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Úvod 
Kachexia predstavuje život ohrozujúci stav, charakterizovaný úbytkom telesnej hmotnosti 
podmienenej najmä katabolizmom svalových proteínov (1). Kachektický syndróm je 
sprevádzaný zvýšením plazmatických hladín zápalových faktorov, ako je napríklad 
interleukín 1ß (IL-1ß), interleukín 6 (IL-6) a tumor nekrotizujúci faktor α (TNF-α) (2). 
Vyskytuje sa pri rôznych chronických ochoreniach, zahŕňajúcich infekčné a kariovaskulárne 
choroby, najčastejšie ho však možno pozorovať u pacientov s nádorovou chorobou (1). Až 
80% pacientov v pokročilých štádiách tejto choroby môže vyvinúť príznaky kachexie, ktorej 
prítomnosť sa navyše spája s horšou prognózou a prežívaním (3). Výskum kachexie bol 
tradične orientovaný na objasnenie mechanizmov súvisiacich s pôsobením zápalových 
cytokínov na metabolicky aktívne tkanivá (2,4). Štúdie z posledných rokov však nasvedčujú, 
že na vzniku kachexie sa môžu podieľať aj zápalové zmeny na úrovni centrálneho nervového 
systému (5,6). V našej štúdii sme sa preto zamerali na popísanie zápalových zmien 
v hypotalame, ktorý predstavuje kľúčovú štruktúru regulujúcu energetický metabolizmus (6). 
Využili sme animálny model kachexie u potkanov s fibrosarkómom. Experiment bol 
zameraný na detekciu zmien v 4 fázach choroby, čo navyše umožnilo sledovanie dynamiky 
zápalových zmien. 
 
Materiál a metódy 
Experimentálne zvieratá. 72 samcov potkanov kmeňa Wistar (hmotnosť 200 – 250 g pri 
dovoze; Charles River, Nemecko), chovaných v klietkach za štandardných podmienok. 
Experimentálny dizajn. Prvý deň experimentu bolo zvieratám podané vehikulum (RPMI-1640 
bunkové médium), alebo médium s BP6-TU2 fibrosarkómovými bunkami (0,5 x 106 BP6-
TU2 fibrosarkómových buniek v 2 ml RPMI-1640 média).  
Experimentálne skupiny. Na začiatku pokusu boli zvieratá rozdelené do 8 skupín: 

 kontrolné skupiny (vehikulum 7, 14, 21, 28): zdravé kontrolné zvieratá, ktorým bolo 
na začiatku experimentu intrperitoneálne (i.p.) podané bunkové médium bez 
nádorových buniek (n = 6 pre všetky skupiny). 

 skupiny zvierat s nádormi (fibrosarkóm 7, 14, 21, 28): zvieratá, ktorým bolo na 
začiatku experimentu i.p. podané bunkové médium s fibrosarkómovými BP6-TU2 
bunkami. V každej skupine bolo pôvodne 12 potkanov, z nasledujúcich analýz však 
boli vylúčené zvieratá, ktoré po podaní nádorových buniek nevyvinuli nádor. Celkový 
počet zvierat v jednotlivých skupinách bol preto n(fibrosarkóm 7) = 12; n(fibrosarkóm 
14) = 7; n(fibrosarkóm 21) = 10; n(fibrosarkóm 28) = 8. 

Zvieratá boli postupne dekapitované na 7., 14., 21. a 28. deň experimentu. 
Kachektický index. Prítomnosť kachexie sme vyhodnotili na základe kachektického indexu, 
ktorý bol vypočítaný pomocou vzorca KI(%)=[ZTH– KTH+(HN)+PNH](ZTH+PNH)*100 
(KI – kachektický index, ZTH – začiatočná telesná hmotnosť, KTH – konečná telesná 



hmotnosť, HN – hmotnosť nádoru, PNH – priemerný nárast hmotnosti kontrolnej skupiny 
zvierat). Kachexia bola prítomná pri KI > 5% (7). 
Mikrodisekcia mozgových oblastí. Odobraté mozgy boli krájané na 300 μm hrubé koronárne 
rezy využitím kryostatu (Richter Jung, Budapešť, Maďarsko) pri -12°C. Rezy boli  
umiestnené na mikroskopické sklíčka. Pomocou mikrodisekčnej techniky (8) boli z rezov 
izolované vybrané hypotalamické oblasti:  

 nucleus arcuatus – ARC 
 nucleus dorsomedilis – DMH 
 nucleus paraventricularis hypothalami – PVN 
 nucleus ventromedialis – VMH 
 laterálny hypothalamus – LH 

Izolácia RNA a real-time PCR. Na izoláciu RNA sme použili TRI Reagent RT (Molecular 
Research Center, Inc., Cincinnati, OH, USA), v súlade s inštrukciami výrobcu. Koncentráciu 
RNA sme zmerali na prístroji NanoDrop 2000 (ThermoFisher Scientific Inc., Waltham, MA, 
USA). Na prepis RNA do cDNA sme využili RevertAid H minus First Strand cDNA 
Synthesis kit (ThermoFisher Scientific, Inc., Waltham, MA, USA), v súlade s inštrukciami 
výrobcu. Celkový objem real-time PCR reakcie bol 25μL na vzorku (10 ng templátovej 
cDNA (2 μL), 12,5μL FastStartUniversal SYBR GreenMasterRox (Roche Diagnostics, Basel, 
Švajčiarsko), 1 μL špecifického páru primerov a 9,5 μL vody). Zoznam cieľových génov, ako 
aj sekvencie jednotlivých primerov sú uvedené v tabuľke 1. Vzorky sme analyzovali na 
prístroji ABI7900HT FastRealTime PCR instrument (Applied Biosystems, Foster City, CA, 
USA), s nasledovným teplotným templátom: (1.) 2 minúty pri 50°C, (2.) 10 minút pri 95°C, 
(3.) 40 cyklov 15-tich sekúnd pri 95°C a 1 minúty pri 60°C. Dáta boli normalizované 
vzhľadom na expresiu glyceraldehyd 3-fosfátdehydrogenázy (GAPDH) a determinované 
ΔΔCt metódou. 
 
Tab 1: Použité primery a ich sekvencie Aif1 – alograftový zápalový faktor 1, CD163 – 
diferenciačná skupina 163, COX2 – cyklooxygenáza 2, GAPDH – glyceraldehyd 3-
fosfátdehydrogenáza, Gfap – gliový fibrilárny acidický proteín, IL-1β – interleukín 1β, IL-6 – 
interleukín 6, TNF-α – tumor nekrotizujúci faktor α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Štatistická analýza. Extrémne hodnoty („outliers“) boli vyradené zo získaných dát na základe 
kvartilovej analýzy: e ∉<Q1 - 1.5 x IQR; Q3 + 1.5 x IQR  (Q1 - prvý kvartil, Q3 - tretí kvartil, 
IQR = interkvartilový rozdiel). Normálna distribúcia dát bola overená testom normality 
(Shapiro-Wilkov test; Sigmaplot, 11.0, Systat Software Inc., Chicago, IL, USA). Dáta boli 
analyzované prostredníctvom t-testu pri parametrickom a Mann-Whitney Rank Sum testu pri 
neparametrickom rozdelení dát (Sigmaplot, 11.0, Systat Software Inc., Chicago, IL, USA). 
V rámci každej oblasti boli týmito testami vyhodnotené porovnania skupín fibrosarkóm vs. 
vehikulum v príslušnom časovom intervale. Výsledky boli považované za signifikantné pri  
p ≤ 0,05. Analyzované údaje sú prezentované ako priemer ± SEM. 

 
Výsledky 
Kachektický index.  V prvej fáze experimentu (deň 7) bol kachektický index zvierat 
1.37±1.05, v druhej fáze (deň 14) -1.34±0.90, v tretej fáze (deň 21) 4.30±1.10 a vo štvrtej fáze 
(deň 28) 24.24±5.76.  Kachexia teda bola prítomná len u zvierat 4. fázy experimentu. 
Expresia zápalových markerov v hypotalame. Vo všetkých hypotalamických oblastiach sme 
zaznamenali zvýšenie expresie IL-1β (ARC: 1.00±0.04 vs. 3.24±1.45; PVN: 1.00±0.10 vs. 
3.34±0.82; DMH: 1.00±0.02 vs. 2.96±0.65; VMH: 1.00±0.10 vs. 3.72±0.49; LH:1.00±0.12 
vs. 4.79±0.83) a zníženie expresie Aif1 (ARC: 1.00±0.09 vs. 0.68±0.06; PVN: 1.00±0.05 
vs.0.73±0.03; DMH: 1.00±0.03 vs. 0.63±0.03; VMH: 1.00 ±0.07 vs. 0.80±0.05;LH: 
1.00±0.04 vs. 0.79±0.04) a Gfap (ARC: 1.00±0.10 vs.0.43±0.04; PVN: 1.00±0.01 vs. 
0.51±0.05; DMH: 1.00±0.05 vs. 0.38±0.04; VMH: 1.00±0.04 vs. 0.62±0.06; LH: 1.00±0.02 
vs. 0.43±0.05) u kachektických potkanov (deň 28). V PVN týchto zvierat sme navyše 
zaznamenali signifikantné zníženie expresie TNF-α (1.00±0.08 vs. 0.66±0.13) a zvýšenie 
COX2 (1.00±0.55 vs. 4.42±1.43) a CD163 (1.00±0.08 vs. 4.65±0.79). Nádorový rast zároveň 
znížil expresiu IL-1β (1.00±0.06 vs. 0.73±0.03) a CD163 (1.00±0.31 vs. 0.61±0.02) v ARC 
u zvierat dekapitovaných 14 dní po podaní nádorových buniek. Zníženú expresiu IL-6 
(1,00±0.12 vs. 0.70±0.02), TNF-α (1.00±0.08 vs. 0.67±0.04) a Aif1 (1.00±0.07 vs. 0.71±0.02) 
sme zaznamenali aj vo VMH v 3. fáze experimentu (deň 21). V LH sme v prvej fáze 
experimentu (deň 7) zaznamenali zníženie expresie IL-1β (1.00±0.05 vs. 0.76±0.05). 
Kompletné výsledky vyjadrené prostredníctvom p hodnôt sú uvedené v tabuľke 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 2: Prehľad expresie zápalových faktorov vo vybraných oblastiach mozgu 
vyjadrený prostredníctvom p hodnôt.  Hodnoty p vychádzajú z porovnania skupín 
fibrosarkóm vs. vehikulum v príslušnom časovom intervale.  ARC - nucleus arcuatus, DMH - 
nucleus dorsomedilis, PVN - nucleus paraventricularis hypothalami, VMH - nucleus 

ventromedialis, LH - laterálny hypothalamus, SFO – organum subfornicale. (t-test/Mann-
Whitney Rank Sum test, Sigmaplot, 11.0) 
 

 
 

 
Diskusia 

U zvierat s fibrosarkómom sme zaznamenali prítomnosť kachexie na 28. deň po 
podaní nádorových buniek. Nádorová kachexia je častým sprievodným javom onkologických 
ochorení. Úbytok telesnej hmotnosti sa potvrdil aj pri predchádzajúcich animálnych štúdiách 
na modeli sarkómu (9), ako aj u pacientov v konečných štádiách fibrosarkómu (10), čo 



koreluje s našimi výsledkami. U zvierat z poslednej fázy experimentu sme už v našej 
predchádzajúcej štúdii preukázali zvýšené plazmatické hladiny prozápalových cytokínov (IL-
1β a TNF-α) – rozvoj kachexie tak zároveň koreluje so vznikom periférneho zápalu (11).  

Kachektické zvieratá (deň 28) vykazovali signifikantne vyššiu expresiu IL-1β vo 
všetkých skúmaných oblastiach, toto zvýšenie sme však nezaznamenali u zvierat z 1. – 3. fázy 
nádorového rastu. Zvýšená expresia IL-1β tak koreluje s prítomnosťou kachexie, ako aj so 
zvýšením hladín plazmatických cytokínov (10). Predpokladá sa, že zvýšené hladiny IL-1β 
v hypotalame môžu mať kľúčovú úlohu pri rozvoji nádorovej kachexie prostredníctvom 
aktivácie hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej (HPA) osi a iniciácie katabolizmu 
metabolicky aktívnych tkanív, najmä svalového tkaniva (5). Zvýšená expresia IL-1β 
v hypotalame sa tak môže podieľať na úbytku telesnej hmotnosti u kachektických potkanov. 

V žiadnej zo skúmaných oblastí sme nezaznamenali zvýšenie expresie IL-6 a TNF-α. 
Tieto výsledky však korelujú s predchádzajúcou štúdiou, ktorá popisovala expresiu IL-1β,  
IL-6 a TNF-α po podaní lipopolysachridu a pri nádorovej kachexii. Kým podanie 
lipopolysacharidu zvýšilo v hypotalame expresiu IL-1β  ako aj TNF-α, rast nádorového 
tkaniva indukoval len zvýšenú expresiu IL-1β (5). Zdá sa preto, že zápal na periférii indukuje 
špecifický vzorec expresie prozápalových faktorov v centrálnom nervovom systéme. 

Okrem toho sme v poslednej fáze experimentu (deň 28) zaznamenali aj zníženú 
expresiu alograftového zápalového faktora 1 (Aif1) a gliového fibrilárneho acidického 
proteínu (Gfap) vo všetkých hypotalamických jadrách. Tieto gény predstavujú marker 
mikrogliálnej aktivácie (Aif1), resp. aktivácie astrocytov (Gfap). Napriek tomu, že sa nejedná 
o úplne špecifické markery, tieto výsledky nasvedčujú, že aktivita gliových buniek môže byť 
pri kachexii utlmená. S tým korelujú aj predchádzajúce štúdie, ktoré popisujú účinky 
výrazného periférneho zápalu na aktivitu gliových buniek u myší – podanie letálnej dávky 
lipopolysacharidu znížilo expresiu Aif1 vo viacerých štruktúrach mozgu (12). V súvislosti 
s úlohou glie pri nádorovej kachexii bola nedávno publikovaná štúdia, ktorá popisuje, že 
aktivácia týchto buniek môže súvisieť skôr s protektívnym účinkom proti nádorovej kachexii 
(13). 

V PVN a ARC ako kľúčových oblastiach regulujúcich energetický metabolizmus sme 
tiež stanovili expresiu diferenciačnej skupiny 163 (CD163) a cyklooxygenázy 2 (COX2). V 
PVN kachektických potkanov sme zaznamenali signifikantné zvýšenie expresie CD163 ako 
špecifického markera aktivácie perivaskulárnych makrofágov (14). Zároveň sme preukázali 
zvýšenie expresie COX2. COX2 je zodpovedná za syntézu prostaglanínov v endoteliálnych 
bunkách hematoencefalickej bariéry, čo vedie k aktivácii HPA osi. Expresia COX2 je však 
podmienená komunikáciou s perivaskulárnymi makrofágmi. Zvýšená aktivácia 
perivaskulárnych makrofágov tak môže viesť k nárastu v expresii COX2, ktorá 
prostredníctvom syntézy prostaglandínov následne aktivuje HPA os (15). Aktivácia HPA osi 
môže viesť ku katabolizmu metabolicky aktívnych tkanív a zároveň, prostredníctvom 
glukokortikoidnej rezistencie,  zvyšovať hladiny zápalových cytokínov v periférnych 
tkanivách ako aj v centrálnom nervovom systéme. 

Možno teda zhrnúť, že na modeli fibrosarkómu u potkanov sme preukázali, že 
samotný nádorový rast nevyvoláva expresiu zápalových faktorov v hypotalame, avšak ich 
zvýšenie koreluje s prítomnosťou kachexie. Je preto možné, že hypotalamický zápal sa 
podieľa na rozvoji kachexie pri onkologických ochoreniach. Naše výsledky zároveň 
nasvedčujú tomu, že pri vzniku hypotalamického zápalu asociovaného s nádorovou kachexiou 
môžu mať úlohu perivaskulárne makrofágy, ako súčasť hematoencefalickej bariéry. 

 
 

Práca bola vypracovaná s podporou projektu APVV-17-0090. 
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