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Úvod 
Zápalové črevné choroby (z angl. inflammatory bowel diseases, IBD) označujú progresívne 
nešpecifické zápaly tráviaceho traktu, často chronického charakteru so striedaním fáz remisie 
a relapsu. Medzi IBD patrí Crohnova choroba (CD) a ulcerózna kolitída (UC). Zatiaľ čo CD 
postihuje rôzne vrstvy a časti tráviaceho traktu, zápalové procesy UC sú lokalizované na 
sliznici a podslizničnej vrstve hrubého čreva. V súčasnej rýchlo sa rozvíjajúcej dobe 
prevalencia IBD neustále stúpa [1], [2]. 

Príznaky IBD sú často nešpecifické a variabilné. V závažných prípadoch môže ísť nielen len 
o zníženie kvality života, ale aj život ohrozujúci stav, napríklad rakovinu hrubého čreva. 
Etiopatogenéza IBD nie je v súčasnosti dostatočne popísaná. Diagnostikovaní pacienti sú 
liečení symptomaticky, protizápalovou liečbou. Navyše, zlatým štandardom v diagnostike 
IBD je pomerne invazívna endoskopia [3]. 

Z tohto dôvodu sú animálne modely dôležitou súčasťou výskumu IBD. Poskytujú priestor pre 
zefektívnenie diagnostiky a pochopenie mechanizmov prebiehajúcich v patogenéze IBD. 
Dôraz je kladený na metódy umožňujúce neinvazívnu diagnostiku pred nástupom klinických 
príznakov a typických znakov, a na opakované dlhodobé sledovanie progresie ochorenia. 
Jedným z najčastejšie používaných animálnych modelov IBD je experimentálna kolitída 
vyvolaná chemickou látkou dextranom sulfátom sodným (DSS). DSS poškodzuje bunky 
črevného epitelu, čím priamo narušuje integritu črevnej bariéry. DSS model kolitídy je 
pomerne jednoduchý na realizáciu a ľahko reprodukovateľný. V závislosti od frekvencie 
podávania DSS a jeho koncentrácie je možné simulovať akútnu alebo chronickú kolitídu [2], 
[4]. 

Medzi jeden z hlavných faktorov potenciálne podnecujúcich vznik zápalu v IBD považujeme 
nerovnováhu imunitných odpovedí. Súčasťou vrodenej imunitnej odpovede sú 
polymorfonukleárne neutrofily (PMN). Tie sa za fyziologických podmienok nenachádzajú 
v zdravej sliznici čreva. V patofyziológii zápalu však dochádza ich k infiltrácii a aktivácii, 
kedy tvoria neutrofilové extracelulárne pasce, indukujú procesy fagocytózy a uvoľňujú lytické 
enzýmy. Ďalšou z ich funkcií je tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS), ktorá je 
katalyzovaná vo fagozómoch PMN enzýmom myeloperoxidáza (MPO). Zatiaľ čo 
fyziologické koncentrácie ROS slúžia ako signálne molekuly regulujúce rast, adhéziu a 
diferenciáciu buniek, dlhodobo zvýšené koncentrácie ROS oxidujú bunkové štruktúry a 
poškodzujú nukleové kyseliny. Súčasné štúdie popisujú významne vyššie koncentrácie MPO 
u IBD pacientov, pričom koncentrácia MPO koreluje so závažnosťou IBD. Prítomnosť ROS a 
aktivita MPO zohrávajú tak dôležitú úlohu v procese zápalu a poškodení sliznice čreva. 
Výsledkom ich nerovnováhy je narušenie homeostázy a chronický zápal [4], [5]. 

V súčasnosti je možné prítomnosť ROS a aktivitu MPO detegovať prostredníctvom 
chemiluminiscenčnej molekuly luminol. Táto látka špecificky reaguje s ROS. V zásaditom 
prostredí je možné luminol zase využiť na detekciu krvi, konkrétne okultného krvácania ako 



 

jedného zo znakov kolitídy. V oboch prípadoch dochádza k oxidácii luminolu, ktorý 
prechádza do excitovaného stavu. Výsledkom je emisia chemiluminiscencie s emitujúcim 
maximom vlnovej dĺžky 425nm [6], [7]. 

Vlastnosti luminolu sa využívajú aj v animálnych modeloch in vivo. Luminol bol doposiaľ 
využitý pre detekciu zápalu v modeloch reumatoidnej artritídy, dermatitídy alebo rakoviny 
[6], [8], [9]. Žiadna z experimentálnych štúdií sa však nezamerala na možnosť detekcie 
signálu pred vývinom typických klinických znakov kolitídy. Preto bolo hlavným cieľom tohto 
experimentu sledovať vznik a progresiu zápalu hrubého čreva v akútnom a chronickom DSS-
indukovanom modeli kolitídy neinvazívnou in vivo metódou so zameraním na detekciu pred 
nástupom typických znakov kolitídy. Výsledky štúdie boli doplnené o chemiluminiscenčnú 
detekciu okultného krvácania ex vivo. 
 
Materiál a metódy 
Akútny a chronický model kolitídy: 
V tomto experimente boli použité samice myší kmeňa C57BL/6J (n=44). Zvieratá boli 
umiestnené v kontrolovanom prostredí s 12-hodinovým cyklom striedania svetla a tmy, so 
stálou teplotou 24 ± 2 °C a vlhkosťou 55 ± 10 %. Počas doby trvania experimentu boli 
chované so štandardnou kŕmnou zmesou a s prístupom k pitnej vode ad libitum. 
Experimentálna kolitída bola indukovaná zamenením pitnej vody za roztok DSS o príslušnej 
koncentrácii. Roztok DSS bol pripravený rozpustením Dextran Sulfate 40 Sodium Salt 
BioChemica (PanReac AppliChem, Darmstadt, Nemecko) v 1x PBS. 

Pre účely akútneho animálneho modelu kolitídy bolo vybraných 36 samíc, ktoré boli náhodne 
rozdelené do 3 skupín: kontrolná skupina (A_CTRL, n=12), skupina s kolitídou indukovanou 
2 % roztokom DSS (A_2%_COL, n=12) a skupina s kolitídou indukovanou 4 % roztokom 
DSS (A_4%_COL, n=12). Animálny model akútnej kolitídy prebiehal 7 dní. Počas tohto 
obdobia pili obidve COL skupiny myší roztok DSS nepretržite. 

Pre účely chronického animálneho modelu kolitídy bolo vybraných 8 samíc, ktoré boli 
náhodne rozdelené do 2 skupín: kontrolná skupina (C_CTRL, n=4), a skupina s kolitídou 
indukovanou 2 % roztokom DSS (C_2%_COL, n=4). Animálny model chronickej kolitídy 
prebiehal celkovo 6 týždňov. Počas tohto obdobia boli COL skupine myší pravidelne 
striedané cykly podávania roztoku DSS a pitnej vody. Dĺžka jedného cyklu trvala 7 dní. Ako 
DSS cyklus bol označený 1., 3. a 5. týždeň experimentu a ako wash-out cyklus bol označený 
2., 4. a 6. týždeň experimentu. 

Metódy: 
Počas doby trvania oboch animálnych modelov kolitídy bola sledovaná hmotnosť 
experimentálnych myší, spotreba vody (CTRL skupiny) a roztoku DSS (COL skupiny). 
Pravidelne bola zbieraná stolica. Jej konzistencia a prítomnosť krvi bola vizuálne hodnotená 
nasledovným skóre: tvrdá konzistencia (skóre 0), mäkká konzistencia (1), vodnatá 
konzistencia (2), vodnatá konzistencia s prítomnosťou krvi (3). Zbieraná stolica bola po 
odbere uchovávaná pri teplote -20 °C po dobu spracovania. Na konci experimentu boli 
zvieratá usmrtené. Po usmrtení bola odmeraná dĺžka a hmotnosť hrubého čreva. 

Meranie zápalu v čreve in vivo: 

Pre meranie zápalu in vivo bol použitý roztok luminolu s koncentráciou 50 mg/ml, ktorý bol 
pripravený rozpustením Luminol sodium salt (Biosynth Carbosynth, Compton, Spojené 
kráľovstvo) v 1x PBS. Tento roztok bol počas doby používania skladovaný pri teplote 4 °C a 
chránený pred prístupom denného svetla. Bezprostredne pred meraním bolo experimentálnym 



 

myšiam intraperitoneálne podaných 100 µl luminolu. Prítomnosť zápalu, a teda emisia 
chemiluminiscenčného žiarenia, bola meraná pomocou prístroja IVIS SpectrumCT In Vivo 
Imaging System (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) s nasledovnými parametrami: expozičný 
čas 5 minút, medium binning, field of view-C, F/Stop-1. Počas doby merania boli myši 
uspané inhalačnou anestézou s použitím 3 % roztoku isofluranu. V animálnom modeli akútnej 
kolitídy bol zápal sledovaný na 3., 5. a 7. deň experimentu. V animálnom modeli chronickej 
kolitídy bol zápal sledovaný na 3., 5. a 7. deň experimentu počas DSS cyklov. 

Meranie prítomnosti krvi v stolici ex vivo: 
Pre účely merania prítomnosti krvi bolo navážených 0,1 g luminolu a 7,5 g KOH, ktoré boli 
rozpustené v 125 ml destilovanej vody. Pripravený roztok bol počas doby používania 
uchovávaný pri teplote 4 °C a chránený pred prístupom denného svetla. Vzorky pozbieranej 
stolice boli spracované pridaním 500 µl destilovanej vody s následnou homogenizáciou. 
Vzniknutý homogenát bol centrifugovaný 2 minúty pri odstredivej sile 8000 g. Následne bolo 
200 µl supernatantu prepipetovaných do čistej skúmavky. Bezprostredne pred meraním bol 
roztok luminolu zmiešaný s 35 % H2O2 v pomere 1:1.  Do skúmavky so supernatantom bolo 
pridaných 300 µl roztoku luminolu. Meranie chemiluminiscencie sa uskutočnilo na prístroji 
IVIS SpectrumCT In Vivo Imaging System (PerkinElmer, Waltham, MA, USA) 
s nasledovnými parametrami: expozičný čas 1 s, medium binning, field of view-C, F/Stop-1. 

Vyhodnotenie a štatistická analýza: 
Na meranie emitovaného chemiluminiscenčného signálu in vivo a ex vivo bol použitý interný 
program zobrazovacieho prístroja. Získané výsledky boli štatisticky spracované a graficky 
vizualizované v programe GraphPad Prism (verzia 9.0.0, GraphPad Software, San Diego, CA, 
USA). Na vyhodnotenie výsledkov bol použitý parametrický T-test a ANOVA test s 
Bonferroniho korekciou. Výsledne dáta boli prezentované ako priemer ± štandardná 
odchýlka. Za signifikantné boli považované rozdiely s hladinou významnosti p<0,05. 

Výsledky: 
V akútnom animálnom modeli kolitídy sme sledovali zaužívané znaky kolitídy: pokles 
telesnej hmotnosti, konzistenciu stolice, prítomnosť okultného krvácania a skrátenie dĺžky 
čreva. V skupinách A_2%_COL a A_4%_COL došlo počas doby trvania experimentu 
k poklesu hmotnosti. V porovnaní s počiatočnou hmotnosťou nastal výrazný pokles v skupine 
A_4%_COL na 5. deň (p<0,05) a v skupine A_2%_COL na 7. deň experimentu (p<0,05). V 
skupine A_4%_COL bol pozorovaný v posledný deň experimentu vyšší pokles hmotnosti (18 
± 6 %) v porovnaní so skupinou A_2%_COL (10 ± 7 %) vzhľadom na počiatočnú hmotnosť 
tela. Vizuálne bola krv v stolici pozorovaná u 50 % myší skupiny A_2%_COL na 6. deň, v 
skupine A_4%_COL na 4. deň experimentu. Na konci experimentu bola dĺžka čreva v 
skupine A_2%_COL (p<0,01) a v skupine A_4%_COL skupiny (p<0,001) významne kratšia 
v porovnaní s kontrolnou A_CTRL skupinou. 

V akútnom animálnom modeli kolitídy sa nepodarilo chemiluminiscenčne preukázať 
prítomnosť zápalu v čreve A_2%_COL a A_4%_COL skupín myší v porovnaní s kontrolnou 
A_CTRL skupinou. Napriek tomu bola detekcia prítomnosti krvi v stolici úspešná. V 
skupine A_2%_COL bola emisia chemiluminiscencie významne vyššia od 5. dňa podávania 
roztoku DSS (p<0,05), a v skupine A_4%_COL 4 % DSS od 3. dňa podávania roztoku DSS 
(p<0,05) v porovnaní s kontrolnou A_CTRL skupinou (Obr. 1). Táto chemiluminiscenčná 
metóda bola porovnávaná s komerčne dostupnými testami okultného krvácania (FOB test, 
citlivosť 10 ng/ml). Detekcia krvi v stolici chemiluminiscenciou detegovala prítomnosť krvi 
v stolici o deň skôr než komerčný FOB test. 



 

 
      
Obr.1 Detekcia okultného krvácania ex vivo v akútnom modeli kolitídy. Nárast emitovanej 
chemiluminiscencie v skupinách A_CTRL, A_2%_COL a A_4%_COL v priebehu trvania 
experimentu (* p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001).  
 
V chronickom animálnom modeli kolitídy boli opäť sledované štandardné znaky kolitídy. V 
skupine A_2%_COL došlo k poklesu telesnej hmotnosti v porovnaní s počiatočnou telesnou 
hmotnosťou na konci 1. (5 ± 3 %), 2. (5 ± 6 %) a 3. (8 ± 5 %) DSS cyklu. Vizuálne 
hodnotenie prítomnosti krvi v stolici zodpovedalo obdobiam relapsu. Na konci experimentu 
bola dĺžka čreva v skupine C_2%_COL významne kratšia v porovnaní s kontrolnou C_CTRL 
skupinou (p<0,05). 

V skupine A_2%_COL bol detegovaný postupný nárast emitovanej chemiluminiscencie 
v priebehu času s významným vzrastom počas 5. cyklu (p<0,05) v porovnaní s kontrolnou 
C_CTRL skupinou (Obr. 2). Chemiluminiscenčná detekcia prítomnosti krvi v stolici bola v 
skupine C_2%_COL významne vyššia na 7. deň všetkých DSS cyklov v porovnaní 
s kontrolnou C_CTRL skupinou (p<0,05). 



 

 
Obr.2 Detekcia zápalu čreva u myší in vivo v chronickom modeli kolitídy. Nárast emitovanej 
chemiluminiscencie v skupinách C_CTRL a C_2%_COL v priebehu experimentu (* p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001).  
 
Diskusia 
V akútnom animálnom modeli kolitídy boli v skupinách A_2%_COL a A_4%_COL úspešne 
pozorované typické znaky rozvoja kolitídy, akými sú pokles hmotnosti, zmeny v konzistencii 
stolice a následne prítomnosť okultného krvácania. V dôsledku zápalu došlo u týchto skupín k 
skráteniu dĺžka hrubého čreva. Môžeme tak konštatovať, že akútna kolitída bola indukovaná 
úspešne. 

V akútnom modeli kolitídy sa nepodarilo chemiluminiscenčne preukázať prítomnosť zápalu 
čreva a medzi jednotlivými experimentálnymi skupinami neboli pozorované významné 
rozdiely. Emisia chemiluminiscenčného signálu bola meraná aj mimo oblasť záujmu brušnej 
dutiny, napríklad v oblasti ústnej dutiny a rekta. Podobný nešpecifický signál uvádza aj štúdia 
venujúca sa zobrazovaniu tumoru in vivo [6], kde bola okrem miesta injekcie nádorových 
buniek emitovaná luminiscencia v oblasti brušnej dutiny a rekta. Tento signál mohol byť 
dôsledkom prirodzeného vylučovania luminolu. 

Podarilo sa detegovať krv v stolici myší pred jeho viditeľným výskytom a nástupom prvých 
znakov kolitídy. Táto metóda tak môže predstavovať potenciálny nástroj pre detekciu 
okultného krvácania. Nevýhodou metódy ostáva nutnosť prístrojového vybavenia pre analýzu. 
V súčasnosti boli vlastnosti luminolu využité pre sledovanie aktivity MPO už aj 
prostredníctvom komerčného Luminol Reaction Experiment Kitu [10]. 

V chronickom animálnom modeli kolitídy boli v skupine C_2%_COL úspešne pozorované 
typické znaky rozvoja kolitídy, čím sa predpokladá jej úspešná indukcia. Bol detegovaný 
nárast emisie chemiluminiscencie v priebehu času s významným zvýšením v poslednom 3. 
DSS cyklu. Zároveň sa podarilo detegovať okultné krvácanie pred jeho viditeľným výskytom 
v stolici. Súčasné štúdie popisujú, že MPO produkujúce ROS sa môže významne podieľať na 
progresii chronického zápalu. Nakoľko ROS regulujú imunitnú reakciu signalizáciou 



 

prozápalovej chemotaxie na miesto zápalu a aktivácie, postupný nárast chemiluminiscencie 
môže byť dôsledkom pozitívnej spätnej väzby ROS, pričom poškodenie tkaniva vyvolaného 
ROS opätovne stimuluje prozápalovú chemotaxiu. V dôsledku tohto dochádza k lokálnemu 
zvyšovaniu produkcie ROS a perzistencii zápalu [11], [12]. Tento poznatok môže pomôcť pri 
sledovaní progresie IBD. Naopak, niektoré publikácie na sledovanie progresie chronického 
zápalu aplikovali lucigenín, nezávislý na MPO aktivite, ktorý zobrazuje aktivitu Phox 
v makrofágoch [7], [13].  

Chemiluminiscenčná metóda diagnostiky IBD luminolom predstavuje nový potenciálny 
nástroj pre opakované a dlhodobé sledovanie aktivity IBD bez nutnosti endoskopického 
invazívneho zákroku. Z výsledkov experimentu vyplýva, že zápal v čreve myší je možné 
neinvazívne in vivo detegovať pomocou emisie chemiluminiscencie luminolu iba v prípade 
chronickej kolitídy, a to v období relapsu. Predmetom ďalšieho výskumu tak ostáva 
neinvazívna diagnostika prebiehajúcej akútnej formy IBD a remisie chronickej formy IBD. 
 
Podporené grantom VEGA 1/0674/21 a VEGA 1/0649/21. 
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