 40 0 ns
GMT nad normu % 36 5,56 40 10 ns
USG znaky steatózy pečene % 22 13,6 23 21,7 ns

bez azatioprínu azatioprín

Tabuľka 6.
Prevalencia elevácie hepatálnych testov pri liečbe anti TNF
 (A) všetci pacienti, (B) pacienti bez azatioprínu

A. všetci pacienti p
N priemer N priemer

Vek 80 40,638 125 39,472 ns
Podiel žien % 80 62,5 125 42,4 0,0077
ALT nad normu % 80 18,8 125 26,4 ns
ALT nad 3x normu % 80 0 125 0,8 ns
ALT nad 5x normu % 80 0 125 0,8 ns
AST nad normu % 80 2,5 125 8,8 ns
ALP nad normu % 80 1,25 125 3,2 ns
GMT nad normu % 80 8,75 125 8,8 ns
USG znaky steatózy pečene % 46 17,4 75 24 ns

B. pacienti bez azatioprínu
Vek 36 41,917 63 41,508 ns
Podiel žien % 36 75 63 46 0,0097
ALT nad normu % 36 19,4 63 31,7 ns
ALT nad 3x normu % 36 0 63 1,59 ns
ALT nad 5x normu % 36 0 63 1,59 ns
AST nad normu % 36 0 63 11,1 ns
ALP nad normu % 36 2,78 63 4,76 ns
GMT nad normu % 36 5,56 63 12,7 ns
USG znaky steatózy pečene % 22 13,6 41 22 ns

bez anti TNF liečba anti TNF
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18. Xplyv vybr_ných f_ktorov životného štýlu n_ kostnú 
hustotu _ biomech_nické vl_stnosti tíbie potk_n_

K_t_rín_ Krivošíkov`

(všeòbecné lekárŚtvò, 6. ròčník)

Ukòliteľ: pròf. MWčr. Juraj Qayer, Qhč.1; dòc. MWčr. Martin Gajdòš, Qhč.2

Z. interná klinika LFWK1, Pddelenie klinickej a experimentálnej farmakòterapie LF T_W2

WvoĎ

PŚteòpòróza a òbezita Śú multifaktòriálne chrònické òchòrenia a ich prevalencia v pòpulácii neuŚtále 
naraŚtá. Pbezita je rizikòvým faktòròm mnòhých závažných òchòrení. člhú dòbu prevažòval názòr, že 
predŚtavuje òchranný faktòr pròti òŚteòpòróze. Mnòhò autòròv udáva pòzitívnu kòreláciu medzi 
kòŚtnòu huŚtòtòu (BMč) a mnòžŚtvòm tukòvéhò tkaniva Śò ŚúčaŚnòu inverznòu kòreláciòu pòčtu 
zlòmenín Ś BMč (1). Ventò pòzitívny účinòk bòl vyŚvetľòvaný zvýšenòu mechanickòu záťažòu pri 
zvýšenej teleŚnej hmòtnòŚti a tiež zvýšenòu tvòrbòu eŚtrògénòv v tukòvòm tkanive (2). Je tiež známe, 
že nízka teleŚná hmòtnòŚť ròvnakò akò výrazný pòkleŚ hmòtnòŚti pri òbmedzení kalòrickéhò príjmu 
v pòtrave býva Śpòjený Śò Śtratòu kòŚtnej hmòty. Naòpak, mnòhé práce nepòtvrdzujú alebò 
vyvracajú tietò tvrdenia (3). Vukòvé tkanivò pròŚtredníctvòm aktivácie QQASδ pôŚòbí na 
mezenchymálne bunky kòŚtnej drene a znižuje òŚteòblaŚtògenézu v pròŚpech adipògenézy. 
Qròdukuje tiež rôzne biòlògicky aktívne faktòry, akò Śú adipòkíny, cytòkíny a vòľné maŚtné kyŚeliny, 
ktòré môžu zaŚahòvať dò tòhtò pròceŚu (4). QreŚný mechanizmuŚ vplyvu tukòvéhò tkaniva na kòŚtný 
metabòlizmuŚ v ŚúčaŚnòŚti ale ešte nie je úplne známy. 

Cieľòm našej práce bòlò ziŚtiť vplyv vyŚòkòtukòvej diéty a cvičenia na kòŚtnú huŚtòtu 
a biòmechanické vlaŚtnòŚti tíbie v experimentálnòm mòdeli pòtkana Ś/bez òvariektómie.

M_teri`l _ metóĎy

čò experimentu Śme zaradili 48 Śamičiek pòtkanòv kmeňa [iŚtar vò veku 4 týždňòv a hmòtnòŚti 
130‐150 g. _vieratá Śme ròzdelili dò 2 Śkupín, 16 zvierat Śò štandardnòu diétòu (Tč) a 32 zvierat Ś 
vyŚòkòtukòvòu diétòu (HFč). Qò ôŚmych týždňòch intervencie diétòu Śme pòlòvicu zvierat z každej 
Śkupiny buď òvariektòmòvali (PZx) alebò Śham òperòvali (Tham).  Qò 2 týždňòch rekònvaleŚcencie 
všetky zvieratá pòkračòvali v štandardnej alebò vyŚòkòtukòvej diéte ďaľších 8 týždňòv, pričòm 
pòlòvica zvierat v Śkupinách Ś vyŚòkòtukòvòu diétòu Ś/bez òvariektómie pravidelne behali (1 hòd., 
20m/min., 5 dní/týždeň) (òbr.1, tab.1). QòčaŚ celéhò experimentu Śa Śledòvala Śpòtreba pòtravy a 
hmòtnòŚť zvierat. Celkòvú kòmpòzíciu tela a kòŚtnú huŚtòtu (BMč) Śme merali týždeň pred 
òperáciòu a na kònci experimentu. Qò ukònčení experimentu Śme zvieratá utratili vykrvením v 
narkóze a òdòbrali Śme biòlògické vzòrky.
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Pbr.1 ČaŚòvý priebeh experimentu

Skupin_ Ãh_r_kteristik_ skupiny Ozn_čenie

Ì. štandardná diéta; Śham; Śediace SÅ-Sh_m

ÌÌ. štandardná diéta; òvariektómia; Śediace SÅ-Ovx

ÌÌÌ. vyŚòkò tukòvá diéta; Śham; Śediace XÅ-Sh_m

ÌX. vyŚòkò tukòvá diéta; òvariektómia; Śediace XÅ-Ovx

X. vyŚòkò tukòvá diéta; Śham; behajúce XÅ-Sh_m-Â

XÌ. vyŚòkò tukòvá diéta; òvariektómia; behajúce XÅ-Ovx-Â

Vab.1  Sòzdelenie zvierat dò Śkupín

_ antròpòmetrických parametròv Śme hòdnòtili dĺžku a hmòtnòŚť zvierat, òbvòd páŚa, dĺžku a 
hmòtnòŚť izòlòvanej tíbie. 

Z plazme Śme vyšetrili základné biòchemické parametre (glukóza, chòleŚteròl, LčL‐chòleŚteròl, HčL‐
chòleŚteròl, triglyceridy, vápnik, hòrčík a fòŚfòr) a kòŚtné markery (CV\, òŚteòkalcín (PC)). 

Z náteròch kòŚtnej drene Śme mikròŚkòpicky kòntròlòvali prítòmnòŚť adipòcytòv.

čenzitòmetrické vyšetrenie Śme vykònali na kòŚtnòm denzitòmetri Lunar Qròdigy Advance Śò 
Śòftvéròm pre malé labòratórne zvieratá. Hòdnòtili Śme: celkòvé zlòženie tela (celkòvý teleŚný tuk, 
abdòminálny tuk, celkòvá huŚtòta kòŚti (tòtal BMč), celkòvá hmòta mäkkéhò tkaniva (tòtal Lean), 
celkòvý òbŚah minerálòv (tòtal BMC), celkòvá plòcha kòŚtí (tòtal Area), celkòvý òbŚah minerálòv v 
kòŚtiach (BMC)) a BMč, BMC a Area v tíbii. 

Biòmechanické vlaŚtnòŚti pròximálnej metafýzy a pròximálnej diafýzy izòlòvanej pravej tíbie bòli 
vyšetrené Ś pòužitím 3‐bòdòvéhò òhýbania (3‐pòint bending teŚt). Zyhòdnòcòvané parametre bòli: 
pružnòŚť (]òungòv mòdul), Śila (N), energia (mJ), tlak (MQa) a vzdialenòŚť pò Śtlačení kòŚti (mm) 
v bòde zlòmu (fraktúry). 

Na štatiŚtické vyhòdnòtenie Śme pòužili štatiŚtický Śòftvér IBM TQTT TtatiŚticŚ, ZerŚiòn 22.0. 
Namerané hòdnòty Śme vyjadròvali akò aritmetický priemer ± TEM. Na pòròvnanie hòdnôt Śpòjitých 
náhòdných premenných v dvòch výberòch Śme pòužili dvòjvýberòvý t teŚt reŚp. neparametrický 
dvòjvýberòvý Mannòv‐[hitneyòv teŚt v záviŚlòŚti òd nòrmality. Na pòròvnanie Śpòjitých náhòdných 
premenných vò viac akò dvòch výberòch Śme pòužili jednòduchú analýzu ròzptylu a náŚledne LTč 
teŚt na viacnáŚòbné pòròvnávania reŚp. neparametrický KruŚkal‐[alliŚòv teŚt v záviŚlòŚti òd tòhò, či 
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nebòlò alebò bòlò zamietnuté nòrmálne ròzdelenie pòròvnávanej premennej. Zšetky teŚty Śme ròbili 
na hladine významnòŚti α =0,05.

XýsleĎky

Antqopomftqidkg paqamftqf

VeleŚná hmòtnòŚť v pòròvnaní Ś Tč‐Tham Śkupinòu významne vzòŚtupne Śtúpala u Tč‐Pvx, Zč‐Tham 
až pò Zč‐Pvx  Śkupinu. Hòdnòty òbvòdu páŚa, celkòvéhò teleŚnéhò tuku, abdòminálnehò tuku 
a pòmer celkòvý tuk/Śvaly Śtúpali v tòm iŚtòm pòradí. Z dĺžke Śa zvieratá v jednòtlivých Śkupinách 
nelíšili, Śvalòvú hmòtu mali významne nižšiu zvieratá vò Zč‐Tham a Zč‐Pvx Śkupinách. Jednòtlivé 
Śkupiny Śa nelíšili v hmòtnòŚti tíbie, ale náraŚt dĺžky bòl významne vyšší u Pvx Śkupín Ś aditívnym 
účinkòm Zč. Cvičenie len mierne, nevýznamne znížilò hmòtnòŚť, òbvòd páŚa, celkòvý tuk 
a abdòminálny tuk u Tham zvierat a významne znížilò celkòvý a abdòminálny tuk u Pvx zvierat. 
Cvičenie znížilò náraŚt tíbie u Zč‐Tham‐S, ale nie u Zč‐Pvx‐S zvierat. 

Mftacolidkg paqamftqf a kortng maqkfqy

Hòdnòty  HPMA indexu, kòncentrácie glukózy a inzulínu bòli zvýšené u zvierat Ś vyŚòkòtukòvòu 
diétòu, cvičenie malò benefičný účinòk hlavne na inzulín a HPMA index. Celkòvý chòleŚteròl a 
triglyceridy bòli vò Zč‐Tham a Zč‐Pvx Śkupinách nižšie akò v Tč‐Tham a Tč‐Pvx Śkupinách, cvičenie 
na tietò parametre významný účinòk nemalò. CV\ bòl mierne a PC významne zvýšený u Tč‐Pvx 
zvierat, vyŚòkòtukòvá diéta na kòŚtné markery vplyv nemala.

Nbtfqy kortnfj eqfnf ukázali výrazne vyššiu adipòzitu u zvierat Ś Zč a òvariektómiòu, cvičenie malò 
mierne benefičný účinòk u Zč‐Tham aj Zč‐Pvx zvierat.

Dfnzitomftqidkg vysftqfnia

BMč významne pòkleŚla u Pvx zvierat aj u Zč zvierat, cvičenie malò benefičný účinòk u Zč‐Tham‐S 
zvierat, ale len malý, nevýznamný vplyv na Zč‐Pvx‐S zvieratá (òbr.2).

KòŚtný minerál mal vzòŚtupnú tendenciu u Pvx aj Zč zvierat, významný náraŚt bòl zaznamenaný len 
u Zč‐Pvx zvierat. Cvičenie tentò vzòŚtup pòtlačilò.

Qlòcha tíbie Śa zvyšòvala u Pvx aj Zč zvierat, významne len u Zč‐Pvx zvierat. Cvičenie na plòchu kòŚti 
vplyv nemalò. 

NáraŚt BMč, BMC aj plòchy tíbie významne kòrelòval Ś náraŚtòm celkòvéhò tuku experimentálnych 
zvierat (BMč: p<0,001; BMC: p<0,0001; Area: p<0.0001). 

Pbr.2 NáraŚt kòŚtnej huŚtòty tíbie v experimentálnych Śkupinách (*** p<0,001 vòči Tč‐Tham; +++ 
p<0,001 vòči Zč‐Pvx)
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Biomfdhanidkg vlartnorti

Mechanická òdòlnòŚť tíbie v metafýze bòla najvyššia u Tč‐Tham, u òvariektòmòvaných zvierat Ś Zč aj 
bez bòla významne znížená. Cvičenie na biòmechanické vlaŚtnòŚti tíbie nemalò pòzitívny vplyv. 
Z diafýze Śa neprejavil vplyv Zč ani cvičenia u Tham zvierat, u Pvx bòli významne vyššie hòdnòty Śily 
a energie pòtrebné na zlòmenie kòŚti. VakiŚtò vzdialenòŚť (òhyb) kòŚti pri dòŚiahnutí zlòmeniny bòl 
u týchtò Śkupín významne vyšší (tab.2a,2b).

MEVAF^_A
Meraný 
parameter

Tkupina

Tč‐Tham Tč‐Pvx Zč‐Tham Zč‐Pvx Zč‐Tham‐S Zč‐Pvx‐S

Tila (N) 125,40±14,
19

72,03±6,74*
* 87,52±7,55* 75,05±8,98 88,00±9,74

*
58,38±58,3
8#

Zzdialenò
Śť (mm) 1,18±0,11 0,93±0,11 1,09±0,13 1,20±0,13 0,94±0,09 0,96±0,012

Energia 
(mJ)

100,13±11,
16

50,60±8,17*
* 67,92±8,53 65,24±10,8

5
64,15±8,51
* 45,69±8,66

Vlak 
(MQa) 74,64±7,30 45,14±5,30*

* 54,58±5,67* 58,53±7,99 56,55±9,04 37,22±4,07

]òungòv 
mòdul (MQa)

2887,3±26
9,1

4343,5±232
6,6

4169,5±135
0,0

2138,8±30
9,2

3280,1±37
9,9

2013,2±26
7,8

Vab.2a biòmechanické vlaŚtnòŚti tíbie v metafýze

čIAF^_A
Meraný 
parameter

Tkupina

Tč‐Tham Tč‐Pvx Zč‐Tham Zč‐Pvx Zč‐Tham‐S Zč‐Pvx‐S

Tila (N) 82,97±3,32 98,32±7,97 72,84±5,76 80,37±6,85 87,94±5,02 86,84±7,1
7

Zzdialen
òŚť (mm) 0,59±0,07 0,67±0,05* 0,59±0,04 0,65±0,06 0,63±0,02 0,69±0,02

Energia 
(mJ) 38,61±6,35 52,41±4,04

* 38,75±3,76 46,79±4,94 46,82±3,05 52,48±2,4
0

Vlak 
(MQa)

178,77±14,
29

183,45±16,
43

169,84±26,1
7

167,09±17,
78

182,12±11,
12

147,51±11
,06

]òungòv 
mòdul (MQa)

10981,0±51
2,3

10411,8±69
7,9

11811,9±132
7,9

10937,2±77
2,5

11225,1±66
3,6

8929,4±48
8,5

Vab.2b Biòmechanické vlaŚtnòŚti tíbie v diafýze

Åiskusi_ _ z`ver

Z experimente Śme pòtvrdili negatívny vplyv vyŚòkòtukòvej diéty na kvantitu aj kvalitu kòŚti. Pbezita 
navòdená vyšším kalòrickým prívòdòm Śa pòtvrdila vò všetkých antròpòmetrických parametròch akò 
je hmòtnòŚť, mnòžŚtvò celkòvéhò aj abdòminálnehò tukòvéhò tkaniva, òbvòd páŚa, biòchemické 
parametre aj vò zvýšenej adipòzite kòŚtnej drene. Qòdòbné výŚledky Śa ziŚtili aj v prácach mnòhých 
ďalších autòròv (5,6). Viež Śme v Śúlade Ś inými autòrmi pòtvrdili účinòk bilaterálnej òvariektómie na 
BMč a biòmechanické vlaŚtnòŚti kòŚti (7). Wkázalò Śa, že cvičenie, aj keď pravidelné a fyzicky 
náròčné, Śíce zlepšuje niektòré metabòlické parametre, znižuje adipòzitu kòŚtnej drene a zlepšuje 
celkòvú teleŚnú kòmpòzíciu zvierat (6), nò na òchranu kòŚti má len parciálny účinòk. _a dôležitý 
výŚledòk pòvažujeme zníženú BMč a zhòršené biòmechanické vlaŚtnòŚti tíbie v òblaŚti metafýzy, t.j. 
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v trabekulárnej kòŚti, pòd vplyvòm vyŚòkòtukòvej diéty u kòntròlných zvierat a akceleráciu tòhtò 
vplyvu pò òvariektómii. Xdaje z literatúry Śa rôznia, niektòrí autòri pòpiŚujú negatívne účinky (8), 
niektòrí nenašli žiaden vplyv (9), alebò pòzitívny účinòk vyŚòkòtukòvej diéty na kòŚť (10). Z ďalšòm 
výŚkume je pòtrebné zamerať Śa hlavne na pòdròbné pòchòpenie mechanizmòv účinku tukòvéhò 
tkaniva na kòŚtný metabòlizmuŚ. 
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WvoĎ 

Lymfedém je vyŚòkòpròteínòvý òpuch vzniknutý nahròmadením vyŚòkòmòlekulárnych látòk a vòľnej 
tekutiny v interŚtíciu, ktòrý vzniká pri pòruche lymfatickéhò ŚyŚtému(1). Jehò výŚkyt Śtúpa a 
v ŚúčaŚnòŚti je v ŚlòvenŚkej pòpulácii 5,6%. T ròčnòu incidenciòu 40 pacientòv na 100 000 
òbyvateľòv(2) Śa už nedá pòvažòvať za òkrajòvé vzácne òchòrenie. Verapia lymfedému akò 
celòživòtnéhò òchòrenia je v 98% kònzervatívna(3) a Śkladá Śa z kòmplexnej dekòngeŚtívnej terapie a 
pòdpòrnej liečby. Kòmplexná dekòngeŚtívna terapia (CčV) pòzòŚtáva z kòmpreŚívnej terapie 
(bandážòvanie krátkòťažnými òbväzmi, kòmpreŚné návleky), pòhybòvých a dychòvých cvičení, 
balneòterapie a predòvšetkým maŚáže na zlepšenie prietòku lymfy. Keďže manuálnu lymfatickú 
drenáž môžu vykònávať iba vyškòlení òdbòrníci a je čaŚòvò náròčna, dòŚtupnejšòu vòľbòu pre 
pacientòv je príŚtròjòvá lymfòdrenáž alebò intermitentná príŚtròjòvá kòmpreŚia (IQK), ktòrá prináša 
významný benefit. Cieľòm našej práce bòlò Śkúmať efekt liečby príŚtròjòvòu lymfòdrenážòu na 
pacientòch Ś lymfedémòm dòlnej kònčatiny meraním òbvòdu kònčatiny a pòròvnať tentò efekt Śò 
Śúbòròm pacientòv, ktòrý príŚtròjòvú lymfòdrenáž nepòužívali. 

M_teri`l _ metóĎy

Z štúdii bòlò zaradených Śpòlu 41 pacientòv Ś diagnòŚtikòvaným òchòrením unilaterálny lymfedém 
dòlnej kònčatiny II. štádia. VeŚtòvanú Śkupinu, ktòrá Śa ròzhòdla využívať aj IQK tvòrilò 27 pacinetòv, 
15 žien a 12 mužòv, priemerný vek 53,8±9,13 ròka. Kòntròlnú Śkupinu tvòrilò 14 pacientòv, 9 žien a 5 
mužòv Ś priemerným vekòm 56,3±8,57 ròka. Pbe Śkupiny bòli liečené ròvnakým pòŚtupòm 
kòmplexnej dekòngeŚtívnej terapie, kòntròlná Śkupina však z finančných dôvòdòv pacientòv 
nepòužívala IQK. 

Z teŚtòvanej Śkupine abŚòlvòval každý pacient 1 maŚáž Ś trvaním 45 minút, 5 krát dò týždňa pò dòbu 
4 týždňòv (celkòvò 20 maŚáži). Lymfòdrenáže bòli vykònávané na príŚtròjòch Qneuven Medi 6.14. 
Ś 21 kòmòròvými návlekmi na dòlné kònčatiny. QòčaŚ terapie bòli pacientòve kònčatiny umieŚtnené 
v návleku, ktòréhò jednòtlivé kòmòry Śa nafukujú a vypúšťajú, čím pòŚkytujú Śekvenčnú, aktívnu 
kòmpreŚiu òd diŚtálnych k pròximálnym čaŚtiam a tým pòŚkytujú maŚážny efekt lymfòdrenáže na 
celej kònčatine(4). Vlak v jednòtlivých kòmòrách bòl naŚtavený terapeutòm pòdľa pòtrieb pacienta 
v ròzmedzí 5 – 8 kQa. 

Miera účinnòŚti IQK bòla hòdnòtená meraním òbvòdu pòŚtihnutej kònčatiny pred terapiòu a 5 minút 
pò terapii. Qri kòntròlnej Śkupine, ktòrá lymfòdrenáž nepòužívala bòl zmeraný òbvòd kònčatiny 
v priebehu dňa. Pbvòd kònčatiny bòl meraný v jej najhrubšòm mieŚte v òblaŚti Śtehna a 5 cm nad 
maleòlòm ròvnakej kònčatiny. Qacienti bòli Śledòvaní pò dòbu 1 meŚiaca a merania bòli vykònávané 
približne v ròvnaký čaŚ každý deň.
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Mieru efektivity zvòlenéhò terapeutickéhò pòŚtupu Śme u òbòch Śkupín hòdnòtili jednak pre každú 
Śkupin zvlášť, pòròvnaním òbvòdu kònčatiny pred a pò abŚòlvòvaní 4 týždňòv terapie. _áròveň Śme 
pòròvnanili Śkupinu pòdŚtupujúcu a nepòdŚtupujúcu IQK, akò percentuálny pòdiel zmeny òpròti 
pôvòdnému Śtavu. Na štatiŚtické Śpravòvanie výŚledkòv bòl pòužitý Ttudentòv páròvý t‐teŚt a Mann‐
[hitneyhò teŚt. Qracòvali Śme na hladine štatiŚtickej významnòŚti α=0,05, kedy hòdnòty p<0,05 bòli 
pòvažòvané za štatiŚticky významné. ZýŚledky Śú prezentòvané akò priemerná hòdnòta±Tč.

XýsleĎky

Tkupina pacientòv, ktòrí pòužívali príŚtròjòvú lymfòdrenáž mali pò 4 týždňòch významné òbjektívne 
zmenšenie òbvòdu kònčatiny v òblaŚti Śtehna (pred: 62,66±7,16 cm vŚ. pò: 57,70±6,39 cm; p<0,001), 
akò aj členku (pred: 26,64±1,23 cm vŚ. pò: 24,53±0,91 cm; p<0,001), čò znamená priemerné 
percentuálne zmenšenie òpuchu ò 4,96±2,10 cm reŚp. 7,83±2,97 % v òblaŚti Śtehna a ò 2,11±0,52 cm 
reŚp. 7,87±1,69 % v òblaŚti članka òpròti pôvòdnému òbjemu kònčatiny.

Z kòntròlnej Śkupine štandardná terapia viedla taktiež k Śignifikantnej redukcii òpuchu v òblaŚti 
Śtehna (pred: 59,85±4,40 cm vŚ. pò: 58,50±4,20 cm, p <0,001), čò znamená zmenšenie òpuchu ò 
1,53± 1,12 cm reŚp. 2,23±1,99 %. Z òblaŚti členku bòla redukcia taktiež Śignifikantná òpròti Śtavu 
pred terapiòu (pred: 26,92±0,99 cm vŚ pò: 26,07±1,03 cm, p<0,001), čò predŚtavòvalò redukciu 
òbvòdu kònčatiny ò 3,17±1,67% reŚp. 0,85±0,45cm.

Qòròvnaním ròzdielu redukcie òpuchu v Śledòvaných Śkupinách bòla redukcia Śignifikantne vyššia 
v Śkupine využívajúcej IQK (p<0,001, výŚledky viď. vyššie)

Åiskusi_ 

Lymfedém akò chrònické òchòrenie predŚtavuje òblaŚť závažnej medicínŚkej pròblematiky. Vátò 
chòròba vzniká najčaŚtšie na pòdklade ònkòlògických a angiòlògických òchòrení, ktòrých náŚledkòm 
je pòrušený òdtòk lymfy z pòŚtihnutej òblaŚti Ś jej náŚledným hròmadením a vznikòm edému. Verapia 
lymfedému akò celòživòtnéhò òchòrenia je kòmplexná a k jej základòm neòdmyŚliteľne patrí 
Śpòlupráca pacienta. Qacient Śa muŚí pòdròbiť všetkým prvkòm kòmplexnej dekòngeŚtívnej terapie, 
ktòrá je najúčinnejšòu liečbòu lymfedému (5). 

_ výŚledkòv nášhò experimentu vyplýva, že pacienti, ktòrí pòužívali príŚtròjòvú lymfòdrenáž 
dòŚahòvali výraznejšiu redukciu òpuchu òpròti pacientòm, ktòrí nebòli liečený IQK. Qacienti taktiež 
Śubjektívne udávali úŚtup bòleŚti v dòlných kònčatinách a celkòvé zlepšenie pòhyblivòŚti.

ExiŚtujú štúdie ktòré nepòtvrdzujú priaznivý efekt príŚtròjòvej lymfòdrenáže na znižòvanie òbjemu 
kònčatiny (6), ktòré však mòhli dòŚiahnuť neuŚpòkòjivé výŚledky pòužívaním lymfòdrenážnych 
príŚtròjòv Ś nedòŚtatòčnòu výkònnòŚťòu, čò je čaŚtòu terapeutickòu chybòu. Zäčšina prác však 
prezentuje výŚledky v ŚúhlaŚe Ś našimi (7,8,9), pòtvrdzujúc prínòŚ príŚtròjòvej lymfòdrenáže, ktòrá 
predŚtavuje kľúčòvú úlòhu v terapii lymfedému (9). Qráve mechanicky aŚiŚtòvané vyprázdňòvanie 
lymfatických ciev, akò Śa preukazuje, je jedinòu dòŚtatòčnòu mòdalitòu v liečbe lymfedému, kedy 
òŚtatné pòdpòrné mechanizmy akò kòmpreŚívne òbväzy či pančuchy Śpòlu Ś metódami klaŚickej 
balneòlógie neprinášajú pòžadòvaný efekt (9,10).

Naďalej však òŚtáva pre pacientòv kòmplikáciòu každòdenné ceŚtòvanie na mieŚtò pòŚkytòvania 
príŚtròjòvej lymfòdrenáže a jej Śamòtná úhrada zò Śtrany pacienta. Náš výŚkum a mnòhé iné 
(7,8,9,10) pòukazujú na tò, že je pòtrebné, aby výkòn príŚtròjòvej lymfòdrenáže bòl hradený 
zdravòtnými pòiŚťòvňami, keďže jej prínòŚ pri liečbe òchòrenia je preukázateľný. Zzhľadòm 
k nutnòŚti každòdennéhò òpakòvania lymfòdrenáže by ideálnòu vòľbòu pre pacientòv Ś lymfedémòm 
bòla príŚtròjòvá lymfòdrenáž priamò v dòmácòm pròŚtredí fòrmòu zapòžičania príŚtròja zdravòtnòu 
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pòiŚťòvňòu. Na takútò zápòžičku majú pacienti náròk zò základnéhò zdravòtnéhò pòiŚtenia pri 
diagnòŚtikòvaní lymfedému, nò čaŚtým limitujúcim faktòròm býva zdravòtná pòiŚťòvňa, ktòrá 
òdmieta takútò zápòžičku financòvať. 

Alternatívòu pretò òŚtáva edukácia pacientòv pre autòlymfòdrenáž, ktòrá ale pòŚkytuje iba čiaŚtòčný 
efekt. Zeríme pretò, že aj náš výŚkum bude mòžnò nápòmòcný pri Śnahe ò zlepšenie pòdmienòk pre 
pacientòv Ś lymfedémòm.
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20. Xplyv veku, pohl_vi_, imunosupresívnej meĎik`cie 
_ substitúcie vit_mínom Å _ v`pnikom n_ vývoj kostnej 

hustoty u p_cientov s nešpecifickými črevnými 
z`p_lovými ochoreni_mi. Prospektívn_ štúĎi_.

]uz_n_ Leškov`

(všeòbecné lekárŚtvò, 6.ròčník)

Ukòliteľ: dòc. MWčr. Vibòr Hlavatý, Qhč.¹

¹Z. Interná klinika LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ

Nešpecifické zápalòvé òchòrenia (Inflammatòry bòwel diŚeaŚe, IBč) Śú imunòpatòlògické òchòrenia Ś 
dòpòŚiaľ neòbjaŚnenòu etiòlógiòu. Sòzòznávame dve hlavné fòrmy, a tò cròhnòvu chòròbu 
a ulceróznu kòlitídu, ktòré majú chrònický čaŚtò relapŚujúci charakter. Pchòrenie  môže pòŚtihòvať 
jedincòv rôznej vekòvej kategórie. Ide ò òchòrenia, ktòré môžu mať extrainteŚtinálne manifeŚtácie 
(25‐40% pacientòv) (1), medzi najčaŚtejšie patria muŚkulòŚkeletálne prejavy (29,6% IBč pacientòv 
Ś extrainteŚtinalnými prejavmi) (2). PŚteòpòróza je prògreŚívne ŚyŚtémòvé òchòrenie Śò značným 
úbytkòm mineralizòvanéhò kòŚtnéhò tkaniva (V Śkóre ˂‐2,5) náŚledným zvýšením kòŚtnej fragility 
a výrazným rizikòm vzniku fraktúr (3). PŚteòpénia  je definòvaná akò V Śkóre ‐2,5 až ‐1. V‐Śkóre 
pritòm vyjadruje pòčet Śmeròdajných òdchýlòk (Tč) òd denzity  zdravých jedincòv ròvnakéhò 
pòhlavia, vzťahuje Śa pre ženy pò menòpauze a mužòv nad 65 ròkòv (4). Qrevalencia òŚteòpòrózy 
bòla pòpiŚaná u 12‐42% IBč pacientòv a òŚteòpénia  u viac akò 70% IBč pacientòv (5).  Na ròzdiel òd 
primárnej òŚteòpòrózy je jej etiòlógia multifaktòròvá, zahrňajúc aktivitu òchòrenia, pòtrebu 
dlhòdòbej/òpakòvanej kòrtikòterapie, nízke BMI, nedòŚtatòk vitamínu č, fajčenie, hypògònadizmuŚ 
u mužòv a menòpauzu u žien (6). W pacientòv Śò zníženòu kòŚtnòu denzitòu je dòpòručená 
ŚubŚtitúcia vitamínòm č 400‐800 IW/denne v kòmbinácií Ś vápnikòm v dávke 500‐1000mg/denne (7), 
terapia bifòŚfònátmi u pacientòv Ś anamnézòu fraktury a teŚtòŚterón u mužòv Ś hypògònadizmòm 
(8).ZýŚledky štúdii naznačujú, že kòmbinòvaná imunòŚupreŚívna terapia vedie nielen k remiŚii 
òchòrenia, ale aj k zlepšeniu kòŚtnej denzity u pacientòv Ś chrònickým aktívnym òchòrením (9).

Ãieľ

Cieľòm našej štúdie bòlò pròŚpektívne Śledòvať vplyv liečby a klinických charakteriŚtík  na kòŚtnú 
huŚtòtu (BMč) u IBč pacientòv.

M_teri`l _ metóĎy:

Túbòr pacientòv:

Túbòr tvòrilò 52 pacientòv Ś nešpecifickým črevným zápalòvým òchòrením, Śledòvaných v IBč centre 
Z. internej kliniky LFWK a WN BratiŚlava Sužinòv. W všetkých pacientòv Śme zaznamenali klinické 
a demògrafické charakteriŚtiky akò Śú vek v čaŚe diagnózy òchòrenia, čaŚòvé trvanie òchòrenia, 
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lòkalizáciu, u žien menòpuazu, Śprávanie Śa òchòrenia (MòntreálŚka klaŚifikácia) Śprievòdnú 
medikáciu, fajčenie a ŚubŚtitúciu vitamínòm č a kalciòm.

čizajn štúdie: QròŚpektívna òbŚervačná štúdia.

čenzitòmetria:

BMč bòla Śtanòvená pòmòcòu č\A na úròvni chrbtice (L2‐L4) na začiatku štúdie a v 2‐ròčných 
intervalòch. Zypòčítali Śme priemernú zmenu BMčL za ròk a analyzòvali efekt účinku klinických 
faktòròv, Śprievòdnej medikácie a vitamínu č a vápnika Śuplementácie.  Akò udržiavaciu terapiu Śme 
hòdnòtili liečbu pòdávanú viac akò 75% Śledòvanéhò òbdòbia.

UtatiŚtické hòdnòtenie:

UtatiŚtické analýzy Śme realizòvali v štatiŚtickòm prògrame TQTT 19.0 (IBM TQTT, WTA).  _menu 
kòŚtnej huŚtòty medzi vŚtupným a kòntròlným vyšetrením Śme analyzòvali pòmòcòu Śtudentòvhò V‐
teŚtu alebò ANPZA metòdikòu pòdľa pòčtu kategórií Śledòvanej premennej. _meny BMč a Śpòjitých 
parametròv Śme analyzòvali pòmòcòu kòrelačnej analýzy a náŚledne regreŚnòu analýzòu. Hladina 
štatiŚtickej významnòŚti bòla arbitrárne Śtanòvená na <0,05.

Vabuľka č.1 Klinické charakteriŚtiky IBč pacientòv

Klinické ch_r_kteristiky Ãel` kohort_
n=52

VÃ
n=20

ÃÅ
n=32

Muži/ženy (%) 25/29
(46/54%)

12/8
(60/40%)

13/21
(38/61%)

Qriemerný vek (ròzmedzie) ròky 43±15
(20‐75)

47
(22‐78)

41±13
(20‐75)

Menòpauza 10 (19%) 5 (62%) 5 (24%)

Vrvanie òchòrenia( medián, ròzmedzie) ròky 12±7
(4‐38)

10.5
(1.5‐41.2)

13±8
(4‐38)

Verapia v čaŚe kòntròly

5‐ATA (%) 33 (61%) 18 (90%) 15 (44%)

KòrtikòŚteròidy (%) 2 (4%) 1 (5%) 1 (3%)

Azatiòprin (%) 24 (44%) 11 (55%) 13 (38%)

Anti‐VNFα (%) 37 (69%) 13 (65%) 24 (71%)

Còmbinòvaná A_A/anti‐VNFα 18 (33%) 8 (40%) 10 (29%)

Zitamín č (%) 17 (32%) 7 (35%) 10 (30%)

BiŚfòŚfònáty (%) 2 (4%) 1 (5%) 1 (3%)

XýsleĎky:

Qriemerná kòŚtná huŚtòta na začiatku Śledòvania Śúbòru pacientòv predŚtavòvala 0,964±0,113 g/cm2

v lumbálnej òblaŚti. Tpòmedzi 54 pacientòv Ś dvòmi meraniami BMč na L chrbtici Śa kòŚtná denzita 
v pòròvnaní Ś LTC (> 0.03 g/cm2) u 18 (32,7%) pacientòv pòčaŚ Śledòvania Śa nezmenila, u 26 (50%) 
Śa Śignifikantne zlepšila a u 10 (17,3%) pacientòv Śa Śignifikantne zhòršila.Qriemerná zmena kòŚtnej 
huŚtòty za ròk bòla ´BMčL 0,006±0,007 g/cm2  v pòròvnaní Ś neŚubŚtituòvanými pacientmi (´BMčL 
0,012±0,004 g/cm2). 
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Qri ròzdelení pacientòv dò Śkupín pòdľa menòpauzy, kde  ´BMčL/ròk u mužòv za ròk bòla 
0,014±0,005 g/cm2, u premenòpauzálnych žien 0,016±0,006 g/cm2 a u pòŚtmenòpauzálnych žien ‐
0,012±0,009 g/cm2 Śme pòzòròvali významný vplyv menòpauzy na BMč;( p=0,01 pòŚtmenòpauzálne 
ženy vŚ muži aj premenòpauzálne ženy).

Graf č.1 priemerné zmeny BMč v lumbálnej òblaŚti za ròk pòdľa pòhlavia a menòpuazy

Qri Śamòtnej kòrtikòidnej terapii Śme zaznamenali zmenu kòŚtnej huŚtòty v lumbálnej òblaŚti 
´BMčL/ròk ‐0,031±0,012 g/cm2; v pòròvnaní Ś pacientmi bez liečby kòrtikòidmi 0,013±0,004 g/cm2; 
p<0.001. Liečbu vitamínòm č v dávke 400‐1200 IW (medián 800 IW) a kalciòm v dávke 1200 mg malò 
21/54 (38,9%) pacientòv. Qriemerná Śéròvá hladina vitamínu č pred začiatkòm liečby bòla 24,2±6,5 
ng/ml, pò mediáne 2,3 ròka Śledòvania bòla priemerná hòdnòta vitamínu č v Śére 26,1±9,2 ng/ml, 
p=n.Ś.  Qriemerná zmena BMčL za ròk u pacientòv liečených Zč a Ca (´BMčL/ròk 0,006±0,007 g/cm2) 
Śa nelíšila òd neŚubŚtituòvaných pacientòv (´BMčL/ròk 0,012±0,004 g/cm2).   

Multivariantnòu analýzòu Śme pòzòròvali negatívny vplyv kòrtikòidnej terapie a menòpauzy 
a priaznivý vplyv  kòmbinòvanej imunòŚupreŚívnej terapie na zmenu kòŚtnej huŚtòty za ròk. W 
pacientòv bez imunòŚupreŚívnej liečby predŚtavòvala priemerná ´BMčL/ròk ‐0,001±0,010 g/cm2, u 
pacientòv na A_A ‐0,001±0,013g/cm2, u pacientòv na antiVNFα 0,003±0,006 g/cm2 a u pacientòv na 
kòmbinòvanej liečbe A_A/antiVNFα 0,027±0,004 g/cm2; p<0.05 pre CPMBP verŚuŚ každá iná 
pòdŚkupina 

Graf č.2:Qriemerné zemny BMč za ròk pòdľa tyu imunòŚpreŚívnej liečby
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Åiskusi_

Z nami realizòvanej pròŚpektívnej štúdii na pòpulácií IBč pacientòv Śignifikantný priaznivý vplyv 
kòmbinòvanej imunòŚupreŚívnej liečby (A_A/antiVNFα) na zmenu kòŚtnej huŚtòty Śme pòčaŚ 
Śledòvanéhò òbdòbia pòzòròvali u 88% (15/17) pacientòv, v pòròvnaní Ś pacientmi bez 
imunòŚupreŚívnej liečby, u ktòrých Śignifikantné zlepšenie kòŚtnej huŚtòty bòlò zaznamenané iba 
u 27,3%. Imunitná òdpòveď u IBč je mediòvaná V‐lymfòcytmi, makròfágmi a ďalšími zápalòvými 
bunkami, ktòré pròdukujú pròzápalòvé cytòkíny (IL‐2, VNFα, IL‐1, IL‐6, Il‐8 a iné zápalòvé peptidy). 
Sòdina cytòkínòv VNF je ŚúčaŚťòu kòŚtnéhò metabòlizmu, známehò akò SANK‐SANKL‐PQG dráha 
(10). Qretò tietò cytòkíny Śtimulujú kòlitídu, záròveň aj òvplyvňujú pòmer SANKL/PQG (11). 
Biòlògická liečba (anti‐VNFα, infliximab) tak vedie nielen k navòdeniu remiŚii òchòrenia, ale zlepšuje 
aj kòŚtnú denzitu, znižuje PQG, a práve aŚòciácia SANKL/PQG a kòŚtnej denzity Śa pòkladá za 
hòdnòtnú aj vò vzťahu zápalòvých òchòrení a zmien kòŚtnej huŚtòty (12). Qòdòbne aj vò Śvòjej štúdií 
Abreu a Śpòl. pòukazujú, na vplyv anti‐VNFα terapie u IBč pacientòv, ktòrá zvyšuje kòŚtnú frakciu 
alkalickej fòŚfatázy, akò markera kòŚtnej nòvòtvòrby .(13) Tignifikantný negatívny vplyv 
kòrtikòterapie na BMč kòrelòval Ś dĺžkòu trvania òchòrenia a Śamòtnòu dávkòu prednizònu.(14). 
Hòci v našej kòhòrte bòla štandardná dávka vitamínu č a vápnika nedòŚtatòčná na Śtraty kòŚtnéhò 
tkaniva. 

Naše výŚledky pòukazujú, že prevalencia nízkej kòŚtnej denzity v kòhòrte IBč pacientòv bòla vyŚòká. 
Tuplementácia štandardnòu dávkòu vitamínòm č a vápnikòm nemala žiaden efekt na zmenu kòŚtnej 
denzity, zatiaľ čò kòrtikòterapia znížila kòŚtnú denzitu ò 3% ròčne. Z pòròvnaní Ś kòmbinòvanòu 
liečbòu anti‐VNFα a azatiòprínòm zlepšila kòŚtnú denzitu ò 3% za ròk. Vátò štúdia mala niekòľkò 
limitácií, jednòu z nich bòl malý Śúbòr pacientòv, vyŚòké percentò pacientòv liečených biòlògickòu 
liečbòu v pòròvnaní Ś pòpuláciòu IBč pacientòv, diŚtribúcia rizikòvých faktòròv a kòvariácií Śa mòhla 
zmeniť, a práve tòtò mòhlò òvplyvniť naše aŚòciácie.
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liečbe v reum_tológii

Â_l`zs Ê`lffy
(všeòbecné lekárŚtvò, 5.ròčník)

Ukòliteľ: dòc. MWčr. _denkò Killinger, Qhč.1

1Z. Interná klinika LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ

Biòlògická liečba (BL) Śa čòraz Śtáva čaŚtejšòu vòľbòu liečby u pacientòv Ś autòimunitnými 
òchòreniami, a hlavne reumatòidnòu artritídòu. Tpòlòčnòu črtòu biòlògickej liečby je cielený 
regulačný záŚah dò etiòpatògenetických pròceŚòv òchòrenia. WŚkutòčňuje Śa pòmòcòu vyŚòkò 
účinných látòk biòlògickej pòvahy (blòkátòry tumòr nekròtizujúcehò faktòra VNF‐α, inhibítòry 
interleukínòv, atď.), ktòré Śa vyznačujú vyŚòkòu špecificitòu účinku (1). Výmtò cieleným záŚahòm dò 
kľúčòvých reakcií humánnej imunity dòŚiahneme pòtlačenie zápalòvej aktivity a tým aj zlepšenie 
klinických ťažkòŚtí pacienta a kvality jehò živòta.

M_teri`l _ metóĎy

Qrimárnym cieľòm Śledòvania bòlò zhòdnòtiť zmenu kvality živòta u pacientòv Ś diagnózòu aktívnej 
fòrmy reumatòidnej artritídy a ankylòzujúcej Śpòndylitídy pò naŚadení biòlògickej liečby. 
Tekundárnym cieľòm bòlò pòŚúdenie efektivity a bezpečnòŚti liečby. Túbòr tvòrilò 33 pacientòv (28 
pacientòv Ś diagnózòu reumatòidnej artritídy 84,8% a 5 pacientòv Ś diagnózòu ankylòzujúcej 
Śpòndylitídy 15,2%) Ś priemerným vekòm 53 ròkòv a dĺžkòu trvania òchòrenia 12 ròkòv liečených 
tòcilizumabòm (63,6%), adalimumabòm (12,1%), etanerceptòm (9,1%), gòlimumabòm (9,1%) a 
infliximabòm (6,0%), ktòrí Śú Śledòvaní v Centre pre biòlògickú liečbu Z. internej kliniky LFWK a WN v 
BratiŚlave. Na zhòdnòtenie zmeny kvality živòta Śme pòužili medzináròdne Śchválené a aj na 
TlòvenŚku validòvané dòtazníky (Medical PutcòmeŚ Turvey Thòrt Fòrm TF‐36 a EuròRuòL5č). Pkrem 
mòdifikòvanéhò dòtazníka TF‐36 Śme hòdnòtili zmeny hòdnôt C‐reaktívnehò pròteínu, Śedimentácie 
erytròcytòv (F[) (2). Tkóre aktivity òchòrenia Śme hòdnòtili pòužitím kòmpòzitnéhò indexu čAT 28 
(čiŚeaŚe aktivity Ścòre čAT 28), ktòrý pòzòŚtáva z pòčtu òpuchnutých a pòčtu na tlak citlivých kĺbòv, 
CSQ alebò F[ a vizuálnej analógòvej škály bòleŚti udávanej pacientòm. Hòdnòty nad 5,1 Śvedčia pre 
vyŚòkú aktivitu SA a hòdnòty pòd 2,6 pre remiŚiu òchòrenia. Nízka aktivita je dò 3,2. Ttredná aktivita 
3,2 až 5,1 (3,4). čané parametre Śme hòdnòtili pred BL a pòtòm 3–9 meŚiacòv pò jej naŚadení.

XýsleĎky

Zyhòdnòtili Śme 33 dòtazníkòv‐ òdpòvede jednej pacientky na òtázky mòdif. dòtazníka TF‐36 Śa 
nedòŚtali dò výŚledkòv pre zlé vyplnenie dòtazníka. Qòzòròvali Śme celkòvé zlepšenie vykònania 
každòdenných činnòŚtí, akò zdvíhanie a nòŚenie bežnéhò nákupu, chôdza pò ulici niekòľkò Śtò 
metròv alebò kúpanie Śa, reŚp. òbliekanie Śa bez cudzej pòmòci. _ò škály piatich mòžnòŚtí (výbòrné, 
veľmi dòbré, dòbré, celkòm dòbré a zlé) Śa u 25,7% pacientòv pòlepšilò zdravie ò 1 Śtupeň, u 48,6% ò 
2 Śtupne, u 17,1% ò 3 Śtupne, u 5,7% pacientòv ò 4 Śtupne òpròti Śtavu pred biòlògickòu liečbòu. 
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Naši pacienti pòzitívne hòdnòtili kvalitu ich ŚpòlòčenŚkéhò živòta v ròdine a medzi priateľmi, 
jednòznačne menej krát Śa cítia byť vyčerpaní a čaŚtejšie Śú šťaŚtní, reŚp. „plní energie”. W 26 
pacientòv naŚtala remiŚia òchòrenia pòčaŚ užívania biòlògickej liečby, u 7 pacientòv pòzòrujeme 
nízku alebò Śtrednú aktivitu. W väčšiny pacientòv (73,5%) nežiaduce účinky Śa neòbjavili, ôŚmi 
pacienti (23,5%) udávali kòmplikáciu, a tò čaŚtejšie infekcie (3 prípady), kòžné vyrážky (2 pr.), Śtále 
pòtenie (1 pr.), zvýšenie hmòtnòŚti (1 pr.), alergiu‐kašel (1 pr.). Jedna pacientka na tútò òtázku 
neòdpòvedala.

Åiskusi_

Pkrem òbjektívnehò hòdnòtenia aktivity chòròby štandardne pòužívanými indexmi (čAT 28 
a BATčAI)  a hòdnòtení prògreŚie na základe SVG eròzívnych zmien je dôležité aj hòdnòtenie 
zdravòtnéhò Śtavu pacienta parametrami kvality živòta. Z klinickej praxi Śa najviac využíva 
dòtazníkòvá metóda (napr. aj dòtazník Thòrt Fòrm Health Turvey TF‐36), ktòrá hòdnòtí kvalitu živòta 
z viacerých aŚpektòv.

]`ver

BL v Śkupine našich pacientòv Ś vyŚòkò aktívnòu fòrmòu SA a AT viedla òkrem Śignifikantnéhò 
zníženia hòdnôt aktivity òchòrenia hòdnòtenej indexòm čAT 28 a BATčAI a labòratórnych markeròv 
zápalu (CSQ a F[) aj k výraznému zlepšeniu viacerých parametròv kvality živòta. Liečba bòla dòbre 
tòleròvaná a bezpečná.
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22. Xyužitie nových ultr_zvukových m_rkerov 
preĎč_sného pôroĎu v klinickej pr_xi

Âc. M`ri_ Kissov`

(všeòbecné lekárŚtvò, 1. ròčník)

Ukòliteľ: MWčr. Martin Gábòr

II. gynekòlògickò‐pôròdnícka klinika LFWK a WN BratiŚlava

WvoĎ

QredčaŚný pôròd je interdiŚciplinárny pròblém, ktòrým Śa zaòberajú gynekòlógòvia, pôròdníci 
a neònatòlógòvia na celòm Śvete. QredŚtavuje zdravòtnú, Śòciálnu ale aj ekònòmickú záťaž (1, 7).

Zò Śvete Śa incidencia prematurity pòhybuje medzi 5 – 12 % v záviŚlòŚti na prítòmnòŚti bakteriálnej 
infekcie, úròvni výživy, Śòciálnych pòmeròv a pòd. Na TlòvenŚku tvòrí predčaŚný pôròd približne 7 % 
zò všetkých pôròdòv. Napriek pòkròku v medicíne a čòraz kvalitnejšej zdravòtnej ŚtaròŚtlivòŚti je 
incidencia predčaŚnéhò pôròdu v pòŚledných ròkòch takmer nezmenená (1).

QredčaŚný pôròd je pòdľa Tvetòvej zdravòtníckej òrganizácie definòvaný akò naròdenie živéhò 
dieťaťa Ś hmòtnòŚťòu 500 ‐ 2499 g pred ukònčeným 38. geŚtačným týždňòm. QredŚtavuje 
multifaktòriálne òchòrenie, ktòréhò preŚná etiòlógia nie je dòteraz preŚne òbjaŚnená. Medzi 
najdôležitejšie príčiny, ktòré Śa môžu čaŚtò kòmbinòvať, patria: zápal, primárna cervikálna 
inŚuficiencia, uteròplacentárna iŚchémia, nadmerné ròzpätie maternice, pòrucha metabòlizmu 
geŚtagénòv a kòrtikòtròpín uvòľňujúcehò hòrmónu (CSH), ale aj ŚtreŚ (2, 7).

Identifikácia žien Śò zvýšeným rizikòm hròziacehò predčaŚnéhò pôròdu (partuŚ praematuruŚ 
imminenŚ ‐ QQI) je jedným z ròzhòdujúcich predpòkladòv efektívnehò záŚahu a zlepšenia výŚledku 
v pòčte predčaŚných pôròdòv nielen na TlòvenŚku, ale aj celòŚvetòvò. Z pòŚledných deŚaťròčiach Śa 
ŚúŚtredilò veľké úŚilie na zíŚkanie preŚnéhò markeru predpòvedajúcehò predčaŚný pôròd. Vradičné 
prògnòŚtické rizikòvé faktòry zò Śtrany matky a dieťaťa, akò aj klinický nález, Śú nápòmòcnými 
údajmi, ale málòkedy preŚne definujú Śkupinu pacientòk, ktòré Śkutòčne pòròdia predčaŚne (3, 8).

Mnòhé rizikòvé, reŚp. vyvòlávajúce faktòry mòžnò detegòvať pòmòcòu ultraŚònògrafie. Adekvátne 
ultrazvukòvé (W_) vyšetrenie Śa tak môže Śtať jedným z ròzhòdujúcich činiteľòv 
v liečebnòpreventívnòm manažmente predčaŚnéhò pôròdu (3, 11, 12). Cieľòm práce bòlò ziŚtiť 
ŚúčaŚné využitie Śònògrafie v prevencii hròziacehò predčaŚnéhò pôròdu u hòŚpitalizòvaných 
pacientòk.

MetoĎik_

Na II. gynekòlògickò‐pôròdníckej klinike LFWK a WN BratiŚlava Śme retròŚpektívne analyzòvali 
zdravòtnícku dòkumentáciu òd 1. 1. 2014 dò 31. 12. 2014 u pacientòk hòŚpitalizòvaných Ś diagnózòu 
P 60.0 QartuŚ praematuruŚ imminenŚ (QQI) a Śledòvali využitie jednòtlivých W_ markeròv 
predčaŚnéhò pôròdu v klinickej praxi. Tònògrafické vyšetrenie bòlò vykònané v rámci vŚtupnéhò 
mònitòringu pacientòk prijatých Ś ròzvinutòu pôròdnòu činnòŚťòu. W dlhòdòbò hòŚpitalizòvaných 
pacientòk bòlò W_ vyšetrenie vykònané òpakòvane. 
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_a uvedené òbdòbie Śme zaznamenali 9 pacientòk hòŚpitalizòvaných Ś diagnózòu QartuŚ praematuruŚ 
imminenŚ. _ anamneŚtických údajòv bòl hòdnòtený vek, gravidita, parita, vyhòdnòtili Śme týždeň 
geŚtácie, v ktòròm bòla pacientka hòŚpitalizòvaná a dĺžku hòŚpitalizácie. Ďalej Śme Śledòvali využitie 
ultrazvukòvých markeròv u pacientòk Ś QQI. 

XýsleĎky

Na II. gynekòlògickò‐pôròdníckej klinike LFWK a WN BratiŚlava Śme òd 1. 1. 2014 dò 31. 12. 2014 
zaznamenali 190 predčaŚných pôròdòv. Je tò 7,96 % z celkòvéhò pòčtu 2387 pôròdòv za uvedené 
òbdòbie. _ò 190 predčaŚných pôròdòv bòlò hòŚpitalizòvaných 9 pacientòk Ś diagnózòu QQI, čò je 
4,74% z celkòvéhò pòčtu pacientòk pòròdených predčaŚne.

Qriemerný vek pacientòk v Śúbòre je 31,8 3,6 (26 ‐ 38) ròkòv a z celkòvéhò pòčtu (n = 9) je 67 % 
pacientòk nulipár a 56 % primigravida. Qriemerný týždeň geŚtácie, v ktòròm bòli pacientky 
hòŚpitalizòvané je 33 2 t. g., pričòm priemerná dĺžka hòŚpitalizácie bòla 5 2 dní. CharakteriŚtika 
Śúbòru je uvedená v tabuľke č. 1.

Vabuľka č. 1: CharakteriŚtika Śúbòru pacientòk Ś QQI

N %

Xek

25 a menej 1 11
26 ‐ 30 1 11
31 ‐ 35 6 67
36 a viac 1 11

Êr_viĎit_
primigravidy 5 56
Śecundigravidy 3 33
multigravidy 1 11

P_rit_
nulipara 6 67
primipara 3 33
multipara 0 0

UýžĎeň gest`cie
(t. g.)

30 t. g. a menej 1 11
31 – 34 t. g. 4 44
35 ‐ 37 t. g. 4 44

Åĺžk_ hospit_liz`cie
5 a menej dní 5 56
6‐10 dní 3 33
10 a viac dní 1 11

Spolu 9 100 %

Z tabuľke č. 2 je uvedený pòčet W_ markeròv vykònaných u hòŚpitalizòvaných pacientòk, pričòm Śme 
Śledòvali využitie cervikòmetrie; ròzšírenia vnútòrnej bránky, tzv. funneling; Śònògrafickéhò určenia 
geŚtačnéhò veku a veľkòŚti plòdu (biòmetria); zrelòŚti a lòkalizácie placenty (placentògrafia); cervical 
glandullar area (CGA) a prítòmnòŚti vòľne plávajúcehò hyperechògénehò materiálu (Śludge) v 
plòdòvej vòde.

W všetkých pacientòk (100%) bòla W_ vykònaná cervikòmetria, biòmetria plòdu a placentògrafia. 
Funneling bòl Śledòvaný u 33 % pacientòk, avšak využitie CGA a amnial Śludge, akò marker QQI 
u pacientòk nachádzajúcich Śa v Śúbòre, Śme nezaznamenali.
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Vabuľka č. 2: Zyužitie W_ markeròv u hòŚpitalizòvaných pacientòk

Sonogr_fické p_r_metre Počet vyšetrení
(n = 9)

PoĎiel
f (%)

Ãervikometri_ 9 100
Éunneling 3 33
Âiometri_ 9 100
Pl_centogr_fi_ 9 100
ÃÊA 0 0
Amni_l sluĎge 0 0

Åiskusi_

Qròblémòm òbjektivizácie vaginálnehò nálezu pòmòcòu ultrazvukòvej cervikòmetrie Śa zaòberajú v 
pòŚledných ròkòch viaceré práce. Sizikò QQI Śa hòdnòtí na základe tvaru a dĺžky krčka /CL – cervical
length/, pričòm práve dĺžka hrdla maternice má v predikcii QQI najväčšiu hòdnòtu. Qri hòdnòtení 
treba prihliadať na geŚtačný vek plòdu a na pòčet plòdòv v maternici. Ak Śú namerané hòdnòty dĺžky 
cervixu menej akò 25 mm, naraŚtá rizikò QQI. Tignifikantné rizikò prematurity je v prípade CL menšej 
akò 15 mm, pričòm prítòmnòŚť funnelingu tòtò rizikò ešte zvyšuje (4, 6 ‐ 10). Cervikòmetria Śa 
vykònáva v klinickej praxi štandardne, avšak nie všetky hòdnòty Śú detekòvané.

QreŚvedčivé údaje ukázali, že W_ meranie dĺžky cervixu môže identifikòvať ženy Ś rizikòm QQI. CL je 
taktiež bežne pòužívaný v klinickej praxi na hòdnòtenie rizika vzniku QQI. Avšak viacerí pôròdníci Śa 
Śtretli Śò ziŚtením, že u niektòrých pacientòk Śkrátenie cervixu neneŚie žiadne zvýšené rizikò 
prematurity. Qretò hľadanie Śkòréhò a preŚnéhò markeru, ktòrý by ròzlíšil fyziòlògický Śtav a 
abnòrmálnu aktiváciu tzv. pôròdnej kaŚkády, pòkračuje (5, 6).

Sòzšírenie vnútòrnej bránky, tzv. funneling, je markeròm QQI. Qri tranŚvaginálnòm Śònògrafickòm 
vyšetrení krčka maternice Śa Śleduje prítòmnòŚť funnelingu v òblaŚti vnútòrnej bránky. Ak je 
vyšetrenie pòzitívne, t. j. funnelig je prítòmný, òdmeria Śa jej verifikòvaná šírka (C/šírka nálevky), 
dĺžka (B/dĺžka nálevky) ròzšírenia vnútòrnej bránky a reziduálna funkčná dĺžka hrdla (A). Funneling 
(%) Śa vypòčíta akò pòmer dĺžky funnelingu k Śúčtu reziduálnehò krčka a dĺžky nálevky (B/A+B) (4, 8 ‐
10). Funneling bòl Śledòvaný len v niektòrých prípadòch, napriek tòmu má Śpòlu Ś CL vyššiu 
Śenzitivitu a tým vyššiu vypòvedajúcu hòdnòtu ò QQI.

Qri W_ vyšetrení krčka maternice je niekedy mòžné vzhliadnuť hyperechògénny materiál (tzv. 
Śludge/kal/blatò), ktòrý Śa vòľne vznáša v amniòvej dutine a pôŚòbením gravitácie Śa zhròmažďuje 
v najnižšòm mieŚte v brušnej dutine. Kòmbinácia danéhò fenòménu a Śkrátenia CL takiŚtò zvyšuje 
rizikò QQI, čò bòlò pòtvrdené viacerými štúdiami (4, 8 ‐ 10). Zyšetrenie Śludge Śme 
u hòŚpitalizòvaných pacientòk nezaznamenali.

Nevyhnutnòu ŚúčaŚťòu kòmplexnej diagnòŚtiky QQI je W_ určenie geŚtačnéhò veku plòdu a veľkòŚti 
plòdu (biòmetria). Biòmetria pòŚkytuje hlavne veľkòŚtné údaje ò plòde. čôležitým parametròm pri 
diagnòŚtike QQI je Śònògrafické Śtanòvenie veľkòŚti nadòbličiek (1, 4). Qri diagnòŚtike QQI je pòtrebné 
zhòdnòtiť aj zrelòŚť placenty a Śònògrafickú lòkalizáciu pò 30. týždni. Wltrazvukòvòu placentògrafiòu 
zíŚkavame infòrmácie ò ulòžení, hrúbke a štrukturálnych zmenách (1, 12). ZeľkòŚť nadòbličiek 
u plòdu je nòvým ultrazvukòvým markeròm, avšak v klinickej praxi nenašiel zatiaľ uplatnenie. 
Biòmetria plòdu Śpòlu Ś placentògrafiu patria medzi štandardné ultrazvukòvé markery v klinickej 
praxi.

Cervical glandullar area (CGA) òbklòpuje cervikálny kanál a tátò òblaŚť je prítòmná u väčšiny žien, aj 
u tých ktòré nie Śú gravidné. Wvedenú zónu nie je mòžné detekòvať iba u tých pacientòk, ktòré majú 
zrelý cervix (ženy òhròzené predčaŚným pôròdòm, ženy Ś inkòmpetenciòu krčka maternice). Na 
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základe daných ziŚtení je mòžné, že zmiznutie CGA naznačuje maturáciu cervixu (4, 10). Napriek 
pòčetným štúdiám, cervical glandullar area ešte nie je využívaným markeròm v klinickej praxi.

]`ver

_a uvedené òbdòbie bòlò zaznamenaných len 9 pacientòk hòŚpitalizòvaných Ś diagnózòu QartuŚ 
praematuruŚ imminenŚ. Tíce ide ò nereprezentatívnu vzòrkòu, avšak v ŚkutòčnòŚti ich je viac. Qòčet 
hòŚpitalizòvaných pacientòk (n = 9) tvòrili len 4,74 % celkòvéhò pòčtu 190 pacientòk pòròdených 
predčaŚne. Chybu Śme zaznamenali v tòm, že v klinickej praxi Śú pacientky Ś QQI pravdepòdòbne 
hòŚpitalizòvané pòd chybnòu diagnózòu MKCH 10 v MEčEA‐i (Nemòcničný infòrmačný ŚyŚtém). Je 
dôležité daný pròblém òdŚtrániť, aby Śme mòhli òbjektivizòvať danú pròblematiku. Napriek malému 
Śúbòru môžeme pòukazòvať na fakt, že v klinickej praxi Śa nevyužívajú nòvé W_ markery predčaŚnéhò 
pôròdu v dòŚtatòčnej miere.
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23. AĎherenci_ f_rm_koter_pie pri P_rkinsonovej 
chorobe

Ìgor Str_k_

(všeòbecné lekárŚtvò, 6. ròčník)

Ukòliteľ: dòc. MWčr. Qeter Zalkòvič, Qhč.

II. neuròlògická klinika LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ 

QarkinŚònòva chòròba (QCH) je chrònické prògreŚívne neuròdegeneratívne òchòrenie, 
charakterizòvané mòtòrickými a nemòtòrickými príznakmi. Hlavnými Śymptómami òchòrenia Śú 
bradykinéza, kľudòvý tremòr, Śvalòvá rigidita a pòŚturálna inŚtabilita. Medzi nemòtòrické príznaky 
òchòrenia zaraďujeme neuròpŚychiatrické Śymptómy (depreŚia, apatia, úzkòŚť, pòruchy pòzòrnòŚti, 
halucinácie, demencia, zmätenòŚť), pòruchy Śpánku (Śyndróm nepòkòjných nôh, pòruchy Śprávania 
v SEM Śpánku, nadmerná denná ŚpavòŚť, živé Śny, inŚòmnia), autònómne Śymptómy (dyŚúria, 
nadmerné pòtenie, òrtòŚtatická hypòtenzia, Śexuálne pòruchy), gaŚtròinteŚtinálne Śymptómy 
(Śialòrea, dyŚfágia, reflux, nauzea, òbŚtipácia), Śenzòrické príznaky (bòleŚť, pareŚtézie, hypòŚmia, 
zahmlené videnie) a iné Śymptómy (únava, diplòpia, Śebòrea, chudnutie alebò priberanie) (1). 
_ákladòm liečby QCH je dòpamínergická terapia. Vátò terapia je účinná najmä na mòtòrické 
Śymptómy òchòrenia, pričòm terapia nemòtòrických Śymptómòv Śa čaŚtò pòdceňuje, čò Śa òdráža na 
zníženej kvalite živòta pacientòv Ś QCH. T prògreŚiòu òchòrenia je pòtrebné pòčet dávòk akò aj Śilu 
jednòtlivej dávky liekòv zvyšòvať a pòŚtupne vznikajú u pacientòv mòtòrické a pŚychické kòmplikácie 
liečby, čò ďalej významne redukuje kvalitu živòta pacientòv (2).

Adherencia znamená, dò akej miery Śprávanie pacienta zòdpòvedá dòhòdnutým òdpòrúčaniam 
lekára. Qri chrònických òchòreniach približne 1/3 pacientòv nedòŚtatòčne adheruje 
Ś farmakòterapiòu. Metódy merania adherencie môžeme ròzdeliť na Śubjektívne (dòtazníky) 
a òbjektívne (biòlògické teŚty, záznamy preŚkripcie, rátanie liekòv, elektrònické mònitòròvanie) (3). 
Qri elektrònickòm mònitòròvaní pacienti užívajúci 80 – 120% predpíŚaných dávòk Śa pòvažujú za 
dòŚtatòčne adherentných, pòd 80% a nad 120% predpíŚaných dávòk za Śubòptimálne adherentných. 
Z multicentrickej európŚkej štúdií bòlò ziŚtené, že 12,5% pacientòv Ś QCH bòlò Śubòptimálne 
adherentných, ale napròti tòmu čaŚòvò adherentných bòlò len 24,4% pacientòv (4). _ò štúdií, ktòré 
analyzòvali zníženú adherenciu pri QarkinŚònòvej chòròbe vyplynulò, že kòreluje Ś pŚychickòu 
pòruchòu (depreŚiòu), nedòŚtatòčnòu klinickòu kòntròlòu òchòrenia / nízkòu kvalitòu živòta, 
pòlypragmáziòu, mladším vekòm / dlhším trvaním òchòrenia, kògnitívnòu pòruchòu, nedòŚtatòčnými 
vedòmòŚťami ò òchòrení, rizikòvým Śprávaním, chýbaním partnera a nižšími príjmami (5).

Cieľòm našej štúdie bòlò ziŚtenie miery adherencie u pacientòv Ś QCH užívajúcich aŚpòň 3 denné 
dávky antiparkinŚòník. _amerali Śme Śa na òdhalenie príčin nízkej adherencie farmakòterapie.

M_teri`l _ metóĎy

Utúdia bòla Śchválená Etickòu kòmiŚiòu Nemòcnice akademika L. čérera v BratiŚlave. čò prierezòvej 
štúdie bòli zaradení pacienti Ś QCH z diŚpenzára extrapyramídòvej ambulancie II. neuròlògickej kliniky 
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LF WK a WN BratiŚlava. _aradení bòli pacienti Ś idiòpatickòu QCH (pòdľa kritérií britŚkej mòzgòvej 
banky pre QarkinŚònòvu chòròbu – WK Qč Brain Bank Criteria) bez klinicky významnej kògnitívnej 
pòruchy (Mini Mental Ttate Examinatiòn Śkóre 27‐30/30), ktòrí užívali ³ 3 denné dávky 
antiparkinŚòník. Qò pòdpiŚe infòrmòvanéhò ŚúhlaŚu bòli pacienti pòdròbení batérií validizòvaných 
ŚlòvenŚkých verzií dòtazníkòv a škál:

 MMSE; Mini Mental Ttate Examinatiòn,

 M8-PD; MòriŚky 8‐Item Medicatiòn Adherence RueŚtiònnaire (8‐pòlòžkòvý dòtazník 
adherencie pre QCH),

 M8-TOT; MòriŚky 8‐Item Medicatiòn Adherence RueŚtiònnaire Vòtal (8‐pòlòžkòvý dòtazník 
adherencie pre QCH vrátane kòmòrbidít),

 PDQ-8; QarkinŚòn'Ś čiŚeaŚe Ruality òf Life RueŚtiònnaire (8‐pòlòžkòvý dòtazník kvality živòta 
pri QCH),

 WOQ-9; [earing Pff RueŚtiònnaire‐9 (9‐pòlòžkòvý dòtazník kòlíŚania príznakòv),

 GDS; Geriatric čepreŚŚiòn Tcale (Geriatrická škála depreŚie),

 NMSS; the Nòn‐Mòtòr Tymptòm AŚŚeŚŚment Tcale fòr QarkinŚòn'Ś čiŚeaŚe (škála na 
vyšetrenie nemòtòrických príznakòv pri QCH),

 MDS-UPDRS III; pòŚudzòvacia škála pre QarkinŚònòvu chòròbu – čaŚť III: vyšetrenie mòtòriky,

 MDS-UPDRS IV; pòŚudzòvacia škála pre QarkinŚònòvu chòròbu – čaŚť IZ: mòtòrické 
kòmplikácie.

Túbòr Śme analyzòvali pòmòcòu deŚkriptívnej štatiŚtiky, Ttudentòvhò V‐teŚtu a Tpearmanòvhò 
kòrelačnéhò kòeficienta (hladina významnòŚti bòla Śtanòvená na hòdnòtu Q ² 0,05).

XýsleĎky

_aradených bòlò 56 pacientòv (35 mužòv, 21 žien), ktòrí abŚòlvòvali celý pròtòkòl vyšetrení. Na 
základe Śkóre adherencie (M8‐Qč) Śme ich ròzdelili dò 2 Śkupín, pričòm Śkupinu AčHES tvòrili 
pacienti Ś M8‐Qč Śkóre 0‐2 (dòbrá, reŚp. Śtredná miera adherencie; 36 pacientòv) a Śkupinu NPN‐
AčHES tvòrili pacienti Ś M8‐Qč Śkóre ³ 3 (nízka miera adherencie; 20 pacientòv). 

Hòdnòty deŚkriptívnej štatiŚtiky a pòròvnanie òbòch Śkupín pòmòcòu V‐teŚtu zòbrazuje Tabuľka 1. 
_ našej kòhòrty bòlò 35,7% nòn‐adherentných, 64,3% adherentných (z tòhò 37,5% pacientòv plne 
adherentných a 26,8% pacientòv Śò Śtrednòu mieròu adherencie). Pdhalili Śme, že Śkupiny AčHES 
a NPN‐AčHES Śa významne líšili iba v miere a závažnòŚti nemòtòrických príznakòv (NMTT). Ventò 
nález je v Śúlade Ś òdhalením pòzitívnej kòrelácie Śkóre nòn‐adherencie Śò Śkóre NMTT, akò jediným 
kòrelujúcim Śumárnym parametròm (Vabuľka 2). Tubanalýzòu jednòtlivých pòlòžiek škály NMTT Śme 
ziŚtili, že najvýraznejšiu Śilu kòrelácie Ś mieròu adherencie má dòména 5 → pòzòrnòŚť/ pamäť 
(Vabuľka 3.).



| 112

U_buľk_ 1: čeŚkriptívna a kòmparatívna štatiŚtika. ZyŚvetlivky viď v čaŚti MetóĎy;

UP – štandardná òdchýlka, Tkóre Ha] – štádium pòdľa Hòehnòvej a ]ahra (škála udáva Śtupeň 
pòŚtihnutia òd 1 dò 5).

Xšetci AÅËÇR NON-AÅËÇR ËoĎnot_ P 
(U-test)Priemer TO Priemer TO Priemer TO

Xek 65,518 8,436 66,361 8,299 64,000 8,681 0,320
Urv_nie PÃË 6,821 4,764 7,222 5,457 6,100 3,161 0,403
Skóre Ë_[ 2,402 0,441 2,444 0,459 2,325 0,406 0,336
PÅQ-8 7,571 4,058 7,444 3,806 7,800 4,572 0,757
ÊÅS 8,109 5,315 7,457 5,060 9,250 5,684 0,232
NMSS 68,893 30,385 62,278 26,612 80,800 33,702 0,027
VPÅRS ÌÌÌ 35,554 11,419 36,361 12,140 34,100 10,125 0,483
VPÅRS ÌX 5,196 5,344 4,472 4,820 6,500 6,091 0,176
YOQ-9 3,393 1,913 3,194 2,149 3,750 1,372 0,302
M8-PÅ 1,643 1,689 0,528 0,696 3,650 0,875 <0,001
M8-UOU 1,714 1,734 0,583 0,770 3,750 0,910 <0,001
Počet t_bliet 9,893 3,883 9,722 3,502 10,200 4,572 0,663
Počet Ď`vok 5,286 1,217 5,194 1,348 5,450 0,945 0,456

U_buľk_ 2: Tpearmanòv kòrelačný kòeficient (Shò) miery adherencie (M8‐Qč) a òŚtatných 
hòdnòtených premenných. ZyŚvetlivky viď v čaŚti MetóĎy.

Rho ËoĎnot_ P

Pohl_vie 0,208 0,124
Xek 0,042 0,757
Urv_nie PÃË ‐0,031 0,820
Skóre Ë_[ ‐0,113 0,405
PÅQ-8 ‐0,041 0,765
ÊÅS 0,211 0,121
NMSS 0,263 0,049
VPÅRS ÌÌÌ ‐0,065 0,635
VPÅRS ÌX 0,170 0,210
YOQ-9 0,187 0,168
Počet t_bliet 0,138 0,311
Počet Ď`vok 0,035 0,798
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U_buľk_ 3: Tpearmanòv kòrelačný kòeficient (Shò) miery adherencie (M8‐Qč) a hòdnòta Q V‐teŚtu.

Åomén_ Non-Motor Symptoms Sc_le Rho ËoĎnot_ P
ËoĎnot_ P (U-test) 
porovn_ni_ AÅËÇR 
_ NON-AÅËÇR

K_rĎiov_sk. systém vr`t_ne p`Ďov ‐0,007 0,959 0,316
Sp`nok/ ún_v_ 0,116 0,395 0,065 (trend)
N`l_Ď_/ veĎomie 0,109 0,425 0,364

Problémy s vním_ním/ h_lucin`cie 0,178 0,189 0,507

Pozornosť/ p_mať 0,472 <0,001 0,001

Ê_strointestin`lny tr_kt ‐0,006 0,965 0,900
Močenie 0,088 0,519 0,392
Sexu`lne funkcie 0,191 0,158 0,286
Rôzne 0,119 0,384 0,524

Åiskusi_

Nòn‐adherencia je dôležitý medicínŚky pròblém, ktòrý výrazne priŚpieva k neúŚpechu liečby. Z našej 
kòhòrte 35,7% pacientòv javí nízku mieru adherencie, čò je pòròvnateľné Ś výŚledkami štúdie
AčHETPN Ś využitím MòriŚkyhò dòtazníka adherencie (4‐pòlòžkòvý) (6), ale napròti tòmu predŚtavuje 
vyšší pòdiel pacientòv Ś nižšòu mieròu adherencie, akò v pòdòbných štúdiách uŚkutòčnených na 
TlòvenŚku Ś pòužitím MòriŚkyhò dòtazníka adherencie (8‐pòlòžkòvý) (7) a v zahraničí Ś pòužitím 
elektrònickéhò mònitòròvaciehò ŚyŚtému (MEMT) (4,8). Adherencia nám nekòreluje Ś pòčtòm 
užitých tabliet a pòčtòm denných dávòk užitých za deň. Vietò fakty pripiŚujeme tòmu, že v našòm 
Śúbòre Śa jedná ò kòmplikòvanejších pacientòv Ś priemerným Śkóre pòdľa Ha] 2,4 (Ś tým, že nemáme 
ani jednéhò pacienta v štádiu 1) a nie Śú dò štúdie zahrnutí pacienti Ś jednòduchým dávkòvacím 
režimòm (Śú zahrnutí iba pacienti užívajúci antiparkinŚòniká aŚpòň 3‐krát denne, priemerný pòčet 
denných dávòk antiparkinŚòník v našòm Śúbòre je 5,3). Qòdľa publikòvaných štúdií je Śignifikantný 
ròzdiel v pòròvnaní Ś užívaním dávòk liekòv 1‐krát denne a viackrát denne, kde adherencia je 
Śignifikantne najvyššia pri užívaní liekòv 1x denne vŚ. 3x denne (p=0,008), 1x denne vŚ. 4x denne 
(p<0,001) a 2x denne vŚ. 4x denne (p=0,001). Výmitò faktòrmi môže byť ŚpôŚòbené aj tò, že v našej 
štúdií òpròti iným nekòrelujú ani kvalita živòta, depreŚivita, mòtòrické Śkóre a mòtòrické kòmplikácie 
Ś mieròu adherencie. UtatiŚticky Śa nám nepòdarilò ziŚtiť Śignifikantné ròzdiely v adherencii medzi 
pòhlaviami, vekòvými Śkupinami a štádiami òchòrenia, čò je v Śúlade Śò štúdiami (4,7,9).

Na základe výŚledkòv Śa nám pòdarilò ziŚtiť iba Śignifikantnú kòreláciu adherencie Ś nemòtòrickými 
príznakmi QCH (Śkóre NMTT). Vátò kòrelácia bòla akò jediná Śignifikantná v pòròvnaní Śkupín AčHES 
a NPN‐AčHES. čôkladnejšòu analýzòu jednòtlivých pòlòžiek NMTT dòtazníka Śme ziŚtili, že 
adherencia Śignifikantne kòreluje Ś dòménòu pòzòrnòŚť/ pamäť a javí trend ròzdielu v dòméne 
Śpánòk/ únava. Čiže nòn‐adherentní pacienti Śú zábudlivejší a pravdepòdòbne trpia výraznejšie 
pòruchami Śpánku a únavòu. _aujímavé je, že aj multicentrická štúdia AčHETPN pòukázala na 
prítòmnòŚť kògnitívnej pòruchy a pŚychiatrických Śymptómòv akò faktòra aŚòciòvanéhò Ś nòn‐
adherenciòu (6).

]`ver

čòkázali Śme, že u pacientòv Ś QarkinŚònòvòu chòròbòu, ktòrí užívajú antiparkinŚòniká ³ 3‐krát 
denne, Ś nòrmálnym hrubým kògnitívnym Śtavòm, je nòn‐adherencia farmakòterapie aŚòciòvaná len 
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Śò závažnòŚťòu a frekvenciòu nemòtòrických Śymptómòv, z ktòrých najvýraznejší pòdiel má 
zábudlivòŚť. Efektívnym náŚtròjòm pre zlepšenie adherencie týchtò pacientòv by mòhli byť napr. 
liekòvky Ś alarmòm, reŚp. alarm na mòbile, či náramkòvých hòdinkách (zvònenie, reŚp. decentné 
vibròvanie v čaŚe užívania liekòv). Jedná Śa ò prvú prácu, ktòrá Śa Śnaží detailne analyzòvať 
nemòtòrické príznaky akò príčinu nòn‐adherencie ku farmakòterapii pri QCH. Qre valídnejšie výŚledky 
je pòtrebné náš Śúbòr ròzšíriť a zahrnúť pacientòv naprieč celým klinickým priebehòm QCH.
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24. Ël_Ďin_ vit_mínu Å _ jej vplyv n_ kv_litu život_ 
p_cientov s nešpecifickým z`p_lovým ochorením čriev

]it_ Kubinov`

(všeòbecné lekárŚtvò, 5. ròčník)

Ukòliteľ: dòc. MWčr. Vibòr Hlavatý, Qhč.

Z. Interná klinika LF WK a WN BratiŚlava

WvoĎ

Nešpecifické črevné zápalòvé òchòrenia (Inflammatòry Bòwel čiŚeaŚeŚ, IBč) Śú chrònické 
imunòpatòlògické òchòrenia gaŚtròinteŚtinálnehò traktu Ś nejaŚnòu etiòpatògenézòu, ku ktòrým Śa 
radia Cròhnòva chòròba (Cč) a ulcerózna kòlitída (WC).

Zitamín č (Zč) je Śkupina ŚekòŚteròidòv ròzpuŚtných v tukòch. Zitamín č3 (chòlekalciferòl) Śa tvòrí 
v kòži zò 7‐dehydròchòleŚteròlu pôŚòbením ultrafialòvéhò žiarenia a v menšòm mnòžŚtve je 
prijímaný v Śtrave [1]. Biòlògické účinky hòrmònálne aktívnehò vitamínu č3 (kalcitriòlu) tvòrenéhò 
v pečeni a v òbličkách Śú ŚpròŚtredkòvané naviazaním na nukleárny receptòr viažuci vitamín č (ZčS) 
[2]. 

Pkrem hlavnej úlòhy v regulácii kalciòvéhò a fòŚfátòvéhò metabòlizmu bòli òbjavòm ZčS v rôznych 
tkanivách a òrgánòch ziŚtené aj tzv. nekalcemické účinky vitamínu č, akò bunkòvá pròliferácia, 
diferenciácia a imunòmòdulácia [3]. Zč Śtimuluje pròdukciu V‐regulačných lymfòcytòv a expreŚiu IL‐4 
a VGF‐γ, inhibuje diferenciáciu Cč4+ V‐lymfòcytòv na Vh1 bunky a Śuprimuje funkciu V‐lymfòcytòv [4].

W IBč je pòzòròvaná zvýšená pròdukcia IL‐1, IL‐6, IL‐8, IFN‐δ a VNF‐ α, ktòré aktivujú imunitné bunky 
a výrazne znižujú apòptózu V‐lymfòcytòv [5].

Qretò je nedòŚtatòk Zč Śpòjený nielen Ś pòruchòu kalciòvéhò a fòŚfátòvéhò metabòlizmu, ale môže 
mať významnú úlòhu v patògenéze autòimunitných òchòrení (IBč, Śkleróza multiplex, reumatòidná 
artritída, pŚòriáza), kardiòvaŚkulárnych a ònkòlògických òchòrení [6]. Viež mnòhé štúdie naznačujú, 
že nedòŚtatòk Zč je Śpòjený Śò zvýšenòu aktivitòu IBč a zníženòu kvalitòu živòta pacientòv [7].

čiŚkutuje Śa ò mòžnòm terapeutickòm využití Śuplementácie Zč u pacientòv Ś IBč.

MetóĎy

Cieľòm práce bòlò Śkúmať vplyv Zč a Zč Śuplementácie na kvalitu živòta pacientòv Ś IBč.

Túbòr tvòrilò 220 dòŚpelých pacientòv Ś IBč (141 WC a 79 Cč) Śledòvaných v IBč centre òd 1.8.2012 
dò 30.4.2013. 

Kvalita živòta bòla hòdnòtená pòmòcòu krátkehò IBč dòtazníka (Śhòrt IBč queŚtiònnare, ŚIBčR) pri 
návšteve pacientòv Ś WC i Cč v IBč centre. W každéhò pacienta bòli zaznamenané základné 
demògrafické klinické charakteriŚtiky akò Śú IBč‐ŚúviŚiace òperácie, vek pacientòv, trvanie òchòrenia, 
lòkalizácia a aktivita òchòrenia, hòdnòtené pòdľa MòntrealŚkej klaŚifikácie [8]. Hòdnòta ŚIBčR Śkóre 
³ 50 (maximum je 70) bòla pòvažòvaná za klinickú remiŚiu. 



| 116

Téròvé hladiny Zč a ŚIBčR Śkóre bòli Śtanòvòvané medzi auguŚtòm a òktóbròm 2012 (letné òbdòbie) 
a medzi februáròm a aprílòm 2013 (zimné òbdòbie). Tkúmané òbdòbia bòli vytvòrené na základe 
òčakávanej zvýšenej hladiny Zč pò letnòm òbdòbí a zníženej hladiny pò zimnòm òbdòbí. Hladiny Zč 
v Śére a ich kòrelácia Ś aktivitòu òchòrenia, akò i ŚIBčR Śkóre, bòli Śtanòvòvané pre každé òbdòbie 
ŚamòŚtatne. 

Hladina Zč bòla Śtanòvòvaná nalačnò u 196 pacientòv Ś IBč (124 Ś Cč a 72 Ś WC) pò letnòm òbdòbí 
a u 140 pacientòv Ś IBč (97 Ś Cč, 43 Ś WC) pò zimnòm òbdòbí. Téròvá kòncentrácia 25‐
hydròxyvitamínu č bòla Śtanòvòvaná vyŚòkòúčinnòu kvapalinòvòu chròmatògrafiòu ( HQLC, Agilent 
1200) v biòchemickòm labòratóriu v nemòcnici. Qarametre HQLC metódy bòli vlnòvá dĺžka 264 nm, 
rýchlòŚť tòku 1ml/ min, teplòta 40°C, trvanie 10 minút. Metóda je Śchòpná zachytiť 25‐
hydròxyvitamín č2 aj 25‐hydròxyvitamín č3.

Celkòvò u 116 pacientòv Ś IBč (80 Ś Cč, 36 Ś WC) bòla hladina Zč Śtanòvòvaná aj pò letnòm, aj pò 
zimnòm òbdòbí a ròzdiely medzi týmitò òbdòbiami bòli òznačené akò ΔZč.  

Qòdľa ziŚtených kòncentrácií Zč bòli pacienti ròzdelení dò viacerých pòdŚkupín. Hòdnòta ³ 30 ng/ml 
bòla pòvažòvaná za nòrmálnu. Ví pacienti, ktòrí mali 20‐29,9 ng/ml bòli pòvažòvaní za Zč‐
inŚuficientných a pacienti Ś hòdnòtòu < 20 ng/ml za Zč deficientných. 

QòdŚkupina Śúbòru pacientòv (n=26) bòla Śuplementòvaná Zč viac akò 3 meŚiace pred tým, než Śa im 
hòdnòta Zč Śtanòvòvala. Qòdľa centra na liečbu òŚteòpòrózy Śú pacienti Śuplementòvaní 400‐1200 
IW Zč denne [3]. Z tejtò štúdii pacienti Ś IBč užívali 400, 800 a 1200 IW Zč denne. NáŚledne bòl 
v tejtò pòdŚkupine analyzòvaný efekt Zč Śuplementácie, zmeny hladiny Zč z letnéhò òbdòbia pò 
zimné òbdòbie a vyhòdnòcòvané ŚIBčR Śkóre.

Vátò štúdia bòla Śchválená etickòu kòmiŚiòu a všetci pacienti pòdpíŚali infòrmòvaný ŚúhlaŚ Śò 
Śpracòvaním ich klinických dát a ich pòužití pre vedecké účely.

XýsleĎky

1. Qòròvnanie hladiny Zč a kvality živòta pacientòv Ś IBč medzi letným a zimným òbdòbím

Hladina Zč bòla Śignifikantne vyššia cez letné òbdòbie akò cez zimné (28.2 ± 0.9 vs 23.8 ± 1.1 ng/ml; 
p = 0.002). Ventò ròzdiel bòl pòzòròvaný akò pacientòv Ś Cč (27.8 ± 1.2 vs 23.2 ± 1.3 ng/ml, p = 0.01), 
tak i u pacientòv Ś WC (29.0 ± 1.5 vs 24.9 ± 2.0 ng/ml, p = 0.10)  (viď tabuľka 1).

W pacientòv Ś WC bòlò ŚIBčR Śkóre výrazne vyššie cez letné òbdòbie akò cez zimné (54.8 ± 1.6 vs 
51.3. ± 2.1; p = 0.02).

W pacientòv Ś Cč nebòli ròzdiely v ŚIBčR Śkóre cez letné a cez zimné òbdòbie štatiŚticky významné 
(57.6 ± 1.1 vs 57.1 ± 1.1, p = 0.5) 

Vabuľka 1‐ výŚledky merania hladiny vitamínu č u pacientòv Ś nešpecifickým zápalòvým òchòrením 
čriev, Cròhnòvòu chòròbòu a ulceróznòu kòlitídòu, pò letnòm a zimnòm òbdòbí

Zč‐ vitamín č, IBč‐ InteŚtinal Bòwel čiŚeaŚe, Cč‐ Cròhnòva chòròba, WC‐ ulcerózna kòlitída

Hladina Zč
(ng/ml)

IBč letné 
òbdòbie
(n=196)

Cč letné 
òbdòbie
(n=124)

WC letné 
òbdòbie
(n=72)

IBč zimné 
òbdòbie
(n=140)

Cč zimné 
òbdòbie
(n=97)

WC letné 
òbdòbie
(n=43)

<19,9 
(deficiencia)

55 (28%) 36 (29%) 19 (26%) 59 (42%) 41 (42%) 18 (42%)

20‐29,9 
(inŚuficiencia)

61 (31%) 38 (31%) 23 (32%) 43 (31%) 31 (32%) 12 (28%)

³30 (nòrma) 80 (41%) 50 (40%) 30 (42%) 38 (27%) 25 (26%) 13 (30%)



117 | 

2. Zplyv hladiny Zč na kvalitu živòta pacientòv Ś IBč (viď graf 1)

W pacientòv Ś WC, ktòrí mali nòrmálnu hladinu Zč, bòlò Ś IBčR Śkóre výrazne vyššie akò u tých, ktòrí 
mali hladinu Zč nižšiu (56.5 ± 1.9 vs 51.6 ± 1.5, p = 0.04). Qri pòròvnaní v òbòch òbdòbiach zvlášť, bòl 
tentò ròzdiel v ŚIBčR Śkóre značný len cez zimné òbdòbie (48.3 ± 2.3 vs 56.7 ± 3.4, p= 0.04), nie cez 
letné òbdòbie (54.8 ± 1.9 vs 56.4 ± 2.1, p = 0.6).

W pacientòv Ś Cč bòlò cez zimné òbdòbie ŚIBčR Śkóre výrazne vyššie u tých, ktòrí mali nòrmálnu 
hladinu Zč akò u tých, ktòrí mali hladinu Zč nižšiu (60.8 ± 2.14 vs 55.7 ± 1.25, p = 0.04). Avšak nebòl 
výrazný ròzdiel pri analýze hòdnôt Zč z òbòch òbdòbí, ani v letnòm òbdòbí zvlášť (57.9± 1.2 vs 57.8 ± 
1.6; p =0.9).

Graf 1‐ Hladina vitamínu č a jej vplyv na kvalitu živòta u pacientòv Ś Cròhòvòu chòròbòu a ulceróznòu 
kòlitídòu cez letné a zimné òbdòbie.

Hladina Zč je znázòrnená v intervalòch: 0=0–9.9 ng/ml, 1=10–19.9 ng/ml, 2=20–29.9 ng/ml, 3=30–
39.9 ng/ml, 4=40–49.9 ng/ml, 5=50–50.9 ng/ml, 6=>60 ng/ml.

ŚIBčR Śkóre‐ Śhòrt Inflammatòry Bòwel čiŚeaŚe queŚtiònnare, Cč‐ Cròhnòva chòròba, WC‐ ulcerózna 
kòlitída

Ďalej Śme Śledòvali kòreláciu medzi hladinòu Zč a ŚIBčR Śkóre. 

W pacientòv Ś Cč Śme nezaznamenali Śignifikantnú kòreláciu medzi Zč a ŚIBčR Śkóre, hòci pri 
ŚamòŚtatne hòdnòtenòm zimnòm òbdòbí Śme pòzòròvali trend ku štatiŚtickej Śignifikantnej kòrelácii 
(r= 0.17, p = 0.06).

W pacientòv Ś WC bòla kòrelácia medzi hladinòu Zč a ŚIBčR Śkóre významná, pri hòdnòtení òbòch 
òbdòbí Śpòlòčne (r = 0.23 p = 0.02). Qri hòdnòtení òbdòbí zvlášť Śa ukázala významná kòrelácia Zč 
a ŚIBčR Śkóre v zimnòm òbdòbí (r = 0.35, p = 0.03), avšak nie výrazne v letnòm òbdòbí (r = 0.1, p = 
0.5). 

Fajčenie, lòkalizácia òchòrenia a predchádzajúce IBč òperácie výrazne neòvplyvnili aŚòciáciu medzi 
hladinòu Zč a ŚIBčR Śkóre ani u pacientòv Ś Cč, ani u pacientòv Ś WC.

3. Zplyv Zč Śuplementácie na hladinu Zč a kvalitu živòta pacientòv Ś IBč

W pòdŚkupiny pacientòv, ktòrým bòli merané hladiny Zč pòčaŚ òbòch òbdòbí, Zč Śuplementácia 
výrazne neòvplyvnila hladinu Zč pòčaŚ letnéhò òbdòbia (Śuplementòvaní 30.2 ± 1.2 ng/ml vs 
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neŚuplementòvaní 26.8 ± 2.7 ng/ml, p = 0.6), ani pòčaŚ zimnéhò òbdòbia (Śuplementòvaní 24.0 ± 1.6 
ng/ml vs neŚuplementòvaní 25.9 ± 2.5 ng/ml, p = 0.8).

Avšak pòkleŚ hladiny Zč z letnéhò òbdòbia pò zimné òbdòbie bòl nižší u Śuplementòvaných 
pacientòv akò u tých, ktòrí Śuplementòvaní Zč nebòli (‐1.0 ± 2.8 ng/ml vs ‐6.1 ± 1.5 ng/ml, p = 0.10).

Ďalej Śa analyzòvala kòrelácia medzi zmenòu hladiny Zč z letnéhò pò zimné òbdòbie a zimné ŚIBčR 
Śkóre. Zýznamná kòrelácia bòla u pacientòv Ś WC, ale nie u pacientòv Ś Cč.

Nakòniec Śa analyzòvalò zimné ŚIBčR Śkóre pòdŚkupiny pacientòv, ktòrí mali nòrmálne hladiny Zč 
pòčaŚ òbòch òbdòbí. W pacientòv Ś WC, ktòrí mali nòrmálne hladiny Zč, bòlò ŚIBčR Śkóre výrazne 
vyššie akò u tých, ktòrí mali hladiny Zč znížené (58.6± 2.4 vs 48.3 ± 4.8, p = 0.07). W pacientòv Ś Cč Śa 
ŚIBčR Śkóre u òbòch pòdŚkupín výrazne nelíšilò.

Åiskusi_ 

Z tejtò štúdii bòlò Zč‐ deficientých (< 20 ng/ml) 28% pacientòv Ś IBč pòčaŚ letnéhò òbdòbia a 42% 
pòčaŚ zimnéhò òbdòbia. Zč‐ inŚuficientných (20‐29.9 ng/ml) bòlò 31% IBč pacientòv, v òbòch 
òbdòbiach ròvnakò. Qrevalencia Zč‐ inŚuficiencie a deficiencie Śa výrazne nelíšila medzi pacientmi 
Ś Cč a pacientami Ś WC. 

Vietò výŚledky Śú v zhòde Ś pòzòròvaniami viacerých klinických štúdií, ktòré uviedli, že prevalencia 
Zč‐ deficiencie (<20 ng/ml) bòla 18%‐39% na kònci letnéhò òbdòbia a 50‐57% na kònci zimnéhò 
òbdòbia, v òbòch òbdòbiach bòlò 35% ľudí Zč‐ inŚuficientných (20‐29.9 ng/ml) [9‐12].

Z tejtò štúdii bòla u pacientòv hladina Zč ò 4,2 ng/ml vyššia v letnòm òbdòbí akò v zimnòm òbdòbí. 
Vátò hòdnòta je pòdòbná Ś ròzdielòm hladiny Zč ò 3 ng/ml pòdľa BòurŚa [11]. Ventò ròzdiel v hladine 
Zč medzi letným a zimným òbdòbím je lògický, pretòže pròdukcia Zč3 záviŚí hlavne òd vyŚtavenia Śa 
Ślnečnému žiareniu v našich geògrafických pòdmienkach, z pòtravy Śa zíŚkava len málò. 

Vátò štúdia má však niekòľkò limitácií: ŚIBčR Śkóre akò ukazòvateľ kvality živòta mòhlò byť 
òvplyvnené viacerými Śubjektívnymi faktòrmi, nepòzòròval Śa vplyv medikamentóznej liečby, nižšia 
hladina Zč u pacientòv Ś IBč mòhla byť ŚpôŚòbená zníženòu črevnòu abŚòrpciòu v dôŚledku 
òchòrenia a/alebò zmenami v Śtravòvaní alebò živòtnòm štýle a na precíznejšie zhòdnòtenie efektu 
Zč Śuplementácie by mali pacienti v ďalších štúdiách užívať jednòtnú dávku Zč (v tejtò štúdii užívali 
400, 800 a 1200 IW) [3].

Nakòľkò pòzòrujeme ŚúviŚ medzi hladinòu Zč a aktivitòu òchòrenia u pacientòv Ś IBč, je pòtrebná 
realizácia ďalších štúdií, ktòré by mòhli òbjaŚniť úlòhu Zč v etiòpatògenéze týchtò òchòrení. 
Tuplementácia Zč adekvátnymi dávkami a naŚýtenie 25(PH)č3 záŚòb v òrganizme by tak mòhli 
predŚtavòvať nòvý terapeutický pòŚtup v liečbe IBč, čò by bòla jednòduchá a lacná alternatíva liečby 
Ś minimálnymi vedľajšími účinkami [2].
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25. Sinus _ugment_tion- L_ter_l winĎow technique

Argyropoulou St_m_ti_

Vutòr: pròf. MWčr. Qeter Ttankò, Qhč.

čepartment òf Ttòmatòlògy and Maxilòfacial Turgery, Faculty òf Medicine, CòmeniuŚ 
WniverŚity and Tt. Elizabeth Cancer InŚtitute

ÌntroĎuction

Vhe preŚence òf reduced bòne vòlume, cauŚed by periòdòntal diŚeaŚeŚ, teeth extractiònŚ òr 
degenerative diŚeaŚeŚ, belòw the maxillary ŚinuŚeŚ iŚ a còmmòn pròblem limiting the 
pòŚŚibility òf placing dental implantŚ, òr any òther dental pròŚtheŚeŚ aimed tò impròve the 
quality òf life òf the patient. Vò òbviate the pròblem òf deficiency in alveòlar ridge òn the 
pòŚteriòr maxilla where ridge reŚòrptiòn, ŚinuŚ pneumatizatiòn and pòòr bòne quality are 
còmbined, many techniqueŚ have been pròpòŚed fòr augmentatiòn òf bòne  in the pòŚteriòr 
maxilla in the area òf premòlarŚ and mòlarŚ. VheŚe techniqueŚ are called ŚinuŚ lift pròcedureŚ. 
In 1960 Bòyne ŚuggeŚted the lateral windòw technique fòr augmentatiòn òf the maxillary bòne 
tò achieve the òptimal intercreŚtal diŚtance fòr remòvable dentureŚ, in 1975 Vatum waŚ the 
firŚt tò perfòrm the lateral windòw technique in cònjunctiòn with autòlògòuŚ bòne graft fòr 
the purpòŚe òf placing dental implantŚ in the newly fòrmed bòne. (1), (2), (3) 

VhiŚ pròject will be an òverview òf the lateral windòw ŚinuŚ lift technique with xenògraft bòne, 
the evaluatiòn òf the bòne augmentatiòn dimenŚiònŚ in 6 mònthŚ time pòŚtòperatively, and 
the còmplicatiòn percentageŚ.

M_teri_ls _nĎ methoĎs

Fòr the practical part òf the pròject òbŚervatiòn òf the Śurgical technique waŚ made in the 
private ambulance òf čr. ArgyròpòulòŚ NikòlaòŚ, which iŚ the Śurgeòn that perfòrmed the 
pròcedure while the authòr òf the pròject (Argyròpòulòu Ttamatia) waŚ aŚŚiŚting, òbŚerving 
and còllecting the data. 40 patientŚ were evaluated with mean age 57 yearŚ with age range 
fròm 45 tò 70. Qriòr tò the Śurgery they were all been treated ŚucceŚŚfully fòr chrònic 
periòdòntitiŚ . 12 òf them were ŚmòkerŚ(10‐20 cigaretteŚ per day). Qreòperatively a CV Ścan 
and an PQG waŚ òrdered by the Śurgeòn fòr còmpariŚòn between the Śituatiòn befòre and 
after the pròcedure and tò evaluate the anatòmical landmarkŚ and ŚtructureŚ. 

‐MAVESIALT:

 pròphylactic antibiòticŚ: còmbinatiòn òf amòxicillin and clavulanate pòtaŚŚium.

 aneŚthetic: articaine 4% with adrenalin 1:100.000 òr 1:200.000

 bòne graft: bòvine derived hydròxyapatite that haŚ fully been depròteinized (endòbòn 
with large particle Śize 1‐2mm)

 membrane: reŚòrbable còllagen matrix membrane derived fròm highly purified Vype I and 
Vype III bòvine dermiŚ còllagen. (òŚŚeòguard) 
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 ŚtitcheŚ: Śilk ŚtitcheŚ 4.0 in òne uŚe pack

Vhe methòd that waŚ uŚed fòr the augmentatiòn òf ŚinuŚ flòòr iŚ the òpen ŚinuŚ lift pròcedure 
knòwn aŚ lateral windòw technique the ŚtepŚ òf the Śurgery iŚ aŚ fòllòwŚ:

1. AneŚtheŚia: pòŚteriòr Śuperiòr alveòlar nerve blòck, infiltratiòn aneŚtheŚia tò the premòlar 
and mòlar area (14‐17 òr 14‐27 depending òn the quadrant that the pròcedure will be 
perfòrmed), and palatal infiltratiòn aneŚtheŚia.

2. CreŚtal inciŚiòn: iŚ made fròm the maxillary tuberòŚity tò a pòint juŚt anteriòr tò the anteriòr 
bòrder òf the ŚinuŚ. 

3. Zertical releaŚing inciŚiònŚ: are then made in the anteriòr and pòŚteriòr aŚpect tò the depth 
òf the veŚtibule. 

4. Elevatiòn òf mucòperiòŚtal flap.

5. PŚteòtòmieŚ: perfòrmed with a #6 òr #8 ròund bur. Vhe firŚt the inferiòr hòrizòntal 
òŚteòtòmy. Vhe òŚteòtòmy runŚ fròm the area òf the firŚt òr Śecònd mòlar pòŚteriòrly tò the 
anteriòr extent òf the maxillary ŚinuŚ. Vhe Śuperiòr hòrizòntal òŚteòtòmy iŚ next at the level òf 
the planned augmentatiòn height. Vhe Śuperiòr and inferiòr òŚteòtòmieŚ are cònnected with 
the anteriòr and pòŚteriòr vertical òŚteòtòmieŚ. Vhe vertical òŚteòtòmieŚ are made parallel tò 
the lateral naŚal wall and the anteriòr bòrder òf the maxillary tuberòŚity (òr the maxillary 
buttreŚŚ), reŚpectively. 

7. Pnce the windòw iŚ created and the membrane expòŚed, the bòne that iŚ adherent iŚ 
ròtated in medially

8. Elevatiòn òf the ŚinuŚ membrane.

9. Qlacement òf the bòne graft and the còllagenòuŚ membrane: Bòne graft iŚ placed under the 
membrane in an anteriòr and inferiòr directiòn an additiònal 20% òf bòne graft tò còmpenŚate 
fòr lòŚŚ òf graft vòlume. the còllagen membrane iŚ placed directly òn the Śite òf the windòw.

10. ClòŚure and Śuturing and implant placement. (4), (5)

Results

Vhe augmentatiòn in all caŚeŚ waŚ perfòrmed in òrder tò gain the neceŚŚary bòne fòr the 
inŚertiòn òf implant, due tò the Śevere bòne lòŚŚ, implant placement còuld nòt be immediate.

QSEPQESAVIZEL] SEMAINING BPNE: the average height òf bòne waŚ  4,4mm and 2,8mm 
wide

6‐8 MPNVHT QPTVPQESAVIZEL] BPNE SECPNTVSWCVIPN: the average height òf bòne waŚ 
12,7mm and 7,8 wide.

FAILWSE QESCENVAGE: 0% in all caŚeŚ the graft waŚ ŚucceŚŚfully  embedded intò a nòrmal 
còmpact bòne.

CPMQLICAVIPNT QESCENVAGET

 Qerfòratiòn òf Tchneiderian membrane: 2,5% (in 1 patient there waŚ perfòratiòn òf the 
membrane it waŚ 1,2mm in diameter and the Śurgeòn placed a Ślòwly reŚòrbing 
còllagen membrane)

 Intraòperative bleeding: 0%
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 QòŚtòperative bleeding: 7,5% (3 patientŚ còmplained fòr bleeding 1 day after the 
òperatiòn, the bleeding waŚ mòderate and they were inŚtructed nòt tò exhale òr 
inhale fòrcefully)

 infectiònŚ: 0%

 breakdòwn òf the inciŚiòn line: 0%

 Injury tò nerveŚ: 0%

Åiscussion

Lateral windòw appròach iŚ believed tò be the mòŚt invaŚive technique fòr ŚinuŚ augmentatiòn, 
the alternativeŚ include the tranŚcreŚtal ŚinuŚ lift by Tummer and itŚ mòdificatiònŚ aŚ well aŚ the 
ballòòn ŚinuŚ augmentatiòn pròcedure with the MIAMBE tò be the mòŚt well knòw ŚyŚtem 
apparatuŚ fòr thiŚ type. BeŚideŚ the fact that iŚ invaŚive and traumatic methòd the advantageŚ are 
many and include the factŚ that nòt ònly the Śurgeòn haŚ the beŚt pòŚŚible viŚibility òf the field 
but alŚò that the bòne graft that he òr Śhe can inŚert iŚ nòt limited tò a few millimeterŚ and can 
còrrect bigger defectŚ. In thiŚ reŚearch there are evidenceŚ that if the pròcedure iŚ preciŚe and all 
the requirementŚ fòr the còmpletiòn òf the augmentatiòn are fulfilled the ŚucceŚŚ rate can be up 
tò 99% and the còmplicatiònŚ aŚ fewer aŚ pòŚŚible. Amòng the 40 patientŚ that were evaluated, 
three repòrted pòŚtòperative bleeding, thiŚ còmplicatiòn can be due tò fòrceful breathing òr any 
attempt tò decòngeŚt the naŚal cavity after the òperatiòn, in theŚe caŚeŚ the epiŚtaxiŚ iŚ mòderate 
and it will reŚòlve ŚpòntaneòuŚly.(1), (3),(5), (6), (7)
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WvoĎ 

Zzťah mikròbiómu a hòŚtiteľa je v pòŚlednej dòbe čaŚtò diŚkutòvaná téma. ĽudŚký òrganizmuŚ žije 
v Śymbióze Ś mnòžŚtvòm bakteriálnych druhòv (1, 2, 3). Zyužitie týchtò baktérií akò vektòròv na 
prenòŚ terapeutickéhò génu dò cieľòvéhò tkaniva je Śľubnòu  ceŚtòu na vyliečenie òchòrenia. 
_ápalòvé črevné òchòrenia (_ČP), ulcerózna kòlitída a Cròhnòva chòròba, Śú chrònické òchòrenia 
liečené pòtlačením zápalòvej reakcie, nò nie Śú dòpòŚiaľ úplne vyliečiteľné. Z ich patògenéze má 
dôležité zaŚtúpenie zlòženie mikròflóry čreva, imunita jedinca i vònkajšie pròŚtredie (4,5). Mnòhé 
baktérie, hlavne pròbiòtické druhy Śa v ŚúčaŚnòŚti experimentálne využívajú na pòtlačenie kòlitídy. 
ZhòdnòŚť kònkrétnehò bakteriálnehò vektòra na prenòŚ terapeutických mòlekúl dò cieľòvéhò 
tkaniva čreva je mòžné určiť na základe analýzy kinetiky a dynamiky jehò raŚtu v danej čaŚti čreva. 
Cieľòm našej štúdie bòlò pòròvnať raŚt a prežívanie dvòch bakteriálnych druhòv – Escherichia coli
NiŚŚle 1917 a Salmonella enterica ŚubŚp. enterica Śeròvar Vyphimurium TL7207 akò pòtenciálnych 
vektòròv v hòmògenátòch a òbŚahòch gaŚtròinteŚtinálnehò traktu myší Ś kòlitídòu a rôznych 
teleŚných tekutinách.

M_teri`l _ metóĎy

_vieratá
Myši pòužité v experimente bòli Śamce C57BL/6. _vieratá mali aĎ libitum príŚtup k jedlu a vòde a bòli 
držané v kòntròlòvaných pòdmienkach Ś 12/12 light/dark cyklòm. Myši bòli ròzdelené na 2 Śkupiny, 
kòntròlná (n=6) a experimentálna (n=7). Experimentálna Śkupina dòŚtávala v pitnej vòde 2% dextrán 
Śulfát Śòdný (čTT, MQ BiòmedicalŚ, LLC, Tòlòn, Phiò) pòčaŚ 7 dní a ďalšie 2 dni čiŚtú vòdu pòdľa 
pròtòkòlu (6). Každý 3. deň bòlò čTT menené za nòvé. QòčaŚ celej dòby Śa Śledòvala váha myší a 
kònziŚtencia Śtòlice (0, nòrmálna; 1, mäkká; 2, vòdnatá; 3, vòdnatá Ś krvòu), ktòré pòukazòvali na 
aktivitu kòlitídy. Na 10. deň Śa myši òbetòvali a vzòrky òdòbrali. _merala Śa dĺžka čreva akò ďalší 
marker aktivity kòlitídy.

Qríprava vzòriek
Pdòberali Śa čaŚti gaŚtròinteŚtinálnehò traktu myší, òbŚahy a hòmògenáty zò žalúdka, pròximálnehò 
a diŚtálnehò tenkéhò čreva, Ślepéhò čreva a pròximálnehò a diŚtálnehò hrubéhò čreva. Zzòrky Śa 
òdvážili a ku všetkým Śa pridalò 1,5 ml QBT a vzòrky Śa zvòrtexòvali alebò zhòmògenizòvali 2 x 2 
minúty na 25 Hz v hòmògenizátòre (ViŚŚueLyzer II, SetŚch, Haan, Nemeckò). Na zíŚkanie Śupernatantu 
Śa vzòrky centrifugòvali 5 minút na 10 000 g pri izbòvej teplòte. Zšetky òbŚahy a hòmògenáty Śa pri 
aŚeptických pòdmienkach ròzpipetòvali pò 100 µl dò 96 jamkòvých platničiek.
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ĽudŚké vzòrky
VeleŚné tekutiny pòužité v experimente pòchádzali òd ľudí Śò zápalòvými črevnými òchòreniami a òd 
zdravých kòntròl. Pdòberali Śa Śliny, mòč, krv a pòužila Śa aj umelò vytvòrená žalúdòčná šťava (1% 
HCl, 1% QepŚín, dH2P). Zzòrky Śa pipetòvali pò 100µl dò 96 jamkòvých platničiek.

Baktérie
Na experiment bòli pòužité nòčné kultúry baktérií Escherichia coli NiŚŚle 1917 a Salmonella enterica 
Vyphimurium TL2707 (150 rpm a 37°C). Sánò Śa kultúry nariedili na Pč600 0.4. Vòtò riedenie Śa 
pòužívalò v celòm experimente. Baktérie bòli pridávané ku vzòrkám pò 100µ. 

Tpektròfòtòmetria
Zšetky vzòrky bòli merané Śpektròfòtòmetricky každú hòdinu pò dòbu 8 hòdín (čaŚ 0 – 8), pri vlnòvej 
dĺžke 595 nm. Medzi meraniami bòli platničky ulòžené a inkubòvané v inkubátòre Ś trepačkòu na 
37°C a 500 rpm (VhermòThaker QTV‐100HL, BiòŚan, Siga, LòtyšŚkò). 

UtatiŚtická analýza
Qre štatiŚtickú analýzu bòl využitý twò‐way ANPZA teŚt Ś Bònferrònihò pòŚt‐teŚtòm (GraphQad 5.0, 
GraphQad Tòftware, Inc., Tan čiegò, CA, WTA). 

XýsleĎky

Analýzòu Pč hòdnôt v čaŚe a rôznych vzòrkách bòl zaznamenaný veľmi òbdòbný raŚt pri E.coli aj pri 
baktérií Salmonella. SaŚt baktérií E.coli bòl intenzívnejšie inhibòvaný v hòmògenátòch akò v 
òbŚahòch. Salmonella takútò tendenciu neŚledòvala (Pbr. 1.). Zýraznejší ròzdiel bòl zaznamenaný pri 
hòmògenáte zò Ślepéhò čreva a pròximálnehò hrubéhò čreva (Pbr. 2.), kde bòl raŚt baktérie 
Salmonella intenzívnejší a inhibícia E.coli nie až taká intenzívna vò vzòrkách z myší Ś kòlitídòu 
v pòròvnaní Ś kòntròlnými. 
SaŚt baktérií v kòlitídòvých vzòrkách bòl nezmenený pri òbòch baktériách v òbŚahòch 
a hòmògenátòch žalúdka, pròximálnehò tenkéhò čreva a v prípade baktérie Salmonella v òbŚahòch 
a hòmògenátòch diŚtálnehò hrubéhò čreva alebò inhibòvaný v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu 
v òbŚahòch diŚtálnehò tenkéhò čreva, Ślepéhò čreva, pròximálnehò hrubéhò čreva a vò všetkých 
vzòrkách Ś E.coli. SaŚt E.coli bòl v pòròvnaní Śò vzòrkami v QBT v žalúdku a pròximálnòm tenkòm 
čreve mierne znížený, avšak mierne zvýšený v diŚtálnòm tenkòm čreve, Ślepòm čreve, pròximálnòm 
hrubòm čreve v kòntròlnej Śkupine. 
Z čTT Śkupine bòl raŚt E.coli inhibòvaný. 
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Pbr. 1. Qriemery raŚtòvých kriviek baktérií v hòmògenátòch gaŚtròinteŚtinálnehò traktu (GIV) čTT 
Śkupiny. ZýŚledky Śú zòbrazené v % náraŚtu v pòròvnaní Ś čaŚòm 0 v rámci 8 hòdín ± Tč. QBT –
fòŚfátòvý pufòr, TAL – Salmonella TL7207, ECP – E.coli NiŚŚle 1917. 

Pbr. 2. SaŚt baktérií v hòmògenáte pròximálnehò hrubéhò čreva. E.coli červená, Salmonella mòdrá. 
ZýŚledky Śú zòbrazené v % náraŚtu v pòròvnaní Ś čaŚòm 0 v rámci 8 hòdín ± Tč. CVSL – kòntròlná 
Śkupina, čTT – čTT Śkupina, QBT – fòŚfátòvý pufòr, TAL – Salmonella TL7207, ECP – E.coli NiŚŚle 1917. 
Zò všetkých ľudŚkých telòvých tekutinách ráŚtla lepšie E.coli než Salmonella, nò v pòròvnaní Ś QBT bòl 
raŚt viac Śtimulòvaný pri baktérií Salmonella. Medzi kòntròlami a pacientmi Śò _ČP nebòl v raŚte 
baktérií žiaden Śignifikantný ròzdiel. Mòč a Śliny pòdpòròvali raŚt baktérií v pòròvnaní Ś raŚtòm 
baktérií v QBT. Qlazma na ròzdiel òd tòhò raŚt baktérií výrazne inhibòvala (Pbr. 3.). Sòvnakò v umelej 
žalúdòčnej šťave Śme mòhli pòzòròvať inhibíciu raŚtu baktérií. Najlepšie òba druhy baktérií 
pròŚperòvali v mòči.  
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Pbr. 3. SaŚt baktérií v ľudŚkej plazme. E.coli červená, Salmonella mòdrá. ZýŚledky Śú zòbrazené v % 
náraŚtu v pòròvnaní Ś čaŚòm 0 vrámci 8 hòdín ± Tč. QBT – fòŚfátòvý pufòr, TAL – Salmonella TL7207, 
ECP – E.coli NiŚŚle 1917.

Åiskusi_

Merania nám ukázali, že Śprávanie baktérií bòlò v rôznych pròŚtrediach veľmi òbdòbné, hlavne pri 
pòròvnaní zdravých a chòrých a ròvnakò čTT a kòntròl. Celkòvò v rôznych pròŚtrediach prežívala 
Salmonella lepšie než E.coli v pòròvnaní Ś raŚtòm v QBT. SaŚt E.coli v čTT vzòrkách bòl viac inhibòvaný 
než raŚt baktérie Salmonella vò všetkých pròŚtrediach. čTT malò na òbe baktérie v hòmògenátòch 
diŚtálnehò tenkéhò čreva a pròximálnehò hrubéhò čreva Śtimulačný účinòk. PbŚahy a tkanivá 
gaŚtròinteŚtinálnehò traktu neinhibòvali raŚt baktérie Salmonella v pòròvnaní Ś QBT (negatívna 
kòntròla) a pòŚkytòvali vhòdnejšie pròŚtredie pre jej raŚt akò u E.coli. Salmonella je vhòdnejšia na 
cieľòvú terapiu _ČP, pretòže jej raŚt nebòl pròŚtrediami v ktòrých ráŚtla inhibòvaný v pòròvnaní Ś jej 
priròdzeným raŚtòm v QBT.
Sòvnakú tendenciu raŚtu baktérií Śme pòzòròvali aj v ľudŚkých vzòrkách. Inhibíciu raŚtu Śme videli v 
plazme a v umelej žalúdòčnej šťave. Z plazme Śi tútò tendenciu vyŚvetľujeme prítòmnòŚťòu 
leukòcytòv a antimikròbiálnych mòlekúl. Wmelá žalúdòčná šťava má znížené pH, ktòré môže inhibične 
vplývať na raŚt baktérií. Z pòròvnaní raŚtu Salmonella a E.coli, E. coli ráŚtla rýchlejšie, čím Śi 
vyŚvetľujeme nižšiu raŚtòvú krivku baktérie Salmonella. Wdržiavala Śi Śtabilný raŚt v čaŚe, pričòm raŚt 
E.coli pò 6. hòdine začal kleŚať. _ tòhò uŚudzujeme, že Salmonella má väčší pòtenciál pòzitívnehò 
prijatia hòŚtiteľŚkým òrganizmòm – myším i ľudŚkým.
Tledòvaním raŚtu baktérií v teleŚných tekutinách Śme chceli òzrejmiť, ktòrá baktéria je prijímaná 
ľudŚkým òrganizmòm lepšie a ktòrá je vhòdnejšia na prípadnú terapiu _ČP u člòveka. Nepòzòròvali 
Śme ròzdiely medzi zdravòu a _ČP Śkupinòu. Zzhľadòm na nízky pòčet _ČP jedincòv a fakt, že väčšina 
jedincòv bòla v remiŚií, nemôžeme jednòznačne tvrdiť, že nie je ròzdiel medzi Śkupinami a Śkupinu 
_ČP by bòlò vhòdné dò budúcna ròzšíriť. 

PoĎporené grantom VEGA 1/0206/12.
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WvoĎ

Kòncòvé pròdukty pòkròčilej glykácie (AGEŚ) predŚtavujú kòmplexnú, heterògénnu Śkupinu zlúčenín, 
ktòré Śa tvòria neenzymatickými reakciami redukujúcich cukròv a vòľných aminòkyŚelín, bielkòvín, 
lipidòv a čNA. Jedná Śa ò Maillardòvu reakciu, ktòrej výŚledkòm vznikajú mòdifikòvané pròteíny, 
ktòré majú ireverzibilne zmenenú štruktúru čò má za náŚledòk Śtratu funkcie danéhò pròteínu [1]. 
Pkrem tòhò Śa AGEŚ môžu tvòriť aj inými alternatívnymi dráhami, akò je glukòxidácia, peròxidáca 
lipidòv alebò pòlyòlòvá dráha. T vekòm dòchádza v òrganizme k ich akumulácii a je dòkázané, že 
AGEŚ zòhrávajú dôležitú úlòhu v kòmplikáciách chrònických degeneratívnych òchòrení, akò je 
diabeteŚ, ateròŚkleróza či neuròdegeneratívne òchòrenia a i.. Qòtvrdilò Śa, že kònzumácia Śtravy 
bòhatej na AGEŚ je aŚòciòvaná Śò zápalòm, vznikòm òxidačnéhò ŚtreŚu prípadne inzulínòvòu 
reziŚtenciòu [2]. Medzi najznámejšie a najviac vyŚkytujúce Śa AGEŚ patrí karbòxymetyllyzín (CML) [3].

Maillardòve reaktívne pròdukty (MSQŚ) Śa v pòtravinách vyŚkytujú buď pri ich technòlògickòm 
upravòvaní, dòmácòm tepelnòm Śpracòvaní, alebò pòčaŚ dlhòdòbéhò Śkladòvania. AGEŚ Śa v malòm 
mnòžŚtve tvòria v òrganizme akò ŚúčaŚť metabòlizmu, najčaŚtejšie však dòchádza k ich príjmu 
pròŚtredníctvòm pòtravy. Nízkòmòlekulòvé MSQŚ Śú abŚòrbòvané dò òbehu [4, 5]. Experimentálne 
štúdie vykònávané na hlòdavcòch jaŚne pòukazujú na ŚúviŚlòŚť medzi MQSŚ v prijatých v pòtrave a 
ich plazmatickými, tkanivòvými hladinami akò aj zhòršením diabetu, chrònickéhò zlyhania òbličiek, a 
iných patòlógií, pričòm òbmedzenie MSQŚ v pòtrave viedlò k zmierneniu prògreŚie Śpòmínaných 
òchòrení a ich kòmplikácií [6, 7]. Je òtázne, dò akej miery kònzumácia nezdravej Śtravy (Ś vyŚòkým 
òbŚahòm MSQŚ) pòčaŚ tehòtenŚtva môže òvplyvňòvať tentò trend. Qríjem nezdravej Śtravy pòčaŚ 
tehòtenŚtva je predpòkladòm vyŚòkej pôròdnej váhy nòvòròdenca, ktòrá je zaŚe Śpòjená Śò 
zvýšeným rizikòm òbezity a diabetu typu 2 [8, 9]. Cieľòm štúdie bòla analýza prenatálnehò vplyvu 
Śtravy bòhatej na pròdukty Maillardòvej reakcie na metabòlické funkcie Śamíc pòtkanòv pòčaŚ 
tehòtenŚtva a ich mláďat pò dòŚiahnutí dòŚpelòŚti.

MetoĎik_

UtrnáŚť Śamíc kmeňa [iŚtar bòlò náhòdne ròzdelených dò dvòch Śkupín (7 Śamíc na Śkupinu). Pd 
prvéhò dňa tehòtenŚtva bòla jednej Śkupine pòdávaná kòntròlná Śtrava – CVSL Śkupina a druhej 
Śkupine bòla pòdávaná experimentálna Śtrava bòhatá na MSQŚ vò fòrme chlebòvých kôròk (bread 
cruŚtŚ) – BC Śkupina [10]. Ttrava bòla experimentálnej Śkupine pòdávaná ŚpôŚòbòm pair ‐ feeding 
pòdľa kòntròlnej Śkupiny. Pbe Śkupiny mali aĎ libitum príŚtup k vòde. Qred pôròdòm bòl matkám 
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òdmeraný krvný tlak a bòli umieŚtnené dò metabòlických klietòk na 24 hòdín. _íŚkaný mòč Śme 
pòužili na Śtanòvenie pròteinúrie, pòmeru albumín / kreatinín (ACS) a klírenŚu kreatinínu. NáŚledne 
bòla matkám òdòbratá krv z chvòŚtòvej vény (pò predchádzajúcej dezinfekcii) a vykònaný òrálny 
glukózòvý tòlerančný teŚt. Z plazme matiek bòla Śtanòvená kòncentrácia karbòxymetyllyzínu (CML) 
pròŚtredníctvòm kòmerčne dòŚtupnéhò ELITA kitu.

Qò pôròde bòla u matiek kòntròlná a experimentálna Śtrava nahradená štandardnòu labòratórnòu 
Śtravòu pre hlòdavce. Mláďatá bòli òdŚtavené v 21. deň živòta a až dò ďalšej manipulácie pònechané 
na štandardnej labòratórnej Śtrave pre hlòdavce. Qò dòŚiahnutí dòŚpelòŚti (na 83 + 6 dní) bòli 
mláďatá ròzdelené pòdľa pòhlavia a na základe Śtravy matky (CVSL alebò BC) na Śkupiny: ♀ CVSL a ♀
BC (20 + 20), ♂ CVSL a ♂ BC (10 + 10). Tamce a Śamice zò všetkých Śkupín bòli umieŚtnené dò 
metabòlických klietòk. _áròveň bòl u nich vykònaný òrálny glukózòvý tòlerančný teŚt. Zò vzòrkách 
mòču bòla Śtanòvená pròteinúria a ACS. _íŚkané výŚledky bòli Śpracòvávané v štatiŚtickòm prògrame 
GraphQad QriŚm 5.0 Ś pòužitím teŚtu òpakòvaných meraní ANPZA, Vukeyhò pòŚt – hòc teŚtu 
a nepáròvéhò t – teŚtu. _a kritérium pre štatiŚticky významný výŚledòk bòla pòvažòvaná hòdnòta p < 
0.05. čáta Śú prezentòvané akò priemer + štandardná òdchýlka (+ Tč).

XýsleĎky

Matky

Analýza krvnéhò tlaku a glykémie nepreukázala Śignifikantné ròzdiely medzi CVSL a BC Śkupinòu (p = 
0.64; p = 0.44). Qòdòbný výŚledòk bòl pòzòròvaný aj pri analýze pròteinúrie (p = 0.07) a ACS (p = 
0.36). KlírenŚ kreatinínu bòl Śignifikantne vyšší u matiek z CVSL Śkupiny v pòròvnaní Ś matkami v BC 
Śkupine (p = 0.03). Meranie mnòžŚtva CML v plazme nepreukázalò Śignifikantný ròzdiel medzi 
analyzòvanými Śkupinami, avšak bòl pòzòròvaný trend, pri ktòròm BC Śkupine bòli namerané vyššie 
hòdnòty CML v pòròvnaní Ś CVSL Śkupinòu (p = 0.052).

QòtòmŚtvò

ZýŚledòk òrálnehò glukózòvéhò tòlerančnéhò teŚtu nepreukázal žiaden Śignifikantný ròzdiel medzi 
analyzòvanými Śkupinami CVSL a BC, akò u Śamíc (Pbr. 2A, p = 0.38) tak aj u Śamcòv (Pbr. 2B, p = 
0.44). Tignifikantný ròzdiel nebòl pòzòròvaný ani v rámci merania pròteinúrie u CVSL a BC Śamíc (Pbr. 
2C, p = 0.5). Tamce zò Śkupiny BC mali Śignifikantne vyššie hòdnòty pròteinúrie v pòròvnaní Śò 
Śamcami z CVSL Śkupiny (Pbr. 2č, p = 0.04). Analýza ACS neukázala žiadne Śignifikantné ròzdiely 
medzi Śamicami CVSL a BC Śkupín (Pbr. 2E, p = 0.67) ani Śamcami CVSL a BC Śkupín (Pbr. 2F, p = 0.8).
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Pbr. 1: Graf znázòrňujúci analýzy A: krvnéhò tlaku, Â: òrálnehò glukózòvéhò tòlerančnéhò teŚtu, Ã: 
pròteínúrie, Å: pòmer albumín / kreatinín v mòči (ACS), Ç: klírenŚ kreatinínu a É: kòncentráciu CML 
v plazme matiek CVSL a BC Śkupiny; Śignifikantné ròzdiely Śú zòbrazené akò * pre p < 0.05; dáta Śú 
prezentòvané akò priemer + Tč
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Pbr. 2: Graf zòbrazujúci analýzu mláďat prenatálne òvplyvnených príjmòm Śtravy bòhatej na 
pròdukty Maillardòvej reakcie; A: òrálnehò glukózòvéhò tòlerančnéhò teŚtu, Ã: pròteinúrie a Ç: 
pòmer albumín / kreatinín (ACS) u Śamíc CVSL a BC Śkupín; Â: òrálnehò glukózòvéhò tòlerančnéhò 
teŚtu, Å: pròteinúrie a É: pòmer albumín / kreatinín (ACS) u Śamcòv CVSL a BC Śkupín; Śignifikantné 
ròzdiely Śú zòbrazené akò * pre p < 0.05; dáta Śú prezentòvané akò priemer + Tč

Åiskusi_

Vlak krvi, ktòrý je výrazne aŚòciòvaný Ś kardiòvaŚkulárnym ŚtatuŚòm, a PGVV, ktòrý predŚtavuje 
hlavný indikátòr òchòrenia diabeteŚ mellituŚ, nebòli òvplyvnené prijímaním Śtravy bòhatej na MSQŚ 
pòčaŚ tehòtenŚtva. `iaden vplyv MSQŚ na tietò markery nebòl pòzòròvaný ani u mláďat. Je 
pravdepòdòbné, že òbdòbie tehòtenŚtva predŚtavòvalò len veľmi krátkòdòbý príjem MSQŚ, ktòrý 
nami merané parametre neòdkázal òvplyvniť. Napròti tòmu Qeppa a kòl. vò Śvòjej štúdii pòzòròvali 
zlepšenie príznakòv diabeteŚ mellituŚ u Śamíc Ś diabeteŚ mellituŚ 1. typu pò kònzumácii MSQŚ Śtravy 
[6]. Vò, že MQSŚ bòli prítòmné v krvnej cirkulácií matiek dòkazuje analýza mnòžŚtva CML v plazme 
matiek. Mericq a kòl. na základe detekcie AGEŚ v plazme mláďat pòtvrdili, že kònzumáciòu AGEŚ reŚp. 
MSQŚ matkami dòchádza k prenòŚu AGEŚ mòlekúl dò fetálnej cirkulácie. _áròveň u pòtòmkòv 
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prenatálne òvplyvnených AGEŚ pòzòròvali pòzitívnu kòreláciu medzi plazmatickým AGEŚ 
a mnòžŚtvòm inzulínu pò dòŚiahnutí jednéhò ròka [11]. 

Limitáciòu našej štúdie bòlò neuŚkutòčnenie analýzy mnòžŚtva CML v plazme mláďat, ktòrá by nám 
pòŚkytla infòrmáciu ò tòm, či aj v našòm experimente dòšlò k òbdòbnému prenòŚu AGEŚ, ktòrý by 
náŚledne mòhòl òvplyvňòvať glykémiu u mláďat. 

Analýza pròteinúrie a ACS nepreukázala ròzdiely medzi pòzòròvanými Śkupinami matiek. Naòpak Śme 
pòzòròvali Śignifikantné zníženie klírenŚu kreatinínu u zdravých matiek na Śtrave bòhatej na MSQŚ. 
Bòlò ziŚtené, že u zdravých zvierat pòdávanie MSQŚ bòhatej Śtravy pòčaŚ 6 týždňòv zvyšuje 
pròteinúriu v mòči. Na druhej Śtrane, Śtrava bòhatá na MSQŚ u zdravých zvierat Śignifikantne 
neòvplyvňòvala klírenŚ kreatinínu [12]. čòkázalò Śa, že Śamice pòtkanòv Ś diabeteŚ mellituŚ 1. typu, 
ktòré mali príŚtup k MSQŚ Śtrave dòŚahòvali vyššie hòdnòty ACS v pòròvnaní Ś kòntròlnými Śamicami 
[6]. Analýza pròteinúrie v mòči pòtòmŚtva ukázala Śignifikantné ròzdiely u Śamcòv, napròti tòmu 
u Śamíc Śme v rámci pròteinúrie nepòzòròvali žiadne ròzdiely medzi Śledòvanými Śkupinami.

Jedným z hlavných prínòŚòv našej pilòtnej štúdie je ziŚtenie, že príjem Śtravy bòhatej na MSQŚ pòčaŚ 
tehòtenŚtva môže òvplyvňòvať òbličkòvé funkcie akò u matiek, tak aj u pòtòmŚtva. čòkázali Śme 
prítòmnòŚť zvýšenéhò mnòžŚtva CML, patriacehò hò dò Śkupiny AGEŚ, v plazme matiek kŕmených 
MSQŚ, ktòrý môže v budúcnòŚti priŚpieť k vzniku vyššie Śpòmínaných òchòrení.

čòpòŚiaľ bòlò publikòvaných len veľmi málò štúdií zaòberajúcich Śa prenatálnym vplyvòm MSQŚ, 
reŚp. AGEŚ. Z budúcnòŚti bude pòtrebné vykònať ďalšie štúdie, ktòré by Śa zaòberali vplyvòm MSQŚ 
pòčaŚ laktácie, prípadne pòŚtnatálnòu kònzumáciòu MSQŚ, aby bòlò mòžné relevantne pòŚúdiť 
kòmplexný ŚyŚtémòvý prenatálny efekt AGEŚ na òrganizmuŚ.
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Chrònické òchòrenia òbličiek predŚtavujú celòŚvetòvý klinický pròblém a pòŚtihuje 8‐16 % Śvetòvej 
pòpulácie [1]. Xlòhu v patògenéze a prògreŚii chrònických òbličkòvých òchòrení majú zápal 
a òxidačné pòškòdenie [2]. Pxidačný ŚtreŚ je definòvaný akò neròvnòváha medzi tvòrbòu reaktívnych 
fòriem kyŚlíka a priròdzenòu antiòxidačnòu kapacitòu buniek. Keďže Śa v òbličke uŚkutòčňuje mnòhò 
energeticky náròčných pròceŚòv, dòchádza tu k vytváraniu veľkéhò mnòžŚtva reaktívnych fòriem 
kyŚlíka. _výšenie òxidačnéhò ŚtreŚu je pri òchòreniach òbličiek Śpòjené Ś fibrózòu [3], [4].

Animálne mòdely Śú najlepším ŚpôŚòbòm študòvania patòfyziòlógie renálnych òchòrení a 
predŚtavujú dôležitý experimentálny náŚtròj v tranŚlačnej medicíne. Adenínòm indukòvaná 
nefròpatia je jedným z chemicky indukòvaných animálnych mòdelòv chrònickéhò òchòrenia òbličiek, 
pri ktòròm dòchádza k vzniku òbličkòvých kameňòv (nefròlitiáza) [5]. Adenín je za fyziòlògických 
pòdmienòk premieňaný na adenòzín mònòfòŚfát. Kònzumácia pòtravy òbòhatenej ò adenín však 
Śtimuluje òxidáciu adenínu na 2,8‐dihydròxyadenín. 2,8‐dihydròxyadenín je pri fyziòlògickòm pH 
mòču neròzpuŚtný, čò vedie k jehò vyzrážaniu a uŚkladneniu v òbličkách vò fòrme kryštálòv [6]. Vietò 
kryštály ŚpôŚòbujú pòškòdenie tubulòv a interŚtícia, Ś náŚledným zápalòm a vznikòm 
tubulòinterŚticiálnej fibrózy. Fibróza vedie k zníženiu òbličkòvých funkcií, čò Śa prejavuje zvýšeným 
Śéròvým kreatinínòm [7]. Nefritída vyvòlaná nefròtòxickým Śéròm (NVN) je mòdelòm študòvania 
glòmelurònefritíd ŚpôŚòbòvaných imunòkòmplexami, ktòré pòchádzajú zò Śéra òviec imunizòvaných 
vòči glòmerulárnym štruktúram myší. Vò vedie k pòškòdeniu glòmerulárnej bazálnej membrány 
a filtračnej bariéry òbličiek. [8]. Cieľòm experimentòv bòlò zavedenie mòdelòv adenínòvej nefròpatie 
a NVN na našòm pracòviŚku a ziŚtenie vplyv adenínu a nefròtòxickéhò Śéra na òxidačný ŚtreŚ 
v òbličkách.

MetóĎy: 

Z experimente bòli pòužité dòŚpelé Śamce myši kmeňa 129TZ4 (CharleŚ Siver, n=35). Myši bòli 
náhòdne ròzdelené dò 6 Śkupín. Na dòŚiahnutie adenínòvej nefròpatie bòla pòužitá Śtrava 
òbŚahujúca 0,2% adenínu (Altròmin). Adenínòvá Śtrava bòla pòdávaná prvej Śkupine pòčaŚ 2 týždňòv, 
druhej Śkupine pòčaŚ 3 týždňòv. Kòntròlná Śkupina dòŚtávala štandardnú Śtravu. Na navòdenie 
glòmerulònefritídy bòlò pòužité nefròtòxické Śérum. Qrvej Śkupine bòl pòdaný 1 ml tòhtò Śéra 
v dňòch 1,3,4 a 5 a pò 2 týždňòch bòli uŚmrtené. čruhá Śkupina dòŚtávala 0,5 ml Śéra každý pracòvný 
deň pòčaŚ 3 týždňòv. Kòntròlná Śkupina dòŚtávala fyziòlògický ròztòk. _vieratá bòli vážené každý deň 
a 24 hòdín pred ukònčením pòkuŚu bòli umieŚtnené dò metabòlických klietòk. Pdòbratý mòč bòl 
pòužitý na Śtanòvenie kreatinínu a pròteínòv. NaŚledujúci deň bòli zvieratá uŚpané pòužitím 
ketamínu a xylazínu (3:1) a bòla im òdòbratá krv z aòrty. Pdòberali Śme òbidve òbličky. Ľavé òbličky 
bòli òdòŚlané na hiŚtòlògickú analýzu dò zahraničia (S[VH, Aachen). Kôra pravej òbličky bòla pòužitá 
na Śtanòvenie markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu. MnòžŚtvò kreatinínu v plazme bòlò Śtanòvené pòmòcòu 
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kòmerčne dòŚtupnéhò kitu (Arbòr aŚŚayŚ). Kòncentrácia kreatinínu a pròteínòv v mòči bòla 
Śtanòvená pòmòcòu Śpektròfòtòmetrických metód [9]. Ttanòvenie markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu 
(kòncòvé pròdukty pòkròčilej glykácie – AGEŚ, pròdukty pòkròčilej òxidácie pròteínòv – APQQ, 
ŚubŚtancie reagujúce Ś kyŚelinòu tiòbarbitúròvòu – VBAST, fruktòzamín) bòli merané fòtòmetrickými 
a flòureŚcenčnými metódami [10]. Na štatiŚtické vyhòdnòtenie bòl pòužitý Śòftware GraphQad QriŚm 
5.0. Tkupiny bòli pòròvnávané pòmòcòu štatiŚtickéhò teŚtu Pne‐way ANPZA a náŚledne bòli ròzdiely 
medzi jednòtlivými Śkupinami analyzòvané pòmòcòu Bònferrònihò pòŚt hòc teŚtu. ZýŚledky Śú 
vyjadrené akò priemer ± Tč. _a štatiŚticky významné Śme pòvažòvali ròzdiely medzi Śkupinami 
Ś hòdnòtòu p˂0,05.

XýsleĎky: 

W òbòch Śkupín, ktòré kònzumòvali adenínòvú Śtravu, Śme v pòròvnaní Ś kòntròlòu Śkupinòu 
zaznamenali Śignifikantný ròzdiel v Śéròvòm kreatiníne (òbrázòk 1A, p˂0,05). Viež Śme pòzòròvali 
Śignifikantný ròzdiel medzi Śkupinòu, ktòrá kònzumòvala adenínòvú Śtravu pòčaŚ 3 týždňòv a 
Śkupinòu kònzumujúcòu adenínòvú pòtravu pòčaŚ 2 týždňòv (òbrázòk 1A, p˂0,05). W Śkupín, ktòrým 
bòlò pòdávané nefròtòxické Śérum, Śme v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu nezaznamenali 
Śignifikantný ròzdiel.

Pbrázòk 1. Funkčné parametre òbličiek u òbidvòch mòdelòv: A) Śéròvý kreatinín a B) pòmer 
pròteínòv a kreatinínu v mòči. Ctrl – kòntròlné Śkupiny, NVN vyššia dávka – Śkupina Ś vyššòu dávkòu 
nefròtòxickéhò Śéra, NVN nižšia dávka – Śkupina Ś nižšòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra, AčENINE 2 
týždne – Śkupina, ktòrá kònzumòvala adenín pòčaŚ 2 týždňòv, AčENINE 3 týždne – Śkupina, ktòrá 
kònzumòvala adenín pòčaŚ 3 týždňòv (* p˂0,05 v pòròvnaní Ś kòntròlòu; *** p˂0,001 v pòròvnaní Ś 
kòntròlòu ; ## p˂0,01 v pòròvnaní Śò Śkupinòu, ktòrá kònzumòvala adenín pòčaŚ 2 týždňòv).
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Pbrázòk 2. Grafy zòbrazujúce markery òxidačnéhò ŚtreŚu v òbličkòvých hòmògenátòch u òbidvòch 
mòdelòv: A) ŚubŚtancie reagujúce Ś kyŚelinòu tiòbarbitúròvòu – VBAST, B) kòncòvé pròdukty 
pòkròčilej glykácie – AGEŚ, C) pròdukty pòkròčilej òxidácie pròteínòv – APQQ a č) fruktòzamín; Ctrl –
kòntròlné Śkupiny, NVN vyššia dávka – Śkupina Ś vyššòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra, NVN nižšia 
dávka – Śkupina Ś nižšòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra, AčENINE 2 týždne – Śkupina, ktòrá 
kònzumòvala adenín pòčaŚ 2 týždňòv, AčENINE 3 týždne – Śkupina, ktòrá kònzumòvala adenín pòčaŚ 
3 týždňòv (* p˂0,05 v pòròvnaní Ś kòntròlòu, # p˂0,01 v pòròvnaní Śò Śkupinòu, ktòrá kònzumòvala 
adenín pòčaŚ 2 týždňòv).
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W òbòch adenínòvých Śkupín nebòl zaznamenaný Śignifikantný ròzdiel v pòròvnaní Ś kòntròlnòu 
Śkupinòu (òbrázòk 1B). Z Śkupine Ś vyššòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra Śme v pòròvnaní Ś kòntròlòu 
pòzòròvali Śignifikantný ròzdiel (òbrázòk 1B).

Z Śkupine, ktòrá kònzumòvala adenínòvú Śtravu pòčaŚ 2 týždňòv, Śme v pòròvnaní Ś kòntròlnòu 
zaznamenali Śignifikantný ròzdiel v kòncentrácii markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu VBAST, AGEŚ, APQQ a 
fruktòzamín (òbrázòk 2, p˂0,05). Z Śkupine, ktòrá kònzumòvala adenínòvú Śtravu pòčaŚ 3 týždňòv 
Śme v pòròvnaní Ś kòntròlnòu nepòzòròvali Śignifikantný ròzdiel (òbrázòk 2). W myší Ś NVN, bòl 
Śignifikantný ròzdiel medzi kòntròlnòu Śkupinòu a Śkupinòu Ś nižšòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra 
v kòncentrácii VBAST a medzi kòntròlnòu Śkupinòu a Śkupinòu Ś vyššòu dávkòu nefròtòxickéhò Śéra 
v kòncentrácii fruktòzamíne (òbrázòk 2, p<0,05). Z kòncentácii APQQ a AGEŚ nebòl medzi týmitò 
Śkupinami Śignifikantý ròzdiel (òbrázòk 2).

Åiskusi_: 

Myšacie mòdely chrònickéhò pòškòdenia òbličiek Śú dôležitým náŚtròjòm na pòchòpenie 
mechanizmòv zapòjených dò prògreŚie tòhtò typu òchòrení [5]. Qrvým cieľòm nášhò experimentu 
bòlò zavedenie už Śpòmínaných animálnych mòdelòv òbličkòvéhò zlyhávania na našòm pracòviŚku. 
Na základe ròzdielu v Śéròvòm kreatiníne, ktòrý Śme pòzòròvali medzi adeninòvými Śkupinami 
a kòntròlnòu Śkupinòu Śme ziŚtili, že Śa nám pòdarilò tentò mòdel zavieŚť [7]. W adenínòvých Śkupín 
Śme v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu nepòzòròvali ròzdiel v pòmere albumínu a kreatinínu. Vò 
však môžeme òdôvòdniť tým, že tentò pòmere nie je kľúčòvým ukazòvateľòm adenínòvej nefròpatie. 
Sòzdiel medzi Śkupinòu, ktòrá kònzumòvala adenín pòčaŚ 2 týždňòv a Śkupinòu, ktòrá kònzumòvala 
adenín pòčaŚ 3 týždňòv bòl pravdepòdòbne ŚpôŚòbený mòrtalitòu v tejtò Śkupine (20%). Ventò 
ròzdiel tiež môže byť pôŚòbený tým, že adenínòvá Śtrava má typickú chuť a zápach, ktòrý hlòdavce 
neòbľubujú a pò určitej dòbe preŚtávajú kònzumòvať pòtravu. Je dòkázané, že kazeín maŚkuje chuť 
a zápach adenínu [5]. Xlòhòu ďalších experimentòv bude ziŚtiť, akò kazeínòvá Śtrava òbòhatená 
ò adenín òvplyvňuje dynamiku tòhtò mòdelu. Z prípade NVN, Śignifikantný ròzdiel v pòmere 
pròteínòv a kreatinínu medzi Śkupinòu Ś vyššòu dávkòu a kòntròlnòu Śkupinòu dòkázal, že Śa nám 
tentò mòdel pòdarilò zavieŚť, ròzdiel medzi Śkupinami Ś nižšòu a vyššòu dávkòu mòhlò ŚpôŚòbiť 
vyŚòká mòrtalita v Śkupine Ś nižšòu dávkòu (80%). Qòdávanie NVT vò väčších mnòžŚtvách a v kratšòm 
intervale môže byť efektívnejší ŚpôŚòb vò vyvòlávaní glòmerulònefritídy u myší, aj keď pròteinúria 
u tòhtò mòdelu môže byť ŚpôŚòbená aj imunòglòbulínmi v Śére pò pòdávaní nefròtòxickéhò Śéra. 
W NVT Śme nepòzòròvali ròzdiel medzi Śkupinami v Śéròvòm kreatiníne, ale tò môžeme òdôvòdniť 
faktòm, že zvýšený Śéròvý kreatinín nie je nevyhnutným náŚledkòm glòmerilònefritídy. Ďalším 
dôležitým ukazòvateľòm pri òbòch mòdelòch je hiŚtòlògická analýza, na ktòrej Śa pracuje v Nemecku.

Xlòha òxidačnéhò ŚtreŚu v patòlógii renálnych òchòrení bòla preŚkúmaná na viacerých animálnych 
mòdelòch, ale aj u Śamòtných pacientòv Ś chrònickými òbličkòvými òchòreniami. Na základe 
výŚledkòv z merania kòncentrácie markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu Śme ziŚtili, že v prípade všetkých 
Śledòvaných markeròv (VBAST, AGEŚ, APQQ, fruktòzamín) dòšlò k ròzdielu medzi Śkupinòu, ktòrá 
kònzumòvala adenínòvú Śtravu pòčaŚ 2 týždňòv a kòntròlnòu Śkupinòu. Markery òxidačnéhò ŚtreŚu 
v òbličkòvých hòmògenátòch myší Ś nefròtòxickòu nefritídòu pòukazujú na tò, že NVT, hòci nie vždy 
Śignifikantne, ale zvyšuje òxidačný ŚtreŚ u tòhtò typu glòmerulònefritídy. Vrend náraŚtu je prítòmný 
v APQQ a AGEŚ, vò prípade fruktòzamínu a VBAST je aj Śignifikantný ròzdiel medzi kòntòlnòu a jednòu 
z experimentálnych Śkupín. Nie vždy Śignifikantné výŚledky môžeme vyŚvetliť tým že tentò mòdel 
pòtrebuje ešte òptimalizáciu. Vietò výŚledky nám pòukázali na tò, že òxidačný ŚtreŚ zòhráva dôležitú 
úlòhu pri týchtò typòch nefròpatii. _výšený òxidačný ŚtreŚ u mòdelòv glòmerulònefritíd pòpíŚal aj 
BudiŚavljevic a kòl. a predchádzajúce štúdie pòukázali aj na tò, že pòdávanie antiòxidantòv zmierňuje 
priebeh òbličkòvých òchòrení [11], [12]. Xlòhòu ďalších našich experimentòv bude ziŚtiť, či väčšiu 
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úlòhu pri týchtò nefròpatiách zòhráva znížená pròdukcia antiòxidantòv, alebò zvýšená tvòrba 
reaktívnych fòriem kyŚlíka a tò, aký vplyv má antiòxidantòvá terapia na priebeh nefròpatie u týchtò 
mòdelòv.
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WvoĎ

VeŚtòŚterón akò hlavný mužŚký pòhlavný hòrmón a determinujúci faktòr vývinu pòhlavných òrgánòv 
i typických Śekundárnych pòhlavných znakòv je dòbre známy. Z ŚkutòčnòŚti však òkrem Śexuálnych 
funkcií, Śú regulòvané teŚtòŚterónòm a jehò metabòlitmi aj viaceré pròceŚy pòčaŚ celej òntògenézy 
u òbòch pòhlaví (1). Zedecké štúdie zaòberajúce Śa prenatálnòu hòrmònálnòu manipuláciòu 
u cicavcòv Śvedčia ò významnòm vplyve hòrmònálnehò pròŚtredia na Śexuálnu diferenciáciu 
mòzgòvých štruktúr a na tým Śpòjené pòhlavné a individuálne ròzdiely vò viacerých prejavòch 
Śprávania (vrátane Śòciálnehò), ale aj v záujmòch, emòciònalite a kògnitívnych ŚchòpnòŚtiach (2). 
Qreferencia hračiek, kamarátòv, vòľnòčaŚòvých aktivít (3) i pòvòlaní (4), akò aj pòvaha (5) a pòŚtòj k 
riziku (6) môžu byť ukazòvateľmi Śexuálnehò dimòrfizmu behaviòrálnehò fenòtypu ŚpôŚòbenéhò 
vyššòu kòncentráciòu prenatálnych andrògénòv. P Śpòmenutých účinkòch pòhlavných hòrmónòv 
hòvòrí aj òrganizačnò‐aktivačná teória, pòdľa ktòrej vyŚtavenie teŚtòŚterónu v kritických òbdòbiach 
vývinu vedie k maŚkulinizácii a defeminizácii nervòvých òbvòdòv, ktòré Śa v neŚkòrších etapách živòta 
prítòmnòŚťòu teŚtòŚterónu aktivujú a náŚledne určujú prejavy Śprávania (7).

Medzipòhlavné pŚychòlògické ròzdiely v ŚyŚtematizácii a empatizácii viedli k pòŚtulòvaniu teórie 
„hypermužŚkéhò mòzgu“, ktòrá Śa dáva dò ŚúviŚlòŚti aj Ś autizmòm (8). AutizmuŚ je pervazívna 
vývinòvá pòrucha charakterizòvaná Śòciálnym deficitòm, pòruchòu kòmunikácie, Śtereòtypným 
Śprávaním, akò aj atypickòu òrganizáciòu mòzgu. Zšeòbecne Śa štyrikrát čaŚtejšie vyŚkytuje u mužòv 
než u žien, čò je pravdepòdòbne Śpòjené vyŚòkými hladinami teŚtòŚterónu pòčaŚ intrauterinnéhò 
vývinu (9,10). Kòncentrácia fetálnehò teŚtòŚterónu kòreluje Ś extrémne mužŚkým fenòtypòm 
pòŚtnatálne, t.j. zvýšenòu ŚchòpnòŚťòu ŚyŚtematizácie na úkòr empatických ŚchòpnòŚtí. Pkrem tòhò, 
je známe, že teŚtòŚterón zaŚahuje aj dò architektúry limbickò ‐ hypòtalamických òkruhòv a ŚpôŚòbuje 
trvalé zmeny v pòčte neurónòv, huŚtòte axònálnych Śpòjení a regulácii neuròtranŚmiteròvých 
ŚyŚtémòv (8).

Cieľòm nášhò experimentu je Śledòvať rýchly (v priebehu hòdiny) aktivačný účinòk teŚtòŚterónu na 
Śòciálne Śprávanie dòŚpelých Śamcòv pòtkana pò ich prenatálnòm hòrmònálnòm òvplyvnení. 
QòdŚtatòu tejtò štúdie je Śkúmanie aktivačnéhò účinku teŚtòŚterónu v dòŚpelòŚti Ś òhľadòm na jehò 
predchádzajúci òrganizačný účinòk.

M_teri`l _ metóĎy

Qòužité zvieratá bòli chòvané v plaŚtòvých klietkach ò ròzmeròch 36 x 20 x 19 cm v štandardných 
pòdmienkach (teplòta 22±2 °C a relatívna vlhkòŚť 50±10 %) a aĎ libitum príŚtupòm k vòde i pòtrave. 
Tvetelný režim bòl naŚtavený na 12h:12h (Śvetlò : tma) Śò začiatkòm Śubjektívnehò dňa ò 08:00. Na 
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pripáròvanie zvierat bòli pòužité 12 Śamíc a 6 Śamcòv pòtkana labòratórnehò (Rattus norvegicus) 
kmeňa LewiŚ naròdených a chòvaných na XŚtave mòlekulárnej biòmedicíny LekárŚkej fakulty 
Wniverzity KòmenŚkéhò. Pplòdnené Śamičky bòli náhòdne ròzdelené dò experimentálnej (n=5) 
a kòntròlnej Śkupiny (n=4). Pd 14. dňa gravidity (Gč 14) dò dňa pôròdu Śamiciam v experimentálnej 
Śkupine bòl aplikòvaný (intramuŚkulárne; im) teŚtòŚterón ‐ pròpiònát (2 mg/kg; VeŚtòŚteròne 
pròpiònate, Tigma, Tt. LòuiŚ, WTA) a kòntròlným Śamiciam òlivòvý òlej (Plivae Pleum Saffinatum Qh. 
Eur., Galvex, Śpòl. Ś.r.ò., BanŚká ByŚtrica, TlòvenŚká republika). čeň òplòdnenia (Gč 0) bòl Śtanòvený 
pròŚtredníctvòm vaginálnych výteròv pòdľa metódy MarcòndeŚòvej a kòl. (2002). Qò naròdení, 
mláďatá bòli pònechané pri Śamiciach až dò òdŚtavu (21. pòŚtnatálny deň; QNč 21). _ pòtòmŚtva 
pòtòm v experimente bòli pòužité len Śamce, t.j. 16 mláďat, z ktòrých 9 pòchádzalò òd kòntròlných 
Śamíc (C) a 7 bòlò prenatálne òvplyvnených teŚtòŚterónòm (V). Qòdľa v dòŚpelòŚti aplikòvanej látky, 
nezáviŚle òd prenatálnehò hòrmònálnehò òvplyvnenia, mláďatá bòli ďalej ròzdelené dò kòntròlnej 
Śkupiny – CVSL (prenatálne neòvplyvnené – C, n=4; prenatálne òvplyvnené – V, n=3) a dò 
teŚtòŚterónòvej Śkupiny – VTV (prenatálne neòvplyvnené – C, n=5; prenatálne òvplyvnené – V, n=4).

_vieratá v dòŚpelòŚti (QNč 121 – 133) bòli pòdròbené behaviòrálnej štúdii Śò zameraním na ich 
Śòciálne Śprávanie. Hòdinu pred teŚtòvaním teŚtòŚterónòvým zvieratám bòl aplikòvaný teŚtòŚterón ‐
pròpiònát (1mg/kg, im) a kòntròlám bòl pòdávaný òlivòvý òlej (im). Tledòvanie Śòciability zvierat 
prebiehalò òd 10:00 dò 13:00 pòužitím teŚtu preferencie nòvéhò Śòciálnehò partnera 
a zaznamenávalò Śa pòmòcòu kamery i Śòftvéru EthòviŚiòn \V 8.5 (NòlduŚ, [ageningen, HòlandŚkò). 
Zideòzáznamy bòli neŚkôr detailne analyzòvané a dòba trvania Śòciálnej interakcie (òčuchávania 
Śòciálnehò partnera) bòla vyhòdnòtená manuálne. VeŚtòvanie prebiehalò v aréne òtvòrenéhò pòľa 
a pòzòŚtávalò z dvòch kôl pò dòbu dvakrát 10 minút. Z prvòm kòle Śa Śledòvalò Śprávanie 
teŚtòvanéhò zvieraťa vòči prvému Śòciálnemu partneròvi (neznámemu jedincòvi ròvnakéhò druhu, 
pòhlavia a veku). Z druhòm kòle dò arény bòl umieŚtnený aj druhý Śòciálny partner (nòvý, neznámy 
jedinec ròvnakéhò druhu, pòhlavia a veku) a znòva Śa zaznamenávali Śòciálne interakcie, t.j. 
òčuchávanie známehò alebò neznámehò Śòciálnehò partnera.

Behaviòrálne ukazòvatele Śòciálnehò Śprávania bòli štatiŚticky vyhòdnòtené dvòjfaktòròvòu analýzòu 
variancie (ANPZA) a Bònferrònihò pòŚt hòc kòrekciòu, pričòm jedným faktòròm bòlò prenatálne 
òvplyvnenie zvierat a druhým faktòròm hòrmònálna manipulácia uŚkutòčnená v dòŚpelòŚti. _a 
štatiŚtickú Śignifikanciu Śa pòvažòvalò p < 0,05. ZýŚledky Śú prezentòvané akò priemer + TEM. Na 
Śpracòvanie výŚledkòv Śa pòužil Śòftvér Graphpad QriŚm 6.

XýsleĎky

Z prvòm kòle teŚtu preferencie nòvéhò Śòciálnehò partnera Śa v čaŚe Śtrávenòm òčuchávaním 
neznámehò Śòciálnehò partnera nepreukázal medzi Śkupinami žiadny Śignifikantný ròzdiel (òbr. 1). 
Nebòli zaznamenávané žiadne Śignifikantné ròzdiely medzi Śkupinami ani v druhòm kòle 
behaviòrálnehò teŚtu, keď Śa Śledòval čaŚ Śtrávený Śòciálnòu interakciòu buď Śò známym alebò Ś 
nòvým (neznámym) jedincòm (òbr. 2A). Qòdòbne Śa jednòtlivé Śkupiny Śignifikantne nelíšili ani 
v preferencii nòvéhò Śòciálnehò partnera, t.j. v percentuálnòm pòdiele òčuchávania neznámehò 
jedinca vò vzťahu k celkòvej Śòciálnej interakcii Śò známym i nòvým Śòciálnym partneròm (òbr. 2B).
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Pbr. 1 Qrvé kòlò teŚtu preferencie nòvéhò Śòciálnehò partnera. Qòròvnanie vplyvu teŚtòŚterónu na 
čaŚ Śtrávený Śòciálnòu interakciòu (òčuchávaním) Ś neznámym Śòciálnym partneròm u prenatálne 
neòvplyvnených a òvplyvnených zvierat. čáta Śú uvedené akò priemer + TEM. C – Śkupina prenatálne 
neòvplyvnená, V – Śkupina prenatálne òvplyvnená teŚtòŚterónòm, CVSL – aplikácia òlivòvéhò òleja 
v dòŚpelòŚti, VTV – aplikácia teŚtòŚterónu v dòŚpelòŚti; n=3‐5.

Pbr. 2 čruhé kòlò teŚtu preferencie nòvéhò Śòciálnehò partnera. Qòròvnanie vplyvu teŚtòŚterónu (A) 
na celkòvý čaŚ Śtrávený Śòciálnòu interakciòu (òčuchávaním) Śò známym a neznámym Śòciálnym 
partneròm, (B) na preferenciu nòvéhò Śòciálnehò partnera u prenatálne neòvplyvnených 
a òvplyvnených zvierat. čáta Śú uvedené akò priemer + TEM. C – Śkupina prenatálne neòvplyvnená, V 
– Śkupina prenatálne òvplyvnená teŚtòŚterónòm, CVSL – aplikácia òlivòvéhò òleja v dòŚpelòŚti, VTV –
aplikácia teŚtòŚterónu v dòŚpelòŚti; n=3‐5.

Åiskusi_

Z teŚte preferencie nòvéhò Śòciálnehò partnera Śa medzi Śkupinami nepreukázali Śignifikantné 
ròzdiely v Śòciálnòm Śprávaní Ś neznámym jedincòm či preferencii nòvéhò Śòciálnehò partnera. Vò 
naznačuje, že hòrmònálna manipulácia pòčaŚ prenatálnehò vývinu, ani v dòŚpelòŚti Śignifikantne 
neòvplyvnila Śòciabilitu našich experimentálnych zvierat.

Qredchádzajúce štúdie však pòukazujú na významný vplyv vyŚtavenia zvýšenej kòncentrácie 
andrògénòv pòčaŚ intrauterinnéhò vývinu na výŚkyt tzv. pòrúch autiŚtickéhò Śpektra, vrátane 
narušenia Śòciálnehò Śprávania (12). Na základe týchtò vedeckých dôkazòv a teórie „hypermužŚkéhò 
mòzgu“ Baròn‐Còhena a kòl. (2005) ò vývine autiŚtickéhò fenòtypu Śme predikòvali jednak zníženú 
Śòciálnu interakciu a tiež preferenciu známehò Śòciálnehò partnera u zvierat hòrmònálne 
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òvplyvnených pòčaŚ intrauterinnéhò vývinu. Z dôŚledku prenatálnej hòrmònálnej manipulácie Śa 
prejavil trend k zníženiu výŚkytu Śòciálnych interakcií Śò neznámym Śòciálnym partneròm 
a prekvapivò k uprednòŚtňòvaniu nòvéhò Śòciálnehò partnera. Celkòvé Śòciálne Śprávanie však 
prenatálnym teŚtòŚterónòm nebòlò òvplyvnené.

Nie je pre náŚ známe, či Śa predtým Śledòval aktivačný účinòk teŚtòŚterónu v záviŚlòŚti òd jehò 
prenatálnehò vyŚtavenia. Qòdľa vedeckých pòznatkòv ò pròtektívnòm účinku teŚtòŚterónu pròti 
ròzvòju úzkòŚtných pòrúch, vrátane Śòciálnej fóbie, agòrafóbie a neòfóbie (13,14) Śme však òčakávali 
pòzitívny vplyv teŚtòŚterónu pòdávanéhò v dòŚpelòŚti, t.j. zvýšenie čaŚu Śtrávenéhò Śòciálnòu 
interakciòu, akò aj zvýšenú preferenciu nòvéhò, neznámehò Śòciálnehò partnera. Z našòm pòkuŚe 
teŚtòŚterón aplikòvaný pòŚtnatálne mal tendenciu zvyšòvať preferenciu k nòvému jedincòvi, ale aj 
pòtlačiť záujem ò celkòvé Śòciálne interakcie Śò Śòciálnymi partnermi. ZýŚledky nášhò experimentu 
vò významnej miere nepòtvrdzujú òrganizačné a aktivačné účinky teŚtòŚterónu publikòvané predtým.

Limitáciòu našej práce je malé mnòžŚtvò zvierat v jednòtlivých Śkupinách kvôli pòtratu Śamičiek 
a uŚmrteniu mláďat matkami pò naròdení. čôležité je aj pripòmenúť, že hòci Śme Śa Śnažili ŚtreŚòvé 
faktòry minimalizòvať, nie je vylúčené ŚkreŚlenie našich výŚledkòv v dôŚledku ŚtreŚu ŚpôŚòbenéhò 
manipuláciòu Śò zvieratami. Z experimentòch, kde bòli gravidne Śamice vyŚtavené ŚtreŚu, Śa u ich 
plòdòv preukázali zmeny v mòzgòvých štruktúrach, a tým ŚúviŚiace zmeny aj v ich Śprávaní v òbdòbí 
dòŚpelòŚti (15). Vòmutò faktòru a jehò náŚledku Śa v animálnych experimentòch avšak nedá vyhnúť.

K lepšiemu pòchòpeniu vplyvu teŚtòŚterónu na mòzòg a Śprávanie je dò budúcnòŚti pòtrebné 
zamerať Śa aj na iné prejavy Śprávania ŚúviŚiace Ś autiŚtickým fenòtypòm, a tiež òdhaliť 
neuròbiòlògické mechanizmy ŚpròŚtredkujúce účinky teŚtòŚterónu pòčaŚ pre‐ a pòŚtnatálnehò živòta.

PoĎporené čiastočne grantom APVV-0539-12.
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WvoĎ 

Hemòdynamicky preťažená cirkulácia je Śpòlòčným znakòm mnòhých kardiòvaŚkulárnych 
patòlògických Śtavòv, ktòré v kònečnòm dôŚledku rezultujú v Śrdcòvé zlyhanie. _lyhanie Śrdca je 
úŚtredným pròblémòm ŚúčaŚnej kardiòlógie, a tò kvôli jej závažným epidemiòlògickým 
charakteriŚtikám: vyŚòká prevalencia (v celkòvej pòpulácii aŚi 1%, vò vekòvej Śkupine nad 70 ròkòv je 
tò viac než 10%) a veľmi zlá prògnóza (pòlòvica pacientòv Ś ťažkým zlyhaním Śrdca zòmrie dò 1 ròku) 
(1).

Hypertenzia je najčaŚtejším kardiòvaŚkulárnym patòlògickým Śtavòm vedúcim k hemòdynamickému 
preťaženiu a k zlyhaniu Śrdca (pòŚtihuje 30% dòŚpelej pòpulácie, vò vyššòm veku je tò až 90%) (2). Qri 
hypertenzii dòchádza k prògreŚívnemu pòškòdzòvaniu periférnych òrgánòv vrátane Śrdca a k 
zvýšeniu incidencie závažných patòlògických Śtavòv (3). Sòzlišujeme 2 principiálne mechanizmy, 
ktòrými hemòdynamické preťaženie pòškòdzuje Śrdce a cievy, a tým zhòršuje kardiòvaŚkulárnu 
prògnózu: remòdeláciu Śrdca a ciev a alteráciu ich energetickéhò metabòlizmu (4). Metaanalýzy 
epidemiòlògických štúdií òpíŚali kòreláciu medzi zvýšenòu Śrdcòvòu frekvenciòu a kardiòvaŚkulárnym 
rizikòm. Z liečbe Śrdcòvéhò zlyhania Śa pòužívajú aj látky redukujúce Śrdcòvú frekvenciu, čò vedie 
k zlepšeniu energetickéhò metabòlizmu myòkardu (5).

Qòznáme 2 typy liekòv znižujúce Śrdcòvú frekvenciu: γ‐blòkátòry a ivabradín. Kým γ‐blòkátòry znižujú 
Śrdcòvú frekvenciu blòkádòu receptòròv Śympatikòvéhò nervòvéhò ŚyŚtému, òkrem frekvencie 
znižujú aj kòntraktilitu myòkardu (Ś čím ŚúviŚia vedľajšie klinické účinky), ivabradín znižuje Śrdcòvú 
frekvenciu blòkádòu If kanálu (f‐funny) v Śinòatriálnòm uzle, pričòm nemá impakt na Śympatikòvý 
nervòvý ŚyŚtém (nevykazuje negatívne inòtròpné dôŚledky) (6). Utúdia THIFV dòkázala účinnòŚť 
ivabradínu pri zlepšení prògnózy pacientòv Śò Śrdcòvým zlyhaním, avšak pròtektívny mechanizmuŚ 
jehò pôŚòbenia nie je celkòm jaŚný (7).

Z nòvšej literatúre Śa òbjavujú hypòtézy ò ŚchòpnòŚti ivabradínu redukòvať nielen Śrdcòvú 
frekvenciu, ale aj afterlòad, a tò pravdepòdòbne pròŚtredníctvòm regulácie remòdelácie veľkých ciev 
(aòrta) (8). Hypòteticky by ivabradín mòhòl òvplyvňòvať štrukturálnu remòdeláciu aòrty a Śrdca cez 
jehò priame alebò nepriame antipròliferačné účinky, reŚp. òvplyvnením neuròhumòrálnej aktivácie 
Śprevádzajúcej hemòdynamické preťaženie. Ivabradín by taktò mòhòl pôŚòbiť kòmplexne, na òba 
patòmechanizmy (5). 
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Qòznáme mnòhò Śkupín antihypertenzív, nò len niektòré majú dòkázaný antiremòdelačný účinòk na 
Śrdce (a čiaŚtòčne aj na cievy), akò napr.: ACE inhibítòry/AV1‐blòkátòry (9), blòkátòry kalciòvéhò 
kanálu (1) a aj hòrmón cirkadiánnej rytmicity ‐ melatònín (10). 

Ak je hypòtéza, že ivabradín má antipròliferačné účinky (a tak redukuje afterlòad pri 
hemòdynamickòm preťažení) Śprávna, mòhòl by zabrániť štrukturálnej preŚtavbe veľkých ciev, čò by 
v pòdŚtatnej miere òvplyvnilò funkciu týchtò ŚúčaŚti cievnehò ŚyŚtému.

M_teri`l _ metóĎy

Skupiny zvierat, poĎávané látky a ich Ďávkovanie

12 týždňòvé pòtkany, Śamce ‐ kmeň [iŚtar – Śme ròzdelili dò 6 Śkupín:

1. Śkupina: kòntròla (K; n=10), 

2. Śkupina: ivabradín [10 mg/kg/deň] (Iv; n=12), 

3. Śkupina:  Nω‐nitrò‐L‐arginín metyl eŚter [40 mg/kg/deň] (L‐NAME; n=12),

4. Śkupina: L‐NAME a ivabradín [40 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň] (L‐NAME+Iv; n=14), 

5. Śkupina: L‐NAME a kaptòpril [40 mg/kg/deň a 100 mg/kg/deň] (L‐NAME+Cap; n=12),

6. Śkupina: L‐NAME a melatònín [40 mg/kg/deň a 10 mg/kg/deň] (L‐NAME+Mel; n=12). Látky Śa 
pòdávali v pitnej vòde, pričòm pre zachòvanie Śprávnehò dávkòvania bòla ich kòncentrácia 
upravòvaná pòdľa aktuálnej Śpòtreby vòdy. 

Priebežné meranie systolického tlaku krvi a srĎcovej frekvencie počas experimentu

QòčaŚ 4 týždňòv trvania experimentu Śme pòtkanòm v pravidelných intervalòch (1x za týždeň) 
neinvazívnòu pletyzmògrafickòu metódòu (metóda tail‐cuff) merali ŚyŚtòlický tlak krvi (TVK) a Śrdcòvú 
frekvenciu (pulz). 

OĎber tkanivových vzoriek a ich histologické spracovanie, po skončení experimentu

Qò 4 týždňòch trvania experimentu Śme pòtkany uŚmrtili a òdòbrali òrgány (Śrdce, òbličky, hrudná 
aòrta a mòzòg) pre ďalšie hiŚtòlògické Śpracòvanie. Zzòrky z aòrt a òbličiek Śme fixòvali v 4 % ròztòku 
fòrmaldehydu, zaliali dò parafínu a narezali na 5 ξm hrubé rezy. Vkanivòvé rezy Śme òfarbili 
hematòxylínòm a eòzínòm.

Morfometrické vyšetrenie hruĎnej aorty

Vkanivòvé rezy aòrty Śme vyšetrili pòmòcòu Śvetelnej mikròŚkòpie (mikròŚkòp: Nikòn‐119, ku 
ktòrému bòla pripòjená kamera Ś vyŚòkým ròzlíšením: GKB, CC8706T, Vaiwan) a náŚledne 
mòrfòmetricky Śpracòvali pòužitím Śòftvéru ImageJ (Natiònal InŚtitute òf Health, WTA). _merali Śme 
vnútòrný òbvòd aòrty (P) v mm, vnútòrný priemer lúmenu aòrty (inner diameter – Ič) v mm, hrúbku 
Śteny (intima + media) aòrty (wall thickneŚŚ – [V) v mm, plòchu priečnehò rezu aòrty (cròŚŚ Śectiònal 
area – CTA) v mm2 a pòmer hrúbky Śteny aòrty k vnútòrnému priemeru lúmenu aòrty ([V/Ič) (11). 
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Morfometrické vyšetrenie obličky

Na vyšetrenie tkanivòvých rezòv òbličky Śme pòužili Śvetelný mikròŚkòp Ś kameròu (akò pri 
mòrfòmetrii aòrty), pričòm kamera bòla záròveň pripòjená k òŚòbnému pòčítaču vybavenéhò 
Śòftvéròm na analýzu 2č òbrazòv (Impòr Qrò, Kvant, TlòvenŚkò). Merali Śme plòchu priečnehò rezu 
glòmerulu (glòmerular tuft area ‐ AG) v ξm2 a denzitu glòmerulòv (glòmerular numerical denŚity per 
area ‐ N) – vyjadrenú pòčtòm glòmerulòv na jednòtku plòchy (na 1 mm2) (12).

Štatistická analýza

ZýŚledky Śme vyjadrili akò priemer±štandardná chyba priemeru. Sòzdiely Śme pòvažòvali za 
Śignifikantné, ak p<0,05. Na štatiŚtické hòdnòtenie bòli pòužité ANPZA a Bònferròni teŚt.

XýsleĎky

Qò 4 týždňòch trvania pòkuŚu bòl TVK u kòntròl 122,4±2,2 mmHg. TVK pò pòdaní ivabradínu (Iv) 
Śignifikantne (p<0,05) kleŚòl ò 21%, pričòm pri pòdaní L‐NAME Śignifikantne Śtúpòl ò 47%. Zšetky 
látky pridané k L‐NAME (ivabradín, kaptòpril a melatònín) znížili TVK òpròti L‐NAME (v L‐NAME+Iv 
ò 19%, v L‐NAME+Cap ò 34%, v L‐NAME+Mel ò 14%) (Pbr. 1).

Trdcòvá frekvencia u kòntròl pò 4 týždňòch trvania pòkuŚu bòla 409±7 min‐1, pričòm pòdanie L‐NAME 
nemalò Śignifikantný vplyv (391±7 min‐1). Qòdanie ivabradínu redukòvalò Śrdcòvú frekvenciu v òbòch 
Śkupinách (v Iv aj v L‐NAME+Iv), a tò v Śkupine Iv ò 26% òpròti kòntròlnej Śkupine a v Śkupine L‐
NAME+Iv ò 21% òpròti L‐NAME. Melatònín v Śkupine L‐NAME+Mel taktiež znížil Śrdcòvú frekvenciu ò 
10% òpròti L‐NAME. Kaptòpril Śrdcòvú frekvenciu neòvplyvnil (Pbr. 1).

Qri mòrfòmetrickòm Śpracòvaní aòrty Śme u kòntròlnej Śkupine namerali naŚledòvné parametre: P = 
4,170 ±0,208 mm; Ič = 1,327±0,066 mm; [V = 0,117±0,007 mm; CTA = 0,544±0,058 mm2 a pòmer 
[V/Ič = 0,088±0,003. L‐NAME zväčšilò [V ò 21%, CTA ò 29% a [V/Ič ò 14% òpròti kòntròle. 
Qridanie kaptòprilu k L‐NAME viedlò k redukcii [V ò 13% òpròti L‐NAME. Ivabradín (v Iv ani v L‐
NAME+Iv) ani melatònín (v L‐NAME+Mel) nemali vplyv na Śledòvané mòrfòmetrické parametre. 
Pbvòd aòrty (P) a vnútòrný priemer aòrty (Ič) nebòli òvplyvnené ani jednòu pòdávanòu látkòu (Pbr. 
2).

W kòntròl Śme pri mòrfòmetrickòm vyšetrení òbličiek namerali naŚledòvné parametre: AG = 
6519,41±100,57 ξm2 a N = 5,26±0,16 mm‐2. Qòdanie L‐NAME ŚpôŚòbilò náraŚt AG ò 5,4%, avšak N 
nemenilò (òpròti K). Ivabradín pòdávaný ŚamòŚtatne (v Iv) pòzòròvané parametre neòvplyvnil (òpròti 
K), pričòm ivabradín pridaný k L‐NAME (v L‐NAME+Iv) redukòval tak AG ò 8% akò aj N ò 16% (òpròti 
L‐NAME). Kaptòpril (v L‐NAME+Cap) taktiež redukòval AG ò 7% aj N ò 19% (òpròti L‐NAME). 
Melatònín (v L‐NAME+Mel) Śignifikantne znížil N ò 14%, na AG však vplyv nemal (òpròti L‐NAME) 
(Pbr. 3).
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Pbr.1 Grafické znázòrnenie zmien ŚyŚtòlickéhò tlaku krvi a Śrdcòvej frekvencie pòčaŚ experimentu. K 
– kòntròla, Iv – ivabradín, Cap – kaptòpril, Mel – melatònín; * p<0,05 vŚ. K, # p<0,05 vŚ. L‐NAME, + 
p<0,05 vŚ. Iv



149 | 

0,0

0,5

1,0

1,5

Xnútorny priemer - ÌÅ

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

ObvoĎ _orty - O

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Ërúbk_ steny _orty - YU

** * #

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Ploch_ priečneho rezu steny 
_orty - ÃSA

* *

0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12

YU/ÌÅ

* *
*

Obr. 2 Grafické znázornenie výsledkov morfometrie aorty. K – kontrola, Iv – ivabradín, Cap 
– kaptopril, Mel – melatonín; * p<0,05 vs. K, # p<0,05 vs. L-NAME
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Hypertenzia, akò najčaŚtejšia príčina hemòdynamickéhò preťaženia dòkázateľne vedie k patòlògickej 
remòdelácii Śrdca a ciev, reŚp. k zmene ich metabòlizmu (deplécia AVQ) (13). Vietò zmeny 
v kònečnòm dôŚledku môžu vyúŚtiť dò závažných kardiòvaŚkulárnych udalòŚtí. čneŚ pòznáme látky 
Ś dòkázaným antiremòdelačným účinkòm (niektòré ACE‐inhibítòry, AV1‐blòkátòry, melatònín) a látky 
Ś primárnym účinkòm na metabòlizmuŚ Śrdca a ciev (γ‐blòkátòry – mòžný Śekundárny vplyv na 
remòdeláciu Śrdca a ciev), avšak látka, ktòrá by primárne òvplyvnila òba patòmechanizmy dòpòŚiaľ 
nebòla òpíŚaná.

Ivabradín redukuje Śrdcòvú frekvenciu priamò v pacemaker‐òvých bunkách Śinòatriálnehò uzla, a tò 
Śpòmalením ich diaŚtòlickej depòlarizácie v dôŚledku blòkády kanála If. _nížením Śrdcòvej frekvencie 
zlepšuje ich metabòlizmuŚ. QôŚòbí teda pòdòbne akò γ‐blòkátòry, avšak nemá negatívne účinky na 
inòtròpiu a periférne cievy (5).

Qòdľa našich výŚledkòv ivabradín redukòval ŚyŚtòlický tlak krvi takmer ròvnakòu mieròu akò Śrdcòvú 
frekvenciu (Pbr. 1).

Pbjavujú Śa hypòtézy ò mòžnòm antiremòdelačnòm pôŚòbení ivabradínu na Śrdce a cievy (8). 
Ivabradín by mòhòl byť prvým liekòm, ktòrý primárne redukuje Śrdcòvú frekvenciu (Śekundárne aj 
ŚyŚtòlický tlak krvi) a pòzitívne òvplyvňuje patòlògickú remòdeláciu kardiòvaŚkulárnehò ŚyŚtému. 
Naše výŚledky však tentò predpòklad nepòtvrdzujú. Ivabradín neòvplyvnil ani jeden pòzòròvaný 
mòrfòmetrický parameter aòrty (Pbr. 2).

Kaptòpril pôŚòbil akò účinné antihypertenzívum Ś výrazným antiremòdelačným pôŚòbením na aòrtu, 
v Śúlade Ś predchádzajúcimi výŚledkami (9). Z našòm experimente kaptòpril na Śrdcòvú frekvenciu 
nemal vplyv, ale z pòdávaných látòk najvýraznejšie znižòval ŚyŚtòlický tlak krvi, a akò jediný òvplyvnil 
mòrfòmetrické parametre aòrty (Pbr. 1 a 2).
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Melatònín znížil nie len ŚyŚtòlický tlak krvi, ale aj Śrdcòvú frekvenciu. Z našich predchádzajúcich 
experimentòch melatònín redukòval hladinu kòlagénu bez zmien mòrfòmetrie aòrty (10). Qretò 
pòvažujeme za nevyhnutné dòplniť mòrfòmetrické vyšetrenie aòrty ò hiŚtòchemické Śtanòvenie 
kòlagénu v cievnej Śtene aòrty (Pbr. 1 a 2).

Mòrfòmetrickým vyšetrením òbličky Śme kvantifikòvali antiremòdelačný účinòk látòk na 
kardiòvaŚkulárny ŚyŚtém. Zšetky látky pòzitívne òvplyvnili hypertenziòu alteròvanú mòrfòmetriu 
òbličky. Kým pri kaptòprile a melatòníne je tòtò pòzòròvanie pòtvrdením výŚledkòv iných autòròv 
(12; 14), pri ivabradíne ide ò nòvý, dòpòŚiaľ neòpíŚaný účinòk tejtò látky (Pbr. 3).

Zbvfqy-

1. Ivabradín, akò látka znižujúca Śrdcòvú frekvenciu Ś minimálnym účinkòm na ŚyŚtòlický tlak 
krvi, v našòm experimente nielenže znížil Śrdcòvú frekvenciu ale redukòval aj ŚyŚtòlický tlak 
krvi, a tò aj na hypertenzných aj nehypertenzných mòdelòch. 

2. Ivabradín neòvplyvnil mòrfòmetrické parametre aòrty, redukòval veľkòŚť (plòcha priečnehò 
rezu) a denzitu glòmerulòv pri experimentálnej hypertenzii.

3. _ pòdávaných látòk kaptòpril znižòval najvýraznejšie ŚyŚtòlický tlak krvi, ale na Śrdcòvú 
frekvenciu nemal vplyv. Kaptòpril akò jediná látka zabránila remòdelácii aòrty a pòzitívne 
òvplyvnila  mòrfòmetrické parametre òbličky.

4. Melatònín pòdòbne akò ivabradnín: znižòval ŚyŚtòlický tlak krvi aj Śrdcòvú frekvenciu, 
redukòval denzitu glòmerulòv, na mòrfòmetriu aòrty však nemal vplyv.

Práca bola poĎporená grantom VEGA 1/0227/12 a VEGA 2/0183/12.
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WvoĎ

Z ŚúčaŚnòŚti je prenatálny Śkríning a diagnòŚtika aneuplòídií zalòžená na kòmbinácii viacerých 
markeròv, akò vek matky, ultrazvukòvé vyšetrenie plòdu a biòchemické markery v Śére matky, 
pòmòcòu ktòrých je určené individuálne rizikò pòŚtihnutia plòdu čòwnòvým Śyndrómòm. Na 
pòtvrdenie pòŚtihnutia Śa u vyŚòkò rizikòvých prípadòv pòužíva prenatálna genetická diagnòŚtika 
zalòžená na invazívnych metódach òdberu biòlògickéhò materiálu plòdu, akò amniòcentéza a òdber 
chóriòvých klkòv (CZT), ktòré však Śò Śebòu neŚú rizikò Śtraty plòdu (0,5 ‐ 1% ) (1).

Pbjav vòľnej cirkulujúcej čNA fetálnehò pôvòdu (cffčNA) pracòvnòu Śkupinòu čeniŚa Lò, ktòrá v ròku 
1997 prvýkrát jednòznačne preukázala prítòmnòŚť cffčNA v maternálnej plazme a Śére detekciòu 
Śekvencií ]‐chròmòzómu mužŚkéhò plòdu (2), òtvòril nòvé mòžnòŚti v òblaŚti neinvazívnej 
prenatálnej diagnòŚtiky (NIQč) embrya / plòdu. Z krvi tehòtných žien je mòžné krátke fragmenty 
cffčNA mòžné detegòvať už vò veľmi Śkòrých štádiách tehòtenŚtva (òd 5. – 6. týždňa) (3) a jej pòdiel 
v celkòvej plazmatickej čNA predŚtavuje približne 10% (4). Vò je pòŚtačujúce mnòžŚtvò fetálnej čNA 
pre analýzu ŚúčaŚným technickým vybavením. Vátò ŚkutòčnòŚť a ròvnakò neprítòmnòŚť cffčNA z 
predchádzajúcich tehòtenŚtiev, ju ròbí ideálnym pròŚtriedkòm pre účely neinvazívnehò Śtanòvenia 
pòhlavia a Sh faktòra plòdu, diagnòŚtiky niektòrých mònògénòvých òchòrení a vyŚòkò preŚnéhò 
Śkríningòvéhò teŚtu na detekciu aneuplòídií, či dòkònca pòdľa najnòvších publikácií rekònštrukcie 
celéhò fetálnehò genómu.

Tpòlòčným ròzlišujúcim znakòm aneuplòídií je zvýšenie, prípadne zníženie relatívnehò mnòžŚtva 
špecifickéhò chròmòzómòvehò materiálu. Na účely prenatálnej diagnòŚtiky a detekcie aneuplòídií je 
pretò pòtrebná nie len detekcia, ale tiež preŚná kvantifikácia čNA òdvòdenej zò špecifickéhò 
chròmòzómu. Qrelòm v neinvazívej identifikácii aneuplòidií plòdu analýzòu cffčNA z maternálnej 
plazmy prinieŚla mòžnòŚť využitia Śekvenòvania nòvej generácie (NGT) (5). Metóda, umòžňujúca 
analýzu cffčNA pròŚtredníctvòm high‐thròuput  Śekvenòvania, kedy je mòžné  Śekvenòvať milióny 
mòlekúl čNA paralelne v jednej reakcii, pričòm je Śekvenòvaná aj čNA maternálnehò aj fetálnehò 
pôvòdu ŚúčaŚne a ròzdiely medzi matkòu a plòdòm Śú kvantitatívne (6), bòla náŚledne pòužitá 
v mnòhých štúdiách zameraných na NIQč najčaŚtejších aneuplòidií plòdu. VeŚty pre neinvazívnu 
detekciu V21 dneŚ dòŚahujú veľmi vyŚòkú, Śkòrò až diagnòŚtickú, preŚnòŚť, pričòm špecificita 
a Śenzitivita je takmer 100 % a percentò falòšne pòzitívnych výŚledkòv 0,08% (7).
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Z ŚúčaŚnòŚti je tentò teŚt dòŚtupný pròŚtredníctvòm kòmerčnéhò Śektòra, pričòm nie je pòvažòvaný 
za diagnòŚtický, ale len Śkríningòvý a pòzitívne výŚledky je nevyhnutné pòtvrdiť analýzòu genetickéhò 
materiálu plòdu zíŚkanéhò pròŚtredníctvòm amniòcentézy alebò CZT. Zäčšina ŚpòlòčnòŚtí 
pòŚkytujúcich teŚt na neinvazívnu detekciu V21 však využíva ,,ultrahigh thròughput” NGT platfòrmy 
(vò väčšine labòratórií HiTeq ŚyŚtémy), ktòré Śú finančne náròčné či už z hľadiŚka vybudòvania 
infraštruktúty labòratória, akò aj ceny Śamòtnéhò teŚtu.  Cieľòm práce bòlò òveriť mòžnòŚť pòužitia 
pòlòvòdičòvéhò Śekvenòvania nòvej generácie Ś nízkym pòkrytím v neinvazívnej prenatálnej detekcii 
trizómie 21 a teda bòlò prinieŚť mòžnòŚť neinvazívnej prenatálnej diagnòŚtiky i tehòtným ženám v 
našich pòdmienkach, v labòratóriách Ś òbmedzeným ròzpòčtòm a nízkym pòčtòm vzòriek.

MetóĎy

čò našej retròŚpektívnej štúdie bòli pò zíŚkaní infòrmòvanéhò ŚúhlaŚu zahrnuté vzòrky tehòtných 
žien klaŚifikòvaných akò vyŚòkò rizikòvé na V21 na základe klaŚickéhò prenatálnehò Śkríningòvéhò 
algòritmu. NáŚledne bòl pòmòcòu amniòcentézy a určením karyòtypu òverený výŚkyt V21. 
_ celkòvéhò pòčtu 130 vzòriek bòlò 24 plòdòv aneuplòidných a vò zvyšných 106 prípadòch bòl plòd 
zdravý. 

Izòlácia čNA Śa uŚkutòčnila z 1,8 ml alebò 500 µl plazmy pòmòcòu RIAamp Circulating Nucleic acid 
Kit alebò RIAamp čTQ ZiruŚ Kit (Riagen, Hilden, Nemeckò). Zzòrky čNA bòli eluòvané dò 85 µl 
utračiŚtej vòdy. 

Na prípravu knižníc bòlò pòužitých 79 µl vyizòlòvanej čNA. Knižnice bòli pripravené pòužitím Iòn 
Fragment Library Kit a Iòn QGM¯ Vemplate PV2 200 Kit (Life VechnòlògieŚ, Tòuth Tan FranciŚcò, CA, 
WTA) pòužitím štandardných pròtòkòlòv. Zzòrky bòli Śekvenòvané na Iòn QGM¯ TyŚtem (Iòn Vòrrent 
òd Life VechnòlògieŚ, Tòuth Tan FranciŚcò, CA, WTA), pričòm na Iòn 318VM Chip bòla naneŚená vždy 
iba jedna vzòrka.

čáta zíŚkane NGT analýzòu bòli náŚledne biòinfòrmaticky Śpracòvané, namapòvané na ľudŚký genóm 
a pòužité na výpòčet _‐Śkóre pòdľa tròch rôznych metód – Chiu a kòl.(8), Lau a kòl. (9) a pòdľa 
Tehnert a kòl. + Bianchi a kòl. (10, 11) . _‐Śkóre > 3 bòlò indikáciòu pre trizómiu. 

XýsleĎky

Biònfòrmatickým Śpravòvaním NGT dát Śme zíŚkali priemerný pòčet namapòvaných čítaní na vzòrku 
5 829 084 (Tč±1 026 379) Ś priemernòu dĺžkòu fragmentòv 179 bp. Na výpòčet _‐Śkóre bòli náŚledne 
pòužité 3 milióny náhòdne vybraných čítaní. Qriemerné _‐Śkóre pre aneuplòidné a eulòidné plòdy 
zíŚkané výpòčtòm pòmòcòu tròch rôznych metód Śú Śumarizòvané v Vab. 1. Zšetky vzòrky Ś V21 bòli 
identifikòvané Śprávne, čiže Śme nezaznamenali žiadny falòšne negatívny výŚledòk. Jednòtlivé 
metódy však dòŚiahli rôznu špecificitu (Vab. 2), nakòľkò pri výpòčte _‐Śkóre pòdľa Chiu a kòl. Śme 
zaznamenali jeden falòšne pòzitívny výŚledòk a pòdľa Tehnert a kòl. a Bianchi a kòl. dva falòšne 
pòzitívne výŚledky z celkòvehò pòčtu 130 analyzòvaných vzòriek. Qòužitím výpòčtu _‐Śkóre pòdľa Lau 
a kòl. bòli všetky plòdy identifikòvané Śprávne. 

Qòužitím len čítaní Ś dĺžkòu dò 160 bò Śme v prípade všetkých tròch metód dòŚiahli Śenzitivitu 
i špecificitu 100% (Vab. 2).
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Vabuľka 1. Qriemerné _‐Śkóre pre vzòrky Ś V21 a euplòidné vzòrky zíŚkané výpòčtòm pòmòcòu 
rôznych metód. 

Xšetky čít_ni_ (3 milióny) Äít_ni_ Ďo 160 bp
U21 euploiĎné U21 euploiĎné

L_u 10,21 0,017 11,67 0,044
Ãhiu 10,04 0,029 8,71 0,016
Sehnert&Âi_nchi 11,94 0,005 12,98 ‐0,005

Vabuľka 2. Tenzitivita a špecificita teŚtu na neinvazívnu identifikáciu V21 pòmòcòu NGT analýzy 
cffčNA pòužitím rôznych metód výpòčtu _‐Śkóre a dĺžky namapòvaných čítaní.

Xšetky čít_ni_ (3 milióny) Äít_ni_ Ďo 160 bp
L_u Ãhiu Sehnert&Âi_nchi L_u Ãhiu Sehnert&Âi_nchi

Senzitivit_ 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tpecificit_ 99,23% 100% 98,48% 100% 100% 100%

Åiskusi_

Mnòhé publikácie dòkazujú, že využitie vyŚòkò výkònnej NGT technòlógie je vhòdné na neinvazívne 
prenatálne teŚtòvanie aneuplòdií (7). Jej nevýhòdòu je ale relatívne vyŚòká cena, nakòľkò na 
dòŚiahnutie vyŚòkej špecificity a Śenzitivity je pòtrebných viac akò 10 miliónòv čítaní, a dlhý čaŚ 
Śekvenòvania 2–3 dni. Z našej práci Śme Śa zamerali na analýzu vzòriek tehòtných žien Śò 
Śtanòveným vyŚòkým rizikòm pre V21 pròŚtredníctvòm pòlòvòdičòvéhò Śekvenòvania nòvej 
generácie Ś nízkym pòkrytím Ś využitím Iòn Vòrrent QGM ŚyŚtému. NedòŚtatòk validačných štúdií 
zameraných na využitie menej výkònných NGT platfòriem akò Iòn Vòrrent QGM limitujú využitie NIQč 
v labòratóriách Ś nižším ròzpòčtòm a pòčtòm analyzòvaných vzòriek. Len dve nedávnò publikòvané 
práce Śa venujú využitiu tòhtò príŚtupu na detekciu V21, avšak len na veľmi malòm Śúbòre vzòriek, 
ktòrý zahŕňal 4 euplòidné a 6 V21 vzòriek (12) a v prípade druhej štúdie len 4 euplòidné a 4 V21 
vzòrky (13).

čò našej štúdie bòlò zahrnutých celkòvò 130 vzòriek, z čòhò bòlò 24 plòdòv Ś pòtvrdenòu V21. 
ZýŚledky ukazujú, že analýzòu vòľnej cirkulujúcej čNA zíŚkanej izòláciòu z maternálnej plazmy, 
dòkònca už z 500 µl plazmy, Śme pròŚtredníctvòm pòlòvòdičòvéhò Śekvenòvania na príŚtròji Iòn 
Vòrrent QGM bòli Śchòpní detegòvať V21 Ś vyŚòkòu Śenzitivitòu a špecificitòu (Vab. 2). Naše výŚledky 
tiež pòukazujú na fakt, že i zvòlená metóda na výpòčet _‐Śkóre môže òvlyvniť špecificitu teŚtu. 
Z prípade pòužitia náhòdne vybraných 3 miliónòv čítaní zò všetkých napamòvaných čítaní Śme v 
iba prípade pòužitia výpòčtu pòdľa Chiu a kòl. dòŚiahli 100% Śenzitivitu i špecificitu. Ziaceré práce už 
pòkázali na fakt, že fetálna čNA je v pòròvnaní Ś maternálnòu čNA v plazme tehòtných žien viac 
fragmentòvaná a jej fragmenty majú predòminantne dĺžku dò 150 bp (14). Analýzòu čítaní Ś dĺžkòu 
dò 160 bp, ktòré by mali òbŚahòvať viac čítaní zòdpòvedajúcich fetálnej čNA, Śme bòli Śchòpní 
identifikòvať všetky plòdy Śprávne, nezaznamenali Śme žiadne falòšne pòzitívne ani negatívne 
výŚledky a teda Śme dòŚiahli 100% Śenzitivitu a špecificitu pòmòcòu všetkých tròch metód pòužitých 
na výpòčet _‐Śkóre . Naše výŚledky Śú v Śúlade i Ś tvrdeniami, že veľkòŚť fetálnej frakcie je jedným 
z významných faktòròv, ktòré môžu výrazne òvplyvniť preŚnòŚť detekcie V21 analýzòu cffčNA 
zíŚkanej z maternálnej plazmy (15).

ZýŚledky našej práce prinášajú cenné infòrmácie pòtrebné pre validáciu neinvazívnehò teŚtu na 
detekciu V21 Ś využitím dòŚtupných menej výkònných NGT platfòriem. T cieľòm prinieŚť tentò teŚt 
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pre tehòtné ženy u náŚ teŚtujeme i mòžnòŚť využitia platfòrmy MiTeq òd ŚpòlòčnòŚti Illumina, kde je 
mòžné na jeden chip nanieŚť až 10 vzòriek, čím by Śa ešte mòhla znížiť cena tòhtò teŚtu.

Táto práca je výsleĎkom realizácie projektu REVOGENE – Výskumné centrum premolekulárnu 
genetiku (ITMS 26240220067) s poĎporou Operačného programu Výskum a vývoj financovaný z ERDF.
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WvoĎ

Vechnòlógie Śekvenòvania nòvej generácie výrazne òvplyvnili pòznatky ò ľudŚkòm mikròbióme (1).  
QrinieŚli mòžnòŚť výŚkumu nekultivòvateľných mikròòrganizmòv, ktòré predtým nebòlò mòžné 
identifikòvať. Identifikácia baktérií je mòžná pòmòcòu cielenéhò Śekvenòvania 16T rSNA génòv alebò 
metagenòmickòu analýzòu celých bakteriálnych genómòv (2).

Najväčším òrgánòm ľudŚkéhò tela kòlònizòvaným mikròòrganizmami je kòža, vytvára pròŚtredie pre 
mnòžŚtvò baktérií ktòré výrazne òvplyvňujú zdravie člòveka. Mnòhé štúdie Śa zaòberajú 
charakterizòvaním zlòženia a kòžnéhò mikròbiómu (3, 4), jehò zmenám aŚòciòvaným Ś òchòreniami 
(5, 6) a taktiež mòžnòŚťami využitia mikròbiómu v terapeutických pròceŚòch (7).

Z našej práci Śme Śa venòvali charakteriŚtike nepatògénnych baktérií kòžnéhò mikròbiómu člòveka 
a taktiež mòdelòvéhò òrganizmu myši dòmòvej, Śò zameraním na identifikáciu plazmidòv, ktòré Śa v 
nich nachádzajú.  Nakòľkò Śa jedná ò plazmidy, ktòré bežne využívanými labòratórnymi metódami 
nebòlò mòžné vyizòlòvať ŚamòŚtatne bez genòmickej čNA, ròzhòdli Śme Śa pre metódu izòlácie 
a náŚlednéhò necielenéhò Śekvenòvania celéhò bakteriálnehò genómu. Qòmòcòu in Śilicò analýzy 
Śekvenačných dát bòla náŚledne òdlíšená Śekvencia chròmòzòmálnej čNA a Śtanòvená Śekvencia 
plazmidòv. 

MetoĎik_

Z štúdii bòli pòužité 2 bakteriálne druhy izòlòvané z kòže člòveka: TtaphylòcòccuŚ epidermidiŚ, 
TtaphylòcòccuŚ haemòlyticuŚ a 4 bakteriálne druhy izòlòvané z kòže  myši dòmòvej: KlebŚiella 
òxytòca, TtaphylòcòccuŚ còhnii, TtaphylòcòccuŚ lentuŚ a TtaphylòcòccuŚ Ściuri. Celkòvá bakteriálna 
čNA bòla izòlòvaná z 1,5 ml nòčnej bakteriálnej kultúry pòmòcòu čNeaŚy® Blòòd&ViŚŚue Kit 250 
(Riagen, Hilden, Germany). Qròtòkòl òdpòrúčaný výròbcòm bòl òptimalizòvaný v naŚledujúcich 
kròkòch: nahradenie pufru AVL lyzačným ròztòk (20 mM VriŚ, 2 mM EčVA, 1,2 % Vritòn \), pridanie 
lyzòzýmu, Snázy a náŚledná hòdinòvá inkubácia pri 37ºC, pò pridaní pufru AL pridanie 30 minútòvej 
inkubácie pri 55ºC a náŚledne 30 minút pri 70ºC.

Zyizòlòvaná čNA bòla naštiepená na fragmenty veľkòŚti 200‐300bp pòmòcòu Iòn Thear¯ QluŚ 
Seagent Kit (Life technòlògieŚ¯ ‐ LV¯, CarlŚbad, CA). Pčakávaný pròfil fragmentòvanej čNA Śme 
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òverili na príŚtròji Agilent Biòanalyzer 2100 (Agilent VechnòlògieŚ, Tanta Clara, WTA) pòužitím kitu 
High TenŚitivity čNA SeagentŚ (Agilent VechnòlògieŚ, Tanta Clara, WTA). Na prípravu Śekvenačnej 
čNA knižnice bòlò pòužitých  100ng fragmentòvanej čNA a  Iòn QluŚ¯ Fragment Library Kit (LV¯, 
CarlŚbad, CA). čNA jednòtlivých bakteriálnych druhòv bòla òznačená barkódmi ‐ Iòn \preŚŚVM

Barcòde AdapterŚ 1‐16 Kit (LV ¯, CarlŚbad, CA). čNA knižnica bòla naamplifikòvaná emulznòu QCS 
pòužitím Iòn QGMVM Vemplate 0V2 200 Kit (LV¯, CarlŚbad, CA) a príŚtròja Iòn Pne Vòuch 2 InŚtrument 
(LV¯, CarlŚbad, CA). NáŚledne bòli zò vzòrky pòmòcòu príŚtròja Iòn Pne Vòuch ET (LV¯, CarlŚbad, CA), 
Iòn QGMVM Vemplate 0V2 200 Kit (LV¯, CarlŚbad, CA) a čynaBeadŚ® MyPneVM (LV¯, CarlŚbad, CA) 
òdŚtránené Iòn Tphere particleŚ, ktòré neòbŚahòvali amplifikòvanú templátòvú čNA. Qròtòkòl 
òdpòrúčaný  výròbcòm bòl òptimalizòvaný pri purifikácii knižnice pòmòcòu Agencòurt® AMQure® \Q 
(Beckman Còulter, Brea, CA). Qò òpracòvaní kòncòv fragmentòv bòl pòužitý 2,5 x Z, pò ligácii 
adaptéròv 1 x Z a 1,6 x Z, a pò amplifikácii knižnice 1,6 x Z a 1,8 x Z Agencòurt® AMQure® \Q. Na 
multiparalelnú Śekvenačnú analýzu bòl pòužitý Iòn 316¯ Chip a Iòn QGMVM Tequencing 200 Kit Z2 
(LV¯, CarlŚbad, CA). Analýza prebiehala na príŚtròji Iòn Vòrrent QGM  (LV¯, CarlŚbad, WTA). Na 
analýzu Śekvenačných dát bòl využitý CLC genòmicŚ wòrkbench 7.5 (CLC biò, AarhuŚ, čenmark).

_íŚkané Śekvenačné čítania bòli ròztriedené na základe barkódòv špecifických pre jednòtlivé 
bakteriálne druhy. NáŚledne bòli z analýzy òdŚtránené čítania kratšie akò 100bp. 

_vyšné Śekvenačné čítania bòli namapòvané k referenčným chròmòzòmálnym Śekvenciám 
jednòtlivých bakteriálnych druhòv, a taktiež k Śekvenciám plazmidòv špecifickým pre jednòtlivé 
baktérie. Nakòľkò k niektòrým z týchtò plazmidòv bòlò namapòvaných len veľmi malé percentò 
čítaní, zò zvyšných nenamapòvaných čítaní bòli vytvòrené kòntigy. Kòntigy väčšie akò 1000bp bòli 
pòròvnané Ś údajmi v databáze NCBI pròŚtredníctvòm náŚtròja BlaŚt 
(http://blaŚt.ncbi.nlm.nih.gòv/BlaŚt.cgi) na základe čòhò Śa nám pòdarilò ziŚtiť pòdòbnòŚť Ś 
niektòrými inými plazmidmi. 

XýsleĎky:

Pptimalizòvali Śme fragmentáciu bakteriálnej čNA, pripravili Śekvenačné čNA knižnice  a náŚledne 
òŚekvenòvali celògenómòvú čNA 2 bakteriálnych druhòv izòlòvaných z kòže člòveka: TtaphylòcòccuŚ 
epidermidiŚ, TtaphylòcòccuŚ haemòlyticuŚ a 4 bakteriálnych druhòv izòlòvaných z kòže  myši 
dòmòvej, ktòrá bòla zvòlená akò mòdelòvý òrganizmuŚ pre budúce štúdie: KlebŚiella òxytòca, 
TtaphylòcòccuŚ còhnii, TtaphylòcòccuŚ lentuŚ a TtaphylòcòccuŚ Ściuri. Qòčet zíŚkaných Śekvenačných 
čítaní pre jednòtlivé bakteriálne druhy (pò òdŚtránení čítaní kratších akò 100 bp) bòl v priemere 1 
208 652 ± 870 519 (Vab. č. 1).

Tekvenačné čítania zòdpòvedajúce chròmòzòmálnej čNA tvòrili 76,86% ±14,21% všetkých zíŚkaných 
čítaní (Vab. č. 1).  Čítania, ktòré nebòli namapavòné na referenčné Śekvencie chròmòzòmálnej čNA 
bòli náŚledne mapòvané na referenčné Śekvencie plazmidòv, ktòrých výŚkyt bòl pòpíŚaný u 
jednòtlivých bakteriálnych druhòv. Výmtò ŚpôŚòbòm Śa nám pòdarilò v nami zíŚkaných dátach 
identifikòvať Śekvencie ktòré bòli hòmòlògické Ś naŚledujúcimi referenčnými Śekvenciami plazmidòv: 
TAQ110A (TtaphylòcòccuŚ epidermidiŚ), pKP\M1B (KlebŚiella òxytòca) a pTVE2 (TtaphylòcòccuŚ 
lentuŚ).

Z prípade TtaphylòcòccuŚ còhnii a TtaphylòcòccuŚ haemòlyticuŚ však nami zíŚkané Śekvenačné 
čítania vykazòvali len veľmi nízku hòmòlógiu Ś referenčnými Śekvenciami  plazmidòv ktòrých výŚkyt 
bòl u týchtò baktérií pòpíŚaný. Qretò Śme Śa v dòŚtupných nukelòtidòvých databázach Śnažili nájŚť 
referenčné Śekvencie plazmidòv Ś ktòrými by nami zíŚkané Śekvencie vykazòvali vyššiu hòmòlógiu. 
_ čítaní nenamapòvaných na refenčné Śekvencie bòli metódòu de nòvò aŚŚembly vytvòrené kòntigy 
dlhšie akò 1000bp. Vietò kòntigy bòli pòròvnané Ś údajmi v databáze NCBI. Výmtò ŚpôŚòbòm Śa nám 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)
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pòdarilò v zíŚkaných dátach identifikòvať Śekvencie ktòré bòli hòmòlògické Ś naŚledujúcimi 
referenčnými Śekvenciami plazmidòv: TAQ052A (TtaphylòcòccuŚ còhnii), TAQ018A (TtaphylòcòccuŚ 
haemòlyticuŚ). Qre bakteriálny druh TtaphylòcòccuŚ Ściuri Śa nám zatiaľ nepòdarilò nájŚť žiadne 
prítòmné plazmidy. Qríklad mapòvania Śekvenačných čítaní na referenčnú Śekvenciu plazmidu je 
znázòrnený na òbrázku č. 1.

Vabuľka č.  1.: čiŚtribúcia zíŚkaných Śekvenačných čítaní. 

Pbr. č. 1: Mapòvanie Śekvenačných čítaní TtaphylòcòccuŚ haemòlyticuŚ na referenčnú Śekvenciu 
plazmidu TAQ 110A.

Åiskusi_

Z práci Śme Śa venòvali mòlekulárnej charakterizácii vybraných baktérií kòžnéhò mikròbiómu. 
Qòmòcòu Śekvenòvania nòvej generácie Ś využitím príŚtròja Iòn Vòrrent QGM  (LV¯, CarlŚbad, CA)
bòla òŚekvenòvaná celògenómòvá čNA 6 bakteriálnych druhòv izòlòvaných z kòže člòveka a myši 
dòmòvej. Analýzòu zíŚkaných Śekvenačných dát Śa nám nepòdarilò pòtvrdiť prítòmnòŚť známych 
plazmidòv uvedených v nukelòtidòvých databázach pre jednòtlivé bakteriálne druhy. Qòtvrdili Śme 
však pòdòbnòŚť zíŚkaných Śekvencií Ś niektòrými z týchtò plazmidòv, alebò plazmidòv iných 

Názov plazmidu
Namapované 

čítania

Zhoda s 
referenčnou 
sekvenciou

Priemerné 

pokrytie zhodnej 
sekvencie

Staphylococcus 
haemolyticus 2 871 193 89,09% SAP018A 0,8697% 58,20% 221,89 10,79%

Staphylococcus 
epidermidis 472 841 91,11% SAP110A 1,1400% 85,50% 38,53 8,14%

Klebsiella 
oxytoca 533 287 75,38% pKOXM1B 3,7300% 39,48% 45,40 21,28%

Staphylococcus 
sciuri 1 084 951 85,43%

- - - -
14,57%

staphylococcus 
lentus 1 761 990 49,59% pSTE2 0,8900% 59,17% 700,83 49,45%

Staphylococcus 
cohnii 527 651 70,57% SAP052A 0,4800% 10,12% 112,23 29,43%

Bakteriálny druh
Počet získaných 

sekvenačných 
čítaní

Čítania namapované na referenčnú sekvenciu plazmidovČítania 

namapované na 
chromozomálnu 

sekvenciu

Čítania 

nenamapované na 
referenčné 
sekvencie 
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bakteriálnych druhòv. Keďže zíŚkané čítania nepòkryli celú Śekvenciu týchtò plazmidòv, 
predpòkladáme, že v analyzòvaných batériách Śa nachádzajú plazmidy, ktòré majú Ś referenčnými 
plazmidmi hòmòlògickú len čaŚť Śekvencie. Napriek tòmu, že Śekvenačné dáta namapòvané na tietò 
hòmòlògické Śekvencie predŚtavòvali len nízke percentò zò všetkých zíŚkaných čítaní, tietò Śekvencie 
bòli prečítané Ś dòŚtatòčným pòkrytím na tò aby mapòvanie nebòlò výŚledkòm náhòdy (Vab. 1).

Selatívne veľká čaŚť zò všetkých zíŚkaných Śekvenačných dát zòdpòvedajúcich jednòtlivým 
bakteriálnym druhòm nebòla namapòvaná ani na referenciu chròmòzòmálnej čNA ani na Śekvencie 
známych plazmidòv (Vab. 1). Z dôŚledku tòhò predpòkladáme, že tietò dáta by pòtenciálne mòhli 
zòdpòvedať Śekvenciám dòteraz nepòpíŚaných plazmidòv, ktòrých čaŚť Śekvencie môže byť 
hòmòlògická Śò známymi plazmidmi. 

Qlazmidy nachádzajúce Śa v analyzòvaných baktériách môžu byť pòtenciálne využité na prípravu 
geneticky mòdifikòvaných baktérií Ś terapeutickým využitím. Z prvòm rade je však nutné òveriť ich 
prítòmnòŚť, òptimalizòvať ich izòláciu a prípravu geneticky mòdifikòvaných baktérií prinášajúcich 
zravòtný benefit.

Utúdia bòla čiaŚtòčne pòdpòrená grantòm WK/334/2014.

]ozn_m liter_túry:

1. Human Micròbiòme Qròject CònŚòrtium: Ttructure, functiòn and diverŚity òf the healthy
human micròbiòme. Nature 2012; 486: 207‐214.

2. [einŚtòck GM: Genòmic appròacheŚ tò Śtudying the human micròbiòta. Nature 2012;
489(7415): 250–256.

3. GriŚe EA, Tegre JA: Vhe Śkin micròbiòme. Nature SeviewŚ Micròbiòlògy 2011; 9: 244‐253.
4. GriŚe EA a Śpòl.: Vòpògraphical and Vempòral čiverŚity òf the Human Tkin Micròbiòme.

Science 2009; 324 (5931): 1190–1192.
5. Findley K, Grice EA: Vhe Tkin Micròbiòme: A FòcuŚ òn QathògenŚ and Vheir AŚŚòciatiòn with

Tkin čiŚeaŚe. QLPT QathògenŚ 2014; 10(11).
6. Tchròmmer NN, Gallò SL: Ttructure and functiòn òf the human Śkin micròbiòme. VrendŚ in

Micròbiòlògy 2013; 21(12): 660‐668.
7. Grice EA: Vhe Śkin micròbiòme: pòtential fòr nòvel diagnòŚtic and therapeutic appròacheŚ tò

cutaneòuŚ diŚeaŚe. TeminarŚ in CutaneòuŚ Medicine and Turgery 2014; 33: 98‐103.



161 | 

33. Wloh_ fet`lnej ÅNA v preekl_mpsii

Mgr. Luci_ L_ukov`1

(nòrmal and pathòlògical phyŚiòlògy)

Tpòluautòri: Bc. Jòzef Čònka2, Mgr. Barbòra Kònečná1

Ukòliteľ: SNčr. Barbòra Izrael Zlkòvá, Qhč.1

1 XŚtav mòlekulárnej biòmedicíny, LF WK, BratiŚlava, 2 Katedra mòlekulárnej biòlógie, Qríf WK, 
BratiŚlava

WvoĎ 

QreeklampŚia predŚtavuje jednu z najzávažnejších a najnebezpečnejších kòmplikácii pòčaŚ 
tehòtenŚtva. Hypertenzia, pròteinúria, kòagulòpatia a endòteliálna diŚfunkcia òhròzujú plòd i matku. 
Vypickými dôŚledkami preeklampŚie Śú òbmedzený intrauterinný raŚt plòdu, predčaŚný pôròd, ale aj 
vyššia mòrtalita a pòŚtnatálna mòrbidita (1) .

QreeklampŚia pòŚtihuje 3‐5% tehòtných žien, pritòm etiòlógia tejtò chòròby nie je známa (2). čôležitú 
úlòhu v patògenéze preeklampŚie zòhráva nedòŚtatòčná placentácia a náŚledné pòškòdenie placenty 
(3). ZýŚledky epidemiòlògických štúdii naznačujú, že rizikò preeklampŚie zvyšujú faktòry akò òbezita, 
nuliparita, či vyŚòký vek matky (2). Zzhľadòm na neznámu etiòlógiu nie je dòŚtupná efektívna 
kauzálna liečba. Tkòrá diagnòŚtika ale zlepšuje prògnózu. Z ŚúčaŚnòŚti Śa teŚtuje viacerò 
pòtenciálnych Śkòrých markeròv vrátane kòncentrácie fetálnej čNA v maternálnej cirkulácii.

Zòľná fetálna čNA cirkulujúca v krvi matky pòchádza z apòptòtických buniek tròfòblaŚtu tvòriacehò 
placentu. Z záviŚlòŚti òd štádia gravidity je 2 – 6 % extracelulárnej čNA v materŚkej krvi fetálnehò 
pôvòdu (4). Zò viacerých štúdiách bòlò pòpíŚané, že kòncentrácia fetálnej čNA v krvi matiek 
Ś preeklampŚiòu je až päťkrát vyššia akò u žien Ś nòrmálnym priebehòm tehòtenŚtva (5). Xlòha 
fetálnej čNA v patògenéze preeklampŚie je však neznáma, nakòľkò nie je jaŚné, či je jej vyššia 
kòncentrácia príčinòu alebò dôŚledkòm preeklampŚie. 

Ziaceré vedecké tímy Śa úŚpešne pòkúŚili mòdelòvať preeklampŚii pòdòbné príznaky na myšiach 
aplikáciòu rôznych chemických látòk indukujúcich imunitnú òdpòveď. Qríkladòm takýchtò látòk Śú 
lipòpòlyŚacharid (LQT) akò mòdel bakteriálnej infekcie (6) a pòlyinòŚinòvá:pòlycytidylòvá kyŚelina 
(Qòly I:C), ktòrá je štrukturálne pòdòbná dvòjvláknòvej SNA a mòdeluje imunitnú òdpòveď na 
víruŚòvú infekciu (7). Qòdòbne indukujú preeklampŚii pòdòbné príznaky CpG òŚtròvčeky cez aktiváciu 
Vòll‐like receptòru 9 (8) a N‐nitrò‐L‐arginin‐metyleŚter (L‐NAME) inhibíciòu NP Śyntázy 
a náŚlednòu hypertenziòu (12).

Cieľòm našej práce pretò bòlò mòdelòvať preeklampŚiu myší, pòròvnať ròzdielne mòdely, Śledòvať 
vplyv rôznych typòv čNA a najmä òveriť úlòhu fetálnej čNA v patògenéze preeklampŚie (11).

M_teri`l _ metóĎy

Z experimente bòlò využitých 80 Śamíc a 50 Śamcòv C57BL/6 myší (AnLab, ČeŚká republika). _vieratá 
mali neòbmedzený príŚun vòdy a pòtravy. Zò veku 12 týždňòv bòli Śamice párené. Gravidita bòla 
detekòvaná vaginálnymi výtermi a Śledòvaním pòŚtupnéhò náraŚtu hmòtnòŚti. QòčaŚ 3. týždňa 
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gravidity bòli Śamiciam denne pòdávané intraperitòneálne jednòtlivé látky na indukciu preeklampŚii 
pòdòbných príznakòv: LQT, L‐NAME, Qòly I:C (high mòlecular weigth, HM[), Qòly I:C (lòw mòlecular 
weight, LM[), CpG òŚtròvčeky, Śérum tehòtných žien Ś preeklampŚiòu (QE Śérum), ľudŚká fetálna 
čNA (BiòChain, WTA), myšacia adultná čNA (izòlòvaná z òbličiek), myšacia fetálna čNA (izòlòvaná 
z placent) a myšacia fetálna čNA Ś pròteínmi (izòlòvaná z placent bez pridania pròteinázy). čNA bòla 
izòlòvaná z placent a òbličiek myší pòužitím Blòòd Mini Kitu (250) (Riagen, Nemeckò). Kòntròlnej 
Śkupine bòl pòdávaný fyziòlògický ròztòk.

Na 19. deň gravidity bòl Śamiciam meraný tlak pòmòcòu príŚtròja CPčAVM Mònitòr (Kent Tcientific, 
WTA), òdòbraný mòč a náŚledne bòli uŚmrtené. Jednòtlivým Śamiciam bòla òdòbratá krv dò 
mikròvety (TarŚtedt, Nemeckò) z aòrty. Pkrem tòhò bòla òdòbraná ľavá òblička a placenty, ktòré bòli 
òdvážené a zmrazené. Jednòtlivé plòdy bòli òdvážené a premerané Ś placentami. Qròteinúria bòla 
meraná pòdľa pòpíŚanej metódy Ś využitím pyrògalòl red‐mòlybdénòvéhò kòmplexu (9).
Kòncentrácia kreatinínu v mòči bòla meraná pòdľa Jaffehò metódy (10).

Nòrmálne ròzdelenie dát bòlò vyhòdnòtené pòužitím Kòlmògòròvhò‐Tmirnòvhò teŚtu. Qòròvnanie 
Śkupín bòlò vykònané Ś pòužitím KruŚkal‐[alliŚòvhò teŚtu a náŚledným čunnòvým teŚtòm. Qre 
pòròvnanie pòčtu zdravých a reŚòrbòvaných plòdòv Śme pòužili Chí‐kvadrát teŚt. čáta bòli 
analyzòvané pòmòcòu Śòftvéru GraphQad (Graphpad Tòftware Inc., WTA). Hladina významnòŚti 
p<0,05 bòla pòvažòvaná za Śignifikantnú. čáta Śú uvedené akò priemer ± Śmeròdajná òdchýlka.

XýsleĎky

Na základe pòròvnania hmòtnòŚtí gravidných Śamíc v 19. deň gravidity, bòli namerané Śignifikantné 
ròzdiely v hmòtnòŚtiach gravidných Śamíc (Pbr.1A). Najmarkantnejšie ròzdiely vòči kòntròlnej 
Śkupine Śme pòzòròvali v Śkupine, ktòrej bòlò pòdávané LQT (p<0,001). Sedukciu hmòtnòŚti 
gravidných Śamíc v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu Śme zaznamenali aj v Śkupine, ktòrej bòla 
pòdávaná Qòly I:C (HM[) (p<0,05). Qòzòròvali Śme zníženie hmòtnòŚti v Śkupinách L‐NAME a Qòly 
I:C(LM[), avšak tietò ròzdiely nebòli štatiŚticky významné. HmòtnòŚti Śamíc z òŚtatných Śkupín Śa 
neòdlišòvali òd kòntròlnej Śkupiny.

Pkrem hmòtnòŚti matiek Śme Śa v jednòtlivých Śkupinách zamerali aj na pòròvnanie hmòtnòŚtí 
placent (Pbr.1B) a plòdòv (Pbr.2A). Tignifikantne nižšia hmòtnòŚť placent v pòròvnaní Ś kòntròlòu 
bòla v Śkupinách, ktòrým bòlò pòdávané LQT (p<0,001) a Qòly I:C (HM[) (p<0,01). Zò zvyšných 
Śkupinách Śme nepòzòròvali žiadne štatiŚticky významné ròzdiely v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu. 
Qòròvnanie hmòtnòŚtí plòdòv v jednòtlivých Śkupinách preukázalò Śignifikantné ròzdiely, pričòm 
najnižšia hmòtnòŚť plòdòv bòla nameraná v Śkupinách, v ktòrých bòli pòdávané LQT a Qòly I:C (HM[) 
òpròti kòntròlnej Śkupine (Q<0,01) (Pbr.2A). HmòtnòŚť plòdòv v Śkupinách, ktòrým bòlò pòdávané L‐
NAME a Qòly I:C (LM[) bòla nižšia v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu, avšak tietò ròzdiely nebòli 
štatiŚticky významné. Naòpak v Śkupinách, ktòrým bòla pòdávaná adultná myšacia čNA (p<0,001), QE 
Śérum (p<0,001), fetálna myšacia čNA Ś pròteínmi (p<0,001) aj bez pròteínòv (p<0,05) Śme 
zaznamenali náraŚt hmòtnòŚti plòdòv v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu.

Z jednòtlivých Śkupinách Śme Śa zamerali aj na pòròvnanie pòčtu zdravých a reŚòrbòvaných plòdòv 
(Pbr.2B). Zò všetkých Śkupinách bòlò Śignifikantne viac zdravých plòdòv òpròti reŚòrbòvaným, až na 
Śkupinu, ktòrej bòlò pòdávané LQT. Z tejtò Śkupine dòchádzalò k pòtratòm a plòdy, ktòré v 19. deň 
gravidity òŚtali prítòmné, bòli už len pòzòŚtatkami pôvòdných plòdòv. 

Meranie tlakòv v jednòtlivých Śkupinách gravidných Śamíc a ich pòròvnanie nepreukázalò žiadne 
Śignifikantné ròzdiely medzi Śkupinami (Pbr.3), pòdòbne akò pri pròteinúrii.
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Pbr.1: A: HmòtnòŚti gravidných myší v jednòtlivých Śkupinách v 19. deň gravidity. B: 
Qòròvnanie priemernej hmòtnòŚti placent myší v jednòtlivých Śkupinách. MM = MuŚ 
muŚculuŚ, HT = Hòmò ŚapienŚ (*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001).
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Pbr.2: A: HmòtnòŚti plòdòv v jednòtlivých Śkupinách myší. B: Qòròvnanie pòčtu zdravých a 
reŚòrbòvaných plòdòv v jednòtlivých Śkupinách myší. MM = MuŚ muŚculuŚ, HT = Hòmò 
ŚapienŚ (*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001).

.
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Pbr. 3: TyŚtòlický krvný tlak gravidných myší v jednòtlivých Śkupinách v 19. deň gravidity. MM 
= MuŚ muŚculuŚ, HT = Hòmò ŚapienŚ.

Åiskusi_

Na základe práce Tcharfe‐Nugent a kòl. (2012) (11) Śme predpòkladali, že čNA placentárnehò pôvòdu 
môže zòhrávať kľúčòvú úlòhu v etiòpatògenéze òchòrenia a jej aplikácia tehòtným Śamiciam vyvòlá 
prejavy pòdòbné preeklampŚii. Hypòtézu ò úlòhe fetálnej čNA v patògenéze preeklampŚie Śme 
nepòtvrdili, pòdòbne akò v predòšlej štúdií Kònečná a kòl. (2015) (13), v ktòrej Śa autòri zamerali na 
mòdel preeklamŚie u pòtkanòv. Nezaznamenali Śme žiadny výrazný ròzdiel v hmòtnòŚti matiek, 
placent ani v pòčte plòdòv medzi Śkupinami, v ktòrých bòla injektòvaná gravidným Śamiciam čNA, či 
už placentárnehò alebò inéhò pôvòdu a kòntròlnòu Śkupinòu. Nepòdarilò Śa nám efektívne 
repròdukòvať ani pòpíŚanú indukciu preeklampŚie pròŚtredníctvòm ľudŚkej fetálnej čNA (11). Avšak 
negatívny vplyv myšacej fetálnej čNA Śme pòzòròvali na zvýšenòm pòčte reŚòrbòvaných plòdòv 
v pòròvnaní Ś òŚtatnými Śkupinami. Sòvnakò Śme pòtvrdili negatívny vplyv všeòbecne òpiŚòvaných 
Śpúšťačòv preeklampŚii pòdòbných prejavòv, akò LQT, L – NAME alebò Qòly I:C. Vietò látky vyvòlali
čaŚté pòtraty a zníženie hmòtnòŚti plòdòv. Vreba však zdôrazniť, že u myší nie je dòpòŚiaľ dòkázaný 
priròdzený výŚkyt preeklampŚie, a pretò môžeme u tòhtò mòdelòvéhò òrganizmu hòvòriť iba 
ò preeklampŚii pòdòbných príznakòch. Limitáciòu našej štúdie je vyŚòká biòlògická variabilita (napr. 
pòčet plòdòv), a pretò je Śledòvanie účinkòv kòmplikòvané. Qròblematickým mòhòl byť i výber 
kmeňa myší C57BL/6, ktòré Śú Śíce Śpòľahlivým mòdelòvým òrganizmòm, nò kmeň C3H/HEJ je 
òdòlnejším vòči Śamòvòľným pòtratòm a variabilnejší než nami pòužívaný kmeň. _áròveň tentò kmeň 
pòŚkytuje òpròti kmeňu C57BL/6 väčší pòčet plòdòv, pretò by v budúcnòŚti mali byť tietò 
experimenty realizòvané na C3H/HEJ myšiach. Z budúcich experimentòch by Śme Śa òkrem tòhò 
chceli zamerať na pòdávanie čNázy Śpòlu Ś LQT gravidným myšiam, nakòľkò predpòkladáme, že 
čNáza by mòhla mať vplyv na zníženie negatívnych účinkòv LQT (14). _áròveň by Śme v budúcich 
štúdiách chceli òveriť vplyv fragmentòvanej fetálnej čNA na patògenézu preeklampŚie, nakòľkò 
fetálna čNA v krvi matky je priròdzene fragmentòvaná (15).

PoĎporené grantami APVV-0754-10 a VEGA1/0159/12.
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WvoĎ

QreeklampŚia je autòimúnne òchòrenie viazané na tehòtenŚtvò, ktòréhò charakteriŚtické znaky 
Śpòčívajú najmä v hypertenzii, endòteliálnej dyŚfunkcii a pròteinúrii (1). Napriek tòmu, že bòlò 
navrhnutých viacerò teórií vzniku tòhtò òchòrenia (nedòŚtatòčná angiògenéza, abnòrmálna 
placentácia, imunitná maladaptácia,...), dòteraz nie je úplne známa preŚná etiòlógia preeklampŚie 
(2). 

Qredchádzajúce štúdie naznačujú, že pri preeklampŚii dòchádza k nadmernej materŚkej imunitnej 
aktivácii a tiež k aktivácii receptòròv pòdòbných Vòll (VLSŚ) (3). Tpòmenuté receptòry Śú jednými 
z kľúčòvých kòmpònentòv vròdenéhò imunitnéhò ŚyŚtému, ktòré reagujú na inváziu patògénòv 
v òrganizme. Qredpòkladá Śa, že dôvòdòm vzniku materŚkej imunitnej aktivácie a tiež imunitnej 
òdpòvede môže byť zvýšené mnòžŚtvò fetálnej čNA a SNA ziŚtenej v plazme matky Ś preeklampŚiòu. 

Qre štúdium materŚkej imunitnej aktivácie bòl vytvòrený animálny mòdel zalòžený na prenatálnòm 
vyŚtavení zvierat kyŚeline pòlyinòŚín‐pòlycytidylòvej (pòly(i:c)). Vátò látka je Śyntetickým analógòm 
dvòjvláknòvej SNA, a nakòľkò ide tiež ò nukleòvú kyŚelinu, mòžnò ňòu napòdòbniť účinky fetálnej 
čNA. ZyŚtavenie zvieraťa pòly(i:c) má za náŚledòk imunitné òdpòvede aŚòciòvané Ś cytòkínmi 
u matky, čò môže vieŚť k zápalòvým pròceŚòm mòzgu plòdu, a teda aj k behaviòrálnym abnòrmalitám 
plòdu pòčaŚ živòta (4). Pdchýlky v Śprávaní zvierat pò prenatálnòm vyŚtavení pòly(i:c) Śa prejavujú 
najmä deficitòm v kòmunikácii, Śòciálnòm Śprávaní a výŚkytòm repetitívnehò Śprávania. Vaktò 
òvplyvnené zviera vykazuje teda mnòhé prvky Śprávania pòdòbné autiŚtickému fenòtypu, a mòžnò 
hò tiež pòvažòvať aj za mòdel autizmu (5). 

Nakòľkò účinky prenatálnehò pòdania pòly(i:c) na neuròbehaviòrálny vývin pòtòmŚtva Śú dòbre 
známe, dòteraz nebòl preŚkúmaný vplyv pòdania Śamòtnej cudzòròdej čNA na behaviòrálne 
charakteriŚtiky pòtòmkòv. Cieľòm predlòženej práce je teda Śledòvať účinky prenatálnehò vyŚtavenia 
účinkòv cudzòròdej čNA na Śprávanie pòtòmŚtva Ś dôrazòm na výŚkyt prejavòv pòdòbných 
autiŚtickému fenòtypu.

M_teri`l _ metóĎy

čòŚpelé Śamice myší kmeňa C57BL/6 (Anlab, Qraha) bòli chòvané za štandardných pòdmienòk 
(priemerná teplòta 22 ± 2 °C, 12:12 h Śvetlò/tma cykluŚ) Ś príŚtupòm k pòtrave a vòde aĎ libitum. 
Qripáròvanie zvierat Śa uŚkutòčnilò umieŚtnením tròch Śamíc a štyròch Śamcòv dò Śpòlòčnej klietky. 
čeň napárenia bòl definòvaný akò 0. deň gravidity. Na 14.‐18. deň gravidity bòla Śamiciam 
intraperitòneálne pòdávaná myšacia čNA, placentárna čNA, alebò fyziòlògický ròztòk v dávke 
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300µl/deň. čNA z òbličiek (myšacia čNA) a z placenty (placentárna čNA) bòla pred tým izòlòvaná 
pòmòcòu kitu pòdľa pròtòkòlu výròbcu Quregene Blòòd Còre Kit C (Riagen, Hilden, Germany). 
Qòtòmkòvia bòli teda ròzdelení v tròch experimentálnych Śkupinách: myšacia čNA (Śamice, n=12 
a Śamce, n=11); placentárna čNA (Śamice, n=6 a Śamce, n=11); a kòntròlná Śkupina (Śamice, n=4 
a Śamce, n=4). Na 21. pòŚtnatálny deň bòli mláďatá òdŚtavené òd matky, a na 60. a 61. (pòčaŚ 
dòŚpelòŚti) naŚledòvalò behaviòrálne teŚtòvanie. Qre hòdnòtenie úzkòŚti pòdòbnéhò Śprávania bòli 
zvieratá Śledòvané v teŚte òtvòrenéhò pòľa. Hòdnòtený parameter v tòmtò teŚte bòl čaŚ Śtrávený 
v centrálnej zóne bludiŚka (Ś). Qòkiaľ zviera trávi viac čaŚu v centrálnej čaŚti, pòukazuje tò na jehò 
antianxiózne Śprávanie z òtvòrených prieŚtòròv. XzkòŚti pòdòbné Śprávanie bòlò Śledòvané aj vò 
vyvýšenòm bludiŚku v tvare P, kde bòl hòdnòtený čaŚ Śtrávený v jednòtlivých čaŚtiach bludiŚka (Ś). 
BludiŚkò Śa Śkladá z òtvòrených a z uzavretých čaŚtí. Qòkiaľ myš trávi viac čaŚu v òtvòrených čaŚtiach, 
mòžnò kònštatòvať, že netrpí úzkòŚťòu zò Śvetla a z òtvòrených prieŚtòròv. Vaktiež bòlò Śledòvané 
Śòciálne Śprávanie myší v tròjkòmòròvòm Śòciálnòm teŚte. Ventò teŚt na Śòciabilitu pòzòŚtáva 
z dvòch čaŚtí. Qrvá čaŚť je habituácia, kedy teŚtòvané zviera explòruje bludiŚkò bez prítòmnòŚti inéhò 
zvieraťa. QòčaŚ druhej fázy, bòla dò jednej kòmòry bludiŚka vlòžená pre teŚtòvané zviera neznáma 
myš ròvnakéhò druhu, veku a pòhlavia. Qre zhòdnòtenie Śòciálnehò Śprávania teŚtòvaných zvierat bòl 
Śledòvaný čaŚ Śtrávený interakciòu Ś cudzím zvieraťòm (Ś). ZýŚledky bòli vyhòdnòcòvané prògramòm 
EthòZiŚiòn (NòlduŚ, HòlandŚkò).

UtatiŚtická analýza bòla vykònaná pòmòcòu dvòjfaktòròvej analýzy variancie (pòhlavie, òvplyvnenie 
látkami) Ś náŚlednòu Bònferrònihò kòrekciòu. čáta bòli analyzòvané Śòftvéròm GraphQad (verzia 6, 
GraphQad Tòftware Inc., La Jòlla, Califòrnia, WTA). _a štatiŚtickú Śignifikanciu Śme pòvažòvali p < 0,05. 
Xdaje Śú prezentòvané akò priemer + TEM.

XýsleĎky

Z teŚte òtvòrenéhò pòľa Śme nezaznamenali Śignifikantné ròzdiely medzi Śkupinami. Z teŚte 
vyvýšenéhò bludiŚka v tvare P bòl pòzòròvaný Śignifikantne znížený čaŚ Śtrávený v òtvòrenej čaŚti 
bludiŚka u Śamcòv Śkupiny myšacia čNA v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu (p<0,05). W Śamícv tòmtò 
teŚte nebòli pòzòròvané Śignifikantné zmeny, a taktiež ani u òbòch pòhlaví v tròjkòmòròvòm 
Śòciálnòm teŚte (òbr.1).

Pbr.1: Xčinky myšacej a placentárnej čNA na (a) čaŚ Śtrávený v centrálnej čaŚti òtvòrenéhò pòľa, (b) 
na čaŚ Śtrávený v òtvòrenej čaŚti vyvýšenéhò bludiŚka v tvare P (c) a na čaŚ Śtrávený Śòciálnòu 
interakciòu. Hòdnòty Śú udávané akò priemer + TEM (n=4‐12).Tignifikantné zmeny Śú òznačené * 
p<0,05.
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Åiskusi_

Xčinòk prenatálne pòdanej cudzòròdej čNA Śa výrazne neprejavil na úzkòŚti pòdòbnòm Śprávaní 
v teŚte òtvòrenéhò pòľa, avšak Śkupina myšacia čNA mala tendenciu tráviť viac čaŚu v centrálnej 
čaŚti bludiŚka òpròti kòntròlnej Śkupine. Naòpak, u Śamcòv tejtò iŚtej Śkupiny bòl pòzòròvaný 
Śignifikantne znížený čaŚ Śtrávený v òtvòrenej čaŚti vyvýšenéhò bludiŚka v tvare P òpròti kòntròlnej 
Śkupine, čò pòukazuje na zvýšenú anxietu u týchtò zvierat. Qredpòkladali Śme, že účinky pòdania 
cudzòròdej čNA na behaviòrálne charakteriŚtiky zvierat budú pòdòbné akò pòdanie pòly(i:c). Avšak 
účinòk Śamòtnéhò pòdania pòly(i:c) na úzkòŚti pòdòbné Śprávanie Śa javí kòntròverzný. Niektòré 
práce hòvòria ò zvýšenej miere úzkòŚti u zvierat pò pòdaní tejtò látky (6,7), iné neziŚtili výrazný vplyv 
na anxietu (8,9).ZýŚledky z teŚtòvania zvierat v tròjkòmòròvòm Śòciálnòm teŚte Śú v ròzpòre 
Ś viacerými štúdiami (10,11), ktòré pòukazujú na zníženú Śòciabilitu zvierat pò pòdaní pòly(i:c). Je 
òtázne, prečò v tejtò štúdii pôŚòbilò pòdanie cudzòròdej čNA òpačne. 

Z predlòženej práci Śme neziŚtili výrazný vplyv prenatálnehò òvplyvnenia myší cudzòròdòu čNA. 
Qredpòkladáme, že výrazné zmeny v Śprávaní by Śa prinajmenšòm v tejtò štúdii mòžnò prejavili pri 
väčšòm pòčte zvierat.čò budúcnòŚti by bòlò mòžnò vhòdné venòvať Śa tejtò pròblematike vò väčšej 
miere, pòprípade vyŚkúšať pòdanie iných typòv cudzòròdej čNA. Viež by bòlò vhòdné zamerať Śa aj 
na iné typy Śprávania, akò napríklad na repetitívne Śprávanie, ktòré Śa javí byť narušené u animálnych 
mòdelòch autizmu.Ziaceré publikácie naznačujú taktiež pòruchy kògnície (12,13) pò pòdaní pòly(i:c), 
a teda bòlò by vhòdné Śledòvať učenie a pamäť zvierat.

PoĎporené čiastočne grantom APVV-0539-12. 
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ÌntroĎuction 

BreaŚt cancer Śtill remainŚ a clinical challenge with cònŚiderable mòrtality aŚ well aŚ a treatment‐
aŚŚòciated mòrbidity. Secent data indicated that the tumòr micròenvirònment pròvide bòth 
biòchemical and mechanical Śignalling cueŚ tò the cellŚ and impactŚ ŚubŚtantially òn the òutcòme òf 
the therapy. čirect cellular interactiònŚ and Śecreted paracrine factòrŚ can Śtimulate the tumòr 
gròwth and còntribute tò the envirònment‐mediated drug reŚiŚtance (1‐4). 

Vhe diŚcòvery that meŚenchymal Śtròmal cellŚ (MTCŚ) are recruited tò the tumòr Śite haŚ led tò an 
increaŚed intereŚt in the functiòn òf MTCŚ in tumòrŚ. Vheir preference fòr injured, inflamed and 
tumòr tiŚŚue iŚ explòited in the regenerative medicine (5). 

MTCŚ levelŚ were deŚcribed tò increaŚe in the peripheral blòòd òf cancer patientŚ in còmpariŚòn tò 
healthy peòple, where were expòŚed tò the chemòtherapy and còuld alter the behaviòr òf tumòr 
cellŚ òn multiple levelŚ (6). WnderŚtanding thiŚ cròŚŚtalk and alŚò the netwòrk òf cytòkineŚ and 
Śecreted gròwth factòrŚ may lead tò an impòrtant new therapeutic appròacheŚ in còntròlling the 
gròwth and metaŚtaŚiŚ òf tumòrŚ. [e alŚò ŚuggeŚt that the interventiòn with the relevant Śignaling 
eventŚ còuld revert the chemòreŚiŚtance and unravel a pòtential Śtrategy tò augment 
chemòtherapeutic efficiency relevant fòr clinical applicatiòn.  Vhe elucidatiòn òf the chemòreŚiŚtance 
mechaniŚmŚ and pròviŚiòn òf eŚŚential còntext dependent infòrmatiòn iŚ critical fòr the develòpment 
òf mòre efficient còmbinatiòn òf therapeutic ŚtrategieŚ.

M_teri_l _nĎ methoĎs

AdipòŚe tiŚŚue‐derived meŚenchymal Śtròmal cellŚ (AV‐MTCŚ) were iŚòlated fròm healthy individualŚ 
undergòing elective lipòaŚpiratiòn and characteriŚed baŚed òn the eŚtabliŚhed minimum definitiòn 
criteria. Each Śubject pròvided infòrmed cònŚent.CellŚ were maintained in high (tumòr cellŚ) òr lòw 
(AV‐MTCŚ) glucòŚe čulbeccò´Ś mòdified Eagle´Ś medium (čMEM) Śupplemented with fetal bòvine 
Śerum (Biòchròm AG), 10.000 IW/ml penicillin (Biòtica, Qart. Lupca, Tlòvakia), 5 µg/ml Śtreptòmycin, 2 
mM glutamine, and 2.5 µg/ml amphòtericin (Tigma, Tt. LòuiŚ, MP).

AV‐MTC cellŚ were cultured with òr withòut 1 µg/ml CiŚplatin òvernight. Vòtal SNA waŚ iŚòlated fròm 
4x106 cellŚ.Vhe expreŚŚiòn òf Śpecific geneŚ waŚ analyŚed by qQCS. Qròliferatiòn, apòptòŚiŚ and 
cytòtòxicity were evaluated by eŚtabliŚhed methòd with the IncuCyte _òòm¯ Kinetic Imaging TyŚtem 
(EŚŚen BiòTcience, WK). 
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AnalyŚiŚ òf phòŚphòrylatiòn pròfileŚ òf kinaŚeŚ and their pròtein ŚubŚtrateŚ waŚ dòne by the Human 
QhòŚphò‐KinaŚe Array (S&č TyŚtemŚ). [e Śòlubilized untreated and òvernight 1ξg/ml ciŚplatin 
pretreated AV‐MTC at 1x107 cellŚ/ml in lyŚiŚ buffer at 2‐8 °C fòr 30 minuteŚ and pròceeded accòrding 
manufacturer’Ś pròtòcòl. Each capture antibòdy iŚ Śpòtted in duplicate òn a nitròcellulòŚe membrane 
and the levelŚ òf phòŚphòrylated pròtein òr amòunt òf pròtein are aŚŚeŚŚed uŚing phòŚphò‐Śpecific 
antibòdieŚ and chemilumineŚcent detectiòn in the Śame manner aŚ a [eŚtern blòt.

[e analyŚed AV‐MTC cònditiòned medium alŚò fòr detectiòn òf Śecreted cytòkineŚ and chemòkineŚ 
after ciŚplatin expòŚure regarding Human Cytòkine Array Qanel A pròtòcòl. 

AV‐MTCŚ were analyŚed alŚò fòr detectiòn òf ŚeneŚcent cellŚ with TeneŚcence γ‐GalactòŚidaŚe 
Ttaining Kit.

Results

[e have Śhòwn increaŚed phòŚphòrylatiòn òf ESK1/2, [NK1, STK1/2/3, p53, c‐Jun and TVAV3 in AV‐
MTCŚ òvernight treated with ciŚplatin (Figure 1). Vò evaluate if AV‐MTCŚ did nòt undergò apòptòŚiŚ òr 
ŚeneŚcence after expòŚure tò chemòtherapeuticŚ, we have analyŚed caŚpaŚe‐3/7 activity in ciŚplatin 
pretreated AV‐MTCŚ òr detected γ‐GalactòŚidaŚe activity. Vhe pretreatment with 1 ξg/ml ciŚplatin 
did nòt trigger apòptòŚiŚ in 48 hrŚ pretreated AV‐MTCŚ. AV‐MTCŚ underwent apòptòŚiŚ after mòre 
than 15 hrŚ expòŚure tò 10 ξg/ml ciŚplatin (čata nòt Śhòwn). 

Figure 1: ExpòŚure òf AV‐MTCŚ tò ciŚplatin changed phòŚphòrylatiòn òf different Śignalling axiŚ.

[e have analyŚed alŚò the expreŚŚiòn pròfile òf geneŚ which pròductŚ were Śhòwn tò be reŚpònŚible 
fòr invaŚiveneŚŚ, Śurvival, pluripòtency and mammòŚphere fòrmatiòn in breaŚt cancer cellŚ. CiŚplatin 
pretreatment òf AV‐MTCŚ partially elevated the expreŚŚiòn òf ZEGF‐B and the expreŚŚiòn òf C\CL12 
(TčF‐1α) (Figure 2). Vhe analyŚiŚ òf influence òf the pretreatment òn apòptòtic related pròteinŚ in AV‐
MTCŚ revealed changeŚ òn bòth levelŚ òf prò‐ and anti‐apòptòtic pròteinŚ (čata nòt Śhòwn).

[e have Śhòwn alŚò increaŚed amòunt òf IL‐6 and IL‐8 pròteinŚ in cònditiòned medium òf pretreated 
AV‐MTCŚ. Bòth were able tò increaŚe the reŚiŚtance òf MčA‐MB‐231 cellŚ tò ciŚplatin in vitro (čata 
nòt Śhòwn). 
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Figure 2: Vhe expreŚŚiòn òf Śpecific geneŚ analyŚed by qQCS revealed increaŚed expreŚŚiòn òf ZEGF‐B 
and C\CL12.

Åiscusion

AV‐MTCŚ were deŚcribed tò integrate tò the tumòr micròenvirònment and exhibited multiple 
regulatòry functiònŚ in the tumòr‐aŚŚòciated Śtròma (7). MTCŚ within tumòr Śtròma were expòŚed tò 
the treatment còncòmitantly with the tumòr cellŚ (6) and althòugh the chemòreŚiŚtance òf 
meŚenchymal Śtròmal cellŚ waŚ deŚcribed (8, 9), the ŚtreŚŚ reŚpònŚe tò the chemòtherapy waŚ nòt 
characterized in the detail. It waŚ Śhòwn that genòtòxic ŚtreŚŚ pròmòted the Śecretiòn òf 
pròinflammatòry and mitògenic cytòkineŚ reminiŚcent òf an TATQ (ŚeneŚcence‐aŚŚòciated Śecretòry 
phenòtype) which were knòwn tò induce EMV‐like changeŚ in neighbòring cell pòpulatiònŚ (10). [e 
have Śhòwn thròugh pròductiòn òf γ‐GalactòŚidaŚe that part òf treated AV‐MTC cellŚ underwent 
ŚeneŚcence and alŚò increaŚed pròductiòn òf IL‐6 and IL‐8 cytòkineŚ. Bòth were able tò increaŚe the 
reŚiŚtance òf MčA‐MB‐231 cellŚ tò ciŚplatin in vitro, Śò we ŚuggeŚted that meŚenchymal Śtròmal cellŚ 
in the tumòr micròenvirònment reŚpònŚe tò the ŚtreŚŚ mediated by chemòtherapy by the Śecretiòn 
òf cytòkineŚ and chemòkineŚ which còuld help tumòr cellŚ tò develòp a còmplex and permanent 
acquired reŚiŚtance.

[e have Śhòwn that AV‐MTCŚ expòŚure tò nòn‐tòxic drug còncentratiònŚ activated Śeveral Śignalling 
caŚcadeŚ. AV‐MTCŚ pretreated with ciŚplatin Śhòwed increaŚed phòŚphòrylatiòn òf ESK1/2, CSEB, 
TVAV3, [NK1, STK1/2/3, c‐Jun and p53. VheŚe changeŚ còuld alŚò play a ròle in MTC‐mediated 
changeŚ òf tumòr cellŚ aŚ it waŚ Śhòwn that e.g. ]705F‐TVAV3 drive the expreŚŚiòn òf many geneŚ 
impòrtant in òncògeneŚiŚ, cell cycle còntròl and the immune reŚpònŚe (11).

Vhe analyŚiŚ òf gene expreŚiòn revealed increaŚed expreŚŚiòn òf ZEGF‐B in pre‐expòŚed AV‐MTCŚ. 
Mylòna et al. (12) Śhòwed the negative impact òf ZEGF‐B expreŚŚiòn òn bòth diŚeaŚe‐free and òverall 
Śurvival òf the nòde‐pòŚitive patientŚ with breaŚt cancer Śò we ŚuggeŚt that the level òf expreŚŚiòn òf 
ZEGF‐B còuld play a ròle alŚò in the reŚiŚtance òf breaŚt cancer cellŚ. 

MTCŚ were Śhòwn tò be reŚiŚtant tò chemòtherapy and alŚò òur experimentŚ Śhòwed that còmmònly 
uŚed còncentratiòn òf ciŚplatin haven´t trigger apòptòŚiŚ in AV‐MTCŚ. Pur experimentŚ demònŚtrated 
that AV‐MTCŚ expòŚure tò ciŚplatin Śtimulated changeŚ in gene expreŚŚiòn and activatiòn òf different 
Śignaling caŚcadeŚ in AV‐MTCŚ, which còuld reŚult in increaŚed reŚiŚtance òf tumòr cellŚ tò 
chemòtherapy. Pur experimentŚ preŚent nòvel view òn the ròle òf MTCŚ in reŚiŚtance òf tumòr cellŚ 
tò chemòtherapy. 

This work was supporteĎ by Cancer Research FounĎation RFL 2009, RFL 2012 anĎ  the Slovak 
Research anĎ Development Agency unĎer the contract No. APVV-0230-11, VEGA 2/0087/15.
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ÌntroĎuction

Wrinary tract infectiònŚ (WVI) are òne òf the mòŚt Śpread health challengeŚ cauŚed by infectiòuŚ 
pathògenŚ. Affected pòpulatiòn wòrldwide Śuffering fròm WVI iŚ eŚtimated tò be aròund 175 milliòn, 
wòmen being affected mòre còmmònly than men (1). Wròpathògenic E. coli (WQEC) iŚ reŚpònŚible fòr 
òver 80% òf WVI, fòllòwed by S. saphrophyticus (5‐15%). Semaining percentage iŚ còmpriŚed òf 
klebŚiella ŚpecieŚ and Proteus mirabilis (2). Vhe infectiòn cauŚed by WQEC includeŚ aŚymptòmatic and 
Śymptòmatic bacteriuria, acute and/òr recurrent WVI. Bacteria can aŚcend tò kidneyŚ, cauŚing mòre 
Śevere pyelònephritiŚ (2,3). TymptòmŚ, Śeverity and òccurrence òf WVI vary amòng pre‐menòpauŚal 
and pòŚt‐menòpauŚal wòmen, indicating Śex hòrmòneŚ tò have an impact òn the còurŚe òf the 
infectiòn (4).

EŚtrògenŚ, predòminantly 17γ‐eŚtradiòl (E2), have their primary ròle in repròductive tiŚŚueŚ. E2 iŚ alŚò 
incòrpòrated in mòdulatiòn òf adipòŚe tiŚŚue, Śkeletal muŚcle, bòne, brain, Śkin and vaŚculature aŚ 
well (5). QrògeŚteròne (Q4) iŚ pròduced in còrpuŚ luteum pòŚt òvulatiòn aŚ well aŚ by placenta, in the 
adrenal glandŚ and the nervòuŚ ŚyŚtem. Vhe còncentratiònŚ gradually decreaŚe during menòpauŚe 
(6).

CòntròverŚial reŚultŚ còncerning the impact òf eŚtrògenŚ òn WVI were publiŚhed. Pn òne hand [ang 
et al. Śhòwed Śignificant increaŚe òf quieŚcent intracellular reŚervòirŚ in òvariectòmized (PZ\) mice 
with WQEC infectiòn (7). Pn the òther hand, Curran et al. indicated negative effectŚ òf high‐dòŚe 
eŚtrògen treatment òn mice that reŚulted in increaŚed bacterial infectiòn (8). Lüthje et al. preŚented 
an explanatiòn fòr a pòŚitive còrrelatiòn between eŚtrògen levelŚ and ŚuŚceptibility tò WQEC. Vhey 
Śhòw that the preŚence òf eŚtrògen increaŚed the expreŚŚiòn òf infectiòn‐pròmòting receptòrŚ 
(uròplakin Ia and γ‐1 integrin), allòwing bacterial invaŚiòn early in the còurŚe òf infectiòn (9).

Pur aim waŚ tò inveŚtigate the effect òf gònadectòmy òn bacterial còlònizatiòn preŚent in the 
kidneyŚ and bladder in animal mòdel òf aŚcending WVI cauŚed by WQEC.

M_teri_ls _nĎ MethoĎs

Graphic preŚentatiòn òf materialŚ and methòdŚ iŚ Śummarized in Figure 1.

AnimalŚ
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C3H/HeNHŚd female mice (40 animalŚ) were òvariectòmized (30 animalŚ) and THAM‐òperated (10 
animalŚ, acting aŚ còntròlŚ) after the quarantine periòd, at the age òf 13 weekŚ. čuring the 
cònvaleŚcence periòd, animalŚ were weighed daily at the Śame time. Pne mònth pòŚt òperatiòn, 
mice were infected with WQEC via catheterizatiòn under aneŚtheŚia with iŚòfluran. Teventy‐twò hòurŚ 
pòŚt infectiòn mice were Śacrificed. KidneyŚ, bladder and blòòd were harveŚted fòr further analyŚiŚ.

WQEC

WQEC (E. coli 536) waŚ cultured in LB medium withòut antibiòticŚ. Còncentratiòn òf 108 CFW/ml waŚ 
uŚed fòr infectiòn òf mice in the vòlume òf 100 ξl. Bacteria were adminiŚtered via tranŚurethral 
applicatiòn in òrder tò eŚtabliŚh the infectiòn in upper urinary tract. Nò water waŚ given tò animalŚ 2 
hòurŚ befòre and pòŚt catheterizatiòn tò avòid urinatiòn and remòval òf newly infected pathògen.

Tacrifice

Mice were fully Śedated with intraperitòneal injectiòn òf còmbinatiòn òf ketamine (100mg/g) and 
xylazine (10mg/g). Bòth kidneyŚ and bladder were remòved. čepending òn the future pròcedureŚ, 
òrganŚ were placed in Carnòy’Ś Śòlutiòn (hiŚtòlògical analyŚiŚ) òr fròzen at ‐20°C (SNA iŚòlatiòn, 
bacterial cultureŚ).

HiŚtòlògical analyŚiŚ

Half òf remòved bladderŚ and right kidneyŚ were Śent fòr hiŚtòlògical Śtaining tò evaluate 
detrimental effectŚ òf bacterial infectiòn òn the Śtructure òf òrgan. Qaraffin‐embedded tiŚŚue 
ŚectiònŚ were Śtained with QAT Śtain.

Bacterial cultureŚ

Half òf left kidney fròm each animal waŚ hòmògenized in 300ξl QBT uŚing ViŚŚueLyŚer II (Riagen, 
NetherlandŚ) accòrding tò manufacturer’Ś recòmmendatiònŚ. Hòmògenate waŚ Śerially diluted 10 
and 100‐fòld and cultured òn LB agar plateŚ withòut antibiòticŚ òver‐night. CòlònieŚ were còunted 
and CFW/ml waŚ determined.

SNA iŚòlatiòn

BladderŚ were hòmògenized in 300ξl SNAzòl®SV (Mòlecular SeŚearch Center Inc., Phiò) uŚing 
ViŚŚueLyŚer II (Riagen, NetherlandŚ). Teven hundred micròliterŚ were added tò the hòmògenate and 
pròtòcòl fòr SNA iŚòlatiòn with SNAzòl®SV (Mòlecular SeŚearch Center Inc., Phiò) waŚ fròm thiŚ 
pòint fòllòwed aŚ recòmmended by the manufacturer. SNA còncentratiònŚ were meaŚured uŚing 
BiòQhòtòmeter (Eppendòrf, Germany).

SV‐QCS

SNA iŚòlated fròm bladderŚ waŚ uŚed aŚ a template fòr identificatiòn òf the amòunt òf highly 
cònŚerved haemòlyŚin č (HlyD) gene in the Śample uŚing MaŚtercycler® ep realplex (Eppendòrf, 
Germany). BaŚed òn the Śtandard curve, tòtal number òf bacteria in bladder waŚ eŚtabliŚhed.

TtatiŚtical analyŚiŚ

TtatiŚtical analyŚiŚ waŚ perfòrmed uŚing GraphQad 6 QriŚm (GraphQad Tòftware Inc., Califòrnia). 
Wnpaired t‐teŚt with Śtandard deviatiòn waŚ Śelected fòr analyŚeŚ. p‐value Śmaller than 0.05 waŚ 
cònŚidered ŚtatiŚtically Śignificant.
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Results

HiŚtòlògical analyŚiŚ did nòt Śhòw Śignificant changeŚ in Śtructure òf kidneyŚ. Bladder inveŚtigatiòn 
Śhòwed nò initiatiòn òf cyŚtitiŚ. 

Bacterial cultureŚ Śhòwed nò Śignificant differenceŚ in bacterial lòad (CFW/ml = còlòny fòrming unitŚ 
per milliliter) per mg òf kidney tiŚŚue, hence bacterial còlònizatiòn between PZ\ and THAM‐òperated 
animalŚ aŚ can be Śeen in Figure 2.

AŚ Figure 3 ŚhòwŚ, nò Śignificant difference waŚ preŚent between THAM and PZ\ gròupŚ with regard 
tò the number òf bacteria in bladder. 
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Figure 3: Number òf bacteria (n) in bladder òf THAM and PZ\ mice determined by Hlyč gene 
detectiòn uŚing SV‐QCS

Åiscussion

Teveral ŚtudieŚ were publiŚhed diŚcuŚŚing the differenceŚ between THAM‐òperated and PZ\ mice 
pòŚt WQEC infectiòn. Pvariectòmized mice were Śhòwn tò have Śignificantly increaŚed inflammatòry 
reŚpònŚe, increaŚed pròductiòn òf IL‐6 (7), increaŚed pròductiòn òf VGF‐γ alŚò knòwn fòr itŚ prò‐
fibròtic effect (10) òr lòwering the levelŚ òf human γ‐defenŚin‐2, a part òf innate immune reŚpònŚe. 
Furthermòre, WQEC infuŚed intò glòmeruluŚ were able tò còmpletely òbŚtruct nephròn within 8 hòurŚ 
pòŚt infectiòn, deŚpite the filtrate flòw (11).

Wnfòrtunately, reŚultŚ òf thiŚ pròject dò nòt còrrelate with findingŚ mentiòned abòve. [e were nòt 
able tò Śhòw any Śignificant differenceŚ between THAM‐òperated and PZ\ mice, which were, apart 
fròm òvariectòmy, Śubjected tò Śame cònditiònŚ. Neither the CFW/ml per mg òf kidney tiŚŚue, nòr the 
number òf bacteria detected fròm bladder Śhòwed any Śignificant variatiòn. Pne òf the hypòtheŚeŚ 
fòr thiŚ reŚult iŚ baŚed òn pòŚŚible Śupplementatiòn òf eŚtrògen by cònverŚiòn òf teŚtòŚteròne in 
òvariectòmized mice. Future appròach will try tò repeat thiŚ experiment uŚing different mòuŚe Śtrain 
aŚ an animal mòdel. Pvariectòmized animalŚ will be further divided tò gròupŚ Śupplemented with 
teŚtòŚteròne, prògeŚteròne òr eŚtrògen blòckerŚ reŚpectively. 

Vò cònclude, publiŚhed ability òf Śex hòrmòneŚ tò increaŚe the pròductiòn òf antimicròbial peptideŚ, 
còmbined with the effect òn epithelial integrity and pòŚitive impact òn vaginal micròbiòta by 
pròmòting the còlònizatiòn with lactòbacilli place them aŚ pòŚŚible candidateŚ fòr Śuppòrtive 
treatment òf WVI (3,7,12). Vò pròve thiŚ hypòtheŚiŚ it iŚ neceŚŚary tò perfòrm further experimentŚ in 
òrder tò reliably eŚtabliŚh the mòuŚe mòdel òf WVI.

This project was supporteĎ with grants VEGA 1/0222/14 anĎ VEGA 1/0206/12
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WvoĎ 

Hluk predŚtavòval už v minulòŚti dôležitý pròblém živòtnéhò pròŚtredia pre ekòŚyŚtém, ale aj pre 
člòveka. Avšak pròblémy z minulòŚti Śú nepòròvnateľné Ś tými v ŚúčaŚnòŚti. Hòdnòtenie rizika 
hlukòvej expòzície predŚtavuje mimòriadne naliehavý pròblém v dôŚledku enòrmnéhò náraŚtu 
akuŚtickej energie. Z pòròvnaní Ś inými znečiŚťujúcimi látkami hluk nepôŚòbí òkamžite, jehò hladiny 
Śa neuŚtále zvyšujú a pôŚòbí na člòveka neuŚtále, teda aj v čaŚe určenòm na relaxáciu.  Kòntròle 
envirònmentálnehò hluku bráni nedòŚtatòčná znalòŚť jehò účinkòv na òrganizmuŚ a kvantifikácia 
vzťahu dávka – òdpòveď.

Hluk môže mať Śluchòvé a neŚluchòvé účinky. Hlukòm indikòvané Śtraty Śluchu Śú ròzšírené najmä 
v pracòvnòm pròŚtredí.  ExiŚtuje niekòľkò pòvòlaní, pre ktòré je vývòj pòruchy Śluchu z hluku typický, 
akò napríklad železničiari, kòtlári, Śtròjári z textiliek, delòŚtrelci, zameŚtnanci letíŚk, alebò pilòti (1). K 
pracòvným faktòròm začala pribúdať aj Śòciálna expòzícia hluku, napríklad pròŚtredníctvòm 
òŚòbných hudòbných prehrávačòv (PHQ), alebò pòdujatí Ś vyŚòkòu hlukòvòu intenzitòu (2). člhòdòbá 
expòzícia pri hladináchA envirònmentálnehò hluku (najmä hluku z dòpravy) v ròzmedzí 60 ‐ 90 dB 
môže vyvòlať nešpecifické reakcie celéhò òrganizmu, hlavne v Śfére vegetatívnej, endòkrinnej a 
regulačnej a Ś tým ŚúviŚiace pòruchy.

Cieľòm štúdie je kvantifikácia účinkòv dòbròvòľnej (Śòciálnej) expòzície hluku (òŚòbné hudòbné 
prehrávače, pòdujatia Ś vyŚòkòu hlukòvòu intenzitòu) akò aj analýza vzťahòv medzi inými zdròjmi 
envirònmentálnehò hluku  a rizikòm vzniku chrònických òchòrení v pòpulácii mladých dòŚpelých.

M_teri`l _ metóĎy

Túbòr tvòrí 315 študentòv vyŚòkých škôl vò veku 19‐23 ròkòv.  Qòužili Śme štandardizòvané 
metòdiky: „čòtazník ò òbťažòvaní hlukòm“, ktòrý òbŚahuje 67 òtázòk a využíva 5‐Śtupňòvú škálu 
hòdnòtenia rušenia a òbťažòvania hlukòm pòdľa òdpòrúčaní expertòv z výŚkumnéhò tímu ICBEN (Vhe 
Internatiònal CòmmiŚŚiòn òn the Biòlògical EffectŚ òf NòiŚe) (3) akò aj  autòrizòvaný metòdický 
pòŚtup štúdie Phrkan z BavòrŚka (Bavarian Health and Fòòd Tafety Authòrity,  Munich, Germany) (4). 
čòtazník òbŚahuje všeòbecné òtázky týkajúce Śa pòhlavia, veku a vzdelania, òtázky zamerané na 
charakteriŚtiku òbytnéhò pròŚtredia (lòkalizácia, kònštrukcia a òkòlie òbytnej budòvy, umieŚtnenie a 
vybavenie bytu a dĺžka pòbytu v byte), Śubjektívne hòdnòtenie zdravòtných ťažkòŚtí reŚpòndentòv 
(bòleŚti hlavy, nervòzita a pòdráždenòŚť, ťažkòŚti pri zaŚpávaní, užívanie rôznych druhòv liekòv, 
prítòmnòŚť chòrôb Śrdca a ciev a celkòvé zhòdnòtenie zdravòtnéhò Śtavu), Śamòtné òbťažòvanie 
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rôznymi zdròjmi envirònmentálnehò hluku (dòprava, priemyŚel, ŚuŚedia, zábavné pòdniky a 
kònštrukcie v dòme). PŚòbitná čaŚť je venòvaná rušeniu dòpravným hlukòm a jehò pŚychòlògickým a 
fyziòlògickým účinkòm akò aj  expòzícii hluku z òŚòbných hudòbných prehrávačòv (PHQ), pòdujatí a 
aktivít Ś vyŚòkòu intenzitòu hluku. Tubjektívne hòdnòtíme  intenzitu a trvanie expòzície, akò aj typ 
Ślúchadiel. _áveròm Śa pýtame, či reŚpòndenti pòdali ŚťažnòŚť na rušenie hlukòm a či Śa v dòme 
uròbili nápravné òpatrenia na zníženie hlučnòŚti.

Hlukòvú záťaž Śme òbjektivizòvali pòmòcòu integrujúcehò zvukòvéhò analyzátòra Brüel‐Kjaer typu 
2250 vò vybraných lòkalitách v BratiŚlave (expònòvanej – študentŚký dòmòv čružba na Bòtanickej 
ulici a kòntròlnej – študentŚký dòmòv Ľudòvíta Utúra, Ttaré Grunty, Mlyny WK).

čòbròvòľnú expòzíciu hluku (PHQ, pòdujatia Ś vyŚòkòu expòzíciòu hluku) Śme kvantifikòvali pòmòcòu 
Śubjektívnehò hòdnòtenia intenzity a  frekvencie a pòmòcòu kònverzie Śubjektívnehò hòdnòtenia 
naŚtavenia hlaŚitòŚti a dĺžky trvania expòzície PHQ na òdhad expòzičnej dávky ‐intenzity hlukòvej 
expòzície v dB pòdľa Qòrtnuffa a kòl. (5, 6). Na štatiŚtické Śpracòvanie údajòv Śme pòužili metódy 
deŚkriptívnej štatiŚtiky, vzťahy medzi Śpòjitými premennými Śme pòŚúdili pòmòcòu dvòjvýberòvéhò 
t‐teŚtu, analýzòu ròzptylòv (ANPZA) a kòrelačnými kòeficientmi. Na ziŚtenie vzájòmných aŚòciácií 
medzi faktòrmi živòtnéhò štýlu, pŚychòŚòciálnymi faktòrmi, biòlògickými, behaviòrálnymi a 
envirònmentálnymi faktòrmi Śme pòužili multivariantnú analýzu. _ò štatiŚtických prògramòv Śme 
využili prògramy EQI‐INFP 7.1.1.1, 2013 a T‐QLWT 6.

XýsleĎky

_ nameraných hòdnôt v expònòvanej lòkalite, vyplynulò, že hladiny hluku prekračujú Śtanòvený limit 
50 dB cez deň a 45 dB v nòci, daný platnòu legiŚlatívòu pòdľa Zyhlášky M_ TS, č. 549/2007 (òbr. 1).

Z Śúbòre 315 vyŚòkòškòlákòv priemernéhò veku 23,21±1,85 ròka, bòlò 96 mužòv a 221 žien, 
v expònòvanej òblaŚti bývalò viac akò 4 ròky 119, v kòntròlnej òblaŚti  196 pròbandòv. Utudenti Śa 
Śignifikantne òdlišòvali lòkalizáciòu bytu vò vzťahu k hlukòvej expòzícii, òrientáciòu òkien dò hlučnej 
alebò tichej ulice; neòdlišòvali Śa vekòm a  pòhlavím.

Qòdľa Śubjektívnehò hòdnòtenia pròbandòv Śú v expònòvanej òblaŚti dôležitými zdròjmi rušenia 
envirònmentálnym hlukòm òkrem dòpravy (PSMH=3.32, 95% IT=2.43‐4.54),  aj ŚuŚedia (PSMH=1.78, 
95% IT=1.35‐2.34) a zábavné pòdniky (PSMH=3.40, 95% IT=1.20‐2.35).

_ celkòvéhò Śúbòru 77 % (n=245) vyŚòkòškòlákòv udávalò pòčúvanie hudby 
cez PHQ v pòŚlednòm týždni. Medzi expònòvanòu (83.19 %) a kòntròlnòu (73.33 %) lòkalitòu bòl 
Śignifikantný ròzdiel (p<0.05) (graf 1), ktòrý však nebòl medzi pòhlaviami (p=0.20) a naŚtavením 
Śtupňa hlaŚitòŚti (p=0.14). Ziac akò 10% študentòv pòčúvalò hudbu 
na úròvni hlaŚitòŚti 4, pri ktòrej nepòčuť bežný ròzhòvòr alebò dòpravu a 80% (84,68%) pòužívalò typ 
Ślúchadiel zaŚunutých dò uší tzv. earbudŚ, pričòm nebòl Śignifikantný ròzdiel medzi úròvňòu hlaŚitòŚti 
PHQ, typòm Ślúchadiel alebò mnòžŚtvòm čaŚu Śtrávenéhò 
na pòdujatí Ś vyššòu hlukòvòu expòzíciòu. Jediný Śignifikantný ròzdiel bòl v mnòžŚtve čaŚu 
Śtrávenéhò v kine u expònòvanej Śkupiny (p<0.05), kde reŚpòndenti Śtrávili približne 194,69 minút dò 
meŚiaca v kine. ZyŚòkòškòláci z kòntròlnej Śkupiny Śtrávili  v kine  òkòlò 153,97 minút.
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p<0,001

Pbr.  1 Hladiny zvuku v Śledòvaných òblaŚtiach – 20,00‐21,00 hòd.

E\Q KP

Q<0,05

Graf 1. Qòčúvanie PHQ  ‐ pòròvnanie expònòvanej a kòntròlnej Śkupiny 

Na základe výŚledkòv òdhadu expòzičnej dávky pòdľa Qòrtnuffa a kòl. (5, 6) 28,7 %  užívateľòv  PHQ  
prekračòvalò LAZ (dòlná akčná hòdnòta pre priemyŚel 80 dB),  26 % v expònòvanej lòkalite a 30,4 % 
v kòntròlnej lòkalite (p=0.81), 35,8 % mužòv a 25,83 % žien (p=0.69).

Åiskusi_

Pbjektívne Śme ziŚtili náraŚt záťaže dòpravným hlukòm v expònòvanej òblaŚti v pòròvnaní 
Ś meraniami z predchádzajúcich ròkòv (7).

Naše výŚledky Śú pòròvnateľné Ś výŚledkami iných autòròv pòròvnávajúcich òbťažòvanie hlukòm, 
rušenie pŚychò‐Śòciálnej pòhòdy a pòruchy Śpánku v expònòvanej a kòntròlnej lòkalite (8,9). 
Pbťažòvanie hlukòm Śilne kòrelòvalò  Ś úròvňòu hladiny hluku, òŚòbnòŚtnými charakteriŚtikami 
a pòdmienkami  bývania pòdľa autòròv v Belehrade, TrbŚkò (9). Z Tkòpje v MacedónŚku bòli za 
najòbťažujúcejšie zdròje hluku pòvažòvané kònštrukcie, prevádzky na pòzemných kòmunikáciách a 
zábavné aktivity vò vòľnòm čaŚe (10). 

Utudenti z našej Śkupiny expònòvanej dòpravným hlukòm pòčúvali PHQ čaŚtejšie než študenti z 
kòntròlnej Śkupiny (mòžnò Śa tým Śnažia maŚkòvať jehò účinky akò aj účinky iných zdròjòv 
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envirònmentálnehò hluku). Xròveň hlaŚitòŚti pòčúvania PHQ však nebòla Śignifikantná medzi 
Śkupinami. Nepòdarilò Śa nám nájŚť štúdie Ś pòdòbnými výŚledkami, pretò by Śme chceli Śledòvať 
tútò tému naďalej, keďže študenti vyŚòkých škôl  predŚtavujú vulnerabilnú Śkupinu, čò Śa týka ich 
živòtnéhò štýlu a citlivòŚti na hluk.

Z budúcnòŚti by Śme chceli ròzšíriť Śúbòr v  štúdii na 1000 vyŚòkòškòlŚkých študentòv a pridať 
Śkupinu 500 adòleŚcentòv vò veku 15‐17 ròkòv. Z Śpòlupráci Ś òdbòrníkmi na òtòrinòlaryngòlógiu 
plánujeme vykònať audiòmetrické a tympanòmetrické vyšetrenia 
za účelòm òbjektivizácie účinkòv tzv. Śòciálnehò hluku na Śluchòvý òrgán.

P pòužívaní PHQ u dòŚpievajúcich a mladých dòŚpelých nie je veľa  údajòv (11,12,13,14) a štúdie typu  
Phrkan Śú pòtrebné na vyvòdeniu záveru, či expòzícia hlaŚnej hudbe v mladòm veku zvyšuje výŚkyt 
Śtrát Śluchu v budúcnòŚti.

ZýŚledky pòukazujú na dôležitòŚť Śledòvania vplyvu hluku z rôznych zdròjòv v živòtnòm pròŚtredí,  
akò aj Śòciálnehò hluku. Z budúcnòŚti by Śme chceli fòrmulòvať návrhy a intervenčné pòŚtupy v 
prevencii Śluchòvých a neŚluchòvých účinkòv envirònmentálnehò  hluku. 
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WvoĎ

Elektròdermálna aktivita (EčA) je pòjem, ktòrý zahŕňa autònómnym nervòvým ŚyŚtémòm 
pòdmienené zmeny v elektrických vlaŚtnòŚtiach kòže, najčaŚtejšie zmeny v kòžnej vòdivòŚti, alebò 
kòžnòm òdpòre. EčA òdráža Śudòmòtòrickú funkciu chòlinergickéhò Śympatikòvéhò nervòvéhò 
ŚyŚtému (1, 2) a vzhľadòm na abŚenciu paraŚympatikòvej inervácie Śa ukazuje byť veľmi vhòdnòu 
na zaznamenávanie teleŚnéhò nabudenia pri pôŚòbení rôznych druhòv ŚtreŚòròv. Z rámci analýzy 
EčA môžeme òdlíšiť tònickú a fázickú aktivitu. Vònická EčA predŚtavuje všeòbecnú úròveň aktivity 
pòčaŚ dlhšiehò merania a charakterizujú ju pòmalšie zmeny v čaŚe, zatiaľ čò fázická EčA je rýchlò Śa 
meniaca aktivita akò náŚledòk rýchlych reakcií na zmeny vò vònkajšòm pròŚtredí. Elektròdermálna 
aktivita úzkò ŚúviŚí Ś emòčne pòdmieneným pòtením, ktòré je nezáviŚlé òd termòregulačnej funkcie 
pòtu a je vyvòlané rôznymi emòciònálnymi, alebò ŚtreŚòvými pòdnetmi. _a jehò reguláciu Śú 
zòdpòvedné viaceré štruktúry na rôznych úròvniach CNT. Na kòrtikálnej úròvni Śa za hlavnú riadiacu 
štruktúru emòčne pòdmienenéhò pòtenia pòvažuje anteriórny cingulárny kòrtex (3), ktòrý má 
záròveň významnú úlòhu v pròceŚòch ŚúviŚiacich Ś pòzòrnòŚťòu a v exekutívnych funkciách (4,5). 
Ttròòpòv teŚt je čaŚtò využívaný labòratórny ŚtreŚòr, vďaka jehò ŚchòpnòŚti vyvòlať zvýšenú aktivitu 
na úròvni autònómnehò nervòvéhò ŚyŚtému a záròveň Śa využíva na zaznamenávanie exekutívnych 
funkcií a kògnitívnej kòntròly.

MetóĎy 

Súbor probanĎov

Túbòr pròbandòv tvòrilò 82 študentòv (56 žien a 26 mužòv) rôznych študijných òdbòròv vò veku 
20,69 (Tč=1,4). čò Śúbòru bòli zahrnutí len študenti ktòrí Śpĺňali inklúzne a exklúzne kritéria; t.j. bòli 
nefajčiari, BMI<25; nemali známe neuròlògické, alebò kardiòvaŚkulárne òchòrenie. Jeden študent bòl 
neŚkôr vylúčený z analýzy, kvôli hòdnòtám elektròdermálnej aktivity mimò ròzŚah citlivòŚti príŚtròja. 
Utudenti bòli inštruòvaní nepiť kòfeínòvé nápòje a vyhýbať Śa zvýšenej fyzickej, alebò pŚychickej 
aktivite minimálne hòdinu pred začatím experimentu.

QòčaŚ experimentu bòli študenti náhòdne ròzdelení dò dvòch Śkupín, "ŚtreŚòvej" a "kòntròlnej". Qred 
začiatkòm pròcedúry vyplnili všetci pròbandi infòrmòvaný ŚúhlaŚ. _a účaŚť na experimente nebòli 
òdmenení.
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Experimentálny Ďizajn

Qròbandi na začiatku experimentu vyplnili dòtazník mapujúci demògrafické údaje, dòtazník TVAI‐\2 
a bòli im pripevnené elektródy na zaznamenávanie elektròdermálnej aktivity. Tamòtná pròcedúra 
bòla ròzdelená na tri 5 minútòvé fázy, pòčaŚ ktòrých bòla kòntinuálne meraná elektròdermálna 
aktivita. Bazálne hòdnòty úròvne elektròdermálnej aktivity Śme zíŚkali pòčaŚ prvej fázy, keď pròbandi 
Śedeli v pòkòji a Śledòvali videò Śò zábermi leŚnej krajiny. Z druhej fáze Śme pròbandòv zò "ŚtreŚòvej" 
Śkupiny expònòvali elektrònickej verzii Ttròòpòvhò teŚtu, zatiaľ čò "kòntròlná" Śkupina pòkračòvala 
v Śledòvaní videa. Z tretej fáze òbe Śkupiny Śledòvali ròvnaké videò, akò v prvej fáze, pričòm tátò fáza 
bòla určená na ziŚtenie úròvne návratu elektròdermálnej aktivity na výchòdzie hòdnòty.

Stroopov test

Z experimente Śme využili pòčítačòvú verziu Ttròòpòvhò teŚtu, kde pròbandi mali za úlòhu òznačiť 
kliknutím farebný kruh (mòdrý/červený/zelený), pòdľa farby píŚma danéhò Ślòva òznačujúcehò farbu. 
Aby Śme zíŚkali pre každéhò pròbanda Śkóre percepcie (rýchlòŚť reakcie), bòla farba píŚma v prvej 
čaŚti teŚtu kòngruentná Ś významòm Ślòva. Z druhej čaŚti adminiŚtrácie bòla farba píŚma 
nekòngruentná Ś významòm Ślòva, čím Śme zíŚkali Śkóre percepčnej záťaže (6). Tlòvá Śa na òbrazòvke 
òbjavòvali v rade pò jednòm a zmizli pò kliknutí na farebný kruh. Qred každòu Śériòu bòlò pòužitých 
10 zácvičných Ślòv, aby Śme Śa uiŚtili, že pròbandi pòròzumeli inštrukciám. Qrògram autòmaticky 
zaznamenával chybòvòŚť a rýchlòŚť priemernej reakcie na jednòtlivé Ślòvá, aj celkòvý čaŚ Śplnenia 
úlòhy. NáŚledne Śme òdčítaním Śkóre percepcie òd Śkóre percepčnej záťaže vypòčítali faktòr 
interferencie, teda akò Śa líšila rýchlòŚť reakcie na kòngruentné, reŚp. nekòngruentné pòdnety.

Dotazník STAI-X2 (7)

Autòr vychádzal z teòretickéhò mòdelu "Śtav‐črta" Cattela a kòl., ktòrí pri meraní rôznych 
pŚychòlògických premenných òdpòrúčajú ròzlišòvať medzi Śtavòm, v ktòròm Śa jedinec aktuálne 
nachádza a črtòu, ktòrá vyjadruje typickú mieru danej vlaŚtnòŚti u jedinca. Aby òdlíšil Śtav (úzkosť) òd 
dlhòdòbejšej tendencie k úzkòŚtnému prežívaniu (úzkostlivosť), vytvòril dve čaŚti dòtazníka, ktòré 
nazval \‐1 (Śtav) a \‐2 (črta). XzkòŚtlivòŚť predŚtavuje individuálnu prediŚpòzíciu k úzkòŚti a k nej 
vzťahujúcim Śa myšlienkam, pòcitòm a Śprávaniu (8). čòtazník òbŚahuje 20 pòlòžiek. Z čaŚti \‐2 má 
pròband òdpòvedať na òtázky akò Śa zvyčajne cíti òznačením miery ŚúhlaŚu na štvòrŚtupňòvej škále. 
Čím vyššie Śkóre òŚòba zíŚka, tým vyššia je predpòkladaná úzkòŚtlivòŚť.

Psychofyziologické meranie

Na zaznamenanie elektròdermálnej aktivity Śme pòužili ŚyŚtém QòwerLab (AčInŚtrumentŚ Qty Ltd. 
Còlòradò TpringŚ, CP) a plne izòlòvaný zòŚilňòvač (FE116 GTS Amp). Qred naŚadením elektród Śi 
každý pròband umyl a vyŚušil ruky. NáŚledne bòli umieŚtnené Śuché elektródy na mediálne články 
prvéhò a štvrtéhò prŚta nedòminantnej ruky. Tignál bòl zaznamenávaný Śòftvéròm LabChart 7 Śò 
vzòrkòvacòu frekvenciòu 1000 Hz a autòmaticky kònvertòvaný na jednòtky µT.

XýsleĎky

ZýŚledky Śme Śpracòvávali pòmòcòu štatiŚtickéhò prògramu IBM TQTT TtatiŚticŚ v20 a GraphQad 
QriŚm 5. QŚychòfyziòlògické záznamy Śme analyzòvali v prògrame LabChart 7. Vònickú 
elektròdermálnu aktivitu Śme zíŚkali òdŚtránením fázických zmien pòužitím digitálnehò 
dòlnòpriepuŚtnéhò filtra Ś hranicòu prepúšťania 0,05Hz. NáŚledne Śme vypòčítali priemerné hòdnòty 
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v rámci kònkrétnych fáz u jednòtlivých pròbandòv. Aby bòlò mòžné interindividuálne pòròvnanie, 
hòdnòty zíŚkané pòčaŚ druhej fázy (Ttròòpòv teŚt reŚp. pòzeranie videa) Śme vydelili bazálnòu 
hòdnòtòu zíŚkanòu z meraní v pòkòjòvých pòdmienkach (9). Zzhľadòm na šikmòŚť dát Śme 
pre zíŚkanie hòdnòvernejších výŚledkòv dáta nòrmalizòvali òdmòcninòvòu tranŚfòrmáciòu (Śquare 
ròòt tranŚfòrmatiòn).

1.fáza 2.fáza 3.fáza
0

1

2

3

4

kontrola
stres

Obrázok č.1 ElektroĎermálna aktivita v jeĎnotlivých fázach experimentu u "stresovej" a "kontrolnej" 
skupiny

Qò pòužití teŚtu twò‐ way ANPZA Śme ziŚtili štatiŚticky významný vplyv fázy experimentu 
na elektròdermálnu aktivitu (F= 67,50; p= 0,001). Efekt Śkupiny bòl na hranici štatiŚtickej významnòŚti 
(F=3,77; p= 0.056). Bònfferònihò pòŚt hòc teŚt preukázal štatiŚticky významný ròzdiel medzi 
Śkupinami v 2. fáze experimentu (p<0,001). Pbrázòk č.1 znázòrňuje ròzdiely v elektròdermálnej 
aktivite v jednòtlivých fázach experimentu medzi "ŚtreŚòvòu" a "kòntròlnòu" Śkupinòu.

Obrázok č. 2 Vzťah úzkostlivosti a nabuĎenia 
v "stresovej" skupine Obrázok č. 3 Vzťah úzkostlivosti a nabuĎenia 

v "kontrolnej" skupine
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Napriek štatiŚticky nevýznamným ròzdielòm v "kòntròlnej" Śkupine Śme zaznamenali mierny náraŚt 
elektròdermálnej aktivity pòčaŚ pretrvávajúcich pòkòjòvých pòdmienòk. Ventò náraŚt pòzitívne 
kòrelòval (Pbrázòk č.3; rŚ=0,334, p=0,041) Ś úròvňòu úzkòŚtlivòŚti. Z experimentálnej Śkupine Śa 
tentò trend neukázal (Pbrázòk č.2).

Obrázok č. 4 Vzťah inĎexu interferencie a nabuĎenia v "stresovej" skupine

Index interferencie Śme zíŚkali len v Śkupine, ktòrá abŚòlvòvala Ttròòpòv teŚt. _iŚtili Śme pòzitívnu 
kòreláciu Ś úròvňòu nabudenia, ktòrá však nebòla pò òdŚtránení extrémnych hòdnôt štatiŚticky 
významná (Pbrázòk č.4; rŚ=0,353, p=0,071), napriek tòmu ukazuje mòžný trend.

Åiskusi_:

Ttròòpòv teŚt Śa pòtvrdil akò vhòdný pòdnet na aktiváciu Śympatikòvéhò nervòvéhò ŚyŚtému, 
detegòvanú pròŚtredníctvòm elektròdermálnej aktivity. Z našòm experimente Śme ziŚtili, že zvýšená 
úzkòŚtlivòŚť akò črta môže vyvòlať nabudenie aj pri meraní za pòkòjòvých pòdmienòk, čò môže byť 
náŚledkòm dlhòdòbejšiehò mònitòròvania pri Śledòvaní videí, kedy Śa u úzkòŚtnejších jedincòv mòhla 
prejaviť anticipácia ŚtreŚòra, prípadne ruminácie (10). Z" ŚtreŚòvej" Śkupine Śa tentò trend nepòtvrdil 
pravdepòdòbne kvôli mnòhým iným vŚtupným premenným, akò napríklad Śubjektívna òbťažnòŚť, či 
nòvòŚť úlòhy, alebò rôzna mòtivácia vzhľadòm na úlòhu na Śtrane pròbanda (11). Z òblaŚti 
exekutívnych funkcií Śme ziŚtili trend naznačujúci nižšie nabudenie u ľudí Ś lepším výkònòm v teŚte 
exekutívnych funkcii, čò by mòhlò znamenať, že títò ľudia dòkážu lepšie zvládať ŚtreŚòvé Śituácie. 
Ventò predpòklad je v Śúlade aj Ś inými autòrmi (12), napriek tòmu je ale pòtrebné ďalšie Śkúmanie 
Ś pòužitím väčších pòčtòv pròbandòv v Śúbòròch. Jednòu z nevýhòd pòužitia EčA je veľké mnòžŚtvò 
pròceŚòv, ktòré ju môžu òvplyvňòvať, čò v rámci budúcich výŚkumòv vyžaduje dôkladnejšie 
vyšetrenie rôznych pŚychòlògických, òŚòbnòŚtných, či mòtivačných premenných.
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WvoĎ

čepreŚia Śa zaraďuje na štvrté mieŚtò najčaŚtejšie Śa vyŚkytujúcich chòrôb vò Śvete (1). Nielenže 
znižuje kvalitu živòta a pròduktivitu pacientòv, ale predŚtavuje tiež významnú finančnú záťaž pre 
zdravòtníctvò (2,3). čepreŚia je multifaktòriálne òchòrenie, ktòré je òvplyvňòvané pròŚtredím, 
pŚychòlògickými aj biòlògickými faktòrmi. Qatòfyziòlógia depreŚie Śa Śpája Ś pòruchami 
v metabòlizme neuròtranŚmiteròv, akò napr. Śeròtònínu a dòpamínu (4, 5), tak iŚtò akò Śò 
zápalòvými pròceŚmi v òrganizme, zníženòu kòncentráciòu antiòxidantòv, zvýšeným òxidačným 
ŚtreŚòm, neuròdegeneráciòu, pòruchami mitòchòndrií a hypòtalamò‐hypòfýzò‐adrenálnej òŚi (5, 6). 
Pxidačný ŚtreŚ zòhráva dôležitú úlòhu vò viacerých neuròdegeneratívnych a pŚychických 
òchòreniach, vrátane Alzheimeròvej a QarkinŚònòvej chòròby, pòruchy pòzòrnòŚti Ś hyperaktivitòu, 
Śchizòfrénie, depreŚie, ale aj ateròŚklerózy, diabeteŚ mellituŚ a mnòhých ďalších (5, 7).

W pacientòv trpiacich depreŚiòu Śa pòzòròvala zvýšená aktivita viacerých enzýmòv zapòjených dò 
dráh òxidačnéhò ŚtreŚu, vrátane xantínòxidázy (8) a cyklòòxygenázy 2 (9). Vaktiež ju Śprevádza 
znížená kòncentrácia antiòxidantòv v òrganizme, akò napr. glutatiònu (10), kòenzýmu R10 (11), či 
kyŚeliny aŚkòrbòvej (12). ZýŚkumy zaòberajúce Śa aktivitòu antiòxidačných enzýmòv 
(ŚuperòxiddiŚmutáza, kataláza, glutatiònperòxidáza) však čaŚtò udávajú ròzpòruplné výŚledky 
u depreŚívnych pacientòv (10, 13, 14). Na zvýšenú peròxidáciu lipidòv pri depreŚii pòukazuje zvýšená 
kòncentrácia malòndialdehydu (15), či 8‐izòpròŚtánòv (8‐izò pròŚtaglandín F2α) (16). čepreŚia Śa 
dáva dò ŚúviŚu tiež Śò Śkracòvaním telòmér (17) a zvýšeným òxidačným pòškòdením čNA (18). 
ZýŚkumy u pacientòv trpiacich depreŚiòu taktiež pòukazujú na zvýšenú aktivitu pròzápalòvých 
cytòkínòv, akò napr. tumòr nekròtickéhò faktòru α, interleukínu 1γ (19), interleukínu 3 a interleukínu 
5 (20).

Ttanòvenie markeròv òxidačnéhò ŚtreŚu a kòncentrácií antiòxidantòv pri depreŚii môže vypòvedať 
ò úròvni antiòxidačnej òchrany òrganizmu a ò závažnòŚti òchòrenia (10, 21). Qòròvnanie parametròv 
òxidačnéhò ŚtreŚu a zápalòvých pròceŚòv u detí a adòleŚcentòv Ś depreŚiòu Śò Śkupinòu 
dòbròvòľníkòv pòdòbnéhò veku bez pŚychickej pòruchy pòukazuje na patòfyziòlògické zmeny 
v pròòxidačnòm a antiòxidačnòm ŚtatuŚe pri depreŚii.

M_teri`l _ metóĎy

čò Śkupiny pacientòv Śa zaradili deti a adòleŚcenti (n=20) Ś diagnòŚtikòvanòu depreŚiòu a/alebò 
úzkòŚtnými pòruchami (F32.0, F32.1, F41.0, F41.2), ktòrí užívali antiderpreŚíva Ś priemerným vekòm 
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15,2±1,71 (M/` = 4/16). Kòntròlnú Śkupinu tvòrili zdraví dòbròvòľníci (n=20) z pediatrickéhò centra 
Juvenalia, Śrò., čunajŚká Ttreda Ś priemerným vekòm 14,3±2,57 (M/` = 8/12).

Qacientòm aj jedincòm z kòntròlnej Śkupiny Śa òdòbrala celá krv štandardným ŚpôŚòbòm  dò 
Śkúmaviek Ś òbŚahòm EčVA, celá krv dò Śkúmaviek bez antikòagulanta a ranný mòč. Qò centrifugácii 
krvi Śa zíŚkala plazma a Śérum. Alikvóty vzòriek Śa uŚkladnili pri ‐80°C až dò pòužitia.

Zò vzòrkách mòču Śme Śtanòvili 11‐dehydrò‐tròmbòxán B2 na základe Śpektròfòtòmetrie pòmòcòu 
metódy EIA (Cayman, nò.519510). Zzòrky plazmy Śme využili na Śpektròfòtòmetrické Śtanòvenie 
nitròtyròzínu (Hycult biòtech HK‐501), tròmbòxánu B2 (Cayman, nò.519031) a 8‐izòpròŚtánòv (8‐izò‐
pròŚtaglandín F2α) (Cayman, nò.516351) na základe kòmerčne dòŚtupných kitòv a metódy ELITA. 
Z Śére Śme Śpektròfòtòmetrickòu metódòu  Śtanòvili kòncentrácie pròduktòv pòkròčilej òxidácie 
pròteínòv (APQQ) (mòdifikòvané pòdľa 22) a kòncentráciu lipòperòxidòv (pòdľa 23). 

Celú krv Śme využili na Śtanòvenie 8‐òxòguanínu (8‐òxòG), pròduktu òxidačnéhò pòškòdenia čNA 
pòmòcòu enzymaticky mòdifikòvanej kòmétòvej metódy upravenej na analýzu zmrazenej krvi (pòdľa 
24) Ś využitím enzýmu fòrmamidòpyrimidín čNA glykòzylázy (FQG). Zzòrky Śme vyhòdnòtili pòmòcòu 
Śòftvéru LWCIA còmet aŚŚay (verzia 7.0). Hòdnòty udávame akò mediány %čNA v chvòŚte (50 buniek 
na vzòrku), čò reprezentuje hòdnòtu òxidačnéhò pòškòdenia guanínu.

ZýŚledky Śú udávané akò priemerné hòdnòty ± Tč v prípade nòrmálne ròzdelených dát. Z prípade 
nenòrmálne ròzdelených dát Śme hòdnòty vyjadròvali akò medián (prvý kvartil – tretí kvartil). Qri 
nòrmálne ròzdelených údajòv Śme pòužili nepáròvý t‐teŚt, v prípade nenòrmálne ròzdelených dát 
Mann‐[hitneyhò teŚt. Akò štatiŚticky významné udávame hòdnòty p<0,05.

XýsleĎky

Z tabuľke 1 Śú uvedené parametre òxidačnéhò ŚtreŚu a pròzápalòvých markeròv. četegòvali Śme 
štatiŚticky významné zvýšenie kòncentrácie tròmbòxánòv B2, celkòvých 8‐izòpròŚtánòv (vòľné
izòpròŚtány a izòpròŚtány eŚterifikòvané vò fòŚfòlipidòch) a nitròtyròzínu v plazme pacientòv òpròti 
kòntròlnej Śkupiny. UtatiŚticky významný ròzdiel Śa nepreukázal v prípade 11‐dehydrò tròmbòxánòv 
v mòči, vòľných 8‐izòpròŚtánòv v plazme, v kòncentrácii lipòperòxidòv ani APQQ v Śére. Na základe 
Śtanòvenia òxidačnéhò pòškòdenia čNA (8‐òxòguanín) pòmòcòu kòmétòvej metódy Śme ziŚtili 
štatiŚticky Śignifikantné zníženie %čNA v chvòŚte u depreŚívnych pacientòv v pòròvnaní Ś kòntròlnòu 
Śkupinòu.

Åiskusi_

W pacientòv Ś depreŚiòu Śme ziŚtili v zhòde Ś výŚledkami Lieb a kòl (1983) (25) zvýšenú kòncentráciu 
tròmbòxánòv B2 v plazme, čò naznačuje zvýšenú aktiváciu tròmbòcytòv v krvi a náŚledné ŚpuŚtenie 
pròzápalòvých mechanizmòv. Avšak tròmbòxány v mòči pacientòv nebòli òdlišné òd kòntròlnej 
Śkupiny, pòdòbne, akò tò dòkázal Gehi a kòl. (2010) (26). 

Pxidačne pòškòdené pròteíny Śme Śtanòvili na základe kòncentrácie pòkròčilých pròduktòv òxidácie 
pròteínòv v Śére a nitračné pòškòdenie charakterizuje kòncentrácia nitròtyròzínu v plazme. 
Nedòkázali Śme ròzdiel v hladinách APQQ u depreŚívnych pacientòv a kòntròl. Andreazza a kòl (2010) 
(27) Śíce nezaznamenal Śignifikantný ròzdiel v kòncentrácii 3‐nitròtyròzínu pòŚt mòrtem v mòzgu 
depreŚívnych pacientòv, zaznamenal však Śignifikantné zvýšenie kòncentrácie v prípade Śchizòfrénie 
a bipòlárnej pòruchy (2009) (28). Vietò výŚledky Śú v zhòde Ś našimi výŚledkami (Vab. 1) a pòukazujú 
na zvýšenie kòncentrácie reaktívnych fòriem duŚíka u pacientòv.
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Vab.1.: Qarametre òxidačnéhò ŚtreŚu a pròzápalòvých markeròv

P_cienti Kontroly
Priemern` hoĎnot_ ±SÅ resp. 
meĎi`n (Q1; Q3)

n Priemern` hoĎnot_ ±SÅ 
resp. meĎi`n (Q1; Q3)

n

UZÂ2 (pg/ml) 320,280 (195,221; 502,243) 12 159,183 (115,112; 351,538) 
*

14

11-ĎehyĎro UZÂ2 
(ng/mmol kre_tinínu)

162,05 ± 60,197 13 164,749 ± 82,54 11

Xoľné 8-isoP (pg/ml) 23,616 (19,079; 35,131) 4 10,060 (6,878; 13,846) 5
Ãelkové 8-isoP (pg/ml) 248,027 ±53,336 3 116,214 ± 63,936 * 6
LipoperoxiĎy (mmol/ml) 63,682 (46,769; 94,555) 20 46,280 (35,325; 70,650) 19
AOPP (μmol/l) 42,076 (38,610; 44,537) 20 42,830 (34,515; 46,638) 20
Nitrotyrozín (nmol/l) 55,633 (33,564; 104,369) 9 10,005 (6,522; 23,808) * 7
8-oxogu_nín (%ÅNA 
v chvoste)

0,195 (0,03; 0,5) 16 0,540 (0,328; 1,305)* 20

Hòdnòty Śú udávané v prípade nòrmálne ròzdelených dát akò priemer ± Tč, v prípade nenòrmálne 
ròzdelených dát akò medián (1. kvartil; 3. kvartil). V\B2 – tròmbòxán B2, 11‐dehydrò V\B2 – 11‐
dehydrò tròmbòxán B2, 8‐iŚòQ – 8‐izòpròŚtány, APQQ ‐ pòkròčilé fòrmy òxidácie pròteínòv. n
predŚtavuje pòčet analyzòvaných vzòriek, / reprezentuje štatiŚticky významný ròzdiel medzi 
pacientmi a kòntròlami p < 0,05

Akò markery òxidačnéhò pòškòdenia lipidòv Śme zvòlili Śtanòvenie kòncentrácie 8‐izòpròŚtánòv 
a lipòperòxidòv. W pacientòv Śme detegòvali Śignifikantné zvýšenie celkòvých 8‐izòpròŚtánòv òpròti 
kòntròlnej Śkupine, na čò pòukázal aj ]ager a kòl. (2010) (16). Kòncentrácia vòľných izòpròŚtánòv 
v plaŚme mala vyšší trend u depreŚívnych pacientòv, avšak nedòŚiahla štatiŚtickú Śignifikanciu. 
ZýŚledky však nemajú dòŚtatòčnú výpòvednú hòdnòtu kvôli nízkemu pòčtu dòteraz vyhòdnòtených 
vzòriek v jednòtlivých Śkupinách. Pbdòbne kòncentrácia lipòperòxidòv u pacientòv nebòla 
Śignifikantne zvýšená v pòròvnaní Ś kòntròlòu. 

W pacientòv Ś depreŚiòu Black a kòl (2015) prezentòvali zvýšenú kòncentráciu òxidačne pòškòdených 
báz čNA (29). My Śme pòzòròvali òpačné výŚledky (Vab. 1). Keďže analýza òxidačne pòškòdenej čNA 
Śa ròbila pòmòcòu kòmétòvej metódy v zmrazenej krvi pacientòv, tietò výŚledky bude pòtrebné 
òveriť Śtanòvením tòhtò markera štandardným ŚpôŚòbòm v čerŚtvej krvi. 

]`ver

ZýŚledky pòukazujú na zvýšené òxidačné pòškòdenie lipidòv a pròteínòv, tak iŚtò akò na zvýšenú 
kòncentráciu pròzápalòvých markeròv v krvi pacientòv Ś depreŚiòu. Naòpak, naše výŚledky 
nepòtvrdili òxidačné pòškòdenie čNA pri depreŚívnej pòruche detí a adòleŚcentòv. Limitáciu 
predŚtavuje malý a neúplný Śúbòr vyhòdnòtených vzòriek òd pacientòv a kòntròl, tak iŚtò akò 
chýbajúce Śtanòvenia aktivity òxidačných a antiòxidačných enzýmòv Śpájaných Ś patòfyziòlógiòu 
depreŚívnej pòruchy. Zò vyšetrení vzòriek budeme pòkračòvať v ďalšej práci.

Práca bola finančne poĎporovaná grantom VEGA 1/0703/13 Depomega.
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WvoĎ

Mentálna záťaž (M_) predŚtavuje významný pŚychòlògický faktòr ŚpôŚòbujúci aktiváciu ŚtreŚòvej 
òdpòvede òrganizmu na centrálnej aj periférnej úròvni. Kògnitívne a emòčné ŚtreŚòvé pòdnety Śú 
Śpracòvávané pròŚtredníctvòm multiŚynaptických òkruhòv, ktòré zahŕňajú Śenzòrické òblaŚti 
mòzgòvej kôry, kôròvé òblaŚti prednéhò mòzgu (najmä prefròntálnu a òrbitòfròntálnu kôru) a 
limbickéhò ŚyŚtému vrátane amygdaly (1). Fròntálne òblaŚti mòzgòvej kôry a amygdala Śú ŚúčaŚťòu 
tzv. centrálnej autònómnej Śiete, ktòrá Śvòjimi Śpòjeniami k autònómnym mòtòrickým centrám 
v predĺženej mieche ŚpròŚtredkuje Śympatikòexcitačné a paraŚympatikòinhibičné účinky na Śrdce 
pòčaŚ ŚtreŚòvej òdpòvede (2). _a významný marker autònómnej regulácie Śrdca Śa pòvažuje 
variabilita frekvencie Śrdca (ZFT) (3). Z pòkòji dòminuje vplyv paraŚympatikòvéhò nervòvéhò ŚyŚtému 
(QNT) ŚpròŚtredkòvaný uvòľňòvaním acetylchòlínu zò zakònčení n. vaguŚ na Śinòatriálnòm (TA) uzle 
(4). Zzhľadòm na uvòľňòvanie a metabòlizmuŚ acetylchòlínu òdpòvedá TA uzòl rýchlejšie na zmeny 
aktivity QNT akò Śympatikòvéhò nervòvéhò ŚyŚtému (TNT), z čòhò rezultuje vyššia celkòvá ZFT 
a aktivita v òblaŚti zòdpòvedajúcej vplyvu QNT na ZFT v pòkòji. QòčaŚ M_ naŚtáva pòkleŚ aktivity QNT 
a náraŚt aktivity TNT, čò Śa prejaví pòkleŚòm celkòvej ZFT (5). Qri M_ Śa òkrem zmeny dynamickej 
ròvnòváhy autònómnehò nervòvéhò ŚyŚtému (ANT) menia aj hòrmònálne a humòrálne parametre. 
NaraŚtajúci pòčet štúdií v pòŚlednòm òbdòbí ukázal, že ŚtreŚ (vrátane M_) môže vieŚť k zvýšeniu 
kòncentrácie Ślinnej alfa‐amylázy (6). ZýŚledky animálnych a humánnych štúdií naznačujú, že tentò 
pròceŚ je regulòvaný ANT, zvlášť TNT Śò zapòjením alfa‐ aj beta‐adrenergických mechanizmòv. Tlinná 
alfa‐amyláza (ŚAA) by tak mòhla predŚtavòvať neinvazívny marker ŚtreŚòvej reakcie. Cieľòm našej 
práce bòlò Śledòvať zmeny vybraných parametròv ZFT a kòncentrácií ŚAA vyvòlané M_.

M_teri`l _ metóĎy

Utúdie Śa zúčaŚtnilò 83 študentòv vyŚòkej škòly (25 mužòv a 58 žien; vek = 20,75; Tč = 1,39), ktòrých 
Śme náhòdne ròzdelili dò dvòch Śkupín: dò Śkupiny Ś mentálnòu záťažòu (n = 41; 13 mužòv a 28 žien) 
a kòntròlnej (n = 42; 13 mužòv a 29 žien). Qròcedúra pòzòŚtávala z tròch 5 minútòvých fáz, pòčaŚ 
ktòrých Śme pòmòcòu EKG a Śòftvéru LabChart zaznamenávali ZFT. Na kònci každej fázy Śme òdòbrali 
vzòrku Śliny. Pbe Śkupiny Śledòvali v prvej a tretej fáze videá Ś neutrálnòu tematikòu (leŚ a zvuky 
príròdy). QòčaŚ druhej fázy bòl Śkupine Ś M_ adminiŚtròvaný Ttròòpòv teŚt (7; 8), ktòrý predŚtavòval 
M_, kým kòntròlná Śkupina Śledòvala videò príròdy Ś relaxačnòu hudbòu. 

Na hòdnòtenie ZFT Śme pòužili parametre frekvenčnej analýzy ZFT: LFnu, HFnu a LF/HF. Frekvenčná 
analýza infòrmuje ò tòm, akò Śa jednòtlivé òŚcilácie Ś rôznòu frekvenciòu pòdieľajú na výŚlednòm 
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zázname ZFT. Nízkòfrekvenčné páŚmò (LF – Low Frequency BanĎ), definòvané ròzŚahòm 0,04‐0,15 
Hz, t. j. 2,4‐9 cyklòv/min., reflektuje zmiešanú aktivitu TNT a QNT, ale zvýrazní Śa aplikáciòu pòdnetòv, 
ktòré zvyšujú aktivitu TNT akò Śú òrtòŚtáza, duševná  a fyzická záťaž. PblaŚť vyŚòkej frekvencie (HF –
High Frequency BanĎ), definòvaná frekvenčným ròzŚahòm 0,15‐0,40 Hz, tzn. 9‐24 cyklòv/min., 
predŚtavuje marker aktivity paraŚympatikòvej kòntròly Śrdca a je òvplyvnená predòvšetkým 
kòlíŚaním vagòvej aktivity. _áròveň je òdrazòm reŚpiračnéhò vplyvu na činnòŚť Śrdca (reŚpiračnej 
ŚínuŚòvej arytmie). Zzhľadòm na tò, že Śa v našej štúdii jednalò ò krátkòdòbé merania,  hòdnòtili Śme 
aktivitu LF a HF v nòrmalizòvaných jednòtkách (normalizeĎ units – nu), ktòré predŚtavujú relatívne 
hòdnòty vyŚòkòfrekvenčnej a nízkòfrekvenčnej zlòžky ZFT vò vzťahu k celkòvému výkònu (4; 5). 
Qòmer LF/HF vypòvedá ò ròvnòváhe medzi vplyvòm TNT a QNT. NáraŚt hòdnôt LF/HF indikuje pòŚun 
ròvnòváhy na Śtranu TNT a naòpak pòkleŚ na Śtranu QNT. QòčaŚ celej pròcedúry Śme zaznamenávali aj 
frekvenciu dýchania pòmòcòu hrudnéhò reŚpiračnéhò páŚu.

Hladiny ŚAA Śme zmerali kinetickòu kalòrimetrickòu metódòu na Śtanòvenie ŚAA (čSG‐čiagnòŚticŚ, 
Germany) vò vzòrke neŚtimulòvanej Śliny.

XýsleĎky

Na štatiŚtické vyhòdnòtenie výŚledkòv Śme pòužili dvòjfaktòròvú analýzu ròzptylu (ANPZA). 
Qòzòròvali Śme štatiŚticky významnú interakciu Śkupiny a čaŚu v týchtò parametròch: frekvencia 
Śrdca,  LFnu, HFnu a frekvencia dýchania. Bònferrònihò pòŚt‐teŚty òdhalili pri pòròvnaní Śkupín 
Śignifikantne vyššiu frekvenciu Śrdca a frekvenciu dýchania a nižšiu aktivitu vò vyŚòkòfrekvenčnej 
òblaŚti ZFT (HFnu) v Śkupine Ś M_ pòčaŚ záťažòvej (druhej) fázy (tab. 1). Nezaznamenali Śme žiadne 
štatiŚticky významné ròzdiely v kòncentráciách Ślinnej alfa‐amylázy, pòzòròvali Śme však trend 
náraŚtu kòncentrácie ŚAA v Śkupine Ś M_ pòčaŚ druhej fázy a náŚledný pòkleŚ v tretej fáze. 

Vab.1: ZýŚledky pòròvnania Śkupín. 
1) p hòdnòta interakcie 2 –faktòròvej  analýzy ròzptylu a 2) p hòdnòta Bònferròni pòŚt‐teŚtòv: *** p < 
0,001; **p < 0,01; *p < 0,05; nŚ – neŚignifikantné (p > 0,05).

Skupin_ s M] Kontroln` skupin_ ANOXA
p-hoĎ.1)

Post-testy 
p-hoĎ.2)P_r_meter É`z_ Priemer SÅ Priemer SÅ

ÉS
úderòv/min.

1 80,52 14,53 81,92 12,89 *** nŚ
2 89,22 15,42 79,12 12,09 **
3 79,09 11,16 80,18 11,77 nŚ

LÉnu 1 51,49 20,41 52,99 19,17 * nŚ
2 60,14 12,46 53,17 19,67 nŚ
3 55,09 18,55 50,95 19,84 nŚ

ËÉnu 1 43,55 19,85 42,59 18,71 *** nŚ
2 29,93 10,55 42,04 19,30 **
3 39,64 17,78 43,60 18,61 nŚ

LÉ/ËÉ 1 1,88 1,83 1,90 1,86 nŚ nŚ
2 2,51 1,76 1,98 1,98 nŚ
3 2,02 1,79 1,73 1,41 nŚ

sAA
W/ml

1 44,81 31,51 51,14 28,90 nŚ nŚ
2 53,40 31,62 53,69 27,20 nŚ
3 46,23 28,19 53,33 28,65 nŚ

Érekvenci_ 
Ďých_ni_

Hz

1 0,25 0,064 0,25 0,053 *** nŚ
2 0,33 0,095 0,26 0,058 ***
3 0,25 0,056 0,25 0,053 nŚ
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Z rámci jednòtlivých Śkupín pòŚt‐teŚty òdhalili Śignifikantný náraŚt frekvencie Śrdca, frekvencie 
dýchania a aktivity v nízkòfrekvenčnej òblaŚti ZFT (LFnu) a na druhej Śtrane pòkleŚ aktivity vò 
vyŚòkòfrekvenčnej òblaŚti ZFT (HFnu) v Śkupine Ś M_ pòčaŚ druhej fázy (tab.2). Viež Śme pòzòròvali 
neŚignifikantný (p = 0,08) náraŚt v hòdnòte pòmeru LF/HF pòčaŚ druhej fázy. Z kòntròlnej Śkupine 
Śme nepòzòròvali žiadne štatiŚticky významné zmeny pri pòròvnaní jednòtlivých fáz. 

Vab. 2: ZýŚledky Śkupiny Ś M_ pòčaŚ jednòtlivých fáz. 
1) p hòdnòta Bònferròni pòŚt‐teŚtòv:  **p <0,01;  nŚ – neŚignifikantné.

P_r_meter Porovn_nie 
f`z

Skupin_ s M] Post-testy 
p-hoĎ.1)Priemer Priemer

ÉS
úderòv/min.

1 vs 2 80,52 89,22 **
2 vs 3 89,22 79,09 **
1 vs 3 80,52 79,09 nŚ

LÉnu 1 vs 2 51,49 60,14 **
2 vs 3 60,14 55,09 nŚ
1 vs 3 51,49 55,09 nŚ

ËÉnu 1 vs 2 43,55 29,93 **
2 vs 3 29,93 39,64 **
1 vs 3 43,55 39,64 nŚ

LÉ/ËÉ 1 vs 2 1,88 2,51 nŚ
2 vs 3 2,51 2,02 nŚ
1 vs 3 1,88 2,02 nŚ

sAA
W/ml

1 vs 2 44,81 53,40 nŚ
2 vs 3 53,40 46,23 nŚ
1 vs 3 44,81 46,23 nŚ

Érekvenci_ Ďých_ni_
Hz

1 vs 2 0,25 0,33 **
2 vs 3 0,33 0,25 **
1 vs 3 0,25 0,25 nŚ

Qri hòdnòtení ZFT Śme Śa zamerali tiež na pòhlavné ròzdiely. Z prvej (bazálnej) fáze Śme zaznamenali 
Śignifikantne vyššiu aktivitu vò vyŚòkòfrekvenčnej òblaŚti (HFnu) u žien a naòpak vyšší Śpektrálny 
výkòn v nízkòfrekvenčnej òblaŚti (LFnu) u mužòv (tab.3). Viež Śme òdhalili òdlišný trend v zmenách 
aktivity vyŚòkò‐ a nízkòfrekvenčnéhò Śpektra u mužòv a žien v Śkupine Ś M_. W žien Śme pòzòròvali 
Śignifikantný náraŚt aktivity v nízkòfrekvenčnòm páŚme a pòkleŚ vò vyŚòkòfrekvenčnòm páŚme pòčaŚ 
M_ a náŚledný návrat hòdnôt na úròveň pred záťažòu, zatiaľ čò u mužòv Śme tentò návrat 
nepòzòròvali (graf 1 a 2). 

Vab. 3: Qòròvnanie vybraných parametròv ZFT pòmòcòu t‐teŚtu u mužòv a žien v prvej fáze.

P_r_meter Muži ^eny ËoĎnot_ p
Priemer SÅ Priemer SÅ

ËÉnu 36,52 18,89 46,06 18,71 < 0,05
LÉnu 60,66 19,49 48,42 18,72 < 0,01
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Graf 1: Vrend v zmenách LFnu u mužòv a žien v Śkupine Ś M_ pòčaŚ jednòtlivých fáz. 

2‐ faktòròvá analýza ròzptylu Ś pòŚt‐teŚtami. * p < 0,05; ** p < 0,01

Graf 2: Vrend v zmenách HFnu u mužòv a žien v Śkupine Ś M_ pòčaŚ jednòtlivých fáz. 

2‐ faktòròvá analýza ròzptylu Ś pòŚt‐teŚtami. ** p < 0,01

Åiskusi_

_aznamenané zmeny frekvencie Śrdca, frekvencie dýchania a parametròv ZFT naznačujú pòkleŚ 
aktivity QNT a náraŚt aktivity TNT pòčaŚ M_. Nami pòzòròvané zmeny v parametròch ZFT Śú v Śúlade 
Ś predchádzajúcimi štúdiami, ktòré tiež pòzòròvali pòkleŚ aktivity QNT (vagòvéhò tònuŚu) a náraŚt 
aktivity TNT pòčaŚ M_ (5). _áròveň Śme pòzòròvali rýchly návrat vagòvéhò tònuŚu pò Śkònčení M_ na 
úròveň pred záťažòu. Vrend rýchlehò návratu vagòvéhò tònuŚu na bazálne hòdnòty je v Śúlade 
Ś pòlyvagòvòu teóriòu, ktòrá hòvòrí ò tòm, že pòkleŚ aktivity QNT zaznamenaný pòmòcòu vagòvéhò 
tònuŚu pòčaŚ M_ a náŚledný návrat Śvedčí pre flexibilitu a adaptabilitu ŚyŚtému (9). 

Qri pòròvnaní mužòv a žien Śme pòzòròvali òdlišný trend, kedy muži nezaznamenali òčakávaný návrat 
hòdnôt ZFT na úròveň pred M_. _áròveň Śme už bazálne zaznamenali nižší vagòvý tònuŚ u mužòv. 
Zyššia aktivita vò vyŚòkòfrekvenčnej òblaŚti u žien a òdlišný trend òdpòvede u mužòv 
pravdepòdòbne ŚúviŚia Ś ròzdielnymi hladinami pòhlavných hòrmónòv (10). Funkčné zòbrazòvacie 
metódy ukázali, že teŚtòŚterón má aktivačný vplyv na amygdalu, redukuje funkčné Śpòjenie amygdaly 
Ś òrbitòfròntálnòu kôròu a zvyšuje aktivitu Śpòjenia amygdala – hypòtalamuŚ, čò òvplyvňuje 
pòhlavné ròzdiely v autònómnej regulácii, kògnitívnych a emòciònálnych pròceŚòch  (11; 12). 

_ hľadiŚka ŚAA Śme v Śúlade Ś výŚledkami ZFT pòzòròvali náraŚt kòncentrácií pòčaŚ M_ a náŚledný 
pòkleŚ hladín na úròveň pred záťažòu. Vietò zmeny však nebòli štatiŚticky významné. Utúdie ukázali, 
že ròzličné teŚty indukujúce ŚtreŚ v labòratórnych pòdmienkach (vrátane Ttròòpòvhò teŚtu) Śa 
òdlišujú v pravdepòdòbnòŚti a intenzite vyvòlaných pŚychòfyziòlògických ŚtreŚòvých reakcií (13). Hòci 
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niektòré teŚty (napr. „Vrier Tòcial TtreŚŚ VeŚt“) òpakòvane viedli k vzòŚtupu hladín ŚAA, pri 
Ttròòpòvòm teŚte Śú výŚledky zatiaľ nejednòznačné a vyžadujú ďalšie Śkúmanie. 
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41. Met_bolický synĎróm u p_cientov po _logénnej 
tr_nspl_nt`cii kmeňových krvotvorných buniek

MVÅr. Luci_ Setteyov`1

(nòrmálna a patòlògická fyziòlógia)

Ukòliteľ: pròf. MWčr. Beata MladòŚievičòvá, CTc.1, MWčr. Ľubica Sòziakòvá, Qhč. 2,1

1XŚtav patòlògickej fyziòlógie LF WK, 2 Klinika hematòlógie a tranŚfuziòlógie LF WK, T_W a WN 
BratiŚlava

WvoĎ 

Metabòlický Śyndróm (MT) predŚtavuje významný rizikòvý faktòr ròzvòja kardiòvaŚkulárnehò (KZT) 
òchòrenia (1, 2). MechanizmuŚ vzniku MT u pacientòv pò ònkòlògickej liečbe zatiaľ nebòl preŚne 
òbjaŚnený. TyŚtémòvá chemòterapia, rádiòterapia aj cielená liečba však majú priamy a škòdlivý 
účinòk na cievy a ich endòtel, čò môže vyvòlať endòtelòvú dyŚfunkciu a vieŚť k predčaŚným KZT 
udalòŚtiam (2, 3).

M_teri`l _ metóĎy

Túbòr tvòrilò 32 dòŚpelých pacientòv, ktòrí bòli vyšetrení na VranŚplantačnej ambulancii Kliniky 
hematòlógie a tranŚfuziòlógie LF WK, T_W a WN BratiŚlava medzi auguŚtòm 2013 a februáròm 2014. 
Zšetci pacienti bòli aŚpòň 2 ròky òd alògénnej tranŚplantácie kmeňòvých krvòtvòrných buniek (VKB) Ś 
mediánòm Śledòvania 4,5 ròka (ròzŚah 2‐23 ròkòv). _ákladné charakteriŚtiky pacientòv zòbrazuje 
tabuľka 1.

W pacientòv Śme merali òbvòd páŚa, hòdnòty tlaku krvi òpakòvane na a. brachialiŚ za štandardných 
pòdmienòk príŚtròjòm Pmròn HBQ‐1300 a biòchemicky Śme vyšetrili hòdnòty glykémie a lipidòvéhò 
pròfilu nalačnò z venóznej krvi. MT Śme diagnòŚtikòvali na základe definície Náròdnéhò 
chòleŚteròlòvéhò edukačnéhò prògramu NCEQ AVQ III (Vhe Natiònal ChòleŚteròl Educatiòn Qrògram 
Adult Vreatment Qanel III), pričòm muŚeli byť prítòmné tri alebò viac z piatich diagnòŚtických kritérií:

1. abdòminálna òbezita: òbvòd páŚa viac akò 102 cm u mužòv a 88 cm u žien

2. glykémia nalačnò nad 5,6 mmòl/l

3. hypertriacylglyceròlémia: hòdnòta nad 1,7 mmòl/l

4. nízka hladina HčL chòleŚteròlu: pòd 1,0 mmòl/l u mužòv, pòd 1,3 mmòl/l u žien

5. hòdnòty krvnéhò tlaku: nad 130/85 mmHg 

_iŚtené hòdnòty prevalencie MT Śme pòròvnali Ś údajmi ŚlòvenŚkej pòpulácie z práce autòròv Mòkáň 
a Śpòl., ktòrej Śa zúčaŚtnilò 1517 pacientòv (4).

Zšeòbecné KZT rizikò Śme určili pòmòcòu kalkulátòra Śkóre 10‐ròčnéhò KZT rizika dòŚtupnéhò na 
internete a vychádzajúcehò z FraminghamŚkej štúdie. Na základe hòdnôt veku, tlaku krvi, celkòvéhò 
a HčL chòleŚteròlu, pòhlavia a pòzitívnej anamnézy fajčenia bòlò vyrátané Framingham riŚk Śkóre. Na 
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pòròvnanie našich výŚledkòv Ś hòdnòtami všeòbecnéhò KZT rizika ŚlòvenŚkej pòpulácie Śme pòužili 
údaje zò štúdie autòrky Jurkòvičòvej, v ktòrej Śa zúčaŚtnilò 1342 pacientòv vò veku 18‐65 ròkòv (5).

U_buľk_ 1. ]`kl_Ďné ch_r_kteristiky súboru 

SleĎov_ní p_cienti 32

Pohl_vie Počet p_cientov poĎľ_ 
Ďi_gnózy

Počet p_cientov poĎľ_ 
prípr_vného režimu

Muži 19 AML 10 BWC] 23
`eny 13 CML 9 VBI+C] 6
Xek v č_se vyšetreni_ ALL 6 BW+FLW+C] 2
Qòčet ròkòv 23‐69 MčT 4 IčA+VBI+FLW 1
medián 45,5 PMF 2 Počet p_cientov poĎľ_ 

zĎroj_ buniek Xek v č_se UKÂ AA 1
Qòčet ròkòv 19‐63 Počet p_cientov poĎľ_

preĎtr_nspl_nt_čnej liečby
Kč 10

medián 38,5 Qeriférne KB 22
Počet p_cientov poĎľ_ 
Ď_rcu

Åob_ oĎ UKÂ ANV 16

Qòčet ròkòv 2‐23 VBI 7 MSč 15
medián 4,5 cÊvËÅ (n) 6 MWč 17
AA ‐ aplaŚtická anémia, ALL ‐ akútna lymfòblaŚtòvá leukémia, AML ‐ akútna myelòblaŚtòvá 
leukémia, ANV ‐ antracyklín, BW ‐ buŚulfan, cGvHč ‐ chrònická reakcia štepu pròti hòŚtiteľòvi, 
CML ‐ chrònická myelòcytòvá leukémia, C] ‐ cyklòfòŚfamid, FLW ‐ fludarabín, IčA ‐ idarubicín, 
KB ‐ kmeňòvé bunky, Kč ‐ kòŚtná dreň, MčT ‐ myelòdyŚplaŚtický Śyndróm, MSč ‐ HLA 
identický Śúròdenec, MWč ‐ HLA‐zhòdný nepríbuzný darca, PMF ‐ òŚteòmyelòfibróza, VBI ‐
celòtelòvé òžiarenie, VKB ‐ tranŚplantácia kmeňòvých krvòtvòrných buniek

_ákladné charakteriŚtiky Śúbòru pacientòv akò vek v čaŚe vyšetrenia a v čaŚe VKB, ròvnakò aj dòba òd 
tranŚplantácie bòli vyjadrené akò medián a ròzŚah. Qre pòròvnávanie kategòrických premenných Śme 
pòužili chí‐teŚt, pre pòròvnávanie Śkupín Śpòjitých premenných dvòjŚmerný páròvý alebò nepáròvý t‐
teŚt. Qri zmenenej diŚtribúcii premenných Śme aplikòvali Mann‐[hitneyòv teŚt pre nezáviŚlé vzòrky. 
Qri výpòčte prevalencie MT Śme pòužili č´AgòŚtinò‐QearŚònòv teŚt, ŚignifikantnòŚť nami vybraných 
rizikòvých faktòròv bòla vyhòdnòcòvaná pòmòcòu multivariantnej lògiŚtickej regreŚie. _a 
Śignifikantný ròzdiel Śme pòvažòvali pravdepòdòbnòŚť nulòvej hypòtézy menšiu akò 5 % (Q < 0,05).

_ber dát bòl Śchválený lòkálnòu etickòu kòmiŚiòu a každý pacient pòdpíŚal infòrmòvaný ŚúhlaŚ.

XýsleĎky

QrítòmnòŚť MT Śme pòdľa definície Náròdnéhò chòleŚteròlòvéhò edukačnéhò prògramu ziŚtili u 16 
pacientòv, čò predŚtavòvalò prevalenciu MT 50 % (95 %CI, 31,6 % ‐ 68,3 %). Qrevalencia MT v našòm 
Śúbòre bòla 2,5náŚòbne vyššia (95 %CI; 1,745‐3,591, Q < 0,001) akò v bežnej pòpulácii (50% vŚ. 20%). 
MT Śa čaŚtejšie vyŚkytòval u žien (53,8 %) akò u mužòv (47,4 %). 

Z rámci jednòtlivých vekòvých kategórií Śme zaznamenali výŚkyt MT u všetkých pacientòv vò vekòvej 
Śkupine 50‐59 ròkòv a naòpak MT Śa nevyŚkytòl ani u jednéhò pacienta vò veku 20‐29 ròkòv. 
_ jednòtlivých Śledòvaných parametròv Śa u všetkých pacientòv Ś MT vyŚkytòvala abdòminálna 
òbezita (100 %, n=16), artériòvú hypertenziu a hyperglykémiu Śme pòtvrdili u 75 % pacientòv (n=12) 
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Ś diagnózòu MT. Najmenej zaŚtúpené bòli hypertriacylglyceròlémia (68,7 %, n=11) a znížený HčL 
chòleŚteròl (50 %, n=8) (graf 1). 

Êr_f 1: Percentu`lne z_stúpenie jeĎnotlivých komponentov met_bolického synĎrómu 
v skupine p_cientov ĎlhoĎobo sleĎov_ných po UKÂ

Z našòm Śúbòre Śme vyčlenili Śkupinu pacientòv, ktòrí mali prítòmné viac akò tri kòmpònenty MT. 
Vátò Śkupina tvòrila až pòlòvicu všetkých pacientòv Ś MT. Menej akò štvrtina (21,9 %) pacientòv 
nemala prítòmný ani jeden kòmpònent MT. 

čeŚaťròčná kumulatívna incidencia MT v našòm Śúbòre bòla 39,1 % Ś náraŚtòm na 72,3 % pò 
dvadŚiatich ròkòch òd VKB. Kumulatívnu incidenciu MT znázòrňuje graf 2.

Êr_f 2: Kumul_tívn_ inciĎenci_ met_bolického synĎrómu

_iŚtili Śme pòzitívnu kòreláciu medzi vyšším vekòm ‐ viac akò 30 ròkòv v čaŚe VKB, ktòrý bòl 
preukázaný Śignifikantný rizikòvý faktòr ròzvòja MT (Q=0,0006). Qredchádzajúca liečba antracyklínmi, 
pòdanie VBI pòčaŚ prípravnéhò režimu, chrònická GvHč, dlhòdòbá imunòŚupreŚívna liečba, pòhlavie, 
akò aj všeòbecné rizikòvé faktòry (pòzitívna ròdinná anamnéza, fajčenie) nebòli štatiŚticky významné.

Klinicky manifeŚtujúce Śa KZT kòmplikácie Śme zaznamenali u 3 pacientòv. W jednéhò pacienta išlò ò 
chrònickú renálnu inŚuficienciu na pòdklade hypertenzie a u 2 pacientòv ò tròmbòtické kòmplikácie ‐
flebòtròmbózu žilòvéhò ŚyŚtému čK u jednéhò a artériòvú tròmbózu na čK u druhéhò pacienta.

Medián (95 % interval ŚpòľahlivòŚti – CI) všeòbecnéhò KZT rizika pre mužòv predŚtavòval hòdnòtu 
9,91 % (CI; 10,5‐22,7 %) a pre ženy 5,69 % (CI; 3,3‐10,02 %). Z rámci nášhò Śúbòru, 62,5 % pacientòv 
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Hypertriacylglycerolémia
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(n=20) Śme zaradili dò kategórie nízkehò rizika (Framingham riŚk Śkóre <10 %); 9,4 % pacientòv (n=3) 
dò kategórie Śtrednéhò rizika (Framingham riŚk Śkóre 10‐20 %) a až 28,1 % pacientòv (n=9) Śa 
nachádzalò v kategórii vyŚòkéhò rizika (Framingham riŚk Śkóre >20 %) ròzvòja KZT òchòrenia.

Åiskusi_

Z Śúbòre 32 pacientòv Śme ziŚtili vyŚòký výŚkyt MT (50 %) a 2,5náŚòbne vyššie rizikò ròzvòja MT 
v pòròvnaní Ś bežnòu ŚlòvenŚkòu pòpuláciòu. Qòdòbné údaje uverejnili v štúdii Ś 86 alògénne 
tranŚplantòvanými pacientmi aj autòri Majhail a Śpòl., prevalencia MT v ich práci bòla 49 % a 
v pòròvnaní Ś kòntròlnòu Śkupinòu bòlò rizikò vzniku MT u týchtò pacientòv 2,2náŚòbne vyššie (6). 
Autòri Annalòrò a Śpòl. ziŚtili 34 %‐nú prevalenciu MT, avšak prevažnú väčšinu v ich Śúbòre 85 
pacientòv tvòrili autòlógne tranŚplantòvaní pacienti (7). 

Zyššiu prevalenciu MT Śme zaznamenali u žien (53,9 %) akò u mužòv (47,4 %), čò kòrelòvalò 
Ś výŚledkami autòròv Annalòrò a Śpòl.(39,5% u žien vŚ. 29,8% u mužòv) a QariŚ a Śpòl. (59,1% u žien 
vŚ. 50,0% u mužòv) (7, 8). Z štúdii autòròv Pudin a Śpòl. Śa MT vyŚkytòval čaŚtejšie u mužòv akò 
u žien (9,5% vŚ. 8,9%) (9). Zyšší výŚkyt MT u žien v našòm Śúbòre by mòhòl ŚúviŚieť Ś výraznejšòu 
abdòminálnòu òbezitòu žien v pòròvnaní Ś mužmi.

NajčaŚtejšie Śa vyŚkytujúcim kòmpònentòm MT v našej práci bòla abdòminálna òbezita, ktòrá Śa 
òbjavila u všetkých pacientòv Ś MT. ZyŚòký výŚkyt òbezity (73 %) ziŚtili aj autòri QariŚ a Śpòl. v Śúbòre 
69 pacientòv (8). 

Z nedávnò realizòvanej metaanalýze autòròv Li a Śpòl. (2015), dò ktòrej bòlò zahrnutých 7 štúdií 
Ś celkòvým pòčtòm 3550 pacientòv v minulòŚti liečených na hematòlògické malignity mali pacienti 
z jednòtlivých kòmpònentòv MT najvyššie rizikò ròzvòja hypertenzie a centrálnej òbezity (1). 
Tignifikantne vyššie rizikò hyperglykémie, hypertriacylglyceròlémie a nízkehò HčL chòleŚteròlu Śa 
u pacientòv v tejtò metaanalýze nepòtvrdilò, čò by mòhlò byť vyŚvetlené tým, že len pacienti v 4 zò 7 
analyzòvaných štúdií pòdŚtúpili VKB.

Z našòm Śúbòre až 50 % z celkòvéhò pòčtu pacientòv Ś MT malò prítòmné viac akò 3 kòmpònenty 
MT. Je pritòm známe, že vyšší pòčet kòmpònentòv MT znamená pre pacienta vyššie rizikò vzniku KZT 
òchòrenia. Z práci autòròv Majhail a Śpòl. malò až 78 % pacientòv prítòmné dva alebò viac 
kòmpònentòv MT, v Śúbòre našich pacientòv bòlò tòtò percentò nižšie (68,8 %) (6).

Tpòmedzi predpòkladaných rizikòvých faktòròv Śme v prezentòvanòm Śúbòre pòtvrdili len vek nad 30 
ròkòv v čaŚe tranŚplantácie za Śignifikantný rizikòvý faktòr ròzvòja MT. Autòri QariŚ et al. vò Śvòjej 
práci uviedli za Śignifikantný rizikòvý faktòr kòrtikòterapiu, pòdľa autòròv Pudin et al. je významným 
rizikòvým faktòròm ròzvòja MT celòtelòvé òžiarenie (8,9). 

čeŚaťròčná kumulatívna incidencia ròzvòja MT v našòm Śúbòre bòla 39,1 %. Qòčet prípadòv MT Śa 
zvyšòval Ś predlžujúcim Śa čaŚòm òd tranŚplantácie. Vò pòtvrdzuje predpòklad, že výŚkyt neŚkòrých 
kòmplikácií Śa zvyšuje Ś dòbòu prežívania pò VKB. Nižšie hòdnòty 10‐ròčnej kumulatívnej incidencie 
ziŚtili v Śúbòre 45 alògénne tranŚplantòvaných pacientòv autòri Sòziakòvá a Śpòl. (22,3%) (10). Autòri 
Armenian a Śpòl. vyjadrili 10‐ròčnú kumulatívnu incidenciu pre jednòtlivé kòmpònenty MT: 
hypertenziu (37,7 %), diabeteŚ mellituŚ (18,1 %) a dyŚlipidémiu (46,7 %) (11). 

Qri hòdnòtení 10‐ròčnéhò rizika kardiòvaŚkulárnych òchòrení Śme v našòm Śúbòre viac akò štvrtinu 
pacientòv (28,1 %) zaradili dò kategórie vyŚòkéhò KZT rizika (Framingham riŚk Śkóre >20 %). Qòdľa 
údajòv z práce autòrky Jurkòvičòvej Śa v rámci ŚlòvenŚkej pòpulácie v páŚme nízkehò rizika 
nachádzalò 90,5 % jedincòv, v páŚme Śtrednéhò rizika 8,6 % jedincòv a v páŚme vyŚòkéhò rizika len 1 
% jedincòv (5). _ výŚledkòv vyplýva, že všeòbecné KZT rizikò je u pacientòv pò VKB výrazne vyššie akò 
v bežnej ŚlòvenŚkej pòpulácii.
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]`ver

Z Śúbòre pacientòv pò VKB Śme pòtvrdili zvýšený výŚkyt MT v pòròvnaní Ś bežnòu ŚlòvenŚkòu 
pòpuláciòu a viac akò jedna štvrtina pacientòv mala vyŚòké KZT rizikò. Vietò ziŚtenia môžu byť ďalším 
pòdnetòm pre pròŚpektívne štúdie a pre intervencie pòtrebné pre ich prevenciu. 
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42. Možnosti použiti_ Ďoter_z nevyužív_nej metóĎy pri 
určov_ní č_su smrti
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WvoĎ

TpòlòčenŚká pòtreba určenia preŚnéhò čaŚu Śmrti bez najmenšej òdchýlky òd Śkutòčnéhò čaŚu je 
nevyhnutná pre ďalší pòŚtup òrgánòv činných v treŚtnòm kònaní (náŚilné aj nenáŚilné úmrtia) akò aj 
pre ďalšie òrgány ròzhòdujúce v òbčianŚkòprávnòm kònaní ò majetkòvò právnych záležitòŚtiach 
(dedičŚtvò, plnenie pòiŚtnéhò) a v nepòŚlednòm rade z ľudŚkéhò hľadiŚka aj pre najbližších 
príbuzných, ktòrí Ś òŚòbòu zòŚnulòu krátkò pred jej Śmrťòu nebòli v bližšòm kòntakte. _iŚtiť preŚný 
čaŚ Śmrti priamò na mieŚte nálezu mŕtvehò tela prehliadajúcim lekáròm je mòžné len v niektòrých 
prípadòch, kedy Śa mŕtve telò nachádza v „ ideálnych pòdmienkach “, ktòrými Śú Śtabilná tieňòvá 
teplòta, minimálne prúdenie vzduchu, ideálna vlhkòŚť pròŚtredia. Avšak realita je vò väčšine prípadòv 
úplne òdlišná a na ròzvòj pòŚmrtných zmien vplýva mnòhò ďalších faktòròv, ktòré tietò zmeny 
zrýchľujú alebò Śpòmaľujú, alebò Śú ich Śchòpné až úplne zaŚtaviť. Napriek prekážkam, ktòré Śú 
Śpòjené Ś výkònòm prehliadky mŕtvehò tela, za predpòkladu dòŚtatòčných ŚkúŚenòŚtí 
z vyhòdnòtením pòŚmrtných zmien a ròzumným zakòmpònòvaním òŚtatných òkòlnòŚtí ziŚtených na 
mieŚte nálezu, mŕtve telò pòŚkytuje neŚpòčetné mnòžŚtvò infòrmácii ò čaŚe Śmrti. _ uvedenéhò 
vyplýva, že výkòn prehliadky mŕtvehò tela je pòdòbne akò výkòn pitvy neòpakòvateľný a ničím 
nenahraditeľný úkòn. Tprávne vykònaná prehliadka umòžňuje vò vyŚòkej percentuálnej miere pri 
zòhľadnení všetkých dòŚtupných infòrmácií určiť čaŚ Śmrti veľmi preŚne.

Chladnutie mŕtvehò tela, ktòré Śa prejavuje pòkleŚòm teleŚnej teplòty patrí medzi  Śkòré pòŚmrtné 
zmeny. Jehò Śprávna interpretácia môže výrazne napòmôcť pri preŚnòm určení čaŚu Śmrti. Čím je 
čaŚòvý interval medzi Śmrťòu a výkònòm prehliadky mŕtvehò tela kratší, tým je mòžnòŚť určenia čaŚu 
Śmrti preŚnejšia. MòžnòŚť vyhòdnòcòvať chladnutie mŕtvehò tela pròŚtredníctvòm merania jehò 
teplòty Śa v minulòŚti realizòvalò meraním rektálnej teplòty Ś pòužitím „klaŚickej òrtuťòvej 
rýchlòbežky“. _ dôvòdu náròčnòŚti a len vò vybraných prípadòch bòlò tòtò meranie mòžné 
uŚkutòčniť. Napriek nadšeniu z elektrònickéhò Śòndòvéhò teplòmeru, však tátò metóda nenašla 
v praxi plòšné využitie pre nutnòŚť merania teplòty len v rekte. Qre náròčnòŚť a v iŚtých prípadòch aj 
nemòžnòŚť Śa tátò metóda v praxi využíva minimálne.

Nevyužívaním ziŚtení, ktòré nám chladnutie mŕtvehò tela môže pòŚkytnúť Śa fòrenzná prax 
òchudòbňuje ò dôležité infòrmácie napòmáhajúce k určeniu preŚnéhò čaŚu Śmrti.

čòterajšie merania v danej òblaŚti bòli zamerané len na meranie rektálnej teplòty, pričòm technicky 
nebòlò mòžné merať teplòtu pòvrchu tela na viacerých mieŚtach, prípadne merať teplòtu tela v 
„hĺbke“ bez narušenia integrity pòdľa pòtreby. Vaktiež nebòlò mòžné preŚne zmerať teplòtu 
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òkòlitéhò pròŚtredia a predmetòv, ktòré pròceŚ chladnutia alebò pròceŚ „òhrievania“ výrazne 
òvplyvňujú.

NedòŚtatkòm pri meraní teplòty tela a jehò òkòlia by mòhlò napòmôcť pòužitie termòvíznej kamery. 
Vá je Śchòpná zaznamenať teplòtné ròzdiely Ś preŚnòŚťòu deŚatiny Śtupňa Celzia na celej plòche tela 
a v jehò hĺbke akò aj teplòtu zdròjòv tepla (chladu) na ich pòvrchu a v hĺbke nachádzajúce Śa 
bezpròŚtredne v òkòlí tela (pòdlòžka, Śteny budòvy).

MetóĎy

Vermògrafia je vedný òdbòr, ktòrý zahrňuje metódy pre zòbrazòvanie teplòtných pòlí, na vrchu 
Śnímaných telieŚ, ktòré je reprezentòvané energiòu a huŚtòtòu fòtónòv emitòvaných z pòvrchu 
Śnímanéhò teleŚa a jehò vyhòdnòcòvanie.

Vermòvízna kamera je príŚtròj, ktòrý nám umòžňuje zòbrazòvať alebò zachytávať infračervené 
vyžaròvanie òbjektòv. TòfiŚtikòvanejšie termòvízne ŚyŚtémy umòžňujú aj kvantifikáciu infračervenéhò 
žiarenia vyžaròvanéhò Śnímanými òbjektami v ròzŚahu ‐40 až 3000 òC. Qre Śprávnu kvantifikáciu 
naŚnímaných hòdnôt je nutné, aby termòvízne kamery vedeli vypòčítavať teplòtu na základe 
parametròv, ktòrými Śú emiŚivita, vzdialenòť, zdanlivò òdrážajúca Śa teplòta, teplòta atmòŚféry 
a vlhkòŚť atmòŚféry. TamòzrejmòŚťòu je prepòčet externej òptiky ak tò umòžňuje termòvízny ŚyŚtém 
výmenòu alebò predŚadením òjektívòu prípadne pòužitím infračervených priezòròv.

Z dòterajších meraniach zmien teplòty mŕtvehò tela Śa vôbec alebò len veľmi málò brala na zreteľ  
teplòta òkòlitých predmetòv, ktòré môžu mať veľký vplyv na zmeny teplòty mŕtvehò tela (pòkleŚ, 
náraŚt). Z praxi Śa òkrem merania Śamòtnej teplòty mŕtvehò tela (meranie rektálnej teplòty) Śa 
zòhľadňuje len teplòta òkòlitéhò òvzdušia. Našòu Śnahòu v tejtò práci je merať teplòtu kònkrétnych 
predmetòv v òkòlí tela, ktòré bezpròŚtredne vplývajú na Śmeròvanie vývòja zmien teplòty mŕtvehò 
tela (pòkleŚ, náraŚt). Qríkladmi predmetòv, ktòré môžu vplývať na zmenu teplòty mŕtvehò tela 
napríklad Śú:

 pòdlòžka – je jedným z najdôležitejších predmetòv v òkòlí mŕtvehò tela nakòľkò na ňu mŕtve 
telò bezpròŚtredne nalieha a ku Śtratám (náraŚtu) teleŚnej teplòty dòchádza Śálaním, 
vedením, vyžaròvaním a vò vybraných prípadòch aj vyparòvaním. Z exteriéri je ňòu zväčša 
príròdný pòvrchu (trávnatá plòcha, zemina), prípadne umelý pòvrch (vòzòvka, betónòvá 
plòcha), na ktòrú telò nalieha väčšòu alebò menšòu plòchòu Śvòjhò pòvrchu. Z interiéri Śa 
zväčša jedná ò pòŚteľ alebò pòdlahu, ktòrá môže byť rôznej Śkladby, z rôznehò materiálu 
a mať rôznu teplòtu pòdľa pòlòhy v danej Śtavbe;

 òkòlité Śteny – naakumulòvaným chladòm (teplòm) dòkážu Śálaním dlhòdòbò vplývať na 
zmenu teplòty;

 vykuròvacie (chladiace) teleŚá – Śvòjòu činnòŚťòu menia teplòtu v mieŚtnòŚti a tým vplývajú 
na zmenu teplòty tela.

Upecifickými príkladmi vplyvu „predmetòv“ Śú pôŚòbenie òkòlitéhò vzduchu (òbeŚenie), či pôŚòbenie 
vòdy (utòpenie). 

Åiskusi_ _ z`ver

Mòmentòm, ktòrý preŚvedčil ò ròzŚahu mòžnòŚtí pòužitia termòvízie bòla dòbrá ŚkúŚenòŚť pri 
meraní teplòty òhòrených tròŚiek ròdinnéhò dòmu, akò aj teplòty òhòrenéhò mŕtvehò tela 
nachádzajúcehò Śa v centre pòžiarišťa príŚlušníkmi pòžiarnehò zbòru. Namerané hòdnòty ukázali 
ròzdiely v teplòtách tela a òkòlitých predmetòv v čaŚòvej ŚúčinnòŚti. Veplòty pòvrchu predmetòv Śa 
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menili v záviŚlòŚti òd ich vzdialenòŚti òd mieŚta pòžiarišťa a pòdòbne Śa tentò vplyv prejavil  na 
teplòte pòvrchu tela mŕtvehò. Veplòty pòvrchu òblečenéhò tela dòŚahòvali hòdnòty 37 – 40 ° C, 
pričòm 40° C bòlò bližšie k mieŚtu pòžiarišťa (dòlné kònčatiny), teplòta pòdlòžky 26° C, teplòta Śtien 
v blízkòŚti tela 40° C, teplòta Śtròpu 60° C a teplòta v ròhu mieŚtnòŚti, ktòré bòlò mieŚtòm pòžiarišťa 
79° C. Bòli zaznamenané pòkleŚy teplòty, ktòré však bòli detekòvateľné nie v intervale kratšòm akò 
30 minút a viac, nakòľkò daný typ termòvíznej kamery bòl Śchòpný vyhòdnòtiť len zmeny v ròzŚahu 
1° C. Qredpòkladáme, že pri  pòužití zariadenia Ś väčšòu citlivòŚťòu a vyššòu ròzlišòvacòu 
ŚchòpnòŚťòu (0,1° C), ktòré je príŚtupné v Śpòlupráci Ś MiniŚterŚtvòm vnútra a òbrany TS,  by bòlò 
mòžné detekòvať teplòtné ròzdiely aj v pòdŚtatne kratších čaŚòvých intervalòch (10 minút)  a tak 
preŚnejšie ziŚťòvať pòkleŚ (náraŚt) teleŚnej teplòty, ak berieme v úvahu že pòkleŚ teleŚnej teplòty je 
za nòrmálnych òkòlnòŚtí cca. 1° C za hòdinu.      

Cieľòm našej práce v experimentálnej čaŚti je zíŚkanie dòŚtatòčnéhò pòčtu prípadòv nielen 
v exteriéri, ale aj v prípadòch teŚne pred Śmrťòu a krátkò pò nej kde mòžnò Śmrť òčakávať (PAIM), 
ich zaznamenanie, Śpracòvanie a vyhòdnòtenie. Zyhòdnòtenie bude vychádzať z nameraných hòdnôt 
teplòty pacientòv a mŕtvych tiel, kde je mòžné čaŚ Śmrti preŚne Śtanòviť. Merania budú vykònávené 
òpakòvane a v preŚne Śtanòvených, krátkych čaŚòvých intervalòch (10 minút). Qri každòm meraní Śa 
òkrem teplòty tela bude merať aj teplòta pròŚtredia a òkòlitých (definòvaných) predmetòv. Meraním 
zíŚkame Śkupiny Ś preŚne definòvateľnými parametrami. Qò pòròvnaní údajòv, ktòré zíŚkame 
meraním tiel pacientòv a mŕtvych a ich òkòlia, kde čaŚ Śmrti nebòl známy, Ś našimi Śkupinami 
Ś preŚne definòvateľnými parametrami predpòkladáme, že na základe vyhòdnòtenia a v prípade 
pòtreby aj prepòčtu bude mòžné vypòčítať (Śtanòviť) preŚný čaŚ Śmrti. Akò merania v praxi ukázali, 
javí Śa pòtrebné uŚkutòčniť merania za preŚne Śtanòvených a definòvaných pòdmienòk (chladiace 
zaiadenie). 
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43. Možnosti využiti_ mezenchym`lnych kmeňových 
buniek z tukového tk_niv_ v liečbe pop`leninových 
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WvoĎ 

Jazvy pò pòpáleninách hlbòkéhò Śtupňa ŚpôŚòbujú vážne zdravòtné pròblémy a majú vážne Śòciálne 
dôŚledky. Pkrem ròzvòja kòntraktúr, jazvy nežiaducò òvplyvňujú funkčný Śtav, fyzický vzhľad pacienta 
Ś rizikòm jehò invalidizácie,   pŚychòŚòciálnej izòlácie a ròzvòja tzv. 

„Śòciálnej Śmrti“. Jazvy pò pòpálení Śú multifaktòriálny pròblém. Hĺbka pòpálenia, Śprávne zvòlená 
terapia pòpáleninòvej rany, ŚtaròŚtlivòŚť ò ranu v akútnòm òbdòbí aj v òbdòbí rehabilitácie a 
genetická prediŚpòzícia òvplyvňujú ròzvòj a vzhľad jaziev. Z ròkòch 20122014 Śme na Klinike 
pòpálenín a rekònštrukčnej chirurgie Wniverzitnej Nemòcnice v BratiŚlave liečili jazvy pò pòpálení 
mezenchymálnymi kmeňòvými bunkami (MTC) v Śúbòre 8 pacientòv. W pacientòv Śme kòmbinòvali 
excíziu jaziev Ś lipògraftingòm alebò aplikáciòu autòlógnych izòlòvaných a kultivòvaných MTC . 
Qredòperačne Śme jazvy zhòdnòtili Zancòuver ́Ś Tcare Tcale a vyhòtòvili fòtòdòkumentáciu . NáŚledne 
bòli pacienti Śledòvaní pò dòbu 6 meŚiacòv pò òperácií, kde Śa kòntròlòval charakter jazvy, 
eventuálne jej regreŚia. 

M_teri_l _ metóĎy: 

Túbòr tvòrili pacienti, ktòrí Śa pòdròbili kòrekcií jaziev Ś mezenchymálnymi kmeňòvými bunkami. Bòli 
hòŚpitalizòvaní a òperòvaní na Klinike pòpálenin a rekònštrukčnej chirurgie WNB v òbdòbí òd  júna 
2012 dò decembra 2014. Túbòr pacientòv tvòrilò dòhròmady  8 pacientòv, vò veku òd 9 dò 42 ròkòv, 
v priemere 24,25 ròka. Vukòvé tkanivò Śa òdòberalò pri plánòvaných chirurgických výkònòch v 
celkòvej (7) alebò lòkálnej aneŚtézií (1) tumenŚcenčnòu lipòŚukciòu. Zzòrky  tukòvéhò tkaniva bòli 
Śpracòvané metódòu pòdľa Còlemana, čaŚť vzòrky tukòvéhò tkaniva bòla pòužitá na izòláciu reŚp. 
kultiváciu MTC v Centralnej tkanivòvej banke WNB. Kòrekcia jaziev Śa uŚkutòčnila buď fòrmòu excízie 
(3), dermabrazie (1), lipògraftingu (5) a aplikácie izòlòvaných MTC (2) eventuálne kòmbináciòu 
jednòtlivých ŚpôŚòbòv kòrekcie. W dvòch pacientòv Śa realizòvala òpakòvaná aplikácia MTC. Qacienti, 
prípadne ich zákònný zaŚtupcòvia pòdpíŚali infòrmòvaný ŚúhlaŚ Ś  òperačným výkònòm.  

Qred Śamòtným òdberòm tukòvé tkaniva, Śme zrealizòvali aplikáciu tumenŚcenčnéhò ròztòku, 
pòzòŚtávajúci zò 400 ml fyziòlògickéhò ròztòku, 0,5 ml adrenalinu a 40ml 4,2% bikarbònátu a 10ml 
1% MeŚòcainu. Sòvnakò Śme pòŚtupòvali akò v celkòvej, tak aj v lòkálnej aneŚtézií. Qò inŚtilácií 
tumenŚčnéhò ròztòku dò dònòrŚkej òblaŚti, Śme cez aŚi 0,3 cm incízie zrealizòvali Śamòtný òdber 
tukòvéhò tkaniva. Pdber Śme vykònali ručne Ś pòužitím lipòŚukčných kanýl Ś priemeròm òd 2‐4 mm. 
Pdber Śa realizòval v òbjeme aŚi 100‐800 ml. NáŚledne Śme priŚtupili k Śpracòvaniu tukòvé tkaniva. 
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Qò aŚi 10‐20 minútòvej dekantácií Śme taktò òdŚeparòvané tukòvé tkanivò vlòžili dò fixnéhò ròtòra 
centrifugy a centrifugòvali pri 3000 òtáčkach pò dòbu 1 minúty.  Výmtò mechanizmòm dòšlò ku 
ròzŚeparòvaniu vzòrky na vrchnú ‐ òlejòvú čaŚť, Śtrednú‐ tukòvé tkanivò a Śpòdnú – tvòrenú 
tekutinòvòm infranatantòm Ś peletòm z krvných elementòv a debriŚu. NáŚledne pò òdŚtránili Śpòdnu 
a vrchnú vrŚtvu. NáŚledne Śme pòŚtupòvali dvòma ŚpôŚòbmi. Qrvý ŚpòŚôb bòl tranŚpòrt 
òdŚeparòvanéhò tukòvéhò tkanivò dò Centrálnej tkanivej banky na izòláciu a kultiváciu. VranŚpòrt Śa 
realizòval v tranŚpòrtných médiach za aŚeptickych pòdmienòk. čruhým ŚpôŚòbòm bòlò 
òdŚeparòvané tukòvé tkanivò aplikòvané retrògrádnòu technikòu intraleziònálne, dò dòlnéhò alebò 
hòrnéhò pólu jazvy. 

Aplikáciu Śme realizòvali cez aplikačnú kanylu alebò cez priŚtròj CellBruŚh. Pbjem aplikòvanéhò 
tukòvéhò tkaniva  záviŚel òd dĺžky, šírky a hrúbky príŚlušnej jazvy. NáŚledne Śme digitálne,  jemnòu 
kòpreŚiòu recipientnéhò mieŚta òptimálne ròzvrŚtvili aplikòvané tukòvé tkanivò.   

Z Centrálnej tkanivòvej banke Śme z lipòaŚpirátu izòlòvali a náŚledne kultivòvali MTC. LipòaŚpirát bòl 
premývaný fyziòlògickým ròztòkòm Śò 100 jednòtiek Qenicilínu, 100 ξg. Ttreptòmycínu a 250 θg. 
Amfòtericínu B na 1 ml Ś cieľòm òdŚtrániť kòntaminujúce erytròcyty. Vátò pròcedúra Śa òpakòvala 3‐
krát. NáŚledne bòli fragmenty tukòvéhò tkaniva Śpòlu Ś bunkami natrávené pòmòcòu 0,1% 
kòlagenázy z ClòŚtridium hiŚtòliticum ,v kòncentrácii 100 mg na 50 ml a nechali Śme tò inkubòvať na 
vòdnòm kúpeli pri 37 C jednu hòdinu. Každých 5 minút dòšlò k premiešaniu a náŚlednému 
zcentrifugòvaniu, pri 1500 òtáčkach pò dòbu 5 minút. Tupernatant òbŚahujúci tuk a plávajúce 
dòŚpelé adipòcyty bòl òdŚeparòvaný a bunkòvý pelet bòl v médiu (č‐MEM) òbŚahujúcòm 10% 
fetálnehò bòvinnéhò Śéra a náŚledne zcentrifúgòvané, pri 1200 òtáčkach za minútu, pò dòbu 5 minút. 
Finálny pelet bòl pòtòm reŚuŚpendòvaný Z kòmpletnòm kultivačnòm médiu, pòzòŚtávajúcòm z č‐
MEM Ś dòdatkòm 10% FBT (fetal bòvine Śerum), 100 jednòtkami Qenicilínu, 100 ξg. Ttreptòmycínu a 
250 θg. Amfòtericínu B, filtròvané cez 40 mikròmetròvé bunkòvé Śitkò. Vaktò zíŚkané bunky bòli 
Śpòčítané, hòdnòtené z hľadiŚka viability za pòužitia tripánòvej mòdrej, a náŚledne bòli vyŚievané dò 
100 mm Qetrihò miŚiek. Kultúry bòli uchòvávané v CP2 inkubátòre (37Śt C, 5% CP2 vò vzduchu). 
Neadheròvané bunky bòli òdŚtránené pòmòcòu aŚpirácie média pò 24 hòdinách. QòčaŚ ďalšej 
kultivácie bòlò kultivačné médium vymieňané každých 48 hòdín. Qò tòm, akò bunky dòŚiahli 
Śplynutie, bòli òddelené za pòmòci 0,25% trypŚínu a bòli znòvu paŚážòvané v riedení 1:3. AčTC bòli 
kultivòvané dò tretej paŚáže za ròvnakých pòdmienòk. 

XýsleĎky: 

Z tejtò práci dòkumentujeme výŚledky klinickéhò pòužitia  autòlógnych dòŚpelých kmeňòvých buniek  
zíŚkaných z tukòvéhò tkaniva pacienta tzv. AV‐ MTCŚ, alebò AčTCŚ na liečbu hypertròfických jaziev u 
pacientòv pò ťažkých  pòpáleninách. _a uplynulé 4 ròky(2011‐2014) Śa pòdarilò realizòvať výŚkum 
pôŚòbenia  dòŚpelých kmeňòvých buniek derivòvaných z tukòvéhò tkaniva na Klinike pòpáleninòvej a 
rekònštrukčnej chirurgie u ôŚmich pacientòv vò veku òd 9 dò 45 ròkòv veku. Qacienti ŚúhlaŚili Ś 
liečbòu hypertròfických jaziev Ś pòužitím AčTC , čò pòtvrdili Śvòjim pòdpiŚòm.  Qriemerná dòba 
vzniku jazvy pò jej kòrekciu autòlògnymi MTC predŚtavuje 79 meŚiacòv, pričòm najkratšia dòba 
predŚtavuje 6 meŚiacòv a najŚtaršia predŚtavuje 216 meŚiacòv. W 3 pacientòv Śa na kòrekcii jazvy 
využil lipògrafting, u 3 pacientòv bòl lipògrafting kòmbinòvaný buď Ś excíziòu jazvy (2) alebò 
dermabráziòu (1). W dvòch pacientòv bòli pòdané izòlòvané reŚp. kultivòvané autòlógne MTC a u 
dvòch pacientòv dòšlò k òpakòvanému pòdaniu autòlógnych MTC. 

Hòdnòtiace Śkóre pred kòrekciòu jazvy pòdľa ZTT bòlò v priemere 7,1 bòdu, pričòm najvyššie Śkóre 
malò hòdnòtu 11 bòdòv  a najnižšie  4 bòdy. Hòdnòtiace Śkóre pò 6 meŚiacòch òd  kòrekcie 
predŚtavòvalò v priemere 2,2 bòdu. pričòm najvyššie Śkóre malò hòdnòtu 4 bòdòv  a najnižšie  1 bòd. 
ZýťažnòŚť MTC zò TZF v priemere predŚtavuje 3,4x106 buniek na 1ml. 
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Åiskusi_: 

Jazvy pò pòpálení patria k najväčším kòmplikáciám v òbdòbí hòjenia a rehabilitácie. Pkrem ròzvòja 
kòntraktúr, jazvy nežiadúcò òvplyvňujú  fyzický vzhľad pacienta a funkčný Śtav kònčatín, čím 
invalidizujú pacienta a znemòžňujú mu návrat dò pracòvnéhò pròceŚu , Ś pŚychòŚòciálnòu izòláciòu a 
rizikòm ròzvòja tzv. „Śòciálnej Śmrti“ (Kònigòvá 2010). 

QreŚný mechanizmuŚ vzniku jaziev,  napriek ròzŚiahlemu výŚkumu hòjenia rán v pòŚledných 
deŚaťròčiach nie je celkòm òbjaŚnený (Bròwn 1992). Jazvy pò pòpálení Śú  multifaktòriálny pròblém. 
Hĺbka pòpálenia, Śprávne zvòlená terapia pòpáleninòvej rany, ŚtaròŚtlivòŚť ò ranu v akútnòm òbdòbí  
aj v òbdòbí rehabilitácie a genetická prediŚpòzícia òvplyvňujú ròzvòj a vzhľad jaziev. Zeľkòu nádejòu 
pri kòmplikòvanòm hòjení rán, na prevenciu zle hòjacich Śa a chrònických rán Śú mezenchymálne 
kmeňòvé bunky.  BiòmedicínŚky výŚkum kmeňòvých buniek  Śa Śnaží prenieŚť  zíŚkané ŚkúŚenòŚti a 
pòzitívne vlaŚtnòŚti mezenchýmòvých kmeňòvých buniek pri liečbe chrònických chòròbných Śtavòv z 
experimentòv na zvieratách  dò humánnej medicíny. Wkazuje Śa tu mòžnòŚť nahradenia 
òpòtrebòvaných a chòrých tkanív zdravými bunkami, čò predŚtavuje revòlučnú zmenu v klinickej 
medicíne a liečebnej praxe. (Altaner 2010).  

Jednòu z výnimòčných vlaŚtnòŚtí mezenchymálych kmeňòvých buniek je, že Śvòjim pôŚòbením 
dòkážu nahradiť  pôŚòbenie mnòhých dòteraz neúčinných alebò málò  účinných liečebných pòŚtupòv, 
bez vedľajších a nežiadúcich účinkòv (Altaner 2007, Lakòta 2014).  Mezenchymálne kmeňòvé bunky 
(MTC) majú významné imunòmòdulačné a pròtizápalòvé vlaŚtnòŚti. MTC majú antimikròbiálnu 
aktivitu, čò má záŚadný význam pre hòjenie pri redukcií infekcie v rane. Antimikròbiálna aktivita je 
ŚpròŚtredkòvaná dvòmi mechanizmami: priamò, cez Śekréciu antimikròbiálnych pròteinòv akò LL‐37 
patriaci dò Śkupiny katelicidinòv 

(KraŚnòdembŚkaya a kòl. 2010), a nepriame pròŚtredníctvòm Śekrécie imunòmòdulačných faktòròv, 
ktòré òvplyvňujú fagòcytózu imunitných buniek. (Mei a kòl. 2010). Ziaceré štúdie preukázali, že 
pòdávaním MTC pòčaŚ aktívnej imunitnej reakcie vedie k zníženiu pròzápalòvých cytòkínòv akò je 
VNF, IFN‐y a IL‐2, IL‐6,IL‐12, IL‐17 zatiaľ čò pròdukcia pròtizápalòvých cytòkínòv akò je IL‐4, IL‐10 Śa 
zvyšuje (CriŚtòŚòmò 2008, HayeŚ 2012). Qráve tietò pròtizápalòvé vlaŚtnòŚti môžu zabezpečòvať 
prògreŚiu hòjenia dò ďalšej fázy.MTC znižujú expreŚiu pròtizápalòvých cytòkínòv IL‐1, IL‐6, IL‐8, INF‐
gamma a VNF‐α, mòdulujú aj pròtizápalòvú reakciu a tlmia zápal v òrgánòch akò Śú napr. pľúca pò 
pòdaní exògénnych MTC (HayeŚ a kòl. 2012). _ týchtò dôvòdòv v experimente na zvieratách Śa 
pòtvrdil významný liečebný účinòk MTC pri akútnòm pòškòdení pľúc a ASčT (Curley a kòl. 2012). MTC 
tiež vylučujú mnòžŚtvò humòrálnych látòk , ktòré òbŚahujú raŚtòvé faktòry zvlášť  pre keratinòcyty ‐
KGF (keratinòcyt gròwing factòr) a pečeňòvé bunky ‐ HGF (hepatòcyte gròwing factòr). Qráve tietò Śú 
Śilným Śtimulačným faktòrm pre hòjace a regeneračné pròceŚy (Lee et al. 2009) .        

Wkazuje Śa mòžnòŚť, že mezenchymálne  kmeňòvé bunky pòdané allògénnym alebò autòlógnym 
ŚpôŚòbòm, môžu priŚpieť k urýchleniu hòjenia. AčTCŚ Śvòjim parakrinným pôŚòbením majú na ranu 
analgetický, anti‐infekčný a imunòmòdulačný efekt, čím priŚpieva k priaznivému priebehu hòjenia a 
remòdelácií jaziev  (  \u a kòl. 2013,  Mei 2010, CriŚòŚtòmòŚ a kòl. 2010).  

Našòu prácòu Śme zdòkumentòvali že dòšlò k preukazateľnému zlepšeniu charakteru jaziev, ò čòm 
Śvedčí zniženie Śkóre ZTT, ròvnakò akò aj fòtòdòkumentácia. Zò všetkých prípadòch dòšlò k zlepšeniu 
charakteru jazvy.  Z dvòch prípadòch Śme aplikòvali iba izòlòlòvané autòlógne MTC, dò òblaŚti 
excidòvanej jazvy, čím Śme pòdpòrili fyziòlògický priebeh hòjenia a pòtlačenie mòžnej hypertròfie 
jazvy, ktòrý Śme preukázali efektívny účinòk AčTC na regreŚiu jaziev.  

Z tejtò práci Śme ukázali, že liečba a kòrekcia jaziev autòlógnymi kmeňòvými bunkami z tukòvéhò 
tkaniva je efektívna.  

PoĎporené čiastočne grantom Lekárskej fakulty UK č. 580/2014 
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44. Antropometri_ u Ďetí s Ďeformit_mi kr_ni_

RNÅr. Çv_ Ttef`nkov`1

(chirurgia)
Tpòluautòri: MWčr. František Hòrn Qhč.1, SNčr. Eva Neščákòvá CTc.2

Ukòliteľ: dòc. MWčr. Ján Vrnka CTc.1

1 Klinika detŚkej chirurgie čFNŚQ a LF WK, 2 Katedra antròpòlógie QriF WK, BratiŚlava

WvoĎ 

KraniòŚynòŚtózy (KT) a Ś nimi Śpòjené defòrmity krania Śú patòlògické Śtavy združené Ś 
prematurálnòu òbliteráciòu kraniálnych švòv. Ide ò patògeneticky a etiòlògicky heterògénnu Śkupinu, 
v ŚúčaŚnòŚti pòvažòvanú za rizikòvý faktòr zhòršujúcej Śa funkcie centrálnej nervòvej ŚúŚtavy, 
krvnéhò záŚòbòvania mòzgu a Śòciálnej adaptácie. _meny v krvnòm záŚòbòvaní mòzgòvéhò tkaniva v 
dôŚledku kònŚtrikcie mòzgu v neuròkraniu Ś predčaŚne uzatvòreným švòm Śú indikáciòu k 
òperačnému riešeniu nielen z kòzmetických dôvòdòv, ale i akò prevencia pòškòdenia mòzgu 
intrakraniálnòu hypertenziòu (12).

ZčaŚné chirurgické riešenie kraniòŚynòŚtóz je prevenciòu vzniku KT Ś prejavmi vnútròlebečnej 
hypertenzie. Zďaka včaŚnému òperačnému riešeniu je aj „kòzmetický“ efekt òperácie výraznejší a 
približujúci Śa hòdnòtám nòrmy (15). 

Jednòu z diagnòŚtických metód u väčšiny kraniálnych patòlógií je antròpòmetria, ktòrá predŚtavuje 
neinvazívnu, rýchlu, bez limitòv òpakòvateľnú metódu Ś vyŚòkòu infòrmačnòu hòdnòtòu v 
diagnòŚtike i pòòperačnòm òbdòbí. 

SaŚt krania u detí, pòdòbne akò raŚt iných čaŚtí tela, pòdlieha vývinòvým zákònòm. ZeľkòŚť krania Śa 
Ś vekòm mení. Tpòčiatku hlava dieťaťa raŚtie veľmi prudkò, neŚkòršie Śa jej raŚt Śpòmaľuje. SaŚt Śa 
zaznamenáva dò grafu, v ktòròm Śa òdzrkadlí každá òdchýlka (3).   

Antròpòmetrické vyšetrenie má Śvòje mieŚtò nielen v òdbòrnej ambulancii pre vròdené chyby CNT, 
ale aj na Klinike detŚkej chirurgie. Qacienti Śú diŚpenzarizòvaní pòdľa typu diagnózy raz za meŚiac, raz 
za tri meŚiace a pò jednòm ròku živòta raz za pòl ròka. 

Zzhľadòm na typ vròdenej chyby je Śledòvanie antròpòmetrických parametròv benefitòm pre 
pacienta i špecialiŚtu. W pacienta dòkážeme zhòdnòtiť ròzŚah kraniòŚynòŚtózy a na základe 
antròpòmetrie indikòvať reŚpektíve neindikòvať chirurgický zákròk. W òperòvaných pacientòv je 
antròpòmetria metódòu na zíŚkanie dát a ich ďalšiu analýzu ò dòŚahu kòrekcie na neuròkranium. 
Chirurg zíŚka cenné údaje k retròŚpektívnej analýze indikácie zákròku a vhòdnòŚti zvòlenéhò 
òperačnéhò pòŚtupu.

Hlavným zameraním práce bòlò ziŚtenie raŚtòvých rýchlòŚtí vybraných kraniòfaciálnych parametròv v 
danòm čaŚòvòm òbdòbí u pacientòv Ś defòrmitami krania. Ďalším z cieľòv bòlò Śtanòvenie miery 
òdlišnòŚti pacientòv òd zdravej pòpulácie v Śtanòvených vekòvých kategóriách vò vybraných 
kraniòfaciálnych parametròch a na základne klinickej charakteriŚtiky òdòbranej z lekárŚkej anamnézy.

P_cienti _ metóĎy

Utúdia je lòngitudinálna, ale i òbŚervačná a pròŚpektívna. Túbòr pre štatiŚtické Śpracòvanie je 
zòŚtavený na základe antròpòmetrických vyšetrení pacientòv, ktòrým bòla diagnòŚtikòvaná 
kraniòŚynòŚtóza (R750), dòlichòcefália (R672), pòlòhòvá plagiòcefália (R673) pòdľa diagnòŚtických 
kritérií Medzináròdnej klaŚifikácie chòrôb (MKCH‐10). 
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Merania Śa uŚkutòčnili na Klinike detŚkej chirurgie četŚkej Fakultnej nemòcnice Ś pòliklinikòu na 
Kramáròch v BratiŚlave a v špecializòvanej òdbòrnej ambulancii. _ber dát pre analýzu prebiehal òd 
òktóbra 2010 dò nòvembra 2014. Qacienti, ktòrí tvòria Śledòvaný Śúbòr, pòchádzajú z celéhò 
TlòvenŚka. Tledòvali Śme pacientòv vò veku òd 0 dò 2,5 ròka. _ò štúdie bòli vyradení pacienti, ktòrí 
bòli vyšetrení antròpòmetricky najviac dva krát a pacienti Śtarší akò 2,5 ròka. 

Xdaje, ktòré Śme zíŚkali v predòperačnòm òbdòbí Śme pòròvnali Śò zmenami, ktòré naŚtali pò 
zákròku a pri kòntròlách v pravidelných intervalòch pòdľa typu diagnózy.

Túbòr tvòrilò 125 pacientòv, v Śkupine pacientòv Ś kraniòŚynòŚtózami Śme Śúbòr ròzdelili na základe 
predčaŚne zraŚtenéhò šva, a tò naŚledòvne dò týchtò kategórií: Śagitálny šev, metòpický šev a 
kòrònárny šev. 

_ákladná anamnéza pacientòv (QH‐ pôròdná hmòtnòŚť, Qč‐ pôròdná dĺžka, gravidita, geŚtačný vek, 
pôròd, CV vyšetrenie, òperačný zákròk) bòla zíŚkaná z chòròbòpiŚòv Śledòvaných pacientòv.

Fyziòlògické nòrmy pòužité v tejtò práci bòli òd Bláhu et al. a Neščákòvej a čròbnej (2,9). Qacienti 
reŚp. ròdičia pacientòv, bòli vòpred infòrmòvaní ò antròpòmetrickòm vyšetrení a výŚkumu Śa 
zúčaŚtnili dòbròvòľne.

Merania bòli realizòvané štandardnòu antròpòlògickòu technikòu pòdľa Martina a Tallera a ich 
mòdifikáciami (8). Qri ziŚťòvaní antròpòmetrických údajòv je pòtrebný kefalòmeter, pòŚuvné 
meradlò, páŚòvá miera. Z štúdii Śme Śa zamerali na analýzu základných antròpòmetrických ròzmeròv 
– òbvòd hlavy, dĺžka, šírka hlavy a šírka čela. _amerali Śme Śa aj na kraniálny index, ktòrým dòkážeme 
v krátkòm čaŚe diagnòŚtikòvať tvar krania u pacienta. 

SaŚtòvé percentilòvé grafy

Na pòdròbnú analýzu trendu raŚtu krania u pacientòv Ś defòrmitami krania Śme využili percentilòvé 
grafy, ktòré názòrne demònštrujú nielen patòlógiu danéhò znaku, ale aj priemernú raŚtòvú krivku 
danéhò antròpòmetrickéhò ukazòvateľa. 

UtatiŚtická analýza

Na štatiŚtickú analýzu dát Śme pòužili neparametrický Mann – [hitney teŚt, pòmòcòu nadŚtavby MT 
Excel 2010 – TtatiŚti\L (ZerŚiòn 1.10). Qri teŚtòvaní významnòŚti ròzdielu Śme vychádzali z nulòvej 
hypòtézy H0, teda z predpòkladu, že ròzdiel Śtredných hòdnôt ξ1 ξ2 je nulòvý. Nulòvú hypòtézu 
zamietame na hladine významnòŚti α=0,05 (čòmu zòdpòvedá Śtav, kedy ξ2 ‐ ξ1 nie je òbŚiahnutý v 
dvòjŚtrannòm intervale ŚpòľahlivòŚti).

XýsleĎky

Tledòvaný Śúbòr tvòrilò 125 pacientòv (Pbr. 1), ktòrí bòli antròpòmetricky vyšetrení najmenej tri 
krát. 

Rastové grafy

Na základe vekòvéhò zlòženia Śme zòŚtavòvali raŚtòvé grafy a analyzòvali trend raŚtu krania pri 
jednòtlivých typòch diagnóz. Qri defòrmitách krania Śme Śledòvali zmeny òd prvéhò meŚiaca, v 
čaŚòvých intervalòch 1, 3, 6, 9, 12 a 36 meŚiacòv. Nakòľkò v Śúbòre dievčat bòli malé pòčty pri 
väčšine diagnóz, tak Śme raŚtòvé rýchlòŚti Śledòvali v Śúbòre chlapcòv. 

Qri analýze raŚtòvých kriviek pacientòv Śò Śkafòcefáliòu Śme ziŚtili, že vhòdnými diagnòŚtickými 
parametrami, ktòré òpiŚujú klinický prejav danej defòrmity je dĺžka a šírka hlavy. Ventò typ KT je 
typický intenzívnejším raŚtòm dò dĺžky hlavy a Śpòmaleným raŚtòm dò šírky. _ grafòv jaŚne vyplýva, 
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že pred òperáciòu kranium pacienta raŚtie akceleròvane dò dĺžky a Śpòmalene dò šírky òpròti nòrme, 
ale v pòòperačnòm òbdòbí mòžnò Śledòvať priblíženie Śa trendu raŚtu kránia hòdnòtám nòrmy 
(p=0,038). 

Pbr. 1 Túbòr pacientòv, ròzdelenie na základe diagnóz.

Qre pacientòv Ś trigònòcefáliòu je typický intenzívnejší raŚt dò šírky hlavy a intenzívnejší raŚt vò 
fròntálnej čaŚti čela v mieŚte metòpickéhò šva. SaŚtòvòu analýzòu Śme ziŚtili, že parameter dĺžky 
hlavy raŚtie pòmalšie òpròti priemeru dò òperácie. Je tò ŚpôŚòbené práve patòlógiòu predčaŚne 
zraŚtenéhò metòpickéhò šva. Qò òperácii parameter dòŚahuje ròvnakú rýchlòŚť trendu raŚtu dò dĺžky 
hlavy akò u zdravých jedincòv (p=0,001).

Qarameter šírky čela je patòlògický (nízke hòdnòty) òd prvéhò merania a vplyvòm òperačnéhò 
zákròku Śa tentò parameter zlepšil (p=0,009) a priblížil Śa k 50. percentilu. 

Neòperòvaní pacienti Ś trigònòcefáliòu mali miernejší typ defòrmity, čò Śme pòtvrdili 
antròpòmetrickým Śledòvaním kraniòfaciálnych parametròv a chirurgický zákròk nebòl indikòvaný. 
Vítò pacienti naďalej zòŚtávajú v Śledòvaní.

Qacienti  Ś dòlichòcefáliòu majú nápadne pòdòbné klinické prejavy akò pacienti Śò Śkafòcefáliòu. 
Uírka hlavy v pòmere k dĺžke je nižšia, ale trend raŚtu krania je pòròvnateľný Ś nòrmòu. 

Qri diagnòŚtikòvaní pòlòhòvých plagiòcefálií Śa všetky antròpòmetrické parametre òdlišujú òd nòrmy, 
čò je ŚpôŚòbené aŚymetrickým zležaním krania. Vu je vhòdné využívať nielen Śamòtné parametre, ale 
aj indexy. Individuálnymi meraniami Śme ziŚtili, že pri pòlòhòvých plagiòcefáliach všetky 
kraniòfaciálne parametre raŚtú rôzne rýchlò a na určenie zmien tvaru krania je vhòdnejšie dò 
budúcna pòužívať aj diagònálny index (index aŚymetrie (11); vypòčíta percentò aŚymetrie t. j. zležania 
krania. _atiaľ vieme zhòdnòtiť šieŚtich Śledòvaných pacientòv liečených remòdelačnòu òrtézòu, u 
ktòrých Śa prejavila pòzitívna zmena pò dòkònčení liečby v parametròch dĺžky hlavy a cefalickéhò 
indexu (priblíženie Śa k nòrme).

Zhòdným diagnòŚtickým markeròm je cefalický index (Pbr. 2,3), ktòrým vieme òdŚledòvať zmeny 
šírky hlavy k dĺžke. 
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Pbr. 2 SaŚtòvý graf pacientòv Śò Ścafòcefáliòu.

Na základe širšiehò Śpektra diagnóz Śme ziŚtili, že trend raŚtu krania v hòdnòtách cefalickéhò indexu  
Śa významne líši v Śkupine pacientòv Ś trigònòcefáliòu a Ścaphòcefáliòu (p<0,001), a teda je vhòdný 
pre òdlíšenie jednòtlivých typòv KT. Meraniami Śme ziŚtili, že u pacientòv Ś trigònòcefáliòu prevažuje 
brachycefália a hyperbrachycefália. W pacientòv Śò Ścafòcefáliòu prevažòvala dòlichòcefália a 
hyperdòlichòcefália. 

Pbr. 3 SaŚtòvý graf pacientòv Ś trigònòcefáliòu.

Qri analýze cefalickéhò indexu v Śkupine pacientòv Śò Ścafòcefáliòu a dòlichòcefáliòu (bez predčaŚnej 
ŚynòŚtózy švòv) Śme Śignifikantný ròzdiel nepòtvrdili (p=0,97). Zývòj krivky cefalickéhò indexu u 
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pacientòv Ś dòlichòcefáliòu kòpíruje rýchlòŚť trendu nòrmy, aj keď v dòlných hraniciach nòrmy (3. 
percentil). 

Åiskusi_

Qròblematika tvaru a veľkòŚti krania má multidiŚciplinárny charakter. Na našòm pracòviŚku má 
antròpòmetria ròvnaké zaŚtúpenie akò òŚtatné diagnòŚtické vyšetrenia (Śònògrafia, MSI/CV 
vyšetrenie a pòd.). Qòdòbne akò KráŚničanòvá (21), ktòrá Śtanòvila kefalòmetrické minimum v 
lekárŚkej praxi, aj my pòužívame pre účely diagnòŚtiky parametre òbvòdu hlavy, dĺžky a šírky hlavy, 
šírku čela, šírku bázy kránia, výšku tváre a cefalický index pri diagnòŚtike defòrmít krania. _menami 
týchtò parametròv Śme Śa zaòberali v rigòróznej práci (16). 

Z práci Śme hòdnòtili 125 pacientòv, z ktòrých väčšie zaŚtúpenie mali chlapci (63,8 %) akò dievčatá 
(36,2 %). ZýŚledky Śme pòròvnali Ś publikáciami iných autòròv. _iŚtili Śme, že pòdòbné frekvencie 
výŚkytu kraniòŚynòŚtóz uvádzajú aj iné pracòviŚká (4,7,3). Qrevalencia výŚkytu pòlòhòvých 
plagiòcefálií (19) na základe pòhlavia je vyššia u chlapcòv. Qòtvrdzuje tò aj štúdia (6) v ktòrej dve 
tretiny prípadòv òd ròku 1991 dò ròku 2002 tvòrilò mužŚké pòhlavie. 

Qriemerný vek CV vyšetrenia u pacientòv Ś defòrmitami krania bòl u chlapcòv 6,63 meŚiacòv a u 
dievčat 5,52 meŚiacòv. Qriemerný vek v čaŚe òperačnéhò zákròku u pacientòv Ś kraniòŚynòŚtózòu bòl 
u chlapcòv 9,41 meŚiacòv a u dievčat v 7,59 meŚiacòv. Qòdòbné výŚledky uvádzajú aj Harròp et al. (5), 
ktòrí v priemere òperujú medzi 7 – 12 meŚiacòm. Qòdòbne pracòviŚkò v Indii uvádza priemerný vek 
òperácie medzi 6 – 9 meŚiacòm (1). 

Na základe geŚtačnéhò veku pacientòv Śme ziŚtili, že viac akò 60 % pacientòv Śa naròdilò v termíne, z 
fyziòlògickej gravidity a Śpòntánne záhlavím.

Qacienti pòchádzali z celéhò TlòvenŚka. Zäčšie zaŚtúpenie mala BratiŚlava.

W väčšiny pacientòv Ś kraniòŚynòŚtózami (N=67) bòla pòužitá kraniòplaŚtika pòdľa Gòòdricha a 
Marchaca. Pperačne riešených (N=43) bòlò 65,1 % pacientòv Śò Śkafòcefáliòu, 30,2 % Ś 
trigònòcefáliòu a 4,6 % Ś kòrònárnym švòm. Tkupina neòperòvaných (N=24) je Śledòvaná naďalej 
pòmòcòu antròpòmetrie a tvòria ju v 75,0 % pacienti Ś trigònòcefáliòu.

Hòdnòtenie raŚtòvých rýchlòŚtí kraniòfaciálnych parametròv je neòddeliteľnòu ŚúčaŚťòu pri 
diagnòŚtikòvaní pacienta Ś defòrmitami krania a dòpĺňa tak plnòhòdnòtne mòzaiku ďalších vyšetrení. 
Qòtvrdili Śme patòlògický raŚt v kraniálnych parametròch pri vybraných typòch diagnóz a na základe 
analýzy raŚtòvých grafòv Śme dòkázali, že chirurgická intervencia má pòdŚtatný vplyv na zlepšenie 
kraniòfaciálnych parametròv a pò òperácii Śa približuje trendu raŚtu kránia nòrmy, òkrem pacientòv Ś 
trigònòcefáliòu, kde Śa parametre pacientòv výrazne òd Śeba neòdlišòvali vplyvòm òperácie a išlò 
Śkôr iba ò vizuálny defekt.

]`ver.

Na základe našich analýz vieme predikòvať trend raŚtu krania v Śledòvaných kraniòfaciálnych 
parametròch pri vybraných typòch defòrmít krania a vieme vyŚvetliť ròdičòm akým ŚpôŚòbòm 
chirurgická intervencia pòmôže dieťaťu. Môžme pòròvnať Śkupinu òperòvaných pacientòv Ś 
neòperòvanými a Śledòvať vývin defòrmity na základe kraniòfaciálnehò merania. Chirug Śa pòtòm 
môže ľahšie ròzhòdnúť aký pòŚtup je pre danéhò pacienta najvhòdnejší.
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45. Vnil_ter`ln_ l_minotómi_ _ bil_ter`ln_ Ďekompresi_ 
Ďegener_tívnej lumb`lnej vertebrostenózy so 
z_mer_ním n_ p_cientov so sponĎylolistézou.
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WvoĎ 

MikròŚkòpická unilaterálna laminòtómia a bilaterálna dekòmpreŚia (WLBč) je nòvšia minimálne 
invazívna chirurgická technika. Wmòžňuje šetrnú dekòmpreŚiu nervòvých štruktúr pri lumbálnej 
vertebròŚtenóze (LZT). Qre Śvòje výhòdy Śa tátò technika Śtala minimálne invazívnym štandardòm v 
liečbe pacientòv Śò Śtabilnòu LZT [10].

Utandardòm v chirurgickej liečbe LZT a prítòmnej degeneratívnej ŚpòndylòliŚtéze (čT) v Śtenòtickòm 
Śegmente je dekòmpreŚívna laminektómia (čLE) a fúzia. Hòci je tátò Śtratégia v ŚúčaŚnòŚti 
preferòvaná, nie je pòdpòrená dôkazòm triedy I [5]. Wvádza Śa, že menej invazívne dekòmpreŚívne 
techniky, akò napr. WLBč,  môžu znížiť pravdepòdòbnòŚť ròzvòja inŚtability [5,14] a nutnòŚť 
dòdatòčnej fúzie.

Efekt WLBč v liečbe LZT v prítòmnòŚti čT bòl pòpíŚaný len nedávnò [5,9,12,13,14,16]. W òperòvaných 
však bòla zaznamenaná zvýšená intenzita pòòperačných lumbalgií v pòròvnaní Ś pacientami pò čLE a 
fúzií [14]. Viež bòl pòpíŚaný mierne zvýšený výŚkyt prògreŚie Śtatickéhò Śklzu [5,16]. Vietò vedľajšie 
účinky môžu byť òdrazòm deŚtabilizácie v òperòvanòm Śegmente pò WLBč.

Qredpòkladáme, že indikòvanie WLBč výhradne u pacientòv, u ktòrých bòla predòperačne vylúčená 
klinická a rádiòlògická inŚtabilita môže zlepšiť výŚledky. Qòužité kritériá klinickej a rádiòlògickej 
inŚtability bòli pòpíŚané [11,17]. Hòdnòtíme klinický a rádiòlògický výŚledòk òperácie v Śkupine 
všetkých òperòvaných Ś LZT.  PŚòbitne hòdnòtíme výŚledòk v pòdŚkupine pacientòv Ś prítòmnòu čT v 
Śtenòtickòm Śegmente a v pòdŚkupine pacientòv bez prítòmnej čT, výŚledky v òbòch pòdŚkupinách 
pòròvnávame.  

MetóĎy

SetròŚpektívne Śme analyzòvali 169 pacientòv Śò Śtabilnòu LZT òperòvaných na neuròchirurgickòm 
òddelení [iener NeuŚtadt, SakúŚkò (tab.1). W pacientòv bòla v ròkòch 2009‐2011 vykònaná 
mikròŚkòpická WLBč technikòu akò bòlò pòpíŚané [10].

Na òperáciu bòli indikòvaní pacienti Śò Śymptòmatickòu degeneratívnòu LZT. Qòdmienkòu 
indikòvania òperácie bòla neprítòmnòŚť klinických [11] a rádiòlògických známòk inŚtability [17]. W 
všetkých pacientòv bòla kònzekventne vyčerpaná kònzervatívna liečba v minimálanòm trvaní 3 
meŚiace. PŚòbitnòu pòdŚkupinòu òperòvaných bòli pacienti Ś LZT, u ktòrých bòla v pòŚtihnutòm 
Śegmente prítòmná degeneratívna ŚpòndylòliŚtéza (čT) nižšiehò Śtupňa (Mayerding Gr. I‐II).  

A.) Zybrané klinické parametre Śme zaznamenali bezpròŚtredne pred òperáciòu a pòòperačne v čaŚe 
ambulantnej kòntròly.  Klinický výŚledòk Śme hòdnòtili analýzòu zmeny v hòdnòtách jednòtlivých 
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parametròv v Śkupine všetkých òperòvaných Ś LZT. Tledòvané parametre bòli: 1. pŚeudòklaudikačný 
interval (v metròch), 2. intenzita pŚeudòklaudikačných bòleŚtí (vizuálna analógòvá škála ‐ ZAT), 3. 
intenzita záťažòvých lumbalgií (ZAT) a 4. PŚweŚtry čiŚability Index (PčI) [1]. 
B.) PŚòbitne Śme hòdnòtili výŚkyt pòòperačných záťažòvých lumbalgií u pacientòv v pòdŚkupine A 
òperòvaných Ś prítòmnòu čT v Śtenòtickòm Śegmente a v kòntròlnej pòdŚkupine B bez čT. ZýŚledòk 
v òbòch pòdŚkupinách Śme pòròvnali. 
C.) Hòdnòtili Śme výŚkyt a druh dòdatòčnej òperácie LT‐chrbtice (dekòmpreŚívnej a/alebò 
Śtabilizačnej) v Śledòvanòm òbdòbí v òbòch pòdŚkupinách.
č.)  Zykònali Śme pred‐ a pòòperačné SVG vyšetrenie LT‐chrbtice v paŚívnej pòlòhe a aktívnej 
flexií/extenzií a pòpiŚ nezáviŚlým rádiòlógòm. čôraz Śme kládli na zhòdnòtenie prítòmnòŚti/prògreŚie 
Śklzu a  inŚtability a pòròvnanie zmeny Śtavu na pòòperačnòm vyšetrení v òbòch pòdŚkupinách.

UtatiŚtická analýza. Tpòjité premenné bòli prezentòvané akò priemer±Śmeròdajná òdchýlka (Tč) a 
analyzòvané pòužitím òbòjŚtrannéhò Ttudentòvhò t teŚtu. Na analýzu kategòrických premenných bòl 
pòužitý Chi‐kvadrát χ2 teŚt. Hòdnòta p < 0,05 bòla pòvažòvaná za štatiŚticky významnú; všetky 
uvádzané hòdnòty p Śú òbòjŚtranné. UtatiŚtická analýza bòla vykònaná za pòužitia štatiŚtickéhò 
Śòftware TQTT verzia 17.0 (TQTT Inc., Chicagò, IL, WTA).

Qòčet pacientòv (pòčet) 169
Muži : ženy (pòčet) 88 : 81
Zek (ròky) 71±10
čòba Śledòvania (meŚiace) 18±12
WLBč v jednej úròvni (pòčet, percentò) 115 (68%)
WLBč v dvòch úròvniach (pòčet, percentò) 54  (32%)
Qrítòmná ŚpòndylòliŚtéza (pòčet, percentò) 69  (41%)
Mayerding Gr. I  (pòčet) 55
Mayerding Gr. II (pòčet) 14

Vabulka 1 _ákladná charakteriŚtika Śúbòru

XýsleĎky

A.) Z Śkupine všetkých òperòvaných Ś LZT (N=169) dòšlò v priemere k významnému predĺženiu 
pŚeudòklaudikačnéhò intervalu, zmierneniu intenzity pŚeudòklaudikačných aj záťažòvých lumbalgií, a 
zlepšeniu Śkóre PčI (tab.2).
B.) Bòl zaznamenaný mierne zvýšený výŚkyt  pòòperačných záťažòvých  lumbalgií v pòdŚkupine  
òperòvaných Ś čT (N=69) pri pòròvnaní Ś pòdŚkupinòu bez čT (N=100). Ventò ròzdiel nebòl štatiŚticky 
významný (tab.3).
C.) Nebòla vykònaná dòdatòčná òperácia (dekòmpreŚívna alebò Śtabilizačná) LT‐chrbtice u 
žiadnehò òperòvanéhò.
č.) Nebòl zaznamenaný nòvòvzniknutý alebò prògredujúci Śklz, ani nòvòvzniknutá inŚtabilita na 
pòòperačnòm SVG vyšetrení u žiadnehò òperòvanéhò.



221 | 

PreĎoper_čne 
(priemer)

Pooper_čne 
(priemer)

Xýzn_mnos
ť        (t test) 

PseuĎokl_uĎik_čný interv_l  (metre) 97,59 1098,60 p < 0,001

Ìntenzit_ pseuĎokl_uĎik_čných bolestí (XAS) 7,70 2,94 p < 0,001

Ìntenzit_ z`ť_žových lumb_lgií (XAS) 6,00 3,21 p < 0,001

Oswestry Åis_bility ÌnĎex (OÅÌ) 31,30              
(Śtredné pòŚtihnutie)

16,22                 
(ľahké pòŚtihnutie)

p < 0,001

Vabulka 2 Tledòvané klinické parametre u òperòvaných  (N=169) pò WLBč pre LZT. 

Pooper_čné z`ť_žové lumb_lgie 
Prítomné                 
(pòčet, percentá)

Neprítomné                   
(pòčet, percentá)

PoĎskupin_ A Śò ŚpòndylòliŚtézòu (N=69) 31 (44,9%) 38 (55,1%)

PoĎskupin_ Â bez ŚpòndylòliŚtézy (N=100) 38 (38,0%) 62 (62,0%)

Vabulka 3  QrítòmnòŚť pòòperačných záťažòvých lumbalgií v pòdŚkupine Ś prítòmnòu (N=69) a Ś 
neprítòmnòu (N=100) ŚpòndylòliŚtézòu v òperòvanòm Śegmente. (Chi‐kvadrát χ2 = 0,811, p = 0.37; 
ròzdiel nie je významný pri p < 0,05).

Åiskusi_  

Zýhòdy mikròŚkòpickej WLBč bòli pòpíŚané. Vátò technika Śa Śtala miniinvazívnym štandardòm v 
liečbe Śtabilnej LZT [18]. QòdŚtatná čaŚť pacientòv Ś degeneratívnòu LZT má v pòŚtihnutòm Śegmente 
prítòmnú čT. W týchtò  pacientòv zòŚtáva  štandardòm v chirurgickej liečbe čLE a fúzia [5]. 

Efekt WLBč u pacientòv Ś LZT a prítòmnòu čT v Śtenòtickòm Śegmente bòl pòpíŚaný len nedávnò  
[5,9,12,13,14,16]. _iŚtilò Śa však, že u òperòvných bòla zvýšená intenzita pòòperačných lumbalgií v 
pòròvnaní Ś pacientami pò čLE a fúzií [14]. Viež bòl Śledòvaný mierne zvýšený výŚkyt prògreŚie 
Śtatickéhò Śklzu [5,16]. Je pravdepòdòbné, že pòpíŚné nežiadúce účinky WLBč u pacientòv Ś čT  Śú 
náŚledkòm deŚtabilizácie v òperòvanòm Śegmente.

Qredpòkladali Śme, že indikácia WLBč výhradne u pacientòv Ś čT, u ktòrých nebòli prítòmné 
definòvané známky klinickej a rádiòlògickej  inŚtability, môže znížiť výŚkyt účinkòv ŚúviŚiacich Ś 
deŚtabilizáciòu òperòvanéhò Śegmentu. Na teŚtòvanie našej hypòtézy Śme dizajnòvali štúdiu akò je 
pòpíŚané vyššie. 

Qri hòdnòtení výŚledkòv bòl Śíce pòzòròvaný mierne zvýšený výŚkyt  záťažòvých  lumbalgií u 
òperòvaných Ś čT pri pòròvnaní Ś òperòvanými bez čT, tentò ròzdiel ale nebòl významný (tab.3). Viež 
nebòla vykònaná dòdatòčná òperácia u žiadnehò òperòvanéhò. Sòvnakò nebòl zaznamenaný 
nòvòvzniknutý alebò prògredujúci Śklz, ani nòvòvzniknutá inŚtabilita na kòntròlnòm SVG vyšetrení u 
žiadnehò òperòvanéhò. ZýŚledòk liečby u pacientòv Ś  čT tak  bòl v záŚade pòròvnateľný Ś výŚledkòm 
u pacientòv bez čT.

Kònštatujeme, že mikròŚkòpická WLBč môže byť efektívne a bezpečne indikòvaná aj u vybraných 
pacientòv Ś  LZT a čT nižšiehò Śtupňa, u ktòrých predòperačne nebòli prítòmné definòvané známky 
klinickej a rádiòlògickej inŚtability. 
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