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Program konferencie 
 
 
Blok vyžiadaných prednášok 
 
Funkčné vlastnosti sluchovej kôry po kongenitálnej deprivácii 
prof. MUDr. Andrej Král, PhD. 
Laboratories of Auditory Neuroscience, Institute of Neurophysiology and Pathophysiology. 
University of Hamburg, School of Medicine 
 
Autizmus – výzva integratívnej medicíny 
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 
Fyziologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 
 
Kalcium - priateľ alebo nepriateľ pri zlyhaní srdca 
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. 
Ústav patologickej fyziológie a III.Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, 
Bratislava 
 
Reziduálne kardiovaskulárne riziko a možnosti jeho ovplyvnenia v budúcnosti 
prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. 
II.interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 
 
Apoptóza ako mechanizmus adaptácie 
prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. 
Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 
 
Syndrómy recidivujúcej horúčky u detí (klinické a genetické aspekty) 
prof. MUDr. László Kovács, DrSc, MPH 
II. detská klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 
 
Študenti a veda 
MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD. MPH 
Ústav patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Katedra 
molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Bratislava 
 
 
Bloky prednášok predklinickej, teoretickej a molekulárnej časti 
 
Konferencia ŠVOČ, predklinická a  teoretická sekcia  
 
1.  Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a Atorvastatín ovplyvňujú medzibunkovú 
komunikáciu v myokarde a v aorte hypertriacylglycerolemických potkanov 
Lucia Kolenová  
Školitelia: RNDr. Katarína Dlugošová, RNDr. Narcis Tribulová, DrSc. 
 
2.  Infradiánna dynamika testosterónu u potkanov 
Katarína Gejdošová, Lenka Galbavá 
Školiteľ: MUDr. Mgr. Ing. Peter Celec, PhD. MPH 
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3. Morfologické zmeny v slezine pri reumatoidnej artritíde v experimente 
Petra Jančová 
Školitelia: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc., MUDr. Pavol Janega 
 
4. Pohlavné rozdiely v správaní potkanov 
Viktor Rekeň 
Školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy 
 
5. The effect of sympathectomy on the growth of intraperitoneally administered 
Yoshida ascitic cells in rats 
Olia El-Hassoun  
Školiteľ: doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. 
 
6. Vplyv Pycnogenolu na vybrané markery oxidačného stresu u zdravých 
dobrovoľníkov 
Táňa Takáčová 
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. 
 
7. Zmeny expresie antiapoptózového onkoproteínu Bcl-2 v hyperplázii endometria a 
v karcinóme endometria 
Alexandra Krištúfková, Silvia Červenová 
Školitelia: MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD. 
 
8. Sledovanie vplyvu mikroflóry na nádorové ochorenia hrubého čreva  
Mária Dovinová  
Školitelia: doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., MUDr. Michal Mego, PhD. 
 
9. Expresia vybraných faktorov bunkového cyklu v autoimunitných tyreoiditídach 
Mária Kvetová 
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc. 
 
10. Stanovenie paraoxonázovej a arylesterázovej aktivity enzýmu paraoxonáza 1 
(PON1) v závislosti od  55(Leu/Met) a 192(Gln/Arg) dna polymorfizmu u dospelých ľudí 
s Downovým syndrómom. 
Pavel Sýkora 
Školitelia: doc. Ing. Lukáč Halčák, CSc., doc. RNDr. Vanda Repiská, PhD., doc. MUDr. 
Mária Šustrová, CSc. 
 
11. Antioxidačná terapia parodontopatií 
Kamila Polgárová 
Školiteľ: MUDr. Mgr. Ing. Peter Celec, PhD. MPH 
 
Konferencia PhD študentov, predklinická a  molekulárna sekcia  
 
12. Detekcia mikrodelécií v AZF oblasti Y chromozómu u mužov s poruchami 
plodnosti 
MUDr. Regina Behulová 
Školiteľ: doc. RNDr Vanda Repiská, PhD. 
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13. Vplyv signálnych molekúl produkovaných mezenchymálnymi bunkami v procese 
nemózy na progresiu  ľudských nádorových buniek 
Mgr. Katarína Együdová 
Školiteľ: RNDr. Jozef Bizik DrSc. 
 
14. Polymorfizmy kandidátnych génov pre autizmus v populácií autistov na 
Slovensku 
Mgr. Silvia Kelemenová 
Školiteľ: doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 
 
15. Úloha HLA-DRB1 a -DQB1 aliel a polymorfizmov cytokínových génov v 
predispozícii k vzniku atopickej astmy v slovenskej populácii 
MUDr. Martin Dzurilla 
Školiteľ: prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. 
 
16. Mnohoparametrová prietoková cytometria a jej využitie pri definícii 
hematologických malignít 
Mgr. Michaela Fajtová 
Školiteľ: MUDr. Oľga Babušíková, DrSc. 
 
17. Mutačná analýza génu pre neurofibromatózu typ 1 
MUDr. Anna Rybárová  
Školitelia: prof. MUDr. László Kovács, DrSc. MPH, MUDr. Anna Hlavatá 
 
18. Úloha infekcie Epstein-Barrovej vírusom pri rozvoji autoimunitných ochorení 
štítnej žľazy 
MUDr. Andrea Urbánová 
Školitelia: prof. MUDr.Pavel Babál, CSc., MUDr.Pavol Janega 
 
19. Vplyv Pycnogenolu na hladinu a aktivitu antioxidačných enzýmov 
Ing. Iveta Ondrejovičová 
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. 
 
20. Vplyv antioxidačných enzýmov na prežívanie buniek v podmiankach oxidačného 
a karbonylového stresu 
Mgr. Roman Gardlík 
Školiteľ: MUDr. Peter Boor, PhD., Ing. Katarína Luciaková, DrSc. 
 
21. Vplyv dlhodobého príjmu tekutej potravy na telesnú hmotnosť u potkanov 
MVDr. Katarína Ondičová 
Školiteľ: doc. MUDr. Boris Mravec, PhD. 
 
22. Bacteria mediated gene therapy in experimental colitis in mice 
RNDr. Roland Pálffy 
Školiteľ: MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD. MPH 
 
23. Vplyv aplikácie ozónu na aeróbny metabolizmus 
MUDr.Vladimír Hostýn, MPH 
Školitelia: doc. MUDr. Igor Béder, CSc., doc. MUDr. Tibor Marček, CSc.,mim.prof. 
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Bloky prednášok klinickej časti 
 
Konferencia ŠVOČ, klinická sekcia  
 
24. Stanovenie vyšších karboxylových kyselín v sére u pacientov s cystickou fibrózou 
a ich vplyv na výživu 
Marcela Doktorová 
Školiteľ: Ing. Igor Vozár, CSc. 
 
25. Aterogénny index plazmy u pacientov s metabolickým syndrómom - výsledky z 
epidemiologického prieskumu na Slovensku 
Peter Sabaka, Martin Kaško 
Školitelia: doc. MUDr. Ján Lietava, CSc., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc. FESC 
 
26. Hodnotenie rizika farmakoterapie u reumatických pacientov 
Natália Rybárová  
Školiteľ: prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc. 
 
27. Gilbertov syndróm - vplyv benígnej hyperbilirubinémie na markery oxidačného 
stresu a vzťah ku ateroskleróze 
Tomáš Sýkora 
Školitelia: RNDr. Zuzana Paduchová, PhD., MUDr. Ivan Očadlík 
 
28. Epidemiologické  aspekty reprodukčných strát v Slovenskej  republike 
Zuzana Kosibová 
Školitelia: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc., doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. 
 
29. Sledovanie pacientov s bazaliómom mihalníc 
Zuzana Kelečínová 
Školiteľ: MUDr. Alena Furdová, PhD. 
 
30. Rizikové faktory zúženia horných dýchacích ciest pri obštruk čnom spánkovom 
apnoe 
Ivana Chrenová 
Školiteľ: prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc. 
 
31. Analýza diagnostického prínosu magnetickej rezonancie v porovnaní s hladinou 
prostate-specific antigen (PSA) u pacientov s karcinómom prostaty 
Ivan Jambor 
Školiteľ: doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 
 
32. Laserová myringotómia v klinickej ORL praxi 
Natália Švecová 
Školiteľ: MUDr. Irina Šebová, CSc. 
 
33. The sensory innervation of the head and neck 
Alessandro Sangalli, Iliana Antoniou, Konstantinos Christopoulos 
Školitelia: MUDr. Petra Mizeráková, doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 
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34. Dĺžka a poloha appendix vermiformis vo vzťahu k apendicitídam 
Marián Janík 
Školiteľ: doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD. 
 
Konferencia PhD študentov, klinická sekcia  
 
35. Riziková stratifikácia pacientov s hypertrofickou kardiomyopatiou - korelácia 
vysokorozlišovacej elektrokardiografie s klinickými prediktormi prognózy 
MUDr. Kristína Hudecová 
Školitelia: doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim.prof., doc. MUDr. Iveta Šimková, CSc., 
FESC 
 
36. Laboratórne možnosti včasnej diagnostiky intrauterinnej infekcie a predčasného 
pôrodu 
MUDr. Katarína Greksová 
Školiteľ: prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD. 
 
37. Raritný prípad torkvovanej ovariálnej cysty v II.trimestri gravidity 
MUDr. Rudolf Jurišica 
Školiteľ: doc. MUDr. Martin Redecha, CSc. 
 
38. Perinatálne výsledky diabetičiek 1.a 2. typu v r. 2003-2008 
MUDr. Lucia Féderová 
Školiteľ: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. 
 
39. Follow-up po primárnej liečbe zhubných epitelových nádorov ovária: 
retrospektívna analýza 
MUDr. Erik Lajtman 
Školiteľ: prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc. 
 
40. Využitie denzitometrie na meranie abdominálneho tuku u pacientov s 
metabolickým syndrómom 
MUDr. Kristína Brázdilová 
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Payer, CSc. 
 
41. Vzťah medzi zmenou ST-segmentu na fetálnom elektrokardiografe a hodnotou 
pH pupočníkovej krvi novorodenca 
MUDr. Lenka Linhartová 
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Šuška, PhD. 
 
42. Vplyv produktov Maillardovej reakcie na zdravie polročných detí 
MUDr. Kristína Klenovicsová 
Školitelia: prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH, MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. 
 
43. Pohybová aktivita a sedavá činnosť u žiakov základných škôl na Slovensku 
MUDr. Eva Vitáriušová 
Školitelia: doc. MUDr. Ľudmila Košťálová, CSc, mim.prof., prof. MUDr. László Kovács, 
DrSc., MPH 
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44. Zmeny v makule na optickej koherentnej tomografii po úspešnej operačnej liečbe 
odlúpenia sietnice 
MUDr. Ivana Svoreňová 
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Strmeň CSc. 
 
45. Kontúzne poranenia oka 
MUDr. Adela Potočková  
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Strmeň CSc. 
 
46. Zmeny v makulárnej oblasti po Nd:YAG laser kapsulotómii v obraze optickej 
koherentnej tomografie (OCT) 
MUDr. Marián Halás ml. 
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Strmeň CSc. 
 
47. Využitie biologických kožných náhrad pri liečbe popálenín 
MUDr. Peter Bukovčan 
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD. 
 
48. Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere 
dermopeidermálnych autotransplantátov I. časť 
MUDr. Dominika Kevická 
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD. 
 
49. Detekcia recidívy epidermoidného karcinómu hlavy a krku pomocou PET/CT s 
FDG u asymptomatických pacientov 6 mesiacov po ukončení kuratívnej liečby 
zahŕňajúcej operačný výkon 
MUDr. Soňa Balogová 
Školiteľ: doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD. 
 
50. Význam implementácie systému manažérstva kvality u poskytovateľov 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti 
MUDr. Michaela Kostičová 
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc. 
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Vyžiadaná prednáška 
________________________________________________________________________ 

 
 

Funkčné vlastnosti sluchovej kôry po kongenitálnej deprivácii 
 

Andrej Krá ľ 

 

Laboratóriá neurofyziológie sluchu 
Ústav neurofyziológie a patofyziológie  

Univerzitná klinika Hamburg-Eppendorf 
 

Úspech terapie vrodenej (prelinguálnej) hluchoty kriticky závisí od veku, v ktorom je terapia iniciovaná. 
Kongenitálne hluché deti vybavené kochleárnym implantátom pred 4. rokom života dosahujú otvorené 
porozumenie reči, neskoršie implantácie sú menej úspešné (Fryauf-Bertschy et al., 1997). Neurofyziologickým 
korelátom takejto senzitívnej fázy je obdobná senzitívna fáza pre neuronálnu plasticitu mozgovej kôry (Kral et 
al., 2001; 2002). Mozgová kôra konegnitálne hluchých dospelých totiž vykazuje sériu funkčných deficitov 
v spracovaní senzorického podnetu (Kral et al., 2000). Tieto deficity možno korigovať chronickou elektrickou 
stimuláciou sluchového nervu kochleárnym implantátom v skorom veku (Klinke et al., 1999). Čím neskôr sa 
však táto stimulácia začne, tým menšie sú adaptívne zmeny na kôre; po 5. mesiaci po narodení sú evokované 
zmeny u mačiek napriek niekoľkomesačnej stimulácii minimálne (Kral et al., 2001; 2002). Neuronálny korelát 
senzitívnej periódy pre terapiu kongenitálne hluchých detí teda nachádzame na úrovni mozgovej kôry. 

Na vzniku senzitívnej periódy sa zúčastňuje niekoľko molekulárnych, celulárnych a integratívnych fenoménov 
(Kral and Eggermont, 2007). Jednak dochádza k poklesu excitability a synaptickej plasticity v dôsledku 
molekulárnych zmien iónových kanálov zúčastnených na synaptických procesoch. Okrem toho dochádza 
v mozgovej kôre aj k obsiahlej synaptogenéze: počet kortikálnych synáps narastá masívne, u človeka dosahuje 
maximálnych počtov vo veku 4 rokov, s nasledovnou redukciou na 50 % maximálnych hodnôt do 15 roku 
života. Predovšetkým proces synaptickej eliminácie je podľa teórie synaptickej selekcie závislý na senzorickom 
vstupe  (Changeux et al., 1973). Keď sme skúmali funkčný vývoj mozgovej kôry u hluchých zvierat od 
narodenia po dospelosť, pozorovali sme rozsiahlu modifikáciu nielen funkčnej synaptickej eliminácie, ale 
predovšetkým aj oneskorenie a modifikáciu synaptogenézy (Kral et al., 2005). Tieto zmeny sa uzavreli vo veku, 
kedy sa uzavrela senzitívna perióda plasticity sluchovej kôry. V tomto veku bola evokovaná synaptická aktivita 
v mozgovej kôre hluchých zvierat nielen signifikantne menšia ako u počujúcich, vykazovala aj deficity 
indikujúce pokles modulácie aktivity vplyvom tzv. top-down interakcií z vyšších kortikálnych areáloch (Kral 
and Eggermont, 2007). Následne je teda uzavretie senzitívnej periódy nielen dôsledkom poklesu synaptickej 
plasticity, ale aj dôsledok rozsiahlych zmien funkčnej organizácie kortikálnych neuronálnych okruhov (Kral et 
al., 2009) a top-down interakcií (Kral and Eggermont, 2007). V neposlednom rade je na ukončení senzitívnej 
fázy zúčastnená vizuálna reorganizácia vyšších sluchových areálov (Lomber a Kral, in preparation).  

Krátko po narodení je vplyv senzorického podnetu na sluchovú kôru veľmi silný: je to dôsledok juvenilných 
vlastností synaptických spojení a progredujúcej synaptogenézy. Tento proces je zmysluplný, pretože vedie 
k rozsiahlej adaptácii kortikálnych neurónových sietí na ten typ podnetov, s ktorými je indivíduum 
konfrontované. Vo vyšších (sekundárnych) areáloch dochádza k etablovaniu sluchových kategórií. Postupom 
vývoja klesá vplyv senzorického podnetu v dôsledku maturácie synaptických vlastností a synaptickej eliminácie. 
Tento proces je ale kompenzovaný etablovaním spätných projekcií (top-down) z vyšších areálov do primárnej 
sluchovej kôry. U kongenitálne hluchých tento proces prebieha aberantne: funkčná synaptogenéza a synaptická 
eliminácia vedie pri absencii senzorických podnetov k (amplifikovanej, oneskorenej a modifikovanej) redukcii 
kôrovej evokovanej synaptickej aktivity bez toho, aby bola táto kompenzovaná etablovaním top-down projekcií. 
Vyššie (sekundárne) sluchové areály preberajú vizuálne funkcie. Funkčné odpojenie primárnych areálov od 
modulujúcich vplyvov sekundárnych areálov vedie ku kortikálnym neuronálnych okruhom, ktoré jednak 
nedokážu primerane reprezentovať sluchové podnety, nedokážu do spracovania podnetov inkorporovať vplyv 
kategorizačného procesu, a takisto nedokážu adultnú (redukovanú) synaptickú plasticitu cielene regulovať. 
Senzorické učenie v sluchovom systéme sa stáva nekontrolované a tým maladaptívne. Dôsledok je neschopnosť 
naučiť sa reprezentovať a kategorizovať sluchové podnety, a teda aj porozumieť reči. 

(Podporené grantom DFG 3370/1-1 a 1-2). 
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1.miesto 
 

Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a Atorvastatín ovplyvňujú 
medzibunkovú komunikáciu v myokarde a v aorte 

hypertriacylglycerolemických potkanov 
Lucia Kolenová, 5.ročník 

Školitelia: RNDr. Katarína Dlugošová, RNDr. Narcis Tribulová, DrSc. 
 

 
 

2.miesto 
 

Antioxidačná terapia parodontopatií 
Kamila Polgárová, 5.ročník 

Školiteľ: MUDr. Mgr. Ing. Peter Celec, PhD. MPH 
 
 

 
 

3.miesto 
 

Expresia vybraných faktorov bunkového cyklu v autoimunitných 
tyreoiditídach 
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1. Omega-3 nenasýtené mastné kyseliny a Atorvastatín ovplyvňujú medzibunkovú 
komunikáciu v myokarde a v aorte hypertriacylglycerolemických potkanov. 

 

Lucia Kolenová 
(všeobecné lekárstvo, 5. ročník) 

 
Školiteľ: RNDr. Katarína Dlugošová, RNDr. Narcis Tribulová, DrSc. 

Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 
 
Úvod 

Priama medzibunková komunikácia v srdci a v cievach je nevyhnutná pre zachovanie homeostázy a funkcie 
tkanív. Umožňuje koordinovanú fyziologickú činnosť kardiovaskulárneho (KV) systému. Priamu komunikáciu, 
t. j. prenos elektrických a molekulových signálov, zabezpečujú medzibunkové kanály, ktoré tvoria proteíny, 
nazývané konexíny (Cx., (1)). Cx kanály nachádzame v špecializovaných úsekoch cytoplazmatickej membrány, 
v „gap junctions“, ktoré tvoria tzv. komunikačné spojenia. Dominantný Cx v srdci a v cievach je Cx43. Odborná 
literatúra (2, 3) poukazuje na abnormity medzibunkovej komunikácie u ľudí, aj v experimentálnych zvieratách. 
Tieto zmeny vyplývajú zo zmien topológie, expresie, prípadne tiež fosforylácie Cx43, pri rôznych KV 
chorobách, aj pri vzniku život ohrozujúcich arytmií. Zatiaľ sú však málo dostupné štúdie zamerané na cielené 
ovplyvnenie medzibunkovej komunikácie pre zlepšenie funkcie poškodených ciev a chorého srdca, aj zníženia 
rizika výskytu malígnej arytmie. 

Epidemiologické a klinické štúdie (4, 5) dokumentujú kardioprotekčné a antiarytmické účinky omega-3 
nenasýtených mastných kyselín (omega-3 MK) a statínov, používaných v liečbe dyslipidémií. Mechanizmy 
podieľajúce sa na antiarytmických účinkoch omega-3 MK, a menej v prípade statínov, nie sú dostatočne 
objasnené.  

 

Cieľ práce 

Zaujíma nás preto, či tieto látky ovplyvnia medzibunkovú komunikáciu v srdci a v aorte hereditárne 
hypertriacylglycerolemických (HTG) potkanov. Tento experimentálny model imituje hypertriacylglycerolémiu 
u ľudí. Vystihuje ho remodelovanie ciev a endotelová dysfunkcia a iné abnormity (6), aj zvýšená náchylnosť 
srdca ku komorovej fibrilácii (7). 

 

Materiál a metódy 

Pre experimenty sme použili 3-mesačné samce HTG potkanov (n=18) a rovnako staré samce kontrolných 
potkanov kmeňa Wistar (n=18). Potkany sa rozdelili do 6 skupín: 1) Wistar (n=6) na štandardnej strave; 2) 
Wistar (n=6) kŕmené omega-3 MK (Vesteralens, Nórsko, 30mg.kg–1 denne počas 2 mesiacov); 3) Wistar (n=6) 
s perorálnou aplikáciou Atorvastatínu (Zentiva, SK, 0.5mg.kg -1 denne počas 2 mesiacov); 4) HTG (n=6) na 
štandardnej strave; 5) HTG (n=6) kŕmené omega-3 MK (Vesterlaens, Nórsko, 30mg.kg-1 denne  počas 2 
mesiacov); 6) HTG (n=6) s perorálnou aplikáciou Atorvastatínu (Zentiva, SK, 0.5mg.kg-1 denne počas 2 
mesiacov). Na konci pokusu sme potkany odvážili, merali sme im tlak krvi, stanovili hladinu sérového 
cholesterolu a triacylglycerolov. Potkanom v anestézii sme po otvorení hrudníka rýchlo odobrali srdce a aortu do 
ľadového fyziologického roztoku. Následne sme odvážili celé srdce a ľavú komoru. Jej strednú časť sme 
zmrazili v tekutom N2. Hrudnú aortu sme po izolácii zmrazili tiež. Odobraté vzorky sme skladovali v mraziacom 
boxe pri -75ºC. Z nich sme v kryostate pri -20ºC narezali 10 µm rezy (n=30 z každého srdca a z každej aorty). 
Na imunodetekciu sme použili myšie monoklonálne anti-Cx43 protilátky (Chemicon, USA) v prvej vrstve. 
V druhej vrstve sme aplikovali kozie anti-myšie protilátky konjugované s FITC. Imunofluorescenčný signál 
a digitalizované mikroskopické obrazy (n=20 per srdce a aorta) sme použili pre vizuálne hodnotenie intenzity 
a topológie Cx43 pozitívnych komunikačných spojení v aorte a v srdci, a pre kvantitatívnu analýzu (GmbH 
system, Germany). Štatistickú významnosť získaných hodnôt sme hodnotili studentovým t-testom. 

 

Výsledky 

Hladina cholesterolu v sére HTG potkanov sa nelíšila od Wistar. Liečenie ju neovplyvnilo na rozdiel od 
triacylglycerolov, ktoré boli u HTG potkanov zvýšené o 60%. Omega-3 MK a Atorvastatín ich významne znížili 
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o 15, resp. 20%. Liečenie normalizovalo zvýšený systolický tlak krvi u HTG potkanov. Váha potkanov, srdca 
a ľavej komory sa po aplikácii látok významne nemenila.  

Imunofluorescenčná detekcia odhalila zmenu v topológii Cx43 pozitívnych komunikačných spojení v myokarde 
ľavej komory HTG potkanov. V porovnaní s potkanmi Wistar sa imunopozitivita Cx43 v kardiomyocytoch 
vyskytovala vo väčšej miere v laterálne lokalizovaných komunikačných spojeniach. Okrem toho, kardiomyocyty 
v oblastiach poškodených fibrózou mali výrazne abnormnú distribúciu Cx43. Aplikácia omega-3 MK 
a Atorvastatínu neeliminovala uvedené abnormity v lokalizácii Cx43. Kvantitatívnou analýzou sme zistili 
významne zníženú expresiu Cx43 v myokarde ľavej komory HTG potkanov v porovnaní s Wistar. Aplikácia 
Atorvastatínu a omega-3 MK však intenzitu imunofluorescencie Cx43 významne zvyšovali, indikujúc jeho 
zvýšenú expresiu (Obr. 1).  

V endoteli a v hladkom svale aorty HTG potkanov sme výraznejšie zmeny v distribúcii Cx43 pozitívnych 
komunikačných spojení nepozorovali. Semikvantitatívna analýza imunofluorescenčného signálu však poukázala 
na intenzívnejšiu imunoreaktivitu v médii a redukovanú imunoreaktivitu v endoteli aorty HTG potkanov 
v porovnaní s Wistar. Aplikácia Atorvastatínu aj omega-3 MK normalizovala tieto abnormity. Výsledky sme 
podrobnejšie opísali v inej práci (8). 

 

 

Obr. 1. Expresia Cx-43 v ľavej komore srdca v neliečených Wistar (W) a HTG (H) potkanoch a po liečení 
omega-3 MK (F) a Atorvastatínom (A). 

 

Diskusia 

Originálne výsledky štúdie poukazujú na to, že metabolická porucha, akou je zvýšenie hladín plazmatických 
triacylglycerolov, sprevádzajú zmeny expresie aj distribúcie proteínu medzibunkových komunikačných kanálov, 
Cx43, v aorte a v srdci experimentálnych potkanov. Nemenej dôležité sú zistenia, že dvojmesačná aplikácia 
Atorvastatínu (inhibítora kľúčového enzýmu v syntéze cholesterolu), podobne ako suplementácia omega-3 MK 
(ovlyvňujú lipidový profil plazmy a biologických membrán), má za následok zvýšenie expresie Cx43 v endoteli 
aorty a v myokarde. To naznačuje, že obe testované látky veľmi pravdepodobne zlepšujú narušenú 
medzibunkovú komunikáciu v aorte a v srdci potkanov s dyslipidémiou. 

Zníženie expresie Cx43 v endoteli aorty u HTG potkanov indikuje možné zhoršenie medzibunkovej 
komunikácie, ktoré by mohlo prispievať k endotelovej dysfunkcii, ktorú statíny čiastočne eliminujú (6). Zvýšená 
expresia Cx43 v bunkách hladkej svaloviny médie veľmi pravdepodobne súvisí s remodeláciou v stene aorty, 
ktorá sa liečením potlačí (9).  

Okrem zmien v aorte, hypertriacylglycerolémiu sprevádza aj zmena topológie komunikačných spojení 
v myokarde ľavej komory a znížená expresia Cx43. Také zmeny veľmi pravdepodobne narušujú rýchly a 
kontinuálny prenos elektrického vzruchu, aj elektrickú stabilitu srdcového svalu (2,3,7). Tým sa zvyšuje 
náchylnosť srdca na vznik malígnej arytmie, ktorú u HTG potkanov dokumentujú (7). V protiklade s uvedeným, 
zvýšenie expresie Cx43 a predpokladané následné zlepšenie priamej medzibunkovej komunikácie po aplikácii 
oboch testovaných látok je v súlade s poklesom výskytu indukovateľnej fibrilácie komôr (10). Pozoruhodné je, 
že antifibrilačné účinky testovaných látok sa prejavili aj napriek tomu, že ani Atorvastatín, ani omega-3 MK 
neeliminovali abnormity v topológii komunikačných spojení. Je preto možné špekulovať o tom, že ide skôr o 
abnormity v expresii Cx43, ktoré determinujú riziko výskytu letálnych arytmií. 
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Závery 

Omega-3 MK a Atorvastatín zlepšujú narušenú medzibunkovú komunikáciu v aorte a v myokarde ľavej komory 
HTG potkanov. Domnievame sa, že tieto účinky môžu súvisieť s pleitropnými účinkami statínov a 
antiarytmickými účinkami oboch testovaných látok. 

 

Štúdiu podporili grant APVV 51-059505 a VEGA . 
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2. Infradiánna dynamika testosterónu u potkanov 
 

Katarína Gejdošová, Lenka Galbavá 
(všeobecné lekárstvo, 4.ročník; všeobecné lekárstvo, 3.ročník) 

 
Spoluautor: Roland Pálffy1 

Školiteľ: MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD.1,2 
1Lekárska fakulta UK, Ústav Patologickej Fyziológie, Bratislava, 2Prírodovedecká fakulta UK, Katedra 

Molekulárnej Biológie, Bratislava 
 
Úvod 

Pohlavné hormóny sa zúčastňujú na mnohých dejoch v organizme – ovplyvňujú deje od vývinu pohlavných 
orgánov cez kognitívne schopnosti až po intrauterinný vývin organizmu. Charakteristickou vlastnosťou 
pohlavných hormónov je dynamika ich hladín v čase (6). Jednorázovo merané hodnoty sú výrazne ovplyvnené 
časom kedy boli vzorky odobrané takže ich nemožno považovať za smerodajné (5). Hladiny hormónov sa 
pravidelne menia v tzv. cykloch ( 3, 5, 7, 8). 

Podľa dĺžky môžeme rozdeliť cykly na ultradiánne ( < 24 h ), cirkadiánne ( ~ 24 h ) a infradiánne ( > 24h). 
Najznámejším hormonálnym cyklom je infradiánny menštruačný cyklus u žien (2). Bol popísaný aj 
cirkavigintálny a cirkatrigintálny cyklus testosterónu u mužov (1). Cyklické zmeny hormónov boli dokázané aj 
u mnohých druhov laboratórnych zvierat. Známy je cyklus estradiolu u potkaních samíc s periódou 4 dni (9). 

Cieľom našej práce je identifikovať či je u samcov laboratórnych potkanov prítomný infradiánny cyklus 
samčieho pohlavného hormónu – testosterónu, ktorý by mohol byť ekvivalentom mužského cyklu (3, 8). 

 

Materiál a metódy 

V pokuse bolo použitých 32 potkanov kmeňa Wistar, 16 samcov a 16 samíc, vo veku 3 mesiacov. Zvieratá boli 
chované v samostatných klietkach v kontrolovaných podmienkach v obrátenom režime 12/12h (svetlo/tma). 
Voda a potrava boli dostupné ad libitum. Počas 15 dní na začiatku októbra im bola odoberaná krv z chvosta 
metódou „tail clip". Krv sa odoberala od 6:00 do 7:45, 1h od začiatku tmavej fázy (tmavá fáza od 5.00 do 17.00) 
do kapilárnej odberovej súpravy microvette s EDTA (Sarstedt, Nümbrecht, Germany). 

V plazme sme merali hladiny testosterónu a estradiolu pomocou ELISA (DRG Diagnostic, Marburg, Germany). 
Výsledky boli spracované so štatistickou metódou ANORVA III (analysis of rhytmic variance). Metóda 
ANORVA III je založená na predpoklade, že rozptyl hodnôt s časovou vzdialenosťou jednej periódy je nízky 
(6). Táto metóda bola vytvorená na detekciu cyklov v biologických časových radoch. 

 

Výsledky 

Namerané hladiny pohlavných hormónov sme vyhodnocovali pomocou metódy ANORVA III. Výsledné 
hodnoty sme následne naniesli do grafu (graf 1. a 2.) a porovnali s náhodne vygenerovaným súborom čísiel, 
ktorý sme spracovali rovnako. Ak je cyklus prítomný tak všetky hodnoty pod náhodne vygenerovanými číslami 
poukazujú na prítomnosť cyklu s príslušnou periódou. 

Pre dokázanie kratšieho cyklu ako 3 dni by bolo nutné opakovať odbery viackrát denne. TST cyklus u samcov 
potkanov sa nám nepodarilo nájsť, ale našli sme dosial nepopísaný 3. dňový infradiánny cyklus TST u samíc 
(graf 1.). Rovnako sme dokázali cyklické zmeny EST u samcov aj samíc a to v podobe 3.- 4. dňového cyklu 
(graf 2.). Pozornosť si vyžaduje aj fakt, že sa vyskytuje značné interindividuálne rozdiely (variačný koeficient 
(CV) TST u samcov až 37,5 %) a aj výrazná intraindividuálna variabilita (CV TST u samíc 70 % ± 13 % a CV 
TST u samcov 63,5 % ± 13 %) a preto jednorazové vzorky TST u potkanov majú nízku výpovednú hodnotu. 
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Graf 1. - ANORVA III koeficienty pre TST. Koeficienty u samíc (plná čiara) a samcov (prerušovaná čiara) 
potkanov kmeňa Wistar sú porovnávané s náhodným súborom čísiel (bodkované čiary). 

 

 

 

Graf 2. – ANORVA III koeficienty pre EST. Koeficienty u samíc (plná čiara) a samcov (prerušovaná čiara) 
potkanov kmeňa Wistar sú porovnávané s náhodným súborom čísiel (bodkované čiary). 

 

Diskusia 

Viaceré práce preukázali prítomnosť cyklov v hladinách pohlavných hormónov v krvi, či už išlo o zvieratá, či 
o ľudí (7). Jasne sa dokázali cirkanuálne, cirkalunárne a aj cirkadiálne rytmy u ľudí (1,8,5). Keďže potkany sa 
používajú ako časté pokusné zvieratá je otázne či sa podobné cykly pohlavných hormónov vyskytujú aj u nich. V 
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minulosti bol dokázaný infradiánny estradiolový cyklus u samíc potkanov, ktorý považujeme za analóg 
menštruačného cyklu žien (5, 9).  

V nedávnej minulosti bol detekovaný infradiánny cyklus TST u mužov (3). Otázne bolo či sa podobný cyklus 
bude nachádzať aj u samcov potkanov. Estradiolový cyklus u samíc potkanov trvá 3-4 dni preto sme sa aj u TST 
cyklu u samcov zamerali na podobný infradiánny rozsah - to znamená rozsah cyklu medzi 3-7 dňami. Na 
detekciu periódy treba sledovať hladiny aspoň počas dvoch periód - dlhšie periódy si teda vyžadujú dlhšie 
sledovanie. Menšie intervaly sa nedali zistiť z dôvodu dlhého intervalu medzi jednotlivými odbermi.  

Zistená interindividuálna a intraindividuálna variabilita by mala byt braná do úvahy pri analýze dát z 
asociačných štúdií a experimentov zameraných na vzťahy medzi hladinami testosterónu a behaviorálnymi, 
metabolickými alebo inými parametrami 
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Úvod 

Reumatoidná artritída (RA) je chronické zápalové ochorenie, ktoré sa prejavuje symetrickým zápalovým 
postihnutím kĺbov, erozívnymi zmenami na RTG a antigamaglobulínovou reakciou (1). Táto autoimunitná 
choroba postihuje viac ženy ako mužov a typický je pre ňu nález reumatoidného faktora. Ide o protilátky typu 
IgM, prípadne IgG alebo aj IgA, namierené proti Fc fragmentu vlastných IgG. V synoviálnej tekutine sú najmä 
interleukíny IL-6, ktoré stimulujú produkciu kolagenázy. Ukladaním imunokomplexov dochádza k stimulácii IL-
1 a TNF-α a k rozvoju chronického zápalu, čo vedie k tvorbe panusu (2). RA postihuje okrem kĺbov aj ostatné 
orgány napr. slezinu. Jednou z funkcií sleziny je imunologická funkcia – vychytávanie a spracovanie antigénov, 
„usídľovanie“ lymfocytov, transformácia  a proliferácia lymfocytov, tvorba protilátok a lymfokínov, aktivácia 
makrofágov. (3). 

Ako liek prvej voľby sa používa metotrexát (MTX), analóg kyseliny listovej, ktorý inhibuje syntézu purínov 
a pyrimidínov a využíva sa aj v liečba rakoviny. Pri liečbe RA sa využíva jeho schopnosť prostredníctvom 
nárastu cyklického adenozínmonofosfátu (cAMP) znížiť sekréciu TNF-α, IFN-γ, IL-12 a IL-6 a taktiež inhibovať 
fagocytózu (4, 5).  

Cieľom tejto práce bolo sledovať zmeny v bielej a červenej pulpe sleziny a jej infiltrácie polymorfonukleárnymi 
leukocytmi v experimentálnom modeli reumatoidnej artritídy pri terapii metotrexátom.  

 

Materiál a metódy 

Samce potkanov kmeňa Lewis vo veku 3 mesiace boli rozdelené do štyroch experimentálnych skupín po 5 
zvierat: kontrolná skupina (KO), reumatoidná artritída (RA), metotrexátová skupina (MTX) a RA s aplikáciou 
MTX. Prvý deň experimentu im bola intradermálne aplikovaná injekcia s tepelne usmrtenými Mycobacterium 
butyricum (MB) v nekompletnom Freundovom adjuvans (0,1 ml, Difco, Detroit, USA) ku koreňu chvosta. 
Metotrexát bol podávaný nazogastrickou sondou v dávke 0,5 mg/kg dvakrát do týždňa. Po 28. dňoch boli 
zvieratá usmrtené, odobratá slezina bola fixovaná 24h v 4% formaldehyde a spracovaná rutinnou parafínovou 
metódou. Rezy boli farbené hematoxylínom a eozínom a reakciou na aktivitu chloracetátesterázy (CHAE) (6). 
Rozsah bielej pulpy ako aj percentuálne zastúpenie neutrofilnými polymorfonukleárnymi leukocytmi (PMN) boli 
hodnotené morfometricky na preparátoch farbených HE a CHAE z digitalizovaných obrazov pri zväčšení 100x 
dvojrozmernou obrazovou analýzou a s použitím programu ImageJ 1,38 (National Institute of Health, Bethesda, 
MD, USA). Pokusy boli realizované na Ústave experimentálnej farmakológie Slovenskej akadémie vied. Použité 
postupy zodpovedali príslušným národným a medzinárodným etickým štandardom. 

Výsledky sme analyzovali metódou one-way ANOVA  s použitím  Bonferroniho testu.  

 

Výsledky 

 Potkany dobre tolerovali experimentálne podmienky a nedošlo k uhynutiu žiadneho zvieraťa počas pokusu. 
Aplikácia MB viedla k rozvoju postihnutia kĺbov nožičiek s obrazom RA a miernemu zväčšeniu sleziny. 
V histologickom obraze sme pozorovali hyperpláziu bielej pulpy pri RA (graf 1). Podávanie metotrexátu viedlo 
k signifikantnej hyperplázii marginálnej zóny. Percentuálne zastúpenie PMN sa podávaním MTX  neznížilo 
(graf 2). 
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Graf 1. Zmeny rozsahu bielej pulpy v slezine     Graf 2. Percentuálne zmeny zastúpenia PMN v slezine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Histologický obraz sleziny a jeho zmeny pri reumatoidnej artritíde. Normálna slezina (a) s bielou 
pulpou (BP) s marginálnou zónou (MZ), červenou pulpou (ČP). U artritických zvierat (b) je zväčšená biela 
pulpa, hlavne jej marginálna zóna. Hematoxylín. 100 x. 

   

Diskusia  

Predkladaný model RA na základe aplikácie MB v nekompletnom Freundovom adjuvans predstavuje vo svojej 
podstate mechanizmus vyvolania autoimunitnej choroby s poškodením kĺbovej synovie a chrupky (7). 
Podstatnou súčasťou patológie tejto choroby je aktivácia monocytov a PMN a ich koncentrácia v cieľovom 
tkanive. Keďže ide o aktiváciu imunopatologického procesu, zamerali sme sa na sledovanie zmien v slezine ako 
orgáne zabezpečujúcom mnohé imunitné mechanizmy v organizme.  

Chronické autoimunitné choroby nesú črty rozvinutej imunitnej reakcie v slezine, ktorá sa prejaví hyperpláziou 
bielej pulpy (8). Naše základné hodnotenia potvrdili nárast meranej plochy bielej pulpy v porovnaní s kontrolou, 
aj keď na hranici signifikancie. MTX nezredukoval signifikantne rozsah bielej pulpy na rozdiel napr. od 
kortikoidov, u ktorých je opísaná výrazná redukcia bielej pulpy (8).  Percentuálne zastúpenie PMN sa znížilo po 
podaní MTX zdravým jedincom, avšak pri podaní potkanom s RA sa výrazne nezmenilo. 

Pre chronické autoimunitné choroby je charakteristická zvýšená koncentrácia PMN v slezine. V nami 
študovanom modeli RA došlo nesignifikantnému zvýšeniu počtu leukocytov v slezine artritických zvierat. MTX 
neviedol k signifikantnému zníženiu počtu PMN.  
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Nami použitý experimentálny model reagoval zlepšením kĺbovej patológie pri liečbe MTX podobne ako je to 
opísané aj v humánnej klinickej praxi. Morfologické nálezy v slezine poukazujú na zmeny imunitných 
mechanizmov pri RA, ktoré však nie sú signifikantne modifikované liečbou MTX. Na základe toho môžeme 
usúdiť, že mechanizmus pôsobenia MTX na kĺbovej úrovni bude inej ako imunosupresívnej povahy. 
Vychádzajúc z poznatkov o antioxidačných vlastnostiach zlúčeniny MTX (9) sa otvára otázka terapeutickej 
stratégie tohto kĺbového ochorenia s použitím antioxidantov, ktoré bude predmetom pokračovania našej terajšej 
práce. 

Podporené čiastočne grantom APVV 51-017905, VEGA 2/0093/08 a VEGA 1/0524/08. 
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Úvod  

U ľudí, ako aj u niektorých zvierat mnoho štúdií popísalo lepšiu priestorovú orientáciu samcov/mužov ako 
samíc/žien v úlohách vyžadujúcich kognitívne priestorové myslenie (1). Rozdiely v správaní samčích a samičích 
hlodavcov v kognitívnych priestorových schopnostich sa pripisujú sexuálne dimorfným nervovým dráham, 
vrátane niektorých extrahypotalamických. Tento dimorfizmus môže byť napríklad zrušený kastráciou samčích 
novorodencov, alebo podávaním testosterónu samičím novorodencom, nie je však badateľný u kastrovaných, 
dospelých samcov. Menej jasná je úloha testosterónu a jeho vplyvu na anxietu potkanov. Mediálna preoptická 
oblasť mozgu bola identifikovaná ako miesto pôsobenia pohlavných hormónov a aktivácie samčieho sexuálneho 
správania (2). Niektoré štúdie poukazujú na to, že nedostatok mužských pohlavných hormónov počas 
perinatálneho obdobia znižuje nervozitu, vedúc k správaniu typickému pre ženské pohlavie. Psychotropný efekt 
testosterónu bol študovaný u potkanov-samcov, ktorým nebolo do ich prirodzeného cyklu zasahované, a bolo 
zistené, že týždeň po začiatku dávkovania testosterón-propionátu prejavovali potkany anxiózne správanie. Tieto 
zmeny neboli po ďalších dvoch týždňoch dávkovania pozorované (3). Anxieta, depresia a pozornosť sa dajú 
testovať pomocou behaviorálnych testov, ktoré sú založené na základných etologických vlastnostiach zvieraťa. 
Cieľom tejto práce bolo pomocou behaviorálnych testov poukázať na pohlavné rozdiely v správaní potkanov.   

 

Materiál a metódy 

Pracovalo sa so vzorkou 32 potkanov (Wistar, SPF, Brno), z toho 16 samcov a 16 samíc, vo veku 12 týždňov. 
Chované boli v samostatných klietkach v tmavej miestnosti vybavenej svetelným cyklom 12:12, so začiatkom 
svetelnej fázy o 19.00 hod. Každý jedinec bol otestovaný štyrmi rôznymi testami po dobu 180 sekúnd, pričom 
každý z nich odráža inú charakteristickú črtu správania. Test “light/dark box“ pozostáva z dvoch oddielov, 
rozdelených od seba prepážkou, v ktorej je otvor, pričom jedna časť oddielu je jasne osvetlená a druhá je tmavá. 
Tento experiment vyjadruje mieru strachu a vychádza sa z vrodeného inštinktu zvieraťa vyhýbať sa svetlu. 
Jedinec bol vložený do tmavej časti a sledovalo sa jeho správanie, počet vstupov do svetlej časti a dĺžka pobytu 
v jednotlivých častiach. „Elevated plus maze“, bludisko pozostávajúce z dvoch otvorených a dvoch zatvorených 
ramien, ktoré sú ohraničené 15cm vysokou stenou. Tento test odráža mieru anxiety jedincov a vychádza z ich 
vrodeného správania, majú prirodzený rešpekt pred otvorenými priestormi. Jedinec je umiestený do stredu 
bludiska, hlavová časť tela smeruje do jedného zo zatvorených ramien. Zachytáva sa počet výstupov do 
niektorého z otvorených ramien a čas pobytu v otvorených a zatvorených ramenách. „Forced swim test“ je 
experiment, pri ktorom sa vychádza z modelu bezradnosti a odráža mieru depresie potkanov. Jedinci boli 
vkladaní do úzkeho bazéna s vodou, hlbokou 90cm a ich správanie sa sledovalo každých 5 sekúnd, pričom sa im  
priraďovali čísla, v závislosti od toho, či splývali - 1, plávali - 2, alebo sa škriabali von - 3 a spriemerovaním 
týchto hodnôt sme získali FST skóre v každej minúte. Vyššie FST skóre znamenalo nižšie depresívne správanie. 
„T maze“, bludisko v tvare písmena T s rovnakým osvetlením vo všetkých ramenách predpokladá exploratívne 
správanie jedinca. Pokiaľ exploratívna činnosť potkanov nie je narušená, nemal by medzi samcami a samicami 
byť rozdiel v správaní. Hodnotil sa čas pobytu v jednotlivých ramenách, počet prechodov medzi nimi a čas 
vstupu do prvého vybratého ramena.   

Získané výsledky sme štatisticky vyhodnotili pomocou XLStatistics v. 08.06.16 a za hladinu významnosti sme 
zvolili α=0,05. Výsledky v grafoch sú uvedené ako priemer a kladná smerodajná odchýlka. 

 

Výsledky 

V experimente „T maze“ neboli zistené žiadne signifikantné výsledky, okrem vyššieho počtu prechodov u samíc 
(p<0,02). Experiment „light/dark box“ ukázal signifikantný rozdiel v dlhšom pobyte samcov v tmavej časti 
bludiska (obr. 1A; p<0,0008), a aj v dlhšom pobyte samíc vo svetlej časti bludiska (obr. 1B; p<0,002). Ďalšími 
štatisticky významnými výsledkami sú závislosť času prvého vstupu do svetlej časti bludiska od hladiny TST 
(obr. 2; p<0,001) a závislosť dĺžky pobytu v tmavej časti bludiska od hladiny TST (p<0,02). V prvých dvoch 
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minútach experimentu „forced swim test“ sme nezaznamenali žiadne štatisticky významné rozdiely, správanie 
samcov aj samíc bolo rovnaké, ale v tretej minúte dosahovali samice vyššie FST skóre ako samce, pričom tento 
rozdiel bol štatisticky významný (obr. 3; p<0,001). V teste „elevated plus maze“ sme zistili signifikantné 
výsledky v čase pobytu v otvorených ramenách, samice zotrvali dlhšie ako samce (p<0,03), v čase pobytu v 
zatvorených ramenách, samce zotrvali dlhšie ako samice (p<0,04), a v počte vstupov do otvorených ramien 
samice vstupovali viackrát (p<0,001). 
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                     Obr. 1A. Čas pobytu v tmavej časti                              Obr. 1B. Čas pobytu vo svetlej časti 
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              Obr. 2. Grafická závislosť času 1. vstupu                                   Obr. 3. FST, správanie v 3. minúte 

                          do svetlej časti od hladiny TST                                      

 

 

Diskusia 

Napriek tomu, že je publikované veľké množstvo článkov o pohlavnošpecifickom správaní potkanov a vplyve 
testosterónu na neho, výskum tejto problematiky nie je jednoznačný (4). Pokiaľ ide o exploratívnu činnosť, v 
rovnako zatemnenom bludisku, nezaznamenali sme žiadne rozdiely v správaní samcov a samíc, čo dokazuje, že 
potkan je exploratívne zviera. Ak sa však svetelné podmienky zmenia a intenzita svetla sa zvýši,  signifikantne 
sa prejavia na správaní potkanov (5). Výsledky experimentu „light/dark box“ potvrdili u potkanov-samcov ich 
prirodzený strach z jasne presvetlených priestorov, resp. tendenciu vyhýbať sa im. V našom experimente 
dochádzalo k signifikantne vyššiemu počtu prestupov samíc medzi svetlou a tmavou časťou, boli pohybovo 
aktívnejšie a strávili vyšší čas vo svetlej časti ako samce. Štatisticky významnou je aj korelácia medzi časom 
prvého vstupu do svetlej časti a hladinou testosterónu v krvi. So stúpajúcou hladinou testosterónu sa zvyšoval 
čas prvého vstupu do svetlej časti, a to naznačuje, že testosterón by mohol podporovať prirodzený inštinkt 
potkanov vyhýbať sa svetlu. Túto teóriu posilňuje aj korelácia medzi dĺžkou pobytu v tmavej časti a hladinou 
testosterónu v krvi, jedinci s vyššími hladinami testosterónu zotrvávali v tmavej časti bludiska dlhší čas. Menej 
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jasné je zodpovedanie otázky vplyvu testosterónu na správanie potkanov v prvej a druhej minúte „forced swim 
test“, kde sme z neznámych dôvodov nezaznamenali žiadne signifikantné rozdiely, podobne ako iné štúdie (6). 
Štatisticky významný výsledok bol však pozorovaný v tretej minúte „forced swim test“, kde u samcov došlo 
k zvýšeniu FST skóra v porovnaní s prvou a druhou minútou pozorovania. Táto zmena môže byť pripisovaná 
opäť akémusi vrodenému pudu sebazáchovy, na ktorého intenzitu môže vplývať hladina testosterónu. Vplyv 
testosterónu na správanie v zmysle vyhýbania sa otvoreným priestorom u potkanov-samcov preukazujú 
signifikantné výsledky experimentu „elevated plus maze“, ako aj iné štúdie (7), kde pravdepodobne vplyvom 
testosterónu došlo k zníženiu času pobytu v otvorených ramenách u samcov a k zníženému až zanedbateľnému 
počtu presunov medzi ramenami u samcov. 

Záverom môžeme povedať, že testosterón ako jeden z kľúčových faktorov ovplyvňovania správania potkanov 
pomáha vyvinúť a udržiavať ich prirodzené inštinkty.      
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Introduction 

The genesis and development of cancer is regulated by several factors, related either to the cancer itself (e.g. 
type, level of differentiation) or to the host organism. A hypothesis about the role of the nervous system in 
regulating tumorigenesis and development arose, inducing a series of experiments focused mainly on the 
autonomic nervous system (ANS). It is known that both sympathetic and parasympathetic parts of ANS 
participate on the regulation of inflammation processes. After a clear association has been established between 
cancer and chronic inflammation, the research focused on investigation of the role of the sympathetic and 
parasympathetic mediators in tumorigenesis and cancer proliferation. 

The sympathetic nervous system comprises the fight or flight response to stress through postganglionic 
adrenergic neurons present almost in all organs. Several experiments described the effect of axonotomy of 
sympathetic neurons (sympathectomy) on several tumors (1), on the other hand, there were indications that 
certain tumors affect sympathetic nerve mediators and functions (2). Sympathectomy can be performed either 
chemically by applying specific neurotoxines, or surgically by cutting sympathetic innervation of the target 
organ. 

In our experiment we studied the effect of chemical sympathectomy on tumor incidence and growth of 
intraperitoneally injected Yoshida ascitic (YA) cells.  

 

Materials and methods 

Chemical sympathectomy was performed by double intraperitoneal administration of 6-hydroxydopamine 
(6OHDA) 100mg/1 kg. 6OHDA is a neurotoxin used for selective ablation of dopaminergic and noradrenergic 
neurons. YA cells AH-130 which typically grow as free cells in ascites were injected intraperitoneally in amount 
of 20 - 25 mil/2 ml. 

Four groups of Wistar rats (AnLab, Prague) weighing 150 - 175g were used in the experiment. An absolute 
control group (8 rats), and a control sympathectomised group (8 rats), a group injected with YA cells (16 rats) 
and the last group was sympathectomised and injected with YA cells (16 rats). 

After a week of acclimatization of rats to conditions of animal room, sympathectomy was performed. One week 
later, YA cells were applied. The incidence and growth of ascites, and mortality were monitored. 

 

Results 

Graph 1 shows the survival rate in both sympathectomised and non sympathectomised rats after the 
administration of YA cells. The graph shows an overall shorter survival rate of sympathectomised rats. In both 
groups there is a steep decrease in survival after 15 days, causing the median survival rate (18 days) of both 
groups to overlap. On the other hand the net survival rate is increased in non sympathectomised rates by 6 days 
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Graph 1: survival of rats after the administration of YA cells with and without abdominal sympathectomy. 

  

Conclusion and evaluation 

Several studies showed different results for the response of tumors to sympathectomy. For example it was found 
that sympathectomy decreases the size and invasiveness of tongue cancer in rats (3), and has a protective effect 
against colon carcinogenesis. On the other hand, it was found that sympathetic neuroendocrine substances 
promote tumor progression in ovarian, and nasopharyngeal tumors (4). These inconsistencies are due to the 
various effects of sympathetic mediators effects on both immune response and endocrine functions, in addition 
to noradrenaline's direct effect on certain tumor cells expressing β adrenergic receptors. 

Sympathectomy can modulate tumor growth by affecting the immune response by two mechanisms; reducing 
noradrenaline's modulating effect on immune-competent cells, and increasing corticosteroids secretion (2) the 
latter is a result of compensatory elevation of the HPA axis, and a resulting anti-inflammatory effect (5). 

In our experiment we observed significant increase in net survival rate in non sympathectomised rates in 
comparison to sympathectomised, and overlapping results for median survival rate for both rat groups. Therefore 
we suggest that sympathetic system has protective effects against the progression of YA cells. 

It was observed that YA cells cause severe anemia in injected rats within 4 days of administration (6). This, in 
addition to other paraneoplastic effects of YA cells might be the cause of distortion in our experimental results.  

Given the number of animals used, it would be convenient to confirm these results in further experiments, 
including monitoring of more specific parameters. It would also be relevant to investigate the reliability of 
symphathectomy performed surgically in comparison to that performed chemically, and its effects on survival of 
tumor bearing rats. 
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6. Vplyv Pycnogenolu na vybrané markery oxidačného stresu u zdravých 
dobrovoľníkov. 
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Úvod 

Z hľadiska zachovania integrity organizmu je nevyhnutná rovnováha medzi tvorbou a eliminovaním voľných 
radikálov. Vplyvom rôznych faktorov môže dôjsť k narušeniu tejto rovnováhy, čo sa prejavuje poškodením 
biologicky dôležitých molekúl. V organizme vyvolaný oxidačný stres môže zohrať dôležitú úlohu pri vzniku 
mnohých ochorení. Stále však nie je jasné, či voľné radikály sú príčinou alebo dôsledkom patologického stavu. 
Z toho dôvodu sa v mnohých klinických štúdiách upriamuje pozornosť na hľadanie nových prírodných látok, 
ktoré by pomohli udržiavať redox rovnováhu, resp. zvýšiť antioxidačnú ochranu organizmu (1). 

Medzi najvýznamnejšie intracelulárne antioxidačné enzýmy patrí Cu/Zn superoxiddismutáza (SOD), ktorá patrí 
do triedy oxidoreduktáz a eliminuje superoxidový radikál za vzniku neradikálových molekúl, peroxidu vodíka 
a kyslíka. Týmto mechanizmom chráni organizmus pred oxidačným poškodením významných biomolekúl, napr. 
lipidov. Zvýšené množstvo voľných radikálov vedie k lipoperoxidácii membránových lipidov, pričom sa 
nepoškodzujú len tieto molekuly, ale ich prostredníctvom aj celá membrána, čím sa narušuje integrita bunky (2). 

Cieľom našich experimentov bolo sledovať vzťah medzi antioxidačnou ochranou (aktivita SOD, celková 
antioxidačná schopnosť) a oxidačným poškodením lipidov (lipoperoxidy, 8-Izoprostány), ako aj ovplyvnenie 
týchto parametrov prírodným polyfenolovým extraktom – Pycnogenolom (Pyc). Pycnogenol je prírodný extrakt 
z kôry francúzskej borovice Pinus Pinaster, s vysokým obsahom polyfenolov, konkrétne flavonoidov, 
prokyanidínov a fenolových kyselín, ktorý preukazuje biomodulačné účinky na viacerých úrovniach (3). 

 

Materál a metodika 

Do štúdie bolo zaradených sedem zdravých dobrovoľníkov, 5 žien a 3 muži. Celkový vekový priemer bol 48,1 
rokov. Dobrovoľníkom sa podával Pycnogenol v dávke 120 mg/osoba/deň počas 15 dní. Jedinci boli vyšetrení 
na začiatku štúdie (0) a po podávaní Pycnogenolu (15). 

Účastníkom sme odobrali venóznu krv do komerčných skúmaviek s hirudínom ako antikoagulantom. Vzorky 
sme rozdelili na alikvóty, rýchlo zmrazili a uložili na –80 °C. 

Hladinu lipoperoxidov sme stanovili v sére podľa El-Saadani a kol. (4), ktorá je založená na schopnosti 
peroxidov oxidačne premieňať jodid (I-) na jód (I2). I2 v reakčnej zmesi následne reaguje s nadbytkom I- za 
vzniku I3, ktorého koncentráciu stanovujeme spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 365 nm. Koncentráciu sme 
vyjadrili v nmol/ml. 

Izoprostány sme stanovili komerčným setom (Set Cayman: 8-Isoprostane EIA kit) spektrofotometricky pri 
vlnovej dĺžke 405 nm. Meranie je založené na afinitnej kompetícii medzi 8-izoprostánom (8-iso PGF2α) a 8-
izoprostán-acetylcholínesterázou (AchE) – čo je konjugovaný izoprostánový indikátor, o limitovaný počet 8-
izoprostán-špecifických väzobných miest v antisére, pričom množstvo naviazaného indikátora je nepriamo 
úmerné koncentrácii voľného 8-izoprostánu v jamke. Množstvo voľného 8-izoprostánu je vyjadrené v pg/1 ml 
plazmy. 

Enzýmovú aktivitu SOD sme stanovili komerčným setom (SOD Assay Kit) pri vlnovej dĺžke 450 nm. Pokles 
koncentrácie superoxidového radikálu je priamo úmerný aktivite SOD vyjadrenej v ng SOD/g Hb. 

Celkovú antioxidačnú schopnosť plazmy sme stanovili metódou TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) 
podľa Re a kol. (5) pri vlnovej dĺžke 734 nm. Ako štandard sme použili Trolox a koncentráciu sme vyjadrili 
v mmol Troloxu/l. 
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Výsledky 

Z našich výsledkov vyplýva, že aktivita SOD bola po podaní Pyc zvýšená (4,022 ± 0,383 vs. 3,731 ± 0,257 ng/g 
Hb, p = 0,574), avšak nie štatisticky významne. Podávanie Pyc však spôsobilo významné zníženie celkovej 
antioxidačnej schopnosti (1,966 ± 0,242 vs. 2,802 ± 0,1703 mmol trolox/l, p=0,057) (Obr.1A). Hladinu 
oxidačného poškodenia lipidov sme sledovali cez stanovenie izoprostánov a lipoperoxidov, pričom hladina 
izoprostánov sa pôsobením Pyc nezmenila (202,940 ± 13,177 vs. 215,984 ± 17,891 pg/ml, p=0,635), avšak 
hladina lipoperoxidov sa po užívaní Pyc signifikantne zvýšila (36,091 ± 1,882 vs. 29,116 ± 1,882 nmol/ml, 
p=0,035) (Obr.1B). 

Zistili sme pozitívnu koreláciu medzi izoprostánmi a  lipoperoxidmi (y= 1,6154x + 144,64; r = 0,406 vs. y = 
12,474x –129,33; r=0,562) (Obr. 1C) a negatívnu koreláciu medzi hladinou izoprostánov a celkovou 
antioxidačnou schopnosťou plazmy (y= -24,89x + 223,11, r=0,406 vs. y= -28,738x + 214,35; r=0,461) pred aj po 
podávaní Pyc (Obr. 1D). Korelácie neboli štatisticky významné. 

 

Obr. 1: Vplyv Pyc na vybrané parametre 

 

Diskusia 

Výsledky môžeme interpretovať ako schopnosť prípravku Pyc sekundárne zvyšovať antioxidačnú ochranu 
erytrocytov jeho pozitívnym vplyvom na aktivitu SOD. Kvôli relatívne nízkej dávke sa však Pycnogenol 
v podmienkach in vivo priamo nezúčastňuje na vychytávaní voľných radikálov. Zistená zvýšená koncentrácia 
lipoperoxidov v plazme naznačuje vystupovanie Pyc v úlohe prooxidanta, čo potvrdzuje aj znížená celková 
antioxidačná schopnosť. 

Z literatúry je známe, že flavonoidy môžu mať aj prooxidačné účinky, napr. v prítomnosti vysokých koncentrácii 
Cu2+ iónov (25-100 µmol/l) a kyslíka. Ďalšie možné potenciálne prooxidačné nebezpečie flavonoidov sa môže 
vyskytnúť v priebehu autooxidácie, keď sa tvorí peroxid vodíka (2). Keďže sme u posudzovaných jedincov 
koncentráciu Cu2+ ani hladinu H2O2 nestanovovali, nemožno vylúčiť jej možný vplyv na výsledky merania. 

Pozitívna korelácia medzi 8-izoprostánmi a lipoperoxidmi poukazuje na odlišný mechanizmus účinku Pyc na 
tieto dva markery oxidačného poškodenia lipidov. Potvrdzuje to aj negatívna korelácia medzi 8-izoprostánmi 
a celkovou antioxidačnou schopnosťou, ktorá naznačuje pozitívny vplyv Pyc na vznik tohto markeru oxidačného 
poškodenia lipidov. Peroxidácia lipidov však nie je po podaní Pyc ovplyvnená, čo potvrdzuje skutočnosť, že 
koreláciu medzi lipoperoxidmi a celkovou antioxidačnou schopnosťou sme nezaznamenali. 
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Keďže ide o pilotnú štúdiu, bolo by vhodné zväčšiť súbor dobrovoľníkov. 
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7. Zmeny expresie antiapoptózového onkoproteínu Bcl-2 v hyperplázii endometria 
a v karcinóme endometria 

 

Alexandra Krištúfková, Silvia Červenová 
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník, 5. ročník) 

 
Školitelia: MUDr. Vladimír Šišovský, PhD., MUDr. Michal Palkovič, PhD. 

Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
 
Úvod 

Karcinóm endometria (CaE) je najčastejšia neoplázia pohlavného systému žien. Má rôzne histologické podtypy 
[1] s odlišnou patogenézou pre dva základné typy CaE, typ I (u žien v pre- a perimenopauze, pri 
hyperestrogenizme, v hyperplázii endometria (HE), má menej agresívny fenotyp) a typ II (v menopauze, 
bez hyperestrogenizmu, v atrofii endometria, má agresívny fenotyp) [2]. 

Zánik buniek sa v organizme uskutočňuje priebežne. Súvisí s neustálou prestavbou a regeneráciou tkanív, 
orgánov a organizmu ako celku. Zároveň sa tak organizmus chráni pred rizikom z buniek, ktoré už prekročili 
svoju životnosť alebo pre riziko ich malígnej premeny. B-bunkový CLL/lymfóm onkoproteín 2 (Bcl-2) má 
molekulovú hmotnosť 26 kDa [3]. Patrí do Bcl-2 proteínovej rodiny, ktorej členovia formujú hetero- alebo 
homodiméry a pôsobia ako proti- alebo proapoptózové regulátory v rozmanitých bunkových aktivitách [3,4]. 
Relatívna expresia rôznych proteínov rodiny Bcl-2 kontroluje senzitivitu buniek na apoptózové stimuly [4]. 
Proteín Bcl-2 sa nachádza na vonkajšej strane membrány mitochodrií [3,5], jadra a povrchu endoplazmového 
retikula [5]. Pôsobí proti póry tvoriacemu účinku Bax proteínu [4]. Hrá centrálnu rolu v inhibícii apoptózy [3]. 
Poruchu expresie Bcl-2 opísali v B-bunkovom folikulovom lymfóme/leukémii [3,5] a neskôr v rôznych 
nádoroch krvotvorných a nekrvotvorných tkanív. 

Proteín Bcl-2 tvorí normálne endometrium, asi pod hormonálnou kontrolou. Jeho úloha v CaE je zväčša nejasná. 
CaE môže poslúžiť ako dobrý model na skúmanie úlohy Bcl-2 v nádoroch závislých od hormónov, nakoľko CaE 
vykazuje mnoho zmien indukovaných hormónmi, v ktorých Bcl-2 môže hrať potenciálnu rolu [6]. 

Predložená práca si stanovila za cieľ hodnotiť možnosti vzájomného vzťahu medzi morfologickým vzhľadom 
normálneho endometria, HE a CaE, a medzi stupňom expresie Bcl-2. 

 

Materiál a metódy 

54 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 
r. 1993-2007) z materníc žien (hospitalizovaných na gynekologicko-pôrodníckych klinikách Lekárskej fakulty 
UK v Bratislave) získané kyretovaním alebo hysterektómiou (pre metrorágiu). Vo formalíne fixované, do 
parafínu zaliate a bežnou histologickou technikou spracované tkanivové vzorky, klasifikované svetelným 
mikroskopom, s proliferačným endometriom (PE, 9x) (od žien vo veku 25-45 r.), jednoduchou (JH, 9x) a 
atypickou komplexnou (AKH, 9x) (44-55 r.) HE, endometrioidným (EC) grading G1 (ECG1, 9x) a G3 (ECG3, 
9x) (31-61 r.) a svetlobunkovým (SvC, 9x) (55-86 r.) podtypom CaE sme vyšetrili imunohistochemicky na 
prítomnosť expresie Bcl-2 v cytoplazme epitelových buniek endometria. Nepriamu metódu s komplexom 
streptavidínu a biotínu s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s 3,3´-diaminobenzidínom (DAB) ako 
chromogénom sme použili na vizualizovanie reakčného produktu. Postup imunohistochemickej techniky 
vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM. 

5 µm hrubé tkanivové rezy sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom roztoku obsahujúcom fosfátový 
pufor (PBS, pH 7,2; 10 min.). Na obnovenie antigénnosti formalínom fixovaných tkanív sme rezy 
predinkubovali v 100 mM trihidrogénamínometánovom pufri (pH 8,9; 24 hod.), potom prebehlo obnovenie 
antigénnosti v mikrovlnnej rúre (700 W, 96 °C; 3x5 min.). Rezy sme premyli 10 mM PBS (pH 7,2; 5 min.) 
a aktivitu endogénnej peroxidázy blokovali 0,3% H2O2 (30 min.). Primárnu monoklonovú myšiu protilátku proti 
Bcl-2 sme riedili PBS v pomere 1:50 a rezy inkubovali (chladnička, 24 hod.). Po prepláchnutí rezov PBS (3x5 
min.) sme rezy inkubovali so sekundárnou biotínylovanou protimyšou protilátkou (izbová teplota, 30 min.) a s 
ABC–Px (izbová teplota, 30 min). Po prepláchnutí rezov PBS (3x5 min.) sme lokalizáciu protilátky detegovali 
DAB v H2O2 (5 min.). Inkubácie prebiehali vo vlhkej komôrke. Po premytí rezov destilovanou H2O sme rezy 
(jadrá) dofarbili Mayerovým hematoxylínom (2 sek.), prikryli entelanom a krycím sklom. Protilátky 
a chemikálie boli od firmy DakoCytomation, Glostrup, Denmark. 
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Reakcie protilátky (intenzitu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse E400, Tokyo, Japonsko) 
semikvantitatívne, nasledovne: „-“ negatívne, „+/-“ nepravidelne slabo pozitívne, „+“ pravidelne slabo, „++“ 
stredne silne, „+++“ silne pozitívne. Za špecifickú sme považovali iba reakciu cytoplazmy buniek. Tkanivové 
rezy inkubované s obyčajným pufrom namiesto primárnej protilátky sme mali ako negatívnu kontrolu. 

Použité postupy zodpovedali národným a medzinárodným etickým štandardom. 

 

Výsledky 

Výsledky hodnotenia expresie Bcl-2 sú zhrnuté v tabuľke 1. Expresia Bcl-2 bola vysoká v PE (obr. 1) a v JH, 
postupne klesala v AKH (obr. 2) a so stupňom histologickej diferenciácie EC (typ I CaE – menej agresívny) 
(obr. 3). V SvC (typ II CaE – s agresívnym fenotypom) expresia Bcl-2 bola najnižšia (obr. 4) a korelovala 
s horším klinickým priebehom nádorovej choroby. 

  

  

Obr. 1-4: Pravidelne stredne silná expresia Bcl-2 (červenohnedo, šípka) v PE (obr. 1) a v AKH (obr. 2). 
Nepravidelne slabá expresia Bcl-2 v ECG3 (typ I) (obr. 3) až negatívna expresia Bcl-2 v SvC (typ II) (obr. 4). 
Monoklonová myšia protilátka proti Bcl-2, ABC-Px, zväčšenie 250x (obr. 1), 180x (obr. 2), 350x (obr. 3), 400x 
(obr. 4). 

 

Tab. 1: Prehľad reakcií protilátky proti Bcl-2 s cytoplazmou epitelových buniek endometria ľudí.  

Stav endometria 
Reakcia protilátky proti Bcl-
2 

Fyziologické proliferačné endometrium ++ 
Hyperplázia endometria, jednoduchá ++ až +++ 
Hyperplázia endometria, komplexná, atypická ++ až + 
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G1 (typ I) + 
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading G3 (typ I) +/- 
Karcinóm endometria, svetlobunkový podtyp (typ II) +/- až - 

Reakcia: − negatívna, +/− nepravidelne slabo pozitívna, + pravidelne slabo, ++ stredne silne, +++ silne pozitívna. 

 

1 2 

 

3 4 
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Diskusia 

Výsledky práce, ktorá je prvou tohto charakteru na Slovensku, ukazujú dobrú koreláciu expresie Bcl-2 s 
histologickým stavom endometria a sa zhodujú s inými publikovanými prácami hodnotiacimi tento znak. 

Dynamická premena endometria vyplýva z jemnej rovnováhy proliferovania a apoptózy špecifických 
subpopulácií buniek žliaz a strómy, ktorú asi modulujú steroidové hormóny [6]. Expresia Bcl-2 klesá 
v normálnom endometriu od PE k SE [7]. Vysoká expresia Bcl-2 pretrváva v JH [7,8,9], ale postupne klesá 
v AKH [8,9] a v klesajúcej histologickej diferenciácii EC [6,8,10,11]. Táto zmena korešponduje s našimi 
zisteniami, expresia Bcl-2 v JH sa zásadne neodlišovala od expresie Bcl-2 v PE a postupne klesala cez AKH, 
ECG1 k ECG3. Morsi et al. [7] zistili vysokú expresiu Bcl-2 a antigénu Ki-67 združeného s proliferáciou buniek 
v PE, pokles expresie Bcl-2 a Ki-67 v SE, vzostup expresie Bcl-2 a Ki-67 v komplexnej HE. V CaE zistili 
vzostup expresie Ki-67 so stupňom histologickej diferenciácie EC, ale expresia Bcl-2 bola slabá [7,8,9,10] a iba 
v ECG1 [7,8]. Na rozdiel od nálezov týchto autorov, v našich výsledkoch došlo k poklesu expresie Bcl-2 v AKH 
a minimálnu expresiu Bcl-2 sme našli aj v ECG3. K blízkym záverom dospeli tiež iní [11], ktorí okrem toho 
tvrdia, že pokles expresie Bcl-2 sledovaný rastom expresie nádorového proteínu p53 je v súlade so zhoršením 
histologickej diferenciácie EC [6]. Výpadok expresie Bcl-2 súvisí aj s inými prejavmi zlej prognózy CaE vrátane 
agresívnych typov buniek [10], neprítomnosťou estrogénového [11] a progesterónového [6,11] receptora, 
inváziou do myometria [10], zvýšeného FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) štádia a s 
pravdepodobnosťou vzniku metastáz do lymfatických uzlín alebo recidívy choroby [6,10]. Tieto zistenia 
korešpondujú s našimi výsledkami, ktoré poukazujú na pokles expresie Bcl-2 v ECG3 a v SvC. 

Súhrnne možno konštatovať, že vysoká expresia Bcl-2 pretrváva v HE. V CaE dochádza k poklesu expresie Bcl-
2, pričom stupeň expresie Bcl-2 v EC (typ I CaE) je nepriamo úmerný jeho stupňu histologického 
diferencovania. V SvC (typ II CaE) dochádza k nepravidelne slabej až žiadnej expresii Bcl-2, čo koreluje 
s horším klinickým správaním sa tumoru. Hodnotenie expresie Bcl-2 pomocou imunohistochémie by mohlo byť 
dôležitým faktorom použiteľným pre klinickú prax, s dopadom na liečbu žien s CaE. 
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Úvod 

Karcinóm tráviaceho traktu  je druhým najčastejším nádorovým ochorením po karcinóme pľúc u mužov 
a karcinóme prsníka u žien. V etiológii   kolorektálneho   karcinómu   zohrávajú významnú   úlohu  okrem   
hereditárnych   faktorov  aj   exogénne   faktory (1).  Už   dlhší   čas   je   príjimaná   predstava,   že  intestinálne 
baktérie zohrávajú   veľmi   významnú   úlohu  v procese   vzniku   a vývoja   kolorektálneho   karcinómu. 
Potvrdzuje to aj  významná   práca   nemeckých  autorov (2),   ktorí   detekovali   intracelulárne   baktérie  v 
bioptických   vzorkách   sliznice   hrubého   čreva u pacientov   s adenómom   a karcinómom   hrubého   čreva. 
Swidsinski a kolektív zistili asociáciu medzi intraepiteliálnymi Escherichia coli, adenómom a karcinómom 
hrubého čreva, pričom tento nález  vykazoval 100% špecificitu. Viac ako 20% E. coli populácie izolovanej 
z bioptických vzoriek odobraných od pacientov s adenómom a karcinómom po hypotonickom rozpade bolo 
pozitívnych v gentamycínovom protekčnom teste (GPA), čo poukazuje na intracelulárny mechanizmus 
kolonizácie podobne ako bolo opísané u niektorých enteropatogénnych E. coli kmeňov (2). 

V súčasnosti pribúdajú poznatky o  účasti bakteriálnej mukóza-asociovanej flóry v etiológii zápalových ochorení 
čreva (IBD) ako aj nádorov hrubého čreva (2,3,4). Intracelulárne baktérie môžu byť jedným z faktorov 
podieľajúcich sa v etiopatogenéze  kolorektálneho karcinómu. Otvorená zostáva  otázka, či prítomnosť týchto 
baktérií je primárnym alebo sekundárnym javom v etiológií IBD a kolorektálneho karcinómu. 

Baktérie mliečneho kvasenia zohrávajú významnú úlohu v spomalení kolorektálnej karcinogenézy. Ich účinok 
spočíva v posilnení  imunitného systému hostiteľa, supresii rastu a aktivity intestinálnych mikróbov 
produkujúcich karcinogény a promótory, kompetitívnou kolonizáciou alebo produkciou inhibítorov, vo viazaní 
karcinogénov, produkcii antimutagénnych komponentov, inhibícii konverzie žlčových kyselín na sekundárne 
žlčové kyseliny. In vitro na bunkových líniách bol dokázaný  inhibičný efekt nepatogénneho kmeňa E.coli Nissle 
1917 na adhéziu a invazivitu adhero-invazívne E. coli (AIEC) ako aj inhibičný efekt Streptococcus thermophilus 
a Lactobacillus acidophilus na entero-invazívne E. coli (EIEC) (5). 

Cieľom mojej práce bola identifikácia intracelulárnych baktérií pomocou gentamycín protekčného testu GPA 
u pacientov s kolorektálnymi nádorovými ochoreniami. Ďalším krokom  by  bola ich  eliminácia pomocou 
probiotík. 

 

Materiál a metódy 

Gentamycín protekčný test – GPA 

Používa sa na detekciu intracelulárnych baktérií.  Princíp spočíva v rezistencii intracelulárnych baktérií na 
pôsobenie gentamycínu, ktorý neprechádza do eukaryotickej bunky (3). Slúži na odlíšenie či je baktéria 
lokalizovaná intracelulárne alebo extracelulárne. 

Postup: 

A. Bioptickú vzorku vložíme do 500 ul 0,016%  roztoku dithiothreitolu na 15 minút na odstránenie hlienu. 
Každú vzorku rozdelíme na polovicu. Jednu polovicu vložíme do fyziologického roztoku, druhú do  
fyziologického roztoku s gentamycínom 50 mg/l a premiešavame 30 minút. Potom obidve časti vzorky 
premyjeme 4krát 500 ul fyziologického roztoku. Následne prvú časť vložíme do 500 ul fyziologického roztoku, 
druhú (vystavenú gentamycínu) do 500 ul destilovanej vody a obe sa premiešavajú 30 minút. Potom 500 ul 
supernatantu obidvoch častí vzorky sa vyseje na MacConkeyho agar a kultivuje sa aeróbne pri 37 oC, 24-48 
hodín. Za pozitívny výsledok sa považuje rast viac ako 5 bakteriálnych kolónii na MacConkeyho agare. 

B. Testovanie intracelularity baktérií in vitro na bunkách HL-60 v 25 cm2 . Na test sa použijú HL-60 bunky 
v koncentrácii 1x106/ ml v množstve  9 ml na petriho misku inkubované pri 370C v RPMI médiu doplneného 
10% inaktivovaným fetálným sérom v 5% CO2. K ním sa po vytvorení konfluentného monolajeru pridajú 
testované baktérie v počte  8x107. Zmes sa inkubuje  90 minút. Bunky sa premyjú 3x  fyziologickým roztokom. 
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K bunkám sa pridá  čerstvé RPMI médium s gentamycínom v koncentrácii 50 mg/ml  + 20% FS a kultivuje sa  
60 minút pri 370C. Potom sa médium odsaje, pridá sa 10 ml RPMI média bez gentamycínu a inkubuje sa 30 
minút pri 370C. Bunky sa opäť premyjú 3krát fyziologickým roztokom. Po stočení sa bunky resuspendujú v LB 
médiu a  rozdelia na dve časti: 

1. do 500 ul suspenzie buniek sa pridajú: a.) 50 ul 10% Tritonu X-100 

                                                     alebo     b.) 50 ul destilovanej vody 

2.  500 ul suspenzie bez Tritonu X-100, resp. destilovanej vody 

Obe časti  vzorky sa vysejú na misky s MacConkeyho agarom a inkubujú sa pri 37 oC, 24-48 hodín a zráta sa 
počet vyrastených kolónií. Za pozitívny výsledok sa považuje rast viac ako 5 bakteriálnych kolónii na agare.   

 

Výsledky 

Intestinálne  baktérie izolované od pacientov boli najskôr typizované. Najfrekventovanejšie to boli Escherichia 
coli (45%), potom Proteus mirabilis (15%),  Citrobacter freundii (10%) a  Staphylococcus sp. (7%). Baktérie boli 
nariedené na koncentráciu  107- 1010 a nasiaté tak, aby sa dali izolovať jednotlivé kolónie.   

Bakteriálne subklóny TUSG/1, 883 S/1, MZRa/3, 5278/2, 4250/1 a K1-1/5  od pacientov vykazujú internalizáciu 
do buniek HL-60. Bakteriálne  subklóny od pacientov TUSG, 883, MZR a K1-1 s adenómami a karcinómami  
vykazujú vyšší stupeň internalizácie, ako bakteriálne subklóny ostatných pacientov. 

Tabuľka 1:  Výsledky gentamycín protekčného testu bakteriálnych klónov pacientov 5278, 4250, 883, MZR, 
TUSG a  K1-1. 

 

 
Pacient/bakteriálny klon 

 
Počet bakteriálnych kolónií 
 

 
5278/2 

 
72 

 
4250/1 

 
25 

 
883/4 

 
346 

 
MZR/3 

 
102 

 
TUSG/1 

 
296 

 
K1-1/5 

 
280 

 
negat. kontroly 

 
< 5 

 

Diskusia 

Kolektív nemeckých autorov  zistil pomocou gentamycínového protekčného testu u 87%  pacientov s adenómom 
a karcinómom hrubého čreva nielen adherenciu na epitel, ale aj intracelulárnu lokalizáciu  baktérií a dokázala sa 
aj u 10-15% zdravých ľudí. V našich štúdiách boli intracelulárne baktérie identifikované u 80% pacientov 
s kolorektálnym karcinómom a u 17% zdravých ľudí. 

Rôzne stupne internalizácie u bakteriálnych subklónov sledovaných pacientov v prevažnej väčšine odrážajú 
podľa klinických parametrov  ich zdravotný stav. U pacientov TUSG a 883 boli zistené kolorektálne tumory.  
Pacient K1-1 bol už v terminálnom štádiu. Na základe týchto výsledkov je možné predpokladať, že hladina 
internalizácie môže odrážať zdravotný stav pacienta. Ak sa tieto predpoklady potvrdia, je možné uvažovať 
o internalizujúcich baktériách ako o potenciálnych kandidátoch indukcie kolorektálnych neoplázií.   

Invazívne bakteriálne kmene, ktoré sú v cicavčích bunkách lyzované, reprezentujú stabilný systém dodavok 
prokaryotickej DNA. Lýzou uvoľnené genetické informácie, predovšetkým extrachromozomálne, sa takto 
horizontálne môžu preniesť do cicavčej DNA a navodiť rozsiahlé patologické zmeny. 
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Na elimináciu intracelulárnych baktérii sú používané probiotické kmene. Probiotiká môžu mať preventívny 
vplyv na vznik nádorov hrubého čreva. Vplyv probiotík pri prevencii kolorektálneho karcinómu potvrdzuje 
význam bakteriálnej flóry v etiológii kolorektálneho karcinómu a zároveň predstavuje cestu vhodnú na zníženie 
jeho incidencie. 
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Úvod 

Ochorenia štítnej žľazy patria medzi najčastejšie endokrinopatie a postihujú až 30% európskej populácie. 
Prejavujú sa poruchami jej činnosti v zmysle hyper- alebo hypofunkcie. (1) 

Najčastejšou príčinou hypertyreózy je Graves-Basedowova (GB) choroba. Jej patogenetickým podkladom je 
tvorba špecifických stimulujúcich protilátok proti TSH-receptorom. Imunologicky ide o defekt supresorových T-
lymfocytov s následne zvýšenou produkciou autoprotilátok autoreaktívnymi B-lymfocytmi. 

V krajinách s primeranou saturáciou jódu v potrave je najčastejšou príčinou hypotyreózy Hashimotova 
tyreoiditída, pri ktorej dochádza k zániku parenchýmu pôsobením autoprotilátok syntetizovaných v lymfocytoch, 
ktoré vytvárajú v parenchýme obraz intersticiálneho zápalu. Týmito protilátkami sú protilátky proti peroxidáze, 
proti tyreoglobulínu a protilátky blokujúce TSH-receptor. V mikroskopickom obraze okrem lymfocytovej 
infiltrácie a normálnych tyreocytov nachádzame aj onkocyty. Sú to folikulárne bunky v susedstve 
lymfocytových infiltrátov zmenené na veľké oxyfilné bunky s objemným excentrickým jadrom a cytoplazmou 
vyplnenou mitochondriami. 

Nakoľko v prítomnosti autoimunitného ochorenia štítnej žľazy je vyššia pravdepodobnosť jej malígnej 
transformácie, sú tieto ochorenia považované za prekancerózy. (2, 3) Zistilo sa, že v bunkách takto zmenenej 
štítnej žľazy dochádza k poruchám regulácie bunkového cyklu a apoptózy. (4 - 8)  

Cieľom našej práce bolo zisťovanie zmien expresie niektorých proteínov v autoimunitných tyreoiditídach, ktoré 
by sa mohli stať potenciálnymi markermi nádorovej transformácie v štítnej žľaze.   

 

Materiál a metódy: 

Použili sme 23 bioptických tkanivových vzoriek štítnej žľazy z archívu Ústavu patologickej anatómie LFUK 
v Bratislave. Vzorky boli fixované formalínom, zaliate do parafínu a spracované štandardnou histologickou 
technikou. Mikroskopicky sme určili diagnózy a rozdelili materiál do troch skupín – Hashimotova tyreoiditída 
(12x), Graves-Basedowova choroba (8x) a kontrolná skupina s normálnou štítnou žľazou (3x). Tkanivové rezy 
sme odparafinovali a rehydratovali.  Následne sme blokovali aktivitu endogénnej peroxidázy inkubáciou 
v H2O2. Monoklonálne protilátky proti p53, kaspáze 3, induktívnej, neuronálnej a endotelovej NO-syntáze, 
Bcl2, survivinu, Bax, APAF a PCNA sme riedili vo fosfátmi pufrovanom fyziologickom roztoku (PBS, pH 7,4) 
a rezy inkubovali cez noc v chladničke. Po premytí PBS sme vizualizovali naviazané primárne protilátky 
EnVision kitom (DAKO), rezy sme podfarbili hematoxylínom a prikryli. 

Pozitívne nálezy sme hodnotili semikvantitatívne: „-“negatívne, „+-“nepravidelne slabo pozitívne, „+“slabo 
pozitívne, „++“stredne silne pozitívne, „+++“silne pozitívne, resp. odhadom percenta pozitívnych buniek. 

 

Výsledky:  

Výsledky hodnotenia expresie jednotlivých markerov sú zhrnuté v tabuľke č.1. 

V Hashimotovej tyreoiditíde sme zaznamenali zvýšenú pozitivitu markerov apoptózy (p53, kaspáza-3, všetky 
izoformy NO-syntázy, Bcl2, survivin, Bax a APAF) a rovnako aktivitu PCNA ako markera proliferácie. 
V bunkách GB choroby bola pozitivita survivinu a Bax porovnateľná s pozitivitou v Hashimotovej tyreoiditíde, 
pozitivita kaspázy-3, NO-syntáz a APAF bola menej výrazná, pri Bcl2 sme zaznamenali len nepravidelne slabú 
pozitivitu a p53 sa v bunkách GB choroby vo zvýšenej miere neexprimoval. V kontrolných vzorkách boli všetky 
uvedené markery negatívne alebo sme zaznamenali len minimálnu pozitivitu.  

 

 



 39 

Tab. 1: Prehľad expresie markerov apoptózy a proliferácie v bunkách štítnej žľazy.  

 Hashimotova tyreoiditída (12x) Graves-Basedowova 
choroba (8x) 

 Kontrola (3x) 

P53 Nukleárna pozitivita - onkocyty 20% Negat. Negat. 
Kaspáza 
3 

Cytoplazmová pozitivita - onkocyty 40% Cytoplazmová pozitivita  
40%  (+) 

Cytoplazmová pozitivita 
50%  (+-) 

iNOS Cytoplazmová pozitivita - onkocyty +++ Cytoplazmová pozitivita  
++ 
Membránová pozitivita + 

Negat. 
(ložiskovo +-) 

eNOS Cytoplazmová pozitivita - onkocyty ++ / 
zárodočné centrá ++ 

Cytoplazmová pozitivita 
+/++ 
 

Negat. 
(ložiskovo +-) 

nNOS Cytoplazmová pozitivita - onkocyty ++ / 
zárodočné centrá ++ 

Cytoplazmová pozitivita 
+/++ 

Cytoplazmová pozitivita 
+ 

Bcl2 Cytoplazmová pozitivita - onkocyty ++ Cytoplazmová pozitivita 
+- 
 

Negat. 

Survivin Nukleárna pozitivita - onkocyty 45,4%, 
zárodočné centrá 32,5%  

Nukleárna pozitivita 
47,5% 

Cytoplazmová pozitivita 

BAX Cytoplazmová pozitivita - onkocyty +/++ Membránová pozitivita + 
Cytoplazmová pozitivita 
+/++ 

Negat. 

APAF Cytoplazmová pozitivita - onkocyty 
++/+++ 

Cytoplazmová pozitivita 
+/++ 

Negat. 

PCNA Nukleárna pozitivita – onkocyty 52%, 
zárodočné centrá 45,6% 

Nukleárna pozitivita 
22,5% 

Nukleárna pozitivita do 
1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Expresia markera proliferácie (PCNA, Proliferation Cell Nuclear Antigen) a antiapoptotického 
faktora Bcl2 v štítnej žľaze s Hashimotovou strumou (HS) a Graves-Basedowovou chorobou (GB). PCNA 
vykázalo vysoké percento pozitívnych jadier v zárodočných centrách lymfatických folikulov (*) a onkocytárne 
zmenených folikulárnych buniek (šípka). Expresia Bcl2 bola vysoká v onkocytoch pri HS (šípka) 
a v lymfocytoch plášťovej zóny (tenká šípka), nízky stupeň expresie bol aj v niektorých bunkách GB. 
Streptavidín – biotín – peroxidáza, diaminobenzidín, 400-x. 
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Diskusia 

Súhrnne možno konštatovať, že miera expresie markerov apoptózy a proliferácie je vyššia pri Hashimotovej 
tyreoiditíde. To potvrdzuje poznatky o vyššej incidencii malígnej transformácie u pacientov s Hashimotovou 
strumou v porovnaní s GB chorobou. (2, 3)  

Pre vyššie riziko malígnej transformácie svedčí aj pozitivita všetkých antiapoptotických markerov (survivin, 
Bcl2 a p53) pri Hashimotovej tyreoiditíde. Pozitivitu sme zaznamenali len v onkocytoch, kým normálne 
folikulárne bunky boli negatívne.   

Zmeny fenotypu onkocytov v porovnaní s morfologicky normálnymi tyreocytmi vytvárajú predpoklad, že práve 
prítomnosť onkocytov môže byť kľúčovým faktorom v procese nádorovej transformácie na podklade 
Hashimotovej strumy.  

Pri Hashimotovej tyreoiditíde je expresia PCNA prítomná v onkocytoch a zároveň aj v zárodočných centrách 
lymfatických folikulov, čo svedčí pre súvislosť medzi aktiváciou imunitného systému a proliferáciou onkocytov. 
Zvýšená expresia PCNA v onkocytoch Hashimotovej strumy v porovnaní s GB chorobou je prekvapujúcim 
zistením, nakoľko  zvýšenú proliferáciu by sme skôr očakávali v tyreocytoch pri GB chorobe ako dôsledok ich 
trvalej stimulácie autoprotilátkami. 

V autoimunitných tyreoiditídach je zvýšená expresia všetkých izoforiem NO-syntázy, ktorá je podľa literárnych 
zdrojov zvýšená aj v papilárnom karcinóme štítnej žľazy a pozitívne koreluje s expresiou angiogénnych faktorov 
VEFG, angiopoetin-1 a angiopoetin-2 (8).  

Porovnaním s literárnymi zdrojmi (6 – 8) zisťujeme, že markery hodnotené ako pozitívne v autoimunitných 
tyreoiditídach sú pozitívne aj v malígnych nádoroch (survivin, p53, Bcl-2, Bax). Tento fakt poukazuje na 
možnosť využiť niektoré z nich ako markery malígnej transformácie, predovšetkým sledovanie expresie 
antiapoptotických proteínov Bcl2, survivinu a p53 a využitie proteínu PCNA ako markera zvýšenej proliferácie, 
osobitne v onkocytoch.  

Naše výsledky ponúkajú ďalšie možnosti štúdia súvislostí medzi autoimunitnými tyreoiditídami a malígnymi 
nádormi štítnej žľazy. Užitočné by bolo rozšíriť spektrum sledovaných proteínov. Možnosť ich využitia ako 
markerov nádorovej transformácie by bolo možné potvrdiť sledovaním ich korelácie v autoimunitných 
tyreoiditídach a jednotlivých histologických podtypoch karcinómu štítnej žľazy. 

Z tohto hľadiska sa autoimunitná tyreoiditída javí ako zaujímavý model prekancerózy so zmenami expresie 
rôznych markerov s možnosťou priebežného štúdia v humánnej patológii. 

 

Projekt bol podporený grantovou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky "Diagnostické 
problémy ochorení štítnej žľazy – nové trendy v molekulárnej diagnostike" pod číslom 2006/23-UK-02. 
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Úvod 

Paraoxonáza 1 (PON1; EC_3.1.8.1) predstavuje Ca2+ dependentnú esterázu viazanú na HDL- lipoproteínové 
častice (1). Hydrolyzuje organofosfáty (OP), vykazuje laktonázovú aktivitu, inhibuje peroxidáciu LDL-
lipoproteínov a hydrolyticky štiepi oxidované formy fosfolipidov, čím významne ovplyvňuje rozvoj 
aterosklerózy (2). Jej antiaterogenetický účinok potvrdzujú mnohé štúdie, ktoré predpokladajú, že spomínaný 
protektívny účinok PON1 spočíva v schopnosti znižovať oxidačnú modifikáciu lipoproteínových častíc (1-3).  

Gén pre PON1 (7q21.3, 29370bp) je dominantne exprimovaný v hepatocytoch. V kódujúcej oblasti génu boli 
opísané dva významné SNP polymorfizmy v kodóne 55-Leu/Met (L/M) a 192-Gln/Arg (Q/R) (3). Na základe 
192(Q/R) polymorfizmu rozlišujeme Q a R-izoformu líšiacu sa aktivitou hydrolyzovať OP. In vitro, R-izoforma 
hydrolyzuje paraoxón oveľa rýchlejšie ako Q-izoforma, pričom aktivita hydrolyzovať fenyalcetát nie je 
signifikantne odlišná (4). Aktivitu PON1 preto významne ovplyvňuje individuálny genotyp, a to v asociácii 
s poklesom aktivity v poradí RR>QR>QQ v pozícii 192 a LL>LM>MM v pozícii 55 polypeptidového reťazca 
(5).  

Ľudia s Downovým syndrómom (DS) sa zdajú byť „chránení“ proti rozvoju aterosklerózy. Napriek dokázanému 
zvýšenému oxidačnému stresu sa u týchto jedincov nenašli žiadne rozdiely v hodnotách parametrov oxidácie 
LDL-lipoproteínov v porovnaní s kontrolným súborom (6). Príčiny smrti a patologické nálezy u DS nepreukázali 
zvýšenú frekvenciu kardiovaskulárnych chorôb (7). Naopak, u dospelých ľudí s DS sa pozoruje znížený výskyt 
ochorení koronárnych artérií a zriedkavo sú príčinou smrti komplikácie spôsobené aterosklerózou (8). Zmeny na 
stenách artérií sú výrazne miernejšie ako u kontrolnej skupiny rovnakého veku (9).  

Cieľom štúdie bolo stanoviť paraoxonázovú a arylesterázovú aktivitu PON1 v závislosti od DNA polymorfizmu 
55(L/M) a 192(Q/R) u dospelých ľudí s DS, porovnať ju s kontrolným súborom rovnakej vekovej kategórie 
a tým prispieť k objasneniu zníženého výskytu koronárnych ochorení u ľudí s DS. Druhým cieľom bolo in vitro 
potvrdiť vplyv DNA polymorfizmu na aktivitu PON1. 

  

Materiál a metódy 

Vzorky krvi boli získané od pacientov z Ambulancie Downovho syndrómu SZU, Bratislava. Skupinu s DS 
tvorili muži a ženy (n=10+10) vo veku 16-37 rokov. Kontrolný súbor (10 mužov, 10 žien) predstavovali najmä 
ich súrodenci približne rovnakého veku.  

DNA sme izolovali Qiagen Blood DNA mini kitom. Na detekciu polymorfizmov sme použili PCR-RFLP 
analýzu. PCR zmes obsahovala 2,5µl DNA, 0,5µM z každého primera (BioTez Berlin-Buch GmbH) a 12,5µl 
GoTaq Green Master Mixu (Promega). PCR produkt sme štiepili restrikčnými endonukleázami - tab.1 (New 
England Biolabs). Získané fragmenty sme rozdelili elektroforézou v agarózovom géle s následnou vizualizáciou 
pomocou UV-transiluminátora. 

Paraoxonázovú aktivitu sme stanovili spektrofotometrickým  monitorovaním hydrolýzy paraoxónu (O,O-dietyl-
O-(4-nitrofenyl)-fosfát) (metóda Beltowski a kol.). Stanovovali sme stimulovanú a nestimulovanú aktivitu 
použitím 1mM roztoku paraoxónu (Sigma), v reakčnej zmesi tvorenej 50mM Tris roztokom (pH8,0; 
obsahujúcim 1mM roztok CaCl2.2H2O pre nestimulovanú aktivitu a 1mM roztok CaCl2.2H2O s 1M roztokom 
NaCl  pre stimulovanú aktivitu) a 40x riedeným krvným sérom.  

Arylesterázovú aktivitu sme stanovili spektrofotometrickým monitorovaním hydrolýzy fenylacetátu (C8H802) 
(metóda Gan a kol.) použitím 5mM roztoku fenylacetátu (Sigma), v reakčnej zmesi ako pri nestimulovanej 
paraoxonázovej aktivite s výsledným riedením krvného séra 800x.  
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Hodnoty absorbancií sme zaznamenávali 3 minúty od pridania substrátu do reakčnej zmesi. 

 

Tab.1: Protokol DNA analýzy. 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nameraných hodnôt a kalibračnej krivky pre štandardné roztoky p-nitrofenolu a fenolu sme vypočítali 
paraoxonázovú a arylesterázovú aktivitu [µmol/s/l]. Okrem PON1 aktivít boli v rámci spolupráce s Oddelením 
Klinickej Biochémie SZU stanovené aj parametre lipidového profilu - CCH, TAG, HDL, LDL, VLDL (tab.2).  

 

Výsledky 

Podľa výsledkov DNA analýzy sme účastníkov štúdie rozdelili do 3 skupín – „silný genotyp“ (polymorfizmy 
RR/LL, QR/LL), „stredný genotyp“ (QR/LM, QR/MM, QQ/LL, QQ/LM) a „slabý genotyp“ (QQ/MM). V 
jednotlivých skupinách sme porovnali hodnoty paraoxonázovej a arylesterázovej aktivity ľudí s DS s kontrolným 
súborom. Zistené výsledky sme štatisticky spracovali pomocou dvojvýberového F-testu a  Studentovho T-testu 
(MS Excel 2007).   

V skupine „silný genotyp“ sme zistili signifikantne zníženú stimulovanú paraoxonázovú aktivitu (p=0,019; graf 
č.1) u jedincov s DS  v porovnaní s kontrolným súborom. Nestimulovaná paraoxonázová aktivita 
a arylesterázová aktivita nebola u skupiny s DS signifikantne znížená (p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Stimulovaná paraoxonázová Graf 2: Porovnanie stimulovanej a nestimulovanej paraoxonázovej 
aktivita – siginifikantné zníženie u DS          aktivity u jednotlivých genotypových skupín.  

 

Polymorfizmus Primery PCR produkt 

5‘-CCTGCAATAATATGAAACAACCTG-3‘ 
 55(Leu/Met) 

5‘-CTAGAACACAGAAAAGTGAAAGAAAAC-3‘ 
138bp 

5‘-TATTGTTGCTGTGGGACCTGAG-3‘ 
 192(Gln/Arg) 

5‘-CACGCTAAACCCAAATACATCTC-3‘ 
99bp 

PCR reakcia Biometra UNOII Thermalcycler Čas 
 Iniciálna denaturácia 96°C 120 s 
 Denaturácia 94°C 60 s 
 Annealing, elongácia                              58°C                       30x 6 min. 
 Finálna elongácia 72°C 10 min. 
Polymorfizmus Restrikčná analýza Enzým 

 PCR produkt 12,5µl   
   pufor 1,2µl   
55(Leu/Met)  enzým 0,4µl NlaIII 
192(Gln/Arg)  enzým 0,25µl AlwI 
   teplota, čas 37°C, 3h   
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Zistené zníženie paraoxonáovej aj arylesterázovej aktivity v „strednej skupine“ (QR/LM, QR/MM, QQ/LL, 
QQ/LM) nebolo u ľudí s DS (n=12) v porovnaní s kontrolným súborom (n=7) signifikantné (p>0,05; graf č.2). 

Polymorfizmus QQ/MM sme detekovali iba u jedného DS a jednej kontroly, preto zistené zníženie 
paraoxonázovej aj arylesterázovej aktivity nemohlo byť štatisticky spracované.  

Na základe výsledkov sme jednoznačne potvrdili vplyv 55(M/L) aj 192(Q/R) polymorfizmu na PON1 aktivitu. 
Zaznamenali sme rastúci trend paraoxonázovej aktivity korešpondujúci s nasledujúcim poradím polymorfizmov 
QQ/MM<QQ/LM<QR/LM<QR/LL<RR/LL. Vplyv polymorfizmov na arylesterázovú aktivitu nebol 
jednoznačne dokázaný.  

Hľadali sme asociáciu medzi aktivitou PON1 a parametrami lipidového profilu u DS aj kontrolného súboru. Pri 
porovnaní hodnôt sme nenašli žiadnu závislosť medzi lipidovým profilom a aktivitou PON1.  

 

Tab. 2: Charakteristika skupín. 

 

"silný" genotyp "stredný" genotyp 
Parametre 

C DS C DS 
 n 12 6 7 13 
 priemerný vek (roky) 29,42 25 29 22 

 pohlavie (M/F) 6/6 2/4 4/3 7/6 

Lipidový profil [mmol/l]         
 CCH 4,48±0,53 4,65±1,01 3,98±0,88 4,52±1,02 
 TAG 1,11±0,83 1,11±0,46 1,34±1,27 1,57±0,99 
 HDL 1,43±0,39 1,10±0,23 1,27±0,44 1,10±0,28 
 LDL 2,55±0,50 3,05±1,02 2,10±0,54 2,71±0,86 
 VLDL 0,51±0,38 0,50±0,21 0,61±0,58 0,71±0,45 

Polymorfizmy [%]         
 LL/RR 8,33    
 LL/QR 91,67 100   
 LL/QQ   28,57 15,38 
 LM/QR   57,14 30,77 
 LM/QQ   14,29 38,46 
 MM/QR    15,38 

Aktivita [µmol/s/l]         
 arylesterázová aktivita 2976,88±832,16 2769,55±332,25 2970,02±1123,75 3046,02±638,27 
 nestimulovaná paraoxonázová akt.    386,22±148,22 332,25±52,31   189,52±98,27 134,83±76,36 

 stimulovaná paraoxonázová akt.    795,61±237,31 574,62±84,72 352,89±171,73   259,13±130,50 
 

Diskusia  

Našou štúdiou sme chceli potvrdiť, príp. vyvrátiť účasť enzýmu PON1 na zníženom výskyte aterosklerózy u DS. 
Získané výsledky ukázali na pokles aktivity enzýmu PON1 u ľudí s DS v porovnaní s kontrolnou skupinou. Aj 
keď zníženie hodnôt u „stredného“ a „slabého“ genotypu nebolo štatisticky signifikantné, priemerné hodnoty 
získané od ľudí s DS boli v porovnaní s kontrolným súborom nižšie, čo nekoreluje so zníženým rozvojom 
aterosklerózy u DS. Z toho možno usudzovať, že PON1 nemá priamu účasť na zníženej incidencii aterosklerózy 
u ľudí s DS. 

 

Tento projekt bol podporený v rámci programu Máš pocit, že máš na viac? Konta Orange, n.f. 
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Úvod 

Paradontopatie majú vysokú prevalenciu (1) a môžu viesť aj k systémovým komplikáciám (2). Patogenéza 
týchto ochorení doteraz nie je objasnená. Viaceré štúdie však ukázali, že u pacientov so zápalovými ochoreniami 
parodontu sú zvýšené markery oxidačného stresu, ktorých hladina koreluje s parodontálnym statusom pacientov 
(3, 4, 5). To naznačuje významnú účasť voľných radikálov na poškodzovaní tkaniva. Na ich vzniku sa 
pravdepodobne podieľa orálna mikroflóra a jej interakcia s imunitným systémom (6). U pacientov s 
paradontopatiami sa zistilo tiež rozdielne zloženie orálnej mikrobiálnej flóry, ktorej štruktúra sa mení 
s priebehom ochorenia (7), takže jej hodnotenie môže okrem objasnenia patogenézy ochorenia slúžiť ako marker 
úspešnosti terapie. Spomenuté fakty sú podkladom pre hľadanie nových terapeutických metód, založených na 
znížení oxidačného poškodenia tkaniva. 

Cieľom práce bolo porovnať účinnosť lokálnej terapie dvomi látkami s antioxidačným pôsobením – kyselinou 
askorbovou a kyselinou citrónovou 

 

Metodika 

Dvojito slepá randomizovaná klinická štúdia zahŕňala 16 pacientov (11 žien, 5 mužov) so zápalovým ochorením 
parodontu vo veku 17 až 71 rokov (priemer ±SD, 41,1 ±16,7). Zahrnutí jedinci boli informovaní o priebehu 
štúdie a súhlasili s ním. Pacienti boli randomizovaní do 2 skupín. Prvá skupina (n=9) sa podrobila 7-dňovej 
lokálnej terapii kyselinou askorbovou (výplach ústnej dutiny 1 g kyseliny askorbovej rozpustenej v 200 ml vody, 
večer po umytí zubov). Druhá skupina (n=7) bola podrobená obdobnej terapii kyselinou citrónovou. 
Antioxidačný efekt bol hodnotený analýzou hladín MDA (malodialdehyd) v slinách pred a po terapii. Úspešnosť 
liečby parodontopatie sa hodnotila zmenami PBI (papillary bleeding index) a CPITN (community periodontal 
index of treatment needs).  

Deň pred a deň po terapii bol hodnotený periodontálny status pacientov klinickým stomatológom pomocou PBI 
a CPITN. Súčasne boli odobrané sliny, ktoré boli do spracovania uskladnené pri teplote -20°C. MDA bolo 
merané spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 535 nm na základe absorbancie produktu reakcie s 0,6% kyselinou 
tiobarbiturovou v prostredí kyseliny trichlóroctovej (1:1) pri 95°C 45 min. Farebný produkt bol extrahovaný do 
n-butanolu. 

Zmeny orálnej mikroflóry boli hodnotené metódou T-RFLP (terminal restriction fragment lenght 
polymorphism).Bakteriálna DNA bola izolovaná z 32 vzoriek slín metódou podľa Zhu (8): 200 µl vzorky bolo 
rozpustených v pufri (10mM Tris/HCl, 50mM EDTA, pH 8) v pomere 1:2. Pelet získaný centrifugáciou (6800 g, 
5 min., 4°C) bol opäť rozpustený v 500 µl toho istého pufra. Po pridaní 100 µl 10% SDS a 300 µl 
benzylchloridu, boli vzorky pretrepané a inkubované 30 min pri 50°C, s vortexovaním v 5 min intervaloch. 
Následne bolo pridaných 300 µl 3 M octanu draselného a vzorky boli na 15 min uložené na ľad. Supernatant 
získaný centrifugáciou (6800 g, 15 min, 4°C) bol precipitovaný izopropanolom (750 µl), premytý 96% etanolom 
(750 µl) a DNA bola rozpustená v 100 µl vody. 

Takto získaná DNA bola pre dosiahnutie optimálnej efektivity PCR 10x riedená a použitá ako templát pre 
amplifikáciu hypervariabilného úseku genomickej DNA kódujúcej 16S rRNA. Reakčná zmes (24 µl) 
pozostávala z 12,5 µl MasterMixu Fermentas, 7 µl vody, 1 µl univerzálneho primeru 27F (5’-
AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3‘) značeného na 5´konci 6-karboxyfluoresceínom, 1 µl univerzálneho 
primeru 1492R (5‘-GGTTACCTTGTTACGACTT-3‘) a 2,5 µl templátu. PCR bola realizovaná na termocykleri 
Eppendorf MasterCycler Gradient S podľa Sakamota (9). Prítomnosť amplifikačného produktu bola overená 
elektroforézou na 1% agarózovom géle. 

PCR produkt bol štiepený reštrikčnými enzýmami Hha1 a Msp1. Reakčná zmes (15 µl) pozostávala z 7,5 µl 
amplifikačného produktu, 5U enzýmu, 1,5 µl 10x Tango pufra, 0,15 µl 100x BSA a vody. Zmes bola inkubovaná 
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3 hod pri 37°C s následnou inaktiváciou enzýmov teplotou 80°C na 20 min. Štiepne fragmenty boli analyzované 
kapilárnou elektroforézou pomocou prístroja ABI 3100 Prism Avant. Získané dáta boli vyhodnotené softvérom 
BioNumerics, Applied Biosystem. Vzorky boli porovnané pomocou klastrovej a korelačnej analýzy. Na 
štatistickú analýzu ostatných dát bol použitý SigmaPlot, Systat software. Dáta boli vyhodnotené párovým 
a nepárovým t-testom.  

 

Výsledky 

Štatisticky významný pokles PBI a CPITN bol zaznamenaný po terapii kyselinou askorbovou aj kyselinou 
citrónovou (p<0,01 resp. p<0,05) (graf č. 1). Hladina MDA klesla o 63,75% po terapii kyselinou askorbovou 
a o 64, 55% po terapii kyselinou citrónovou (graf. č. 2) a korelovala s parametrami hodnotiacimi periodontálny 
status, avšak pokles bol signifikantný iba po terapii kyselinou askorbovou (p<0,05).  

K významnej zmene v štruktúre mikrobiálnej flóry ústnej dutiny došlo po terapii kyselinou citrónovou , kde 
došlo k vytvoreniu 3 klastrov špecifických pre mikrobiálne profily získané po terapii (obr. č. 1A). Zmeny po 
terapii kyselinou askorbovou boli menej výrazné. (obr. č. 1B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1. Pokles PBI a CPITN po 7 dňovej terapii kyselinou askorbovou a kyselinou citrónovou. Zobrazené 
hodnoty sú priemery +SD. 
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Graf č. 2. Hladiny MDA pred a po terapii oboma látkami. Graf znázorňuje priemery +SEM. 
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Obr. č. 1 Dendrogram zobrazujúci vzťah medzi T-RFLP profilmi pacientov pred (•) a po(�) terapii kyselinou 
citrónovou (A) a kyselinou askorbovou (B). Čísla vyjadrujú percento podobnosti. 
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Diskusia 

Vzhľadom na významnú účasť oxidačného stresu pri poškodení tkaniva pri paradontopatiách, ako aj dokázanom 
zvýšenom riziku vzniku ochorenia pri nízkych hladinách antioxidantov v organizme (10), možno predpokladať 
pozitívny efekt antioxidačnej terapie.  

Kyselina citrónová aj kyselina askorbová viedli po 7 dňovej terapii k signifikantnému zníženiu PBI aj CPITN 
poukazujúc na výrazné klinické zlepšenie stavu parodontu. Pokles hodnôt MDA bol významný iba pri terapii 
kyselinou askorbovou, čo môže byť dôsledok malého súboru pacientov a vyššej interindividuálnej variability 
v druhej skupine. Výsledky však v oboch prípadoch svedčia pre významný pozitívny vplyv antioxidačnej 
terapie. 

Zmeny orálnej mikroflóry potvrdzujú koreláciu štruktúry mikrobiálnej flóry s periodontálnym statusom. 
Vysvetliť ich možno zmenou pH a lokálneho oxidačného statusu meniacich podmienky pre prežívanie baktérií. 
Konkrétne zmeny budú predmetom následných analýz pomocou sekvenovania knižnice klonov s PCR 
produktmi. Na overenie kauzality budú potrebné ďalšie experimentálne štúdie. 

Rozdiely medzi skupinami neboli výrazné pred ani po terapii, hoci kyselina askorbová je silnejší antioxidant ako 
kyselina citrónová. Možným vysvetlením je dosiahnutie maximálneho možného efektu zo zvyšovania 
antioxidačného statusu pri zvolenom dávkovaní u oboch skupín. Rozdiely by teda mohli byť výraznejšie pri 
nižšom dávkovaní resp. nižšej frekvencii aplikácie.  

V budúcnosti bude potrebné aj porovnanie účinkov lokálnej a systémovej antioxidačnej terapie na 
parodontopatie. 

 

Literatúra 

1. Giannopoulou C, Krause KH, Muller F: The NADPH oxidase NOX2 plays a role in periodontal 
pathologies. Semin Immunopathol 2008; 30(3): 273-278. 

2. Ekuni D, Tomofuji T, Sanbe T a spol.: Periodontitis-induced lipid peroxidation in rat descending aorta 
is involved in the initiation of atherosclerosis. J Periodontal Res in press. 

3. Khalili, J, Biloklytska HF: Salivary malondialdehyde levels in clinically healthy and periodontal 
diseased individuals. Oral Dis 2008; 14(8): 754-760. 

4. Sculley DV, Langley-Evans SC: Periodontal disease is associated with lower antioxidant capacity in 
whole saliva and evidence of increased protein oxidation. Clin Sci (Lond)  2003; 105(2):167-172.  

5. Guentsch A, Preshaw PM, Bremer-Streck S, Klinger G, Glockmann E, Sigusch BW: Lipid peroxidation 
and antioxidant activity in saliva of periodontitis patients: effect of smoking and periodontal treatment. 
Clin Oral Investig. 2008;12(4): 345-352. 

6. Katsurag H., Ohtake M, Kurasawa I, Saito K: Intracellular production and extracellular release of 
oxygen radicals by PMNs and oxidative stress on PMNs during phagocytosis of periodontopathic 
bacteria. Odontology 2003; 91(1): 13-8. 

7. Takeshita T, Nakano Y, Kumagai T a spol.: The ecological proportion of indigenous bacterial 
populations in saliva is correlated with oral health status. ISME J 2009; 3(1): 65-78. 

8. Zhu, H, Qu F, Zhu LH: Isolation of genomic DNAs from plants, fungi and bacteria using benzyl 
chloride. Nucleic Acids Res 1993; 21(22): 5279-5280. 

9. Sakamoto M, Huang Y, Ohnishi M, Umeda M, Ishikawa I, Benno Y: Changes in oral microbial profiles 
after periodontal treatment as determined by molecular analysis of 16S rRNA genes. J Med Microbiol; 
2004. 53(6): 563-571. 

10. Borutta A: Research summary: Vitamin C intake and periodontal disease. Br Dent J 2005; 199(4): 210-
210. 

 
 



 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predklinická a molekulárna sekcia 
 

IV. vedecká konferencia doktorandov 
 

 
 

1.miesto 
 

Úloha infekcie Epstein-Barrovej vírusom pri rozvoji autoimunitných 
ochorení štítnej žľazy 

MUDr. Andrea Urbánová 
Školitelia: prof. MUDr.Pavel Babál, CSc., MUDr.Pavol Janega 

 
 
 

2.miesto 
 

Polymorfizmy kandidátnych génov pre autizmus v populácií autistov 
na Slovensku 

Mgr. S ilvia Kelemenová 
Školiteľ: doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 

 
 
 

3.miesto  
 

Mnohoparametrová prietoková cytometria a jej využitie pri definícii 
hematologických malignít 

Mgr. Michaela Fajtová 
Školiteľ: MUDr. Oľga Babušíková, DrSc. 



 51 

12. Detekcia mikrodelécií v AZF oblasti Y chromozómu u mužov s poruchami plodnosti. 
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Úvod 

Ľudský Y chromozóm je jeden z najmenších chromozómov, obsahuje 60 miliónov bázových párov a od 
ostatných autozómov, ako aj X chromozómu sa odlišuje okrem spomínanej veľkosti ešte niekoľkými atribútmi. 
Na koncoch krátkych (Yq) a dlhých ramien (Yp) sa nachádzajú dve pseudoautozomálne oblasti, ktoré sa jediné  
zúčastňujú homologickej rekombinácie s X chromozómom. Ostatných 95%  sekvencií Y chromozómu 
nerekombinuje s X chromozómom . Haploidný status  a absencia rekombinácie spôsobujú akumuláciu de novo 
mutácií na Y chromozóme (3).    

Práve tieto vlastnosti predurčujú Y chromozóm byť vhodným objektom skúmania,  či už v molekulovo - 
genetickej praxi, vo forenznej genetike, ako aj v rámci rozsiahlych populačných štúdií. Y chromozóm obsahuje 
156 transkripčných jednotiek, ktoré zahrňujú 78 proteín kódujúcich génov a spoločne kódujú 27 proteínov (4).  

Napriek tomu, že množstvo exprimujúcich génov je v porovnaní s ostatnými chromozómami menšie, ich úloha 
v determinácii mužského pohlavia je esenciálna. Okrem génov, determinujúcich mužské pohlavie sa zistila 
prítomnosť oblasti, zohrávajúcej kľúčovú úlohu v mužskej spermiogenéze. 

V posledných rokoch sa zistilo, že poruchy spermiogenézy sú výsledkom mikrodelécií, nachádzajúcich sa v Y 
špecifickej oblasti. V roku 1976 prvýkrát Tiepolo a Zuffardi popísali mikroskopicky detegovateľné delécie 
v distálnej časti dlhého ramena Y chromozómu. Túto oblasť označili ako AZOOSPERMIA FACTOR (AZF)(5). 

5-10% azoospermikov a 10-15% oligospermikov má delécie práve v tejto oblasti, ktoré sú kauzálnou príčinou 
ich neplodnosti. V AZF oblasti boli definované tri podoblasti AZFa, AZFb a AZFc. V rámci uvedených oblastí 
sa nachádza niekoľko génov a génových rodín. Konečný počet génov bol stanovený po zistení  kompletnej 
sekvencie intervalu Yq11. 31 génov AZF oblasti je exprimovaných v testes, z toho 14 je proteín kódujúcich, 
a zvyšných 17 sú nekódujúce transkripty (4,7). 

V AZFa delečnom intervale boli mapované 2 Y kódujúce gény USP9Y. Produktom týchto génov je ubiquitín 
špecifická proteáza. Druhý AZFa gén, DDX3 patrí do veľkej rodiny DEAD box proteínov, s funkciou ATP RNA 
helikázy (8). 

Inú situáciu môžeme zaznamenať u mužov s kompletnou deléciou AZFb oblasti. Takáto delécia postihuje veľkú 
skupinu génov a spôsobuje poruchu meiózy.  

Delécie AZFc oblasti majú rôzne klinické a histologické prejavy. Najčastejšie sú v asociácii s azoospermiou 
a oligospermiou, vo výnimočných prípadoch môžeme tieto delécie nájsť aj u synov takto postihnutých mužov. 

Najnovšie štúdie však uvádzajú,  že až v 50% je neplodnosť páru spôsobená práve mužským faktorom a v 30-
40% je zatiaľ neznámej príčiny (6). 

Neplodný pár môže podstúpiť umelé oplodnenie, podmienkou je odobratie maturovaného vajíčka  a spermie 
a samotné oplodnenie nastáva v laboratórnych podmienkach mimo tela matky. Metóda ICSI je proces, pri 
ktorom je jediná spermia injektovaná priamo do vajíčka. K tejto metóde sa pristupuje, keď počet spermií 
v ejakuláte je nižší ako štandardný, pri azoospermii, asthenospermii alebo leukospermii.  

 

Materiál a metódy 

Charakteristika súboru: 

Vyšetrovaný súbor obsahoval 822 pacientov s požiadavkou vyšetrenia mikrodelécií AZF oblasti Y chromozómu 
v dôsledku porúch mužskej neplodnosti.  

Klinický materiál: 

Klinickým materiálom zaslaným na vyšetrenie bolo po 10 ml periférnej krvi v roztoku 0,5ml EDTA, prípadne už 
vyizolovaná DNA 
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Izolácia vysokomolekulovej DNA a PCR reakcia: 

DNA sme izolovali  použitím komerčného setu FlexiGene DNA Kit (Qiagen, Nemecko).Na detekciu 
mikrodelécií v AZF oblasti Y chromozómu u mužov s poruchami plodnosti sme použili metódu polymerázovej 
reťazovej reakcie. Jednotlivé sekvencie boli amplifikované použitím  primerov  ZFY, sY84 ,sY86, sY127, 
sY129, sY134, sY143, sY147, sY158, ,sY254, sY255, sY 277 ,sY283, PABX, SRY a teplotného profilu 
uvedeného v tabuľke č. 1. PCR amplifikácia s uskutočnila na termálnom cyklery (MJ Research, USA). 

PCR reakcia prebiehala v celkovom reakčnom objeme 20ul. Reakčná zmes obsahovala 200ng genómovej DNA, 
0,3U Taq polymerázy, 1x PCR tlmivý roztok, 20mM dNTP, primery s koncentráciou 10pmol/ul. 

PCR produkty sme elektroforeticky separovali v 2% agarózovom géli pri laboratórnej teplote, v TBE roztoku pri 
200mA. DNA sme vizualizovali pomocou Ethídium bromidu priamo v agarózovom geli na transluminátore. 

 

Tabuľka č. 1.  Teplotný profil reakcie 

 Denaturácia 94ºC/5´ 
 
30 cyklov 

denaturácia 
annealling 
polymerizácia 

94ºC/1´ 
61ºC/1´ 
72ºC/1´ 

 Polymerizácia 72ºC/5´ 
 

Výsledky  

Vyšetrili sme súbor 822 pacientov mužského pohlavia s rôznymi príčinami porúch plodnosti. Požiadavkou 
vyšetrenia bola detekcia mikrodelécií AZF oblasti Y chromozómu. Diagnózy zaslaných pacientov sme rozdelili 
do 4 skupín: azoospermia, oligospermia, oligoasthenospermia a iné. Do skupiny „iné“ sme zaradili diagnózy 
s nízkym zastúpením pacientov (teratospermia, nekrospermia, a patologický karyotyp) Zastúpenie jednotlivých 
diagnóz dokumentuje tabuľka č 2. Priemerný vek pacientov bol 31,74 rokov. 

 

Tabuľka.č.2  Počty pacientov na základe príslušnej diagnózy 

diagnóza Azoospermia Oligospermia oligoasthenospemia Iné 

Počet pacientov 349 (42%) 92 (11%) 196 (24%) 185 (23%) 

 

V uvedenom súbore pacientov sme zaznamenali deléciu v 38 prípadoch, čo predstavuje 4,62%. Z toho 24 
pacientov s deléciou je zo súboru pacientov s azoospermiou, čo predstavuje 6,88%, 4 pacienti sú zo súboru 
oligospermia (4,35%), 9 mužov so zaznamenanou deléciou ma diagnózu oligoasthenospermia (4,59%) a jeden 
pacient je zo súboru iné (0,54%). 

AZF oblasť Y chromozómu je rozdelená na 3 podoblasti: AZFa, AZFb, AZFc. Z každej oblasti sme vybrali 
sekvencie, pomocou ktorých sme detekovali prítomnosť delécií. Najvyššie zastúpenie delécií bolo dokázaných 
v podoblasti AZFc (52%). V podoblasti AZFb (29%) a najnižšie zastúpenie delécií bolo v podoblasti AZFa 
(19%) Najčastejšie deletovanou sekvenciou je sekvencia sY283, ktorej deléciu sme zaznamenali u 72% 
pacientov.   

 

Diskusia 

Z celkového počtu 822 pacientov s požiadavkou vyšetrenia mikrodelécií AZF oblasti sme delécie zaznamenali 
v 38 prípadoch (4,62%). Podľa literárnych údajov sa zastúpenie delécií pohybuje v rozpätí 10-15% u mužov 
s azoospermiou  5-10% u mužov s oligospermiou (1, 2, 3). Naša záchytnosť je pod udávanou frekvenciou. 
Jedným z možných vysvetlení je etnické zloženie súboru (1). Ďalšími dôvodmi sú rozdielne kritériá výberu 
pacientov a množstvo vybraných s Y sekvencií. V roku 1999 European Academy of Andrology (EAA) 
a European Molecular Genetics Quality Network (EMON) vytvorili „guiedlines“ pre molekulárnu analýzu 
mikrodelécií Y chromozómu (3). Do skupiny povinne vyšetrovaných sekvencií AZF oblasti boli zaradené 
sekvencie sY84, sY86, sY127, sY134, sY254, sY255. Podľa literárnych údajov a aj našich zistení je otázne či 
uvedený interval je skutočne postačujúci na dostatočný záchyt delécií u mužov s poruchami plodnosti. Tomuto 
problému je stále v literatúre venovaná dostatočná pozornosť. Rovnako nie sú stanovené jednoznačné klinické 
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kritériá, kde je opodstatnené vykonávať molekulovo- genetickú analýzu AZF oblasti. Aj tieto skutočnosti 
vysvetľujú, prečo publikovaný záchyt mikrodelécií stále varíruje (2, 3, 5) 
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13. Vplyv signálnych molekúl produkovaných mezenchymálnymi bunkami v procese 
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Úvod  

Nosnou témou môjho doktorandského štúdia je porovnanie vybraných biologických a molekulárno-
biologických charakteristík mezenchymálnych stromálnych buniek izolovaných z kostnej drene leukemických 
pacientov s korešpondujúcimi bunkami získaných od zdravých jedincov.  

Experimentálne výsledky našich predchádzajúcich štúdií dokázali, že kokultivácia ľudských leukemických 
buniek monocytárneho typu so sferoidmi pripravenými z kožných mezenchymálnych buniek vedie  u týchto 
leukémií k zastaveniu rastu, morfologickým zmenám, zvýšeniu adherencie ako aj k chemotaktickému 
priťahovaniu leukemických buniek smerom k sferoidom. Výsledkom takejto kokultivácie bolo objavenie sa 
nového subtypu buniek v pôvodnej populácii leukemických buniek, ktoré z morfologického, funkčného 
a fenotypického hľadiska pripomínali dendritové bunky. Vychádzajúc z uvedených výsledkov predpokladáme, 
že mezenchymálne bunky v nemóze (1)  majú významnú kapacitu ovplyvniť diferenciáciu hematopoetických 
buniek. Molekulárne signály kontrolujúce proliferáciu a diferenciáciu hematopoetických kmeňových 
a progenitorových buniek pochádzajú hlavne zo špecializovaného mikroprostredia, tzv. niky, ktorá sa nachádza 
v okolí hematopoetických kmeňových buniek v kostnej dreni. Hlavnou zložkou hematopoetickej niky sú 
stromálne bunky (fibroblasty, endoteliálne bunky, adipocyty), osteoklasty a osteoblasty (2). Tieto bunky 
poskytujú signály kmeňovým bunkám, ktorými kontrolujú ich delenie, samoobnovu, diferenciáciu, chránia ich 
pred vyčerpaním a bunkovou smrťou. Najnovšie poznatky však dokazujú, že dysfunkčná nika môže významne 
prispieť k vzniku niektorých ochorení akými sú napríklad aj leukémie (3). Na základe týchto údajov 
predpokladáme, že u BMSC (bone marrow stromal cells) v nemóze by sme mohli analyzovať ich kapacitu resp. 
nefukčnosť ovplyvňovať proces hematopoézy. Prvým predpokladom takejto štúdie je zistenie profilu expresie 
génov u BMSC izolovaných od zdravého darcu, ktorý bude slúžiť ako referenčný súbor dát na porovnanie 
s expresiou génov u BMSC získaných od leukemických pacientov.    

 

Metodika 

Kultivácia buniek a príprava sferoidov 

Vzorka kostnej drene bola získaná od zdravého darcu (vek 21 rokov). Aspirát (5 ml) bol zriedený s PBS a 
navrstvený na hustotný gradient Ficoll Paque. Získaná mononukleárna interfáza bola resuspendovaná 
v kultivačnom médiu RPMI s obsahom 10% FCS a opäť centrifugovaná. Pelet bol resuspendovaný v uvedenom 
médiu, nanesený na kultivačnú misku a kultivovaný pri +37°C s 5% obsahom CO2. Kultivácia trvala 14 dní, 
stromálne bunky kostnej drene predstavovali adherentnú frakciu získanú takouto kultiváciou.  

Na prípravu sferoidov sme použili 96-jamkové platničky, ktoré boli opracované 0,8% agarózou. Jednobunková 
suspenzia stromálnych fibroblastov (104 buniek/ml) bola nanesená vo forme 50 µl alikvotov na platničky a tieto 
boli následne kultivované po dobu 48 hodín. Simultánne identický alikvot stromálnych fibroblastov bol 
štandardne kultivovaný vo forme jednovrstvy. Tieto dva typy kultúr boli použité na izoláciu RNA. 

 

Izolácia RNA a DNA mikročipová analýza 

Celková RNA bola izolovaná z buniek kultivovaných ako jednovrstva ako aj zo sferoidov s TRIZOL Reagent 
(Invitrogen) a v ďalšom stupni purifikovaná pomocou RNeasy-kit (Qiagen). Kvalita RNA bola testovaná 
v systéme Agilent Bioanalyser 2100. Výťažky RNA (5 µg) spĺňajúce požadované parametre na kvalitu boli 
odoslané do laboratória Mikročipovej DNA analýzy, Biomedicum, Helsinki, Fínsko. Na analýzu boli použité 
Affymetrix HG10 U133A GeneChips.  Intenzita signálov v mikročipoch bola snímaná pomocou Affymetrix® 
Microarray Suite 5.0 software. Profily génovej expresie v jednovrstvách a sferoidoch  boli porovnané pomocou 
GeneSpring-software verzia 7.2 (Agilent Technologies).  
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Výsledky 

Postupom, ktorý je uvedený v sekcii „Metodika“ sme získali databázu expresie génov, ktorá zahŕňa celý ľudský 
genóm. Po aktivácii BMSC nemózou bola expresia 48% génov upregulovaná v porovnaní s kontrolnými 
bunkami rastúcimi ako jednovrstva. Z toho 1.6% génov bola upregulovaná viac ako 2-krát, čo sa pri tomto type 
analýz génovej expresie považuje za signifikantný nárast. Pre selekciu génov pre naše štúdie sme sa zamerali na 
tie gény, ktoré boli upregulované 5-krát a viac. Týchto bolo celkovo 131. Z tohto súboru v Tabuľke č. 1 
uvádzame tie, ktoré sú perspektívnymi kandidátmi na analýzu v plánovaných experimentoch. V prvom rade 
museli spĺňať podmienku, že v literatúre je zmienka o ich účasti v regulácii hematopoézy  a druhou podmienkou 
je fakt, že musia byť komerčne dostupné protilátky proti produktom týchto génov, pomocou ktorých je možné 
ich detekovať v samotných bunkách alebo v ich lyzátoch na proteínovej úrovni. Ďalším predpokladom pre ich 
selekciu bolo, aby výsledné proteíny boli sekretorické, čiže ich účinok bude pôsobiť na parakrinnom efekte. 

      

Tabuľka č.1: Prehľad vybraných upregulovaných génov v BMSC počas nemózy. 

  Hodnota upregulácie Popis génu 
236028_at 84,54 Integrin-binding sialoprotein (bone sialoprotein) 
217028_at 63,67 chemokine  (C-X-C motif) receptor 4 

205289_at 25,09 Bone morphogenetic protein 

209875_s_ 14,76 Osteopontin 

211756_at 11,14 Parathyroid hormone-like hormone 

223122_s_ 8,928 secreted frizzled-related protein 

210997_at 6,903 hepatocyte growth factor 

202859_x_ 5,754 interleukin 8 

242579_at  5,678 bone morphogenic protein receptor, type IB 
 

Diskusia 

Pri koncipovaní uvedenej témy sme vychádzali z našich predchádzajúcich výsledkov, ktoré ukázali, že 
mezenchymálne bunky aktivované nemózou, sú schopné navodiť diferenciáciu u niektorých typov leukemických 
buniek (4). BMSC reprezentujú hlavnú bunkovú populáciu hematopoetickej niky a sú principiálne používané 
v in vitro experimentoch. Preto sme sa rozhodli uskutočniť sériu experimentov, kde plánujeme porovnať 
expresiu vybraných génov vo vzorkách BMSC od leukemických pacientov. Prvým krokom k dosiahnutiu tohto 
cieľa bolo získanie súboru vo zvýšenej miere signifikantne exprimovaných génov u tohto typu buniek 
izolovaných od zdravého darcu. Získaný súbor génov nám bude slúžiť ako východzí súbor informácií pre 
porovnanie s génovou expresiou pacientskych vzoriek. Takéto porovnaie by mohlo pomôcť odhaliť zmeny, aké 
nastali u stromálnych buniek leukemických pacientov oproti bunkám zdravých jedincov, a ktoré sa môžu 
podieľať na vzniku a progresii leukémií. 

V ďalších experimentoch budeme takýmto spôsobom analyzovať aj expresiu génov u stromálnych buniek od 
leukemických pacientov a získané výsledky navzájom porovnávať. Ako kandidátske gény pre porovnávanie 
expresie sme vybrali gény uvedené v tabuľke č. 1. Zameriame sa hlavne na expresiu génu pre chemokine 
receptor 4 (CXCR), ktorého interakcie s ligandom chemokine stromal cell-derived factor 1 (SDF-1), sú dôležité 
pre reguláciu motility a diferenciácie hematopoetických buniek (5). Okrem toho je CXCR esenciálny pre šírenie 
metastáz do orgánov, v ktorých dochádza k produkcii SDF-1, ktorý stimuluje prežívanie a rast nádorových 
buniek parakrinným spôsobom a môže prispievať k nádorovej angiogenéze priťahovaním endoteliálnych buniek 
do nádorového mikroprostredia (6). Nemóza, ako nový spôsob aktivácie mezenchymálnych buniek in vitro, a 
využitie mikrochipovej analýzy expresie génov sa zdajú byť vhodnými prístupmi na analýzu stromálnych buniek 
leukemických pacientov a na detekciu zmien, ktorými sa líšia od stromálnych buniek zdravých jedincov.   
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14. Polymorfizmy kandidátnych génov pre autizmus v populácií autistov na Slovensku. 
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Školiteľ: Doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD1 

1Fyziologický ústav LF UK, 2Ústav patologickej fyziológie LF UK 
 
Úvod  

Autizmus je neurovývinové ochorenie s neobjasnenou etiológiou. Incidencia autistického spektra ochorení je 
0,1%. Medzi základné symptómy patria deficity v sociálnej oblasti, spomalený vývin reči a komunikácie a 
repetitívne správanie. O vysokom podiele genetických faktorov podieľajúcich sa na manifestácii autizmu svedčí 
heritabilita viac ako 90% a konkordancia u monozygotných dvojčiat 80%. Autizmus je oligogénne ochorenie. 
Genetické linkage a asociačné štúdie poukazujú na desiatky kandidátnych génov. Väčšina týchto génov má 
významnú úlohu v synaptických procesoch a neuroendokrinných reguláciách (Persico a Bourgeron, 2006, 
Andres, 2002, The Autism Genome Project Consortium, 2007). V tejto štúdii sme sa zamerali na gény kódujúce 
oxytocín (OT), oxytocínový receptor (OXTR), receptor pre kyselinu gamma-aminomaslovú (GABRG3), reelin 
(RELN) a neuroligín (NLGN4X). Oxytocín je neuropeptid ovplyvňujúci sociálne a emočné správanie sa. 
Považuje sa za protektívny proti autizmu. Jeho intranazálna inhalácia výrazne redukuje repetitívne správanie. 
Oxytocín má jediný typ receptora, cez ktorý sprostredkuje svoje funkcie (OXTR). Kyselina gama-aminomaslová 
je jedným z hlavných inhibičných neurotransmiterov. Znížená syntéza GABA bola pozorovaná v mozočku 
autistov. Svoju funkciu sprostredkováva cez viacero typov receptorov (napr. GABRG3). Reelin je proteín 
s dôležitou úlohou v regulácii migrácie neurónov a v regulácii synaptickej plasticity. Jeho znížené hladiny boli 
namerané v mozgu i krvi autistov. Neuroligín je adhezívna molekula, ktorá prostredníctvom väzby na neurexíny 
zabezpečuje stabilitu synáps. Vo všetkých sledovaných génoch boli popísané rozdiely v genetických variantoch 
(polymorfizmy) v skupinách autistov a zdravých kontrol. My sme sledovali polymorfizmy týchto génov 
v populácii autistov na Slovensku.    

 

Materiál a metódy 

Do štúdie sa po podpísaní informovaného súhlasu s účasťou na výskume zapojilo 70 autistických chlapcov a 80 
zdravých kontrol. Kontrolu tvorili žiaci základných škôl a študenti LF UK. Zo slín bola izolovaná DNA 
a následne prebehla PCR reakcia v príslušnom úseku vyšetrovaného génu. SNP (single nucleotide 
polymorphisms) boli stanovené v génoch OT, OXTR, GABRG3, NLGN4X metódou RFLP (restriction fragment 
length polymorphisms). V géne RELN bol stanovený STR (short tandem repeats) polymorfizmus, a to GGC 
opakovania v 5´UTR pomocou fragmentovej analýzy. Táto bola uskutočnená v spolupráci s Prírodovedeckou 
fakultou UK. Rozdiely v SNP polymorfizmoch boli štatisticky vyhodnotené Chí kvadrát testom dobrej zhody. 
Rozdiel v počte GGC opakovaní v RELN géne bol vyhodnotený študentovým T testom.    

  

Výsledky 

V génoch OT, OXTR, GABRG3, NLGN4X sme nenašli signifikantné rozdiely v zastúpení jednotlivých 
genotypov (P=0,95, P=0,93, P=0,99, P=0,975, v tomto poradí). V RELN géne sme zistili signifikantný rozdiel 
v počte GGC opakovaní v 5´UTR tohto génu. Autisti majú vyšší počet týchto opakovaní (P=0,0008), obr.1. 
Zastúpenie jednotlivých genotypov v tomto polymorfizme je znázornené na obr. 2.  
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Obr. 1. Signifikantne rozdielny počet GGC opakovaní v RELN géne v skupine autistov a kontrol, P=0,0008.    
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Obr. 2. Zastúpenie jednotlivých genotypov polymorfizmu v RELN géne v skupine autistov a kontrol.  

 

Diskusia 

V tejto štúdii sme sledovali polymorfizmy v piatich kandidátnych génoch v populácii slovenských autistov 
v porovnaní s kontrolou. Výber kandidátnych génov sme zvolili na základe publikovaných asociácií týchto 
génov s autizmom. Navyše sme brali do úvahy funkčné charakteristiky týchto génov. V populácii autistov na 
Slovensku sme nepozorovali štatisticky významné rozdiely v zastúpení jednotlivých genotypov 
v polymorfizmoch génov kódujúcich oxytocín (OT), oxytocínový receptor (OXTR), receptor kyseliny gamma-
aminomaslovej (GABRG3) a neuroligín (NLGN4X). Keďže sme v každom géne vyšetrovali len jeden 
polymorfizmus, nie je možné vylúčiť prítomnosť genetických rozdielov v týchto kandidátnych génoch 
v populácii slovenských autistov vs. kontrol. Keďže predošlé štúdie zaznamenali signifikantné rozdiely práve 
v týchto konkrétnych polymorfizmoch, naše výsledky môžu poukazovať na vysokú variabilitu genetických 
variantov v rámci jedného génu v rôznych geografických regiónoch. Zvýšenie počtu jedincov zapojených do 
výskumu by mohlo napomôcť k objasneniu týchto otázok.  

Zaznamenali sme signifikantné rozdiely v počte GGC opakovaní v 5´UTR RELN génu. Slovenskí autisti majú 
vyšší počet GGC opakovaní (priemerná hodnota 9,63 +/-0,082) v porovnaní s kontrolou (priemerná hodnota 9, 
18 +/- 0,10). Z literatúry je známe, že vyšší počet týchto opakovaní je spojený s nižšou expresiou RELN génu. 
Vyšší počet GGC opakovaní v tomto polymorfizme bol zistený u autistov (Persico a spol., 2001). Náš výsledok 
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v zhode s výsledkami predošlých štúdií naznačuje genetické pozadie zníženej RELN expresie, ktorá sa u autistov 
zistila (Fatemi a spol., 2005). Znížená RELN expresia má závažný fenotypový dopad na vývin mozgových 
štruktúr počas intrauterinného vývinu ako aj v postnatálnom období.  

Táto práca predstavuje pilotnú genetickú štúdiu populácie autistov na Slovensku. Výsledky v nej získané nie sú 
jednoznačné. Jej primárnym výstupom je dôkaz pozitívnej asociácie RELN génu s autizmom.  Samotnému 
genotypovaniu predchádzalo veľa významných krokov vedúcich k založeniu databázy autistov na Slovensku, 
zozbieraniu širokého spektra psychologických parametrov ako aj biologického materiálu. Vďaka tomu je možné 
ďalej pokračovať v genetických analýzach v slovenskej populácii autistov, ktoré môžu napomôcť odhaleniu 
genetického pozadia autizmu. 

 

Podporené čiastočne grantom Univerzity Komenského UK 116/2008. 
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15. Úloha hla-drb1 a -dqb1 aliel a polymorfizmov cytokínových génov v predispozícii k 
vzniku atopickej astmy v slovenskej populácii 
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Úvod   

Astma bronchiale (AB) ako typická atopická choroba, je geneticky determinovaná. Z početných génov, ktoré sa 
významne podieľajú na jej predispozícii, patria aj gény hlavného histokompatibilného komplexu (HLA) a gény, 
determinujúce cytokíny. Alely HLA-DQB1 a HLA-DRB1 kódujú molekuly, ktoré sú potrebné pri prezentácii 
exogénnych antigénov (teda. aj alergénov) T-lymfocytom, ktoré ich následne rozpoznajú svojim špecifickým 
receptorom. Z uvedeného vyplýva, že konfigurácia prezentujúcich HLA-molekúl je dôležitá pre indukciu 
imunitných reakcií. V týchto procesoch významnými molekulami sú aj cytokíny, ktoré rozhodujú o indukcii, 
polarizácii, regulácii jednotlivých participujúcich buniek (T-lymfocyty, dendritové bunky, makrofágy, 
mastocyty, bazofily a pod.), syntéze IgE-protilátok a pod. (1) Štúdie zaoberajúce sa asociáciou astma bronchiale 
a génovým polymorfizmom na Slovensku sú nepočetné, čo viedlo k tomu, že sme sa rozhodli zistiť asociáciu 
tejto choroby s alelami HLA-DQB1, HLA-DRB1 a polymorfizmami jednotlivých nukleotidov (SNP) v  
cytokínových génoch  

 

Charakteristika súboru, materiál a metódy 

Vyšetrovaný súbor tvorilo 51 pacientov (28 mužov a 23 žien, vekové rozpätie 8 – 54 rokov, medián 18 rokov) s 
atopickou astma bronchiale s precitlivenosťou na peľové alergény, ktorá sa potvrdila kožnými testami a 
vyšetrením špecifických IgE-protilátok. Diagnóza astmy bola stanovená podľa kritérií GINA (The Global 
Initiative for Asthma). Kontrolný súbor tvorilo 140 nepríbuzných zdravých jedincov bez prejavov astmy a 
alergických chorôb a s negatívnou rodinnou anamnézou. Na typizáciu aliel HLA-DRB1 a -DQB1 na úrovni „low 
resolution“ a určovanie 22 polymorfizmov cytokínových génov (IL-1α, IL-1β, IL-1R, IL-1RA, IL-4Rα, IL-12, 
IFN-γ, TGF-β1, TNF, IL-2, IL-4, IL-6 a IL-10) sme použili polymerázovú reťazovú reakciu so sekvenčne 
špecifickými primermi (PCR-SSP) a s využitím komerčne dostupných kitov (Olerup SSPTM AB, GenoVision a 
Cytokine Genotyping Kit, Dynal Biotech, Invitrogen Corp). Štatistické vyhodnotenie sme robili pomocou 
Fisherovho exaktného testu. 

 

Výsledky  

Pri vyšetrení HLA-aliel štatisticky signifikantnú asociáciu sme zistili s alelou DRB1*01 (16,70 % vs. 7,30 %; P 
= 0,0107; OR = 2,5370) a DRB1*11 (10,80 % vs. 20,40 %; P = 0,0324; OR = 0,4721 ). Z cytokínových génov sa 
u pacientov s astmou v porovnaní so zdravými kontrolami odhalila asociácia s polymorfizmami IL-10 -1082 GA, 
-819 T/C a -592 A/C. Ďalej sme pozorovali signifikantne zvýšenú frekvenciu alely IL-10 -1082 A (68,63 % vs. 
56,79 %; P = 0,0446; OR = 1,665) a haplotypu IL-10 -1082 A/-819 C/-592 C (42,16 % vs. 30,00 %; P = 0,0277; 
OR = 1,701). 

 

Diskusia  

HLA-molekuly sú principiálne molekuly, ktoré sa zúčastňujú na rozvoji imunopatologických reakcií pri 
alergických a autoimunitných procesoch. Odrazom tejto skutočnosti je preto ich asociácia s jednotlivými 
chorobami. Pri vyšetrovaní HLA-aliel pri astma bronchiale sme zistili významnú asociáciu s alelami DRB1*01 
a DRB1*11. Predbežné výsledky našej štúdie ukazujú, že pacienti s atopickou AB s precitlivenosťou na peľové 
alergény, v porovnaní so zdravou populáciou na Slovensku, majú vyšší výskyt alely DRB1*01 a naopak nižšiu 
frekvenciu alely DRB1*11. Uvedené výsledky sú zatiaľ originálne, v literatúre sme podobné údaje nenašli, čo 
naznačuje, že buď ozaj ide o špecifickosť slovenskej populácie alebo, skôr, výsledky budú zaťažené chybou 
malého súboru. 

Cytokíny sú dorozumievacím jazykom medzi bunkami imunitného systému a preto opäť neprekvapuje, že 
niektoré z nich výrazne prispievajú k patogenetickým procesom, o.i. aj pri astme; odrazom tejto skutočnosti je 
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asociácia génového polymorfizmu s touto chorobou. Výsledky našej štúdie naznačujú, že polymorfizmy v géne 
pre protizápalový cytokín IL-10 môžu byť jedny z mnohých genetických faktorov podieľajúcich sa na 
predispozícii k vzniku prieduškovej astmy. U pacientov s astmou sme zistili častejší výskyt alely IL-10 -1082 A 
a haplotypu IL-10 -1082 A/-819 C/-592 C, ktoré sa spájajú s nižšou tvorbou IL-10 v porovnaní s alelou G, resp. 
haplotypom GCC. Je preto možné, že nosičstvo týchto variantov IL-10 génu bude prispievať k rozvoju astmy, 
a to cestou nižšej tvorby protizápalového IL-10. Tieto výsledky sú v súlade s údajmi v literatúre (2-5). 
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Úvod  

Leukémia je nádorové ochorenie hematopoetických buniek kostnej drene, ktorých transformáciou vznikajú 
abnormálne klony s nekontrolovateľnou proliferáciou. Abnormálne klony sa hromadia v kostnej dreni, čím 
potláčajú normálnu krvotvorbu, vyplavujú sa do krvi a s väčším či menším rozsahom infiltrujú niektoré orgány 
ľudského tela. Okrem morfológie, zmeny či straty funkcie sa leukemické bunky odlišujú od zdravých buniek 
imunofenotypom - súborom znakov nachádzajúcich sa na povrchu a vo vnútri buniek. Znaky sú proteínové 
molekuly, ktorých prítomnosť sa vysoko špecificky dokazuje pomocou protilátok značených fluorescenčnými 
farbivami a práve preto je multiparametrová prietoková cytometria vhodná metóda na tvorbu a analýzu 
fyzikálnych parametrov a viacerých fluorescenčných signálov pri imunofenotypyzácii leukémií (1).  

 

Materiál a metódy 

Príprava vzorky  

Na fenotypovú analýzu sa použila heparinizovaná vzorka kostnej drene odobratá pacientom s akútnou leukémiou 
(AL) v čase prvej diagnózy a počas liečby choroby. Kostná dreň (0.5 x 106ml leukocytov) sa inkubovala 15 min. 
v tme s fluorescenčne značenými protilátkami (5µl). Ako negatívna kontrola sa použila izotypová kontrola. 
Erytrocyty sa lyzovali 10 min. v tme komerčne dostupným lyzačným roztokom (50µl Optilyse B, Immunotech, 
Francúzko). Následne sa vzorky inkubovali 10 min. v tme v destilovanej vode (1ml) a centrifugovali (10 min., 
1500 rpm). Bunkový pelet sa resuspendoval v 600µl fosfátového pufru PBS a takto pripravené vzorky sa 
analyzovali prietokovým cytometrom.    

Analýza prietokovým cytometrom  

Monoklonálne protilátky voči membránovým antigénom boli priamo značené fluorochrómami (fluorescein 
isothiocyanate [FITC], phycoerythrin [PE], R-phycoerythrin texas red [ECD], phycoerythrincyanin 5 [PC5]). Na 
analýzu AL sa použili protilátky uvedené v Tabuľke 1. Expresia antigénov sa analyzovala multiparametrovým 
prietokovým cytometrom EPICS ALTRA a programom Expo 32 na približne 30 000 leukocytoch v jednej 
vzorke. Leukemický fenotyp bol definovaný a štatisticky vyhodnocovaný pomocou v programu WinMDI 2.8. 
Jednotlivé populácie leukocytov (lymfocyty, granulocyty a monocyty) a patologické bunky sa vyznačili 
(„gatovali“) na bodových grafoch („dot-plot“) podľa znaku CD45.   

 

Tabuľka 1. Protilátky použité pri imunofenotypizácií akútnych leukémií 

 

 FITC PE ECD PC5 
AML HLA-DR, CD34, CD13, 

CD4, CD2 
CD33, CD117, CD10, 
CD19, CD7, CD56 

CD45 CD45, CD33, CD34 

B-ALL HLA-DR, CD34, CD20, IgA, 
IgM, κ, λ, CD13 

CD10, CD19, CD22, CD33 CD45 CD45, CD34 

  

Výsledky 

Analýzou kostnej drene (KD) pacientov s akútnou leukémiou (AL) mnohoparametrovou prietokovou 
cytometriou sme zistili, že leukemické bunky v KD sú prítomné na úkor zdravých leukocytov a odlišujú sa od 
fyziologických buniek niekoľkými parametrami: i) často exprimujú súčasne znaky zrelého aj nezrelého typu, ii) 
exprimujú aberantné znaky iných tried,  iii) majú netypické vzory fyzikálnych parametrov (veľkosť a granularita 
bunky). Uvedené charakteristiky sa nevyskytujú v KD zdravého jedinca (Obr.1). 
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Obr. 1. Bodové grafy na odlíšenie zdravých a leukemických buniek kostnej drene u pacienta s akútnou 
myeloidnou leukémiou (AML) podľa lokalizácie pomocou znaku CD45 (a) a podľa znaku CD34 (b).  

 

Úspešnosť liečby chorých s AL sme sledovali na leukemických bunkách, ktoré prežívajú v KD v minimálnom 
podiele aj počas liečby (tzv. minimálna zvyšková choroba – „MRD“). Pri dôkaze MRD sa leukemické bunky na 
bodových grafoch lokalizovali na miestach, na ktorých sa zdravé leukocyty nevyskytujú (Obr. 1b); patologické 
bunky sa na nich objavujú v diagnóze, ale aj v minimálnych frekvenciách a v relapse (Obr. 2) 

 

 

 

 

 

Leukemické bunky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2. Dôkaz MRD u pacienta s akútnou lymfoblastickou leukémiou B fenotypu (B-ALL) s koexpresiou 
znaku CD33. Patologické bunky sa na bodových grafoch objavujú na rovnakých miestach.  
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Priebeh regenerácie B-lymfocytov kostnej drene počas a po liečbe akútnej lymfoblastickej leukémie B fenotypu  
(B-ALL) sme študovali na prekurzorových bunkách B-lymfocytov – hematogónoch. Na základe postupnosti 
vývoja príslušných znakov sme v regenerujúcej KD dokázali prítomnosť troch štádií hematogónov (Hg). 
Najmenej zrelé Hg 1. štádia exprimovali nezrelé znaky CD34 a enzým TdT, ďalej znaky CD10, CD19, CD22, 
neexprimovali znak CD20, ani ťažké a ľahké reťazce imunoglobulínu (IgA, IgM, κ a λ). Expresia 
imunoglobulínov a silnejšia expresia CD20 sa začínala objavovať až u Hg štádia 2. a 3. (Obr. č. 4), pričom sa 
strácala expresia znaku CD34. Tento proces presne odpovedá dejom vyskytujúcim sa v KD počas fyziologickej 
B-bunkovej ontognézy. 

 

 

Obr. č. 3. Postupnosť vývoja imunoglobulínov v regenerujúcich bunkách KD u pacienta s B-ALL. Hg 1. štádia 
(ružová farba) s expresiou CD34, CD10 a bez expresie Ig; Hg štádium 2. a 3. (fialová a žltá farba) už s expresiou 
Ig; lymfocyty (červená farba) exprimujú Ig; myeloidné bunky (zelená farba), monocyty (modrá farba). 

  

Diskusia 

Multiparametrová prietoková cytometria je v súčasnosti jedným z najdôležitejších diagnostických vyšetrení 
leukémií a lymfómov. Je to vysoko senzitívna metóda, ktorá umožňuje rozpoznať prítomnosť jednej patologickej 
leukemickej bunky spomedzi 104 – 105 zdravých buniek v KD a zaradiť ju do príslušnej kategórie 
hematopoetických nádorových ochorení (AML, ALL, lymfómy) (2). Je významným ukazovateľom, podľa 
ktorého sa určí liečba a jej vhodnosť a úspešnosť sa ďalej hodnotí dôkazom MRD (3, 5).  

Znalosť procesov v regenerujúcej KD je dôležitá pre vylúčenie MRD v post- terapeutickom monitorovaní, 
pretože dreňové prekurzory lymfocytov majú často morfológiu a imunofenotyp zhodný s neoplastickými 
lymfoblastmi (4, 6). Tento fakt stále spôsobuje závažné problémy v diagnóze a hlavne v post-terapeutickom 
monitorovaní.  

  

Podporené čiastočne grantom Lekárskej fakulty UK č. XXZ/122/112 a grantom Slovenskej Grantovej Agentúry  
VEGA č. 2/4021/8. 

Ďakujem lekárom z Oddelenia detskej onkológie Detskej fakultnej univerzity a z Národného onkologického 
ústavu, Bratislava  za vzorky a informácie o pacientoch. Za technickú spoluprácu ďakujem L. Števulovej, A. 
Kovaríkovej, ing. J. Kusendovi.  
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Úvod  

Neurofibromatóza typ 1 (NF1) je časté ochorenie s potenciálne závažnými komplikáciami. NF1 lokus 
nachádzajúci sa na dlhom ramienku 17. chromozómu, q11.2, sa zaraďuje medzi  najväčšie gény v ľudskom 
genóme a zároveň medzi gény z najväčším výskytom mutácií. (1) NF1 gén, pokrýva viac ako 280kb genómovej 
DNA, pozostáva z 57 konštitutívnych a minimálne 3 alternatívne zostrihovaných exónov (9br, 23a, 48a) 
a kóduje transkript s otvoreným čítacím rámcom 8454 nukleotidov. (2-3) Génový prenos je autozómovo 
dominantný s úplnou penetranciou. Približne 50% pacientov s prejavmi NF1 sú nositeľmi novej mutácie.  

Proteínovým produktom NF1 génu je neurofibromín, ktorého prítomnosť sa potvrdila vo všetkých tkanivách, 
najmä v tkanivách pochádzajúcich z ektodermy.  

Na Slovensku je dlhodobý dopyt po molekulárnej diagnostike NF1. (4) Wimmer a kol. zistili, že približne tretina 
patologických NF1 mutácií ovplyvňuje regulačné sekvencie pre zostrih mRNA (5-6) 
Netypické zostrihové mutácie, či ich skutočný efekt na NF transkript (delécia exónu, inzercia kriptického exónu) 
by teda neboli odhalené a identifikované za použitia skríningových metód založených len na analýze DNA, ktorá 
sa zameriava len na exóny a krátke priliehajúce úseky intrónu. Preto sa v súčasnosti uprednostňujú diagnostické 
postupy založené na analýze cDNA, na ktoré sa v našej práci rovnako plánujeme zamerať. 

Hoci je známa existencia niekoľkých opakujúcich sa NF1 mutácií (7-9), každá z nich je prítomná len u malej 
časti pacientov, preto v DNA diagnostike je potrebná kompletná analýza celej génovej sekvencie. Nami 
zavádzaná metodika je založená na práci Messiaen a Wimmer 2008 (8) a navrhovaný skríningový postup 
zabezpečuje 95% záchytnosť mutácií. (9)  

Identifikované varianty v génoch sa porovnajú s dostupnými mutačnými databázami. Pre identifikované mutácie, 
pre ktoré to bude efektívne, sa vypracujú jednoduché detekčné metódy pre diagnostické účely.  

 

Cieľ práce  

Zavedenie molekulárnej diagnostiky a identifikácia kauzálnych NF1 mutácií u Slovenských pacientov. 

 

Materiál a metódy 

Skupinu tvorí aktuálne 21 pacientov s NF1 a 1 pacient s NF2, u ktorého sme diagnózu NF1 vylučovali. Z nich 8 
je sledovaných na oddelení klinickej genetiky na Národnom onkologickom ústave, 10 pacientov v metabolickej 
ambulancii 2. detskej kliniky a vzorky 4 pacientov boli doručené poštou na NOÚ.  

Na genetické vyšetrenie sú použité 3ml periférnej krvi v EDTA na izoláciu DNA a 3ml krvi v heparíne na 
kultiváciu leukocytov a následnú izoláciu RNA. Po izolácii sa z RNA syntetizuje cDNA a celá kódujúca oblasť 
NF1 génu sa pomocou PCR amplifikuje v 5 prekrývajúcich sa fragmentoch o dĺžke cca 2kb. Všetky fragmenty 
sú analyzované pomocou gélovej elektroforézy, čo umožní okamžitú identifikáciu skrátených, či dlhších 
fragmentov, ktoré indikujú zostrihové mutácie (10) Jednotlivé fragmenty sú následne priamo sekvenované 
pomocou 18 špecifických sekvenačných primerov a komerčných sekvenačných kitov na sekvenátore ABI. 
Všetky mutácie identifikované na cDNA úrovni je nutné následne pomocou sekvenovania príslušného exónu 
potvrdiť aj na úrovni genómovej DNA.  

 

Výsledky 

U 19 pacientov zatiaľ úspešne prebehla kultivácia leukocytov, izolácia RNA a príprava cDNA. Traja pacienti 
mali znehodnotenú krvnú vzorku nesprávnym uskladnením. Doposiaľ sme sekvenovanie NF1 génu uzavreli u 4 
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pacientov. Na úrovni cDNA sme u nich identifikovali prítomnosť mutácií v exónoch 16, 23.1 a 23.2. a 34. 
Mutácie sú v štádiu overovania na úrovni DNA a hľadania prípadnej segregácii v rodine.  

 

Tabuľka č.1: Pacienti a klinický prejav 

pacient pohl. vek RA CAL neurofib. plex. neurofib. Lisch.n. pehy očné zmeny glióm n. optici chybné drž.tela iné tumory
A ž 20 matka pozit. pozit  v mediastine
B m 9 otec, stará matka pozit. pozit pozit pozit protrúzia bulbu pozit. pseudoartróza tibie parasellárne
C ž 45 otec, brat pozit.
D ž 30 neg pozit. pozit pozit

Lisch.n.: Lischove noduly

legenda:

plex.neurofib.: plexiformné neurofibrómy

CAL: café-au-lait škvrny

pohl: pohlavie
RA: rodinná anamnéza

neurofib.: neurofibrómy

 

       

Diskusia 

Identifikácia mutácií v NF1 géne je výzvou, jednak kvôli jeho veľkosti a komplexite, chýbaniu tzv. mutačných 
hot-spotov, prítomnosťou širokého spektra rôznych typov mutácií v NF1, ale aj prítomnosťou viac ako 30 
neprocesovaných NF1 pseudogénov  v ľudskom genóme. (11) V prvej etape našej práce sme zaviedli metodiku 
kultivácie lymfocytov, izoláciu RNA, prípravu cDNA, amplifikáciu celej kódujúcej oblasti NF1 génu a jeho 
sekvenovanie. Nami používaný postup sa osvedčil ako vysoko efektívny a špecifický a bez problémov funguje aj 
v našich podmienkach, o čom svedčia aj predbežné výsledky o prvých 4 identifikovaných mutáciách 
u slovenských NF1 pacientov. Po charakterizovaní celého súboru pacientov sa chceme zamerať aj na štúdium 
prípadnej korelácie genotypu a fenotypu, ktoré môžu mať svoje aplikácie aj v klinickej praxi.  

  

Literatúra 

1. Viskochil DH. Gene structure and expression. In:Upadhyaya M, Cooper DN. eds. Neurofibromatosis 
Type 1: From Genotype to Fenotype. Oxford: BIOS Scientific Publishers; 1998, s 39-53 

2. Cawthon, R.M. et al. A major segment of the neurofibromatosis type 1 gene: cDNA sequence, genomic 
structure, and point mutations. Cell 62; 1990, s 193-201  

3. Wallace, M.R. et al. Type 1 neurofibromatosis gene: identification of a large transcript disrupted in 
three NF1 patients. Science 249; 1990, s 181-6  

4. Rybárová A. Výskyt znakov a komplikácii neurofibromatózy typ 1 u skupiny deti a mladých dospelých, 
školiteľ: MUDr. Anna Hlavatá, Diplomová práca, LF UK, 2008 

5. Messiaen, L et al. Characterisation of two different nonsense mutations, C6792A and C6792G, causing 
skipping of exon 37 in the NF1 gene. Hum Genet 101; 1997, s 75-80. 

6. Zatkova, A. et al. Disruption of exonic splicing enhancer elements is the principal cause of exon 
skipping associated with seven nonsense or missense alleles of NF1. Hum Mutat 24, 2004, s 491-501 

7. Ars, E. et al. Recurrent mutations in the NF1 gene are common among neurofibromatosis type 1 
patients. J Med Genet 40; 2003 s 82. 

8. Messiaen, L. a Wimmer, K. NF1 Mutational Spectrum. in Neurofibromatoses, Vol. 16 (ed. Kaufman, 
D.L.) 2008, s 63-77  

9. Wimmer, K. et al. Spectrum of single- and multiexon NF1 copy number changes in a cohort of 1,100 
unselected NF1 patients. Genes Chromosomes Cancer 45; 2006, s 265-76  

10. Vandenbroucke, I. et al. Genetic and clinical mosaicism in a patient with neurofibromatosis type 1. 
Hum Genet 114; 2004, s 284-90  

11. Luijten, M. et al. Duplication and transposition of the NF1 pseudogene regions on chromosomes 2, 14, 
and 22. Hum Genet 109, 2001, s 109-16 



 68 

18. Úloha infekcie Epstein-Barrovej vírusom pri rozvoji autoimunitných ochorení štítnej 
žľazy 

 

MUDr. Andrea Urbánová1 
 

Školitelia: prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.1, MUDr. Pavol Janega1,2 
1Ústav patologickej anatómie LFUK Bratislava, 2Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV Bratislava 

 
Úvod  

Autoimunitné ochorenia štítnej žľazy (AITDs) postihujú viac ako 10% populácie a predstavujú nezanedbateľnú 
skupinu endokrinných porúch. Medzi klasické choroby patria Hashimotova tyreoiditída a Graves-Basedowova 
choroba (1). Etiológia AITDs je dodnes nejasná. Predpokladá sa ale spoluúčasť genetických  
a environmentálnych faktorov pri ich vzniku (2).  

Vírusové infekcie predstavujú jeden z hlavných faktorov, ktoré môžu viesť k aktivácii autoimunitného procesu. 
AITDs sa dávajú do súvislosti s množstvom rôznych infekcií, zahrňujúc predovšetkým retrovírusové (HTLV-1,  
HIV), enterovírusové, parvovírusové a herpetické (HSV, EBV, CMV) infekcie (3). 

Epstein-Barrovej vírus (EBV) je DNA vírus patriaci medzi herpetické vírusy (4). Známy je vysokou, vyše 95%, 
prevalenciou nosičstva v populácii (5). V literatúre sa opisuje spojenie so širokou škálou nádorových ochorení 
vznikajúcich prevažne u imunodeficientných pacientov (6). Diskutovaná je aj asociácia so vznikom 
autoimunitných ochorení ako je systémový lupus erythematosus, reumatoidná artritída a sclerosis multiplex (3).  

Hoci v súčasnosti dostupné nepriame epidemiologické a sérologické dáta naznačujú účasť infekčných agens v 
etiopatogenéze autoimunitných ochorení štítnej žľazy, nie sú dostatočným dôkazom kauzality patogéna vo 
vzniku ochorenia. Vzhľadom na limitované množstvo priamych údajov, sme sa zamerali na priamu detekciu 
EBV v tkanive štítnej žľazy imunohistochemicky a dôkazom vírusovej RNA pomocou in situ hybridizácie.  

 

Materiál a metódy 

Hodnotený súbor tvoril archívny formalínom-fixovný a v parafíne zaliaty bioptický materiál tkanív štítnej žľazy. 
Podľa stanovených histopatologických kritérií bolo vybratých 23 vzoriek, zahrňujúcich prípady Hashimotovej 
tyreoiditídy (13), Graves-Basedowovej choroby (8) a parenchymatóznej strumy (3) ako kontrolnej skupiny. 

Imunohistochemický dôkaz EBV bol založený na detekcii vírusového latentného membránového proteínu 
(LMP) v infikovaných bunkách. Po štandardnej deparafinizácii boli vzorky natrávené 7 min proteinázou K 
(Dako, USA) a následne 60 min inkubované pri laboratórnej teplote s primárnou monoklonálnou anti-LMP 
protilátkou (Dako, USA) riedenou 1:100. Preparáty boli 30 minút inkubované so sekundárnou protilátkou 
(EnVision-HRP, Dako, USA). Pozitivita bola vizualizovaná 3,3'-diaminobenzidínom (Dako, USA).  

Výsledky boli korelované s detekciou vírusovej nukleárnej RNA (EBER) in situ hybridizáciou. 5 µm hrubé 
tkanivové rezy boli po deparafinizácii inkubované 2 hod s fluoresceínom konjugovanou EBV próbou pri teplote 
37°C. Po premytí v TBS (50mM TRIS, 150mM NaCl, pH 7.6), nasledovala 10 min inkubácia s blokujúcim 
roztokom (králičie sérum riedené 1:5 v TBS s obsahom 3% bovinného albumínu a 0.1% Triton X-100) a 30 min 
inkubácia so sekundárnou anti-fluoresceínovou protilátkou konjugovanou s alkalickou fosfatázou. Po premytí v 
TBS a pufrovacom roztoku (100mM Tris/HCl, 100mM NaCl, 50Mm MgCl2, pH 9) bola pozitivita 
vizualizovaná pomocou celonočnej inkubácie preparátov s roztokom obsahujúcim enzýmový substrát 5-bromo-
4-chloro-3-indolylfosfát s nitrotetrazóliovou modrou. Endogénna aktivita alkalickej fosfatázy bola inhibovaná 
pridaním roztoku levamizol hydrochloridu (Vector, USA) riedeným 1:1000. Následne boli preparáty dofarbené 
jadrovou červenou. Na vylúčenie nešpecifickej reakcie sme použili negatívnu kontrolu inkubovanú bez EBV 
próby. 

 

Výsledky 

Imunohistochemická detekcia EBV preukázala pozitivitu LMP len vo vzorkách Hashimotovej tyreoiditídy. V 
tkanive parenchymatóznej strumy ani v prípadoch Graves-Basedowovej choroby sme expresiu LMP 
nepozorovali. Z 13 prípadov Hashimotovej tyreoiditídy sme 4 hodnotili ako pozitívne, z toho 3 prípady 
vykazovali slabšiu intenzitu expresie a jedna vzorka bola intezívne pozitívna. Expresia LMP bola prítomná 
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v lymfocytoch ako zrnitá cytoplazmová pozitivita a v epitelových bunkách štítnej žľazy aj s jadrovou pozitivitou 
(Obr.1). 

Detekcia EBV pomocou in situ hybridizácie je založená na dôkaze prítomnosti vírusovej nukleárnej RNA 
(EBER). Ako pozitívne sme hodnotili preparáty s prítomnosťou buniek s homogénnou nukleárnou pozitivitou. 
Kontrolné preparáty inkubované bez EBV próby, ako aj vzorky parenchymatóznej strumy boli negatívne vo 
všetkých prípadoch. Z 13 prípadov Hashimotovej tyreoiditídy vykazovalo EBER pozitivitu 11 vzoriek (84,7%), 
2 prípady boli negatívne (15,3%). V 6 prípadoch (46,2%) bola pozorovaná silná jadrová pozitivita, difúzneho  

 

 

Obrázok 1. Expresia latentného membránového proteínu vo vzorkách Hashimotovej tyreoiditídy so zrnitou 
cytoplazmatickou pozitivitou v lymfocytoch (biele šípka) a v epitelových bunkách (čierne šípky) (a) 400x, 
a s intenzívnou jadrovou pozitivitou  v epitelových bunkách folikulov štítnej žľazy (b). Streptavidín – biotín – 
peroxidáza, diaminobenzidín, 200x. 

 

 

Obrázok 2. Expresia vírusovej nukleárnej RNA (EBER) vo vzorkách Hashimotovej tyreoiditídy s difúznou (a) 
alebo ložiskovou pozitivitou (šípky) malých lymfocytov lokalizovaných v interfolikulárnej oblasti lymfatického 
folikulu (b). 5-bromo-4-chloro-3-indolylfosfát s nitrotetrazóliovou modrou, 400x. 

a b 

b a 
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Obrázok 3. Expresia vírusovej nukleárnej RNA (EBER) vo vzorkách Hashimotovej tyreoiditídy prítomná v 
epitelových bunkách (šípky) folikulov štítnej žľazy (a) 200x. Expresia vírusovej nukleárnej RNA (EBER) vo 
vzorkách Graves-Basedowovovej choroby prítomná v epitelových bunkách (šípky) folikulov štítnej žľazy (b) 5-
bromo-4-chloro-3-indolylfosfát s nitrotetrazóliovou modrou, 400x. 

 

(3 vzorky) alebo ložiskového (3 vzorky) charakteru (Obr.2). V prípadoch s vysokou infiltráciou tkaniva 
lymfocytmi sa táto viazala prevažne na malé lymfocyty. Ak boli vo vzorkách zachytené lymfatické folikuly, 
pozitívne lymfocyty sa nachádzali prevažne  mimo zárodočného centra. V 3 prípadoch (23,1%) sme pozorovali 
ojedinele roztrúsené pozitívne lymfocyty. V 2 prípadoch s nízkym stupňom infiltrácie tkaniva lymfocytmi 
dominovala pozitivita epitelových buniek folikulov (Obr.3). Z 8 prípadov Graves-Basedowovovej choroby sme 
ako pozitívne hodnotili 5 vzoriek (62%). Expresia EBER bola prítomná prevažne v epitelových bunkách (Obr.3). 
Lymfocyty boli len ojedinele pozitívne. 

 

Diskusia 

Kauzalita vírusových agens predstavuje atraktívnu hypotézu vzniku autoimunitných ochorení. Množstvo 
nepriamych sérologických a epidemiologických dát naznačuje, že mikroorganizmy môžu spúšťať alebo 
urýchľovať vývoj autoimunitnej reakcie (7). Aj keď jednoznačný dôkaz chýba, viaceré publikované práce 
dokazujú prítomnosť vírusového genetického materiálu priamo v postihnutých tkanivách a orgánoch (8). 

Nami prezentovaná práca podala priamy dôkaz prítomnosti Epstein-Barrovho vírusu v tkanive štítnej žľazy 
postihnutej autoimunitným ochorením. Hodnotenie pozitivity nukleárnej RNA (EBER) poukazuje na vysokú 
prevalenciu  EBV vo vzorkách Hashimotovej tyreoiditídy (84,7%, z toho silná pozitivita v 46,2% prípadoch) aj 
Graves-Basedowovej choroby (62%). Naopak žiadny z hodnotených kontrolných prípadov parenchymatóznych 
strúm bez autoimunitného ochorenia nevykazoval prítomnosť EBV vírusu. Vysokú prevalenciu (72%) 
herpesvírusových infekcií v prípadoch AITDs demonštrovali prostredníctvom PCR aj Thomas a spol. (9). Aj 
keď zostáva otázkou či tento vysoký výskyt EBV vo vzorkách štítnej žľazy priamo súvisí s autoimunitným 
ochorením alebo je následkom vysokého percenta latentného nosičstva EBV v populácii, nami pozorovaná 
negativita EBV vzorkách štítnej žľazy bez AITDs podporuje skôr prvú možnosť.  

Je zaujímavé, že imunohistochemická detekcia EBV preukázala prítomnosť vírusového proteínu LMP len v 4 
prípadoch Hashimotovej tyreoiditídy. Prítomnosť LMP je charakteristická pre latentnú infekcie vírusom EBV, 
vyskytuje sa však len v 2 formách latentnej infekcie zo 4, ktoré je EBV schopné vyvolať (10). Na rozdiel od 
LMP je EBER exprimovaný vo všetkých typoch latentnej EBV infekcie (10), čo by mohlo vysvetľovať tento 
rozdiel.  

Pozoruhodným je aj nález intenzívnej nukleárnej LMP a EBER pozitivity viažucej sa výlučne na epitelové 
bunky folikulov v 2 prípadoch Hashimotovej tyreoiditídy s nízkym podielom infiltrujúcich lymfocytov. Práve 
pozitivita folikulových epitelových buniek v začiatočnej fáze choroby by mohla naznačovať priamu súvislosť 
infekcie so vznikom autoimunitného ochorenia štítnej žľazy.  

Nami predkladaná práca poukazuje na možnú úlohu EBV pri vzniku autoimunitných ochorení štítnej žľazy. Na 
potvrdenie tohto vzťahu sú však potrebné štúdie na rozsiahlejšom počte vzoriek zamerané na priamu detekciu 
vírusu, s následnou koreláciou údajov s klinickými dátami. Identifikovanie konkrétneho etiologického agens by 

b a 
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mohlo v budúcnosti výraznou mierou prispieť k liečbe a predovšetkým k prevencii autoimunitných ochorení 
štítnej žľazy. 

Projekt bol podporený grantovou úlohou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky "Diagnostické 
problémy ochorení štítnej žľazy – nové trendy v molekulárnej diagnostike" pod číslom 2006/23-UK-02. 
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19. Vplyv Pycnogenolu na hladinu a aktivitu antioxidačných enzýmov. 
 

Ing. Iveta Ondrejovičová 
 

Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová, PhD. 
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK, Bratislava 

 
Úvod 

V rámci grantov riešených na ústave sme sa venovali štúdiu biomodulačných účinkov Pycnogenolu (Pyc) na 
aktivitu a množstvo exprimovaných proteínov antioxidačných enzýmov. 

Dôsledok negatívneho pôsobenia voľných radikálov sa označuje ako oxidačný stres, v priebehu ktorého 
dochádza k poškodeniu biologicky významných molekúl a buniek. Z tohto pohľadu je veľmi dôležité, aby bol 
organizmus vybavený dostatočnou antioxidačnou ochranou (1,2,3). K významným látkam s antioxidačnými 
vlastnosťami, ktoré bránia toxickému pôsobeniu voľných radikálov je Pycnogenol. Pyc je extrakt z kôry 
Francúzkej prímorskej borovice (Pinus Pinaster), zložený z rozpustných polyfenolových látok. Hlavnou zložkou 
sú prokyanidíny a fenolové kyseliny (4,5). Pôsobí ako zhášač hydroxylového a peroxylového radikálu (6).  

Naším cieľom bolo zistiť, vplyv podávania Pyc na aktivitu a množstvo exprimovaných proteínov antioxidačných 
enzýmov, ktoré sa prirodzene nachádzajú v organizme, ako sú napr. Cu/Zn-superoxiddismutáza (SOD, 32 kDa) 
a kataláza (KAT, 72 kDa). Enzým SOD patrí do triedy oxidoreduktáz a eliminuje superoxidový radikál za 
vzniku peroxidu vodíka a kyslíka, a KAT katalyzuje rozklad peroxidu vodíka na vodu a kyslík. Oba enzýmy tak 
chránia organizmus pred poškodením. 

 

Materiál a metódy 

V práci sa použil štandardný postup na stanovenie množstva exprimovaných proteínov sledovaných enzýmov 
(Western blot analýza) a aktivity enzýmov SOD a KAT. V štúdii je zaradených 7 zdravých dobrovoľníkov, 
z toho 5 žien a 2 muži v priemernom veku 44 rokov, u ktorých sa odoberala krv pred a dva týždne po podávaní 
Pyc (120 mg/deň). 

Venózna krv sa odobrala do hirudínu ako antikoagulantu. Z krvi sa pripravil základný hemolyzát zriedením 0,5 
ml erytrocytov s 1,5 ml destilovanej H2O. Na stanovenie proteínov SOD sa použil základný hemolyzát, a pre 
stanovenie proteínov KAT 2x riedený základný hemolyzát. Prítomný hemoglobín vo vzorke sa denaturoval 
zmesou chloroform-metanol 3:5 a  po následnej centrifugácii sa supernatant zmiešal s nanášacím roztokom 
(Loading buffer) v pomere 1:1. Takto pripravené vzorky sa nanášali na pripravený akrylamidový gél (10 %). 
Elektroforéza prebiehala pri konštantných podmienkach (15 min pri 80 V a 75 min pri 100V). Čas potrebný na 
elektroforetické delenie, ako aj na blotovanie sa optimalizoval pre naše podmienky. Po elektroforetickom delení 
sa proteíny preniesli blotovaním na nitrocelulózovú membránu (3 hod, 60 V). Membrány sa cez noc inkubovali 
v blokovacom roztoku a následne sa inkubovali s primárnou protilátkou proti SOD resp.  KAT, (1 hod) a  
so sekundárnou protilátkou (1 hod). Výsledky delenia a blotovania na membránach sa vizualizovali 
chemiluminiscenčne. 

Na meranie aktivity Cu/Zn–superoxiddismutázy sa použil set (SOD Assay Kit). Metóda je založená na princípe 
nepriameho stanovenia. Na produkciu superoxidového aniónového radikálu sa použil systém xantín-
xantínoxidáza a na detekciu superoxidu tetrazóliová soľ, ktorá sa reakciou so superoxidom redukuje na vo vode 
rozpustný monoformazán. Čím je koncentrácia SOD vo vzorke vyššia, tým menej superoxidu reaguje 
s detekčným činidlom. Absorbancia sa merala pri vlnovej dĺžke 450 nm. Aktivita SOD sa vyjadrila v ng SOD/g 
Hb. 

Aktivita KAT sa stanovila meraním rýchlosti rozkladu peroxidu vodíka pri 240 nm za 1 minútu a vyjadrila 
v kat/g Hb. 

 

Výsledky 

Po podávaní Pyc sa množstvo exprimovaného proteínu antioxidačného enzýmu SOD signifikantne zvýšilo o 23 
% (Obr. 1, Graf 1), z čoho vyplýva, že Pyc pozitívne vplýva na syntézu SOD. 

Po podávaní Pyc sa aktivita SOD mierne zvýšila, ale toto zvýšenie nebolo signifikantné (Graf 2). 
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Po podávaní Pyc sa množstvo exprimovaného proteínu KAT mierne znížilo (Graf 3), ale toto zníženie nebolo 
signifikantné. 

Po podávaní Pyc sa aktivita katalázy signifikantne zvýšila o 14 % (Graf 4), čo znamená, že Pyc má pozítívny 
vplyv na aktivitu KAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Graf 1: Vplyv Pyc na syntézu SOD, n=7                                       Graf  2: Vplyv Pyc na aktivitu SOD, n=7    
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          Graf 3: Vplyv Pyc na syntézu KAT, n=5                                  Graf 4: Vplyv Pyc na aktivitu KAT, n=7 

 

Diskusia 

Jedným zo spôsobov, ako chrániť bunku a organizmus proti negatívnemu pôsobeniu voľných radikálov 
a vysokému oxidačnému stresu je zvýšiť hladinu antioxidantov v organizme, prípadne zvýšiť aktivitu 
reparačných systémov. Keďže voľné radikály hrajú významnú úlohu v patológii mnohých ochorení a SOD je 
najvýznamnejší intracelulárny antioxidačný enzým, stanovenie jeho aktivity je vysoko aktuálne (1). 
V podmienkach in vitro sa Pyc správa ako silný antioxidant. V podmienkach in vivo sa priama antioxidačná 
aktivita polyfenolov nemôže uplatňovať v súťažení s inými antioxidantami (vitamín C, E, atď). Pozitívny účinok 
polyfenolov sa pripisuje skôr biomodulačným účinkom (8). Pyc má schopnosť stimulovať aktivitu 
antioxidačných enzýmov cez reguláciu množstva proteínov SOD a KAT. Táto stimulácia môže zotrvať aj po 
ukončení podávania Pyc (7). Zistilo sa, že Pyc u odlišných enzýmov ovplyvňuje syntézu proteínov a ich aktivitu 
rôznym spôsobom. Z našich výsledkov vyplýva, že Pyc ovplyvnil syntézu, ako aj aktivitu SOD. Aktivita KAT 
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bola signifikantne zvýšená, kým syntéza enzýmu KAT nebola Pyc ovplyvnená. Výsledky potvrdili, že 
polyfenoly môžu ovplyvňovať antioxidačný stav organizmu ako na úrovni genómu, tak aj posttranslačnou 
modifikáciou bielkoviny enzýmu. V budúcnosti by bolo žiadúce rozšíriť súbor dobrovoľníkov, stanoviť 
množstvo exprimovaných proteínov a antioxidačnú aktivitu po vynechávaní podávania polyfenolov, aby sme 
mohli lepšie interpretovať účinok Pyc na aktivitu antioxidačných enzýmov. 
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Úvod  

Nerovnováha medzi oxidačnými a antioxidačnými mechanizmami, oxidačný stres,  je proces zapojený do 
etiopatogenézy mnohých ochorení. Medzi látky používané na indukciu oxidačného stresu v experimentoch patrí 
peroxid vodíka a etanol, ktoré odlišnými mechanizmami zvyšujú hladinu reaktívnych foriem kyslíka. Hlavné 
antioxidačné enzýmy, ktoré znižujú koncentrácie týchto reaktívnych molekúl sú kataláza s superoxid dismutáza. 
Karboxymetyllyzín je koncovým produktom pokročilej glykácie (AGEs) a patrí medzi najčastejšie používané 
a analyzované chemicky definované AGEs v experimentoch. Vzniká ako produkt karbonylového stresu a teda 
môže byť z časti zodpovedný za jeho nepriaznivé účinky. Pozitívny účinok transfekcie buniek génmi kódujúcimi 
antioxidačné enzýmy bol overený vo viacerých experimentoch in vivo aj in vitro (1, 2). 

Dimetyltiazolyl difenyltetrazolium bromid (MTT) test je spektrofotometrická metóda na testovanie vplyvu látok 
na rast a prežívanie buniek in vitro. Princípom metódy je metabolizmus MTT na fialový formazan 
v mitochondriách živých buniek. Tento produkt je následne rozpustený v rozpúšťadle a jeho koncentrácia, ktorá 
zodpovedá počtu viabilných buniek, je meraná spektrofotometricky. Cieľom našej štúdie bolo testovať vplyv 
genetickej modifikácie pomocou génov kódujúcich antioxidačné enzýmy na viabilitu buniek v podmienkach 
oxidačného a karbonylového stresu. Výsledky by mali prispieť k doplneniu poznatkov získaných v predošlých in 
vivo štúdiách zaoberajúcich sa rovnakou problematikou. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové kultúry. V práci boli použité  spontánne imortalizované myšie fibroblasty (bunková línia 3T3). Bunky 
boli kultivované v inkubátore s 5% CO2 pri 37oC v plnom rastovom médiu skladajúcom sa zo štandardného 
média obohateného o glukózu (DMEM High glucose 4,5 g/l; PAA Laboratories, GMBH), zmes 
antibiotika/antimykotika (výsledná koncentrácia 1%; PAA Laboratories, GMBH) a 10% fetálne bovinné sérum 
(PAA Laboratories, GMBH). Manipulácia s bunkami prebiehala v  laminárnom boxe pri sterilných podmienkach 
(3, 4).   

Transfekcie. Na transfekciu buniek bol použitý Effectene Transfection kit (Qiagen). Plazmid pcDNA3.1 
(Invitrogen) nesúci gén pre rezistenciu na geneticín bol použitý ako vektor na prenos génov kódujúcich 
antioxidačné enzýmy. Bunky boli rozdelené do štyroch skupín podľa génu prítomného na vektore: 1. RFP - 
červený fluorescenčný proteín, 2. CAT – kataláza, 3. Mn-SOD – mangánová superoxid dismutáza, 4. CuZn-SOD 
– meďno-zinková superoxid dismutáza. Selekcia pozitívnych klonov bola zabezpečená následnou kultiváciou na 
médiu obsahujúcom 800 µg/ml geneticínu. Pri udržiavacej selekcii bola koncentrácia geneticínu 400 µg/ml 
média. Toxický efekt geneticínu je sprostredkovaný inhibíciou proteosyntézy cicavčích buniek väzbou na 
ribozómy. Rezistanciu zabezpečuje enzým aminoglykozid-3-fosfotransferáza, ktorý je kódovaný na vektore (5). 

Vplyv oxidačného a karbonylového stresu. Transfekované bunky boli kultivované v 75 cm2 kultivačných 
fľaškách a po dosiahnutí 60-70% konfluencie boli vysiate na 96-jamkovú kultivačnú platničku v množstve 
20 000 buniek v 100 µl média na jamku. Po 24-hodinovej kultivácii  bolo plné rastové médium  vymenené za 
štandardné médium s peroxidom vodíka (1, 10, 100, 300, 500, 700 a 1000 µmol/l) alebo etanolom (1, 10, 100, 
300, 500, 700 a 1000 mmol/l) na 2 hodiny alebo CML (0,1; 1 a 10 ng/ml) na 24-hodín. Po tomto čase kultivácie 
bol urobený MTT test. Všetky pokusy boli robené v kvadruplikátoch.  

MTT test. Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (MTT) (Sigma-Aldrich) bol rozpustený v sterilnom fosfátovom 
tlmivom roztoku (PBS) v koncentrácii 5mg/ml a následne sterilizovaný filtráciou (0,2 µm bakteriálny filter, 
Sarstedt). Do každej jamky obsahujúcej 100 µl média s peroxidom vodíka/etanolom/CML bolo pridaných 20 µl 
MTT a bunky boli kultivované 4 hodiny v štandardných podmienkach. Médium bolo následne odstránené, do 
každej jamky bolo pridaných 150 µl stop roztoku (čistý dimetyl sulfoxid) a absorbancia bola meraná pri 560 nm 
s referenčnou vlnovou dĺžkou 670 nm. Výsledky boli vyjadrené ako priemer (6).  
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Výsledky 

Zvyšujúca sa koncentrácia peroxidu vodíka/etanolu mala za následok znížené prežívanie všetkých typov buniek. 
Z výsledkov je však zrejmé, že najlepšie tolerovali prítomnosť peroxidu vodíka v médiu bunky nesúce plazmid 
s génom pre katalázu (Obrázok 1). V prípade etanolu sme pozorovali podobný výsledok, pričom podobne dobre 
prežívali aj bunky nesúce plazmid s génom pre cytoplazmatickú superoxid dismutázu (Obrázok 2). 

 

 

 

Obrázok 1: Viabilita buniek pri rôznych koncentráciách peroxidu vodíka v médiu. 

 

 

 

 

Obrázok 2: Viabilita buniek pri rôznych koncentráciách etanolu v médiu. 
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Karboxymetyllyzín ako faktor zo skupiny produktov pokročilej glykácie (AGEs) mal na bunky toxický účinok. 
S jeho zvyšujúcou sa koncentráciou klesal počet živých buniek. Rozdiely medzi jednotlivými typmi buniek sme 
nepozorovali. 

 

Diskusia 

Z pohľadu výsledkov viability buniek na médiách s pro-oxidačnými vlastnosťami sme potvrdili predpoklad, že 
s rastúcou koncentráciou peroxidu vodíka, respektíve etanolu sa znižuje počet živých buniek schopných 
metabolizovať MTT na farebný formazan. Najvyššiu toleranciu voči toxickému účinku peroxidu vykazovali 
bunky transfekované plazmidom s génom pre katalázu. Vzhľadom na reakciu katalyzovanú týmto enzýmom, pri 
ktorej je práve peroxid vodíka metabolizovaný na vodu a kyslík, je tento výsledok pochopiteľný. V prípade 
etanolu sme pozorovali podobný výsledok, pričom spolu s génom pre katalázu mala priaznivý vplyv na rast 
buniek aj prítomnosť plazmidu s génom pre cytoplazmatickú superoxid dismutázu. Na základe uvedených 
výsledkov možno vysloviť hypotézu o mechanizme oxidačného účinku etanolu, ktorý je sprostredkovaný 
peroxidom vodíka. Tak je možné vysvetliť priaznivý účinok transfekcie génom pre katalázu na viabilitu buniek 
rastúcich na etanole. Rozdiely vo viabilite buniek transfekovaných génmi pre CuZn-SOD a Mn-SOD sú 
pravdepodobne zapríčinené rozdielnou subcelulárnou lokalizáciou týchto enzýmov. 

Podobne ako oxidačný stres, aj prítomnosť produktu karbonylového stresu znižovala viabilitu buniek, čo 
podporuje predstavu škodlivých dôsledkov oboch týchto stavov. Žiaden s antioxidačných génov však nezvyšoval 
prežívanie buniek pri inkubácii s karboxymetyllyzínom. Táto skutočnosť môže byť spôsobená tým, že efekt 
karboxymetyllyzínu nie je mediovaný cez aktiváciu oxidačného poškodenia, ako by sa dalo predpokladať na 
základe teoretického spriahnutia medzi karbonylovým a oxidačným stresom, ale skôr cez špecifický účinok, 
akým je napríklad  väzba na receptor pre AGEs – RAGE, prípadne cez iné chemické efekty AGEs. Na 
objasnenie úlohy antioxidačných enzýmov pri reakcii buniek na karbonylový stres je potrebné urobiť ďalšie 
experimenty zamerané na ovplyvnenie oxidačného stavu buniek pri zvýšenom karbonylovom strese.  
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Úvod 

Obezita všeobecne a hlavne jej abdominálny typ predstavuje celosvetový problém, ktorý súvisí so zvýšenou 
morbiditou a mortalitou. Predpokladá sa, že väčšina prípadov obezity je výsledkom príjmu ľahko dostupných 
chuťovo atraktívnych vysokoenergetických potravín (2), čo bolo preukázané aj experimentálne u laboratórnych 
zvierat (4). Na štúdium etiopatogenézy obezity sa využívajú viaceré experimentálne modely (5; 10), ktoré 
využívajú rôznorodé experimentálne prístupy a umožňujú sledovať vybrané procesy sprevádzajúce vznik obezity 
(7). Ako obzvlášť vhodným sa javí model obezity indukovanej chronickým príjmom tekutej potravy (1; 6). 
Tekutá potrava predstavuje vysokoenergetickú formu potravy, ktorá je chuťovo atraktívna a má výrazne vyšší 
podiel vody v porovnaní so štandardnou peletovanou potravou pre laboratórne zvieratá. Uvedené charakteristiky 
tekutej potravy sa javia ako obzvlášť vhodné na štúdium mechanizmov vzniku obezity, nakoľko sú analógiou 
diétetických faktorov pôsobiacich na vývin obezity v ľudskej populácii (3). 

 

Materiál a metódy 

Potkany kmeňa Wistar (n=36, ♂) boli rozdelené do troch skupín, chované po 4 v klietke. Zvieratá zo skupiny 
TP-J (tekutá potrava-juvenilné) boli kŕmené od odstavu po dobu 5 mesiacov tekutou potravou (Fresubin, 
vanilková príchuť, bez vlákniny). Potkany zo skupiny TP-D (tekutá potrava-dospelé) boli kŕmené po odstave 
štandardnou peletovanou tuhou potravou po dobu 3 mesiacov a následne boli prevedené na tekutú potravu, ktorú 
prijímali 2 mesiace. Zvieratá zo skupiny K (kontrolné) boli kŕmené od odstavu po celý priebeh experimentu 
tuhou potravou. U zvierat sa sledovala telesná hmotnosť, príjem potravy a vody a po ukončení experimentu sa 
určil obvod abdomenu, podiel telesného tuku a biochemické parametre v plazme a moči. 

 

Výsledky 

Zvieratá kŕmené od odstavu tekutou potravou (TP-J) vykazovali signifikatne zvýšený energetický príjem už od 
začiatku príjmu tekutej potravy (obr. 1). Aj napriek zvýšenému energetickému príjmu došlo u týchto zvierat 
k zvýšeniu telesnej hmotnosti až v období dospelosti, po troch mesiacoch príjmu tekutej potravy v porovnaní 
s kontrolnými zvieratami kŕmenými iba štandardnou tuhou potravou (C) (obr. 2). U zvierat kŕmených do 
dospelosti tuhou potravou došlo po prechode na tekutú potravu (TP-D) k okamžitému zvýšeniu energetického 
príjmu, ktorý bol nasledovaný rýchlym nárastom telesnej hmotnosti (obr. 1, 2). Zvieratá zo skupín TP-J a TP-D 
vykazovali po piatich mesiacoch experimentu zvýšenú glykémiu, zväčšený obvod abdomenu a zvýšený podiel 
telesného tuku v porovnaní s kontrolnými zvieratami. 
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Obr. 1. Energetický príjem zvierat kŕmených tuhou potravou (K), tekutou potravou od odstavu (TP-J) a tekutou 
potravou v dospelosti (TP-D). 
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Obr. 2. Telesná hmotnosť zvierat kŕmených tuhou potravou (K), tekutou potravou od odstavu (TP-J) a tekutou 
potravou v dospelosti (TP-D). Šípky s číslom označujú vek, v ktorom sa hmotnosť zvierat z danej skupiny 
signifikantne zvýšila v porovnaní so zvieratami s kontrolnej skupiny. 

 

Diskusia 

Príjem tekutej potravy viedol k rozdielnym zmenám v telesnej hmotnosti v závislosti na veku, kedy sa potkany 
začali kŕmiť tekutou potravou (Freubinom). Podávanie tekutej potravy potkanom od odstavu viedlo k nárastu 
telesnej hmotnosti až po niekoľkých týždňoch, naproti tomu podávanie tekutej potravy dospelým potkanom 
viedlo k relatívne rýchlemu nárastu telesnej hmotnosti. Pozorovaný jav naznačuje, že nadmerný energetický 
príjem v skorých vývinových štádiách vedie k preprogramovaniu okruhov zodpovedných za reguláciu príjmu 
potravy s neskoršími dôsledkami. Je známe, že v kritických fázach vývinu môže dôjsť k modifikácii kľúčových 
štruktúr jadier hypotalamu zodpovedných za kontrolu príjmu potravy (9), zníženiu počtu neurónov 
produkujúcich neuropeptid Y a cholecystokinín, t.j. peptidov podieľajúcich sa na kontrole príjmu potravy (8). U 
jedincov „prekrmovaných“ v skorých vývinových štádiách môže dôjsť k ovplyvneniu neuro-humorálnych 
mechanizmov regulujúcich príjem potravy, čoho dôsledkom môže byť vznik obezity v období puberty resp. v 
dospelom veku. Určenie mechanizmov podieľajúcich sa na preprogramovaní okruhov regulujúcich príjem 
potravy môže prispieť k zavedeniu dietetických opatrení, ktoré obmedzia epidémiu obezity u detí a u 
dospievajúcich. 

Podporené grantom VEGA 1/3422/06. 
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Introduction 

Inflammatory bowel diseases (IBD) are a group of multifactorial idiopathic diseases without cure, with chronic 
course and with phases of variable length remissions and acute relapses. The diagnostic [1] and the treatment are 
because of the vague knowledge of the pathophysiology of IBDs ineffective [2], however the understanding of 
genetic background is going ahead. [3] 

We hypothesize that oral in vivo bactofection[4] can be an interesting approach to influence the course of 
inflammatory bowel diseases. The aim of this study was to prove the effects of antioxidative and anti-
inflammatory bactofection in dextran sulfate sodium treated mice. 

 

Methods  

Animals – Male Balb/c mice (n=40, 2 months) were kept in separate cages in a controlled environment with 
12:12 light-dark cycle with ad libitum access to water and feed. Animals were divided into 4 groups: CTRL, 
DSS, DSS-SOD1 and DSS-7ND. 

Bacteria and plasmids – Bacterial strain Salmonella Typhimurium SL7207 prepared for transfection of 
eukaryotic cells was transformed with plasmids pcDNA3-SOD1, and pcDNA3-7ND. Bacteria SL7207 with 
appropriate plasmids were grown in standard Luria-Bertani (LB) medium in the presence of ampicilin and 
streptomycin at 37°C.  

Mild colitis model – Mice in DSS treated groups received 1% DSS (MP Biomedicals, MW 36 000 - 50 000; 
#160110) for 10 days ad libitum in drinking water. [5, 6]  

Oral bactofection –Mice in DSS-SOD1 and DSS-7ND groups received 20 Mio SL7207 bacteria with the 
appropriate plasmid via gastric gavage in 0.5ml LB medium daily. Animals in CTRL and DSS groups received 
0.5ml LB medium.  

Fecal consistency, clinical status, food and water intake were monitored. After 10 days samples were taken and 
markers of oxidative stress and inflammatory cytokine levels were measured. Colonic tissue was scored 
histologically by a blinded investigator. 

 

Results 

Dextran sulfate sodium treatment significantly increased the levels of inflammatory cytokines and 
malondialdehyde as a marker of lipoperoxidation in the colon. Anti-inflammatory gene therapy improved the 
total antioxidative capacity. The stool consistency was improved on the 10th day by bacterial gene therapy in 
comparison to DSS and LB treated mice  The DSS group showed a significant higher histopathological score 
than the CTRL group, which have the score 0. The antioxidative and also the anti-inflammatory gene therapy 
decreased the colon injury caused by 10 days of 1%DSS intake (Fig. 1). 

 

Discussion 

The ability of bacteria to deliver plasmid DNA into colonic mucosa was proved by Castagliuolo et al in 2005. [4] 
Using genetically engineered E.coli bacteria plasmids encoding TGFbeta1 were targeted into the colonic mucosa 
of 2,4-dinitro-benzene sulfonic acid (DNBS) treated mice. The therapy improved colon histology and decreased 
the myeloperoxidase level in colon homogenates. 

In our experiment we used the light colitis model in Balb/c mice induced by 1% DSS for ten days. Both used 
therapies improved colon histological score. The levels of pro-inflammatory cytokines IL6, IL1beta and 
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TNFalpha were significantly increased in DSS groups. Antioxidative and anti-inflammatory gene therapy did not 
affect these markers, as was the case for malondialhdehyde as marker of lipoperoxidation. One potential 
mechanism for the observed beneficial effects of gene therapy might be the increase in total antioxidative 
capacity Inflammation is tightly coupled with oxidative stress and the antioxidative potential is negatively 
associated with the grade of inflammation-related tissue damage. [8] The antioxidative effect of 7ND gene 
therapy might be caused by reducing the inflammatory damage in the colon tissue despite unchanged cytokine 
levels. These could be explained by the dynamics of the inflammatory process. However, temporal changes 
cannot be assessed in our experiment due to single time point measurements. Malondialdehyde as a marker of 
lipoperoxidation was not decreased despite improved antioxidative status in the treatment groups. This 
discrepancy is probably also caused by the dynamics of inflammatory damage and regeneration. 
Malondialdehyde might persist in the tissue in the form adducts A choice of a later time point for ending the 
experiment is needed in further studies using these parameters. 

 

 

Figure 1. The histological score of colon samples. Each colon was graded by a pathologist blinded to the 
treatment group using a scoring system evaluate the inflammation [0-3], crypt damage [0-4], regeneration [4-0], 
extent [0-3] and percent of involvement [0-4]. [7] 

 

Conclusion 

Salmonella-mediated antioxidative and anti-inflammatory gene therapy alleviated colitis in mice.  The effect 
seems to be mediated by increased antioxidative status. Further studies will show whether recombinant 
probiotics might be used for the therapy of inflammatory bowel diseases.  

 

References 

1. Wong A, Bass D. Laboratory evaluation of inflammatory bowel disease. Curr Opin Pediatr 2008 Oct; 
20(5): 566-570. 

2. Sandborn WJ. Therapy for Crohn disease. Curr Opin Gastroenterol 2000 2000 Jul; 16(4): 318-323. 

3. Zhang H, Massey D, Tremelling M, Parkes M. Genetics of inflammatory bowel disease: clues to 
pathogenesis. Br Med Bull 2008; 87: 17-30. 

4. Castagliuolo I, Beggiao E, Brun P, Barzon L, Goussard S, Manganelli R, Grillot-Courvalin C, Palu G. 
Engineered E. coli delivers therapeutic genes to the colonic mucosa. Gene Ther 2005 2005 Jul; 12(13): 
1070-1078. 

5. Rochat T, Bermudez-Humaran L, Gratadoux JJ, Fourage C, Hoebler C, Corthier G, Langella P. Anti-
inflammatory effects of Lactobacillus casei BL23 producing or not a manganese-dependant catalase on 
DSS-induced colitis in mice. Microb Cell Fact 2007 2007; 6: 22. 



 83 

6. Marshall D, Cameron J, Lightwood D, Lawson AD. Blockade of colony stimulating factor-1 (CSF-I) 
leads to inhibition of DSS-induced colitis. Inflamm Bowel Dis 2007 2007 Feb; 13(2): 219-224. 

7. Dieleman LA, Palmen MJ, Akol H, Bloemena E, Pena AS, Meuwissen SG, Van Rees EP. Chronic 
experimental colitis induced by dextran sulphate sodium (DSS) is characterized by Th1 and Th2 
cytokines. Clin Exp Immunol 1998 Dec; 114(3): 385-391. 

8. Sido B, Hack V, Hochlehnert A, Lipps H, Herfarth C, Droge W. Impairment of intestinal glutathione 
synthesis in patients with inflammatory bowel disease. Gut 1998 Apr; 42(4): 485-492. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 84 

23. Vplyv aplikácie ozónu na aeróbny metabolizmus 
 

MUDr. Vladimír Hostýn, MPH 1 
 

Školiteľ: Doc.MUDr. Igor Béder,CSc.2 
Odborný školiteľ: Doc.MUDr.Tibor Marček,CSc. mim.prof1 

 
1  Klinika telovýchovného lekárstva,fyziatrie a rehabilitácie a 2 Fyziologický ústav LF UK Bratislava 

 
Úvod  

Aplikácia ozónu v konzervatívnej liečbe je na Slovensku prakticky neznáma metóda, vyvolávajúca mnohokrát 
neadekvátne negatívne reakcie aj odbornej verejnosti. Ozón je oxidačné činidlo, ktoré má antibakteriálne, 
antivirové a antimykotické účinky, ktoré sa využívali už pred sto rokmi. Je 10násobne rozpustnejší vo vode ako 
kyslík.  Chráni  človeka v stratosfére proti škodlivému účinku ultrafialového žiarenia, ale naopak poškodzuje 
dýchací systém v troposfére. V závislosti na spôsobe aplikácie a koncentrácii má pozitívny vplyv na 
imunologický systém, má lokálne a systémové protizápalové účinky, má vplyv na poruchy periférneho 
prekrvenia a hojenie rán (7,8,9).  

Cieľom  práce je  získať  informácie o vplyve ozónu na parametre aeróbneho metabolizmu. Vzhľadom na 
základné informácie o ozóne predpokladáme zlepšenie aeróbnych schopností po jeho aplikácii. Na charakter 
zmien  bude pravdepodobne vplývať vek, stav trénovanosti a pridružené ochorenia. 

Aplikácia ozónu je systémová a lokálna, môže byť ako samostatná liečba alebo v súčinnosti s klasickou liečbou. 
Systémová aplikácia zahŕňa veľkú autohemoterapiu, infúznu aplikáciu a rektálnu insufláciu. Ozónoterapia je 
bezpečná liečba, výskyt komplikácií ozónoterapie je zriedkavý ( menej ako 0,0001%), väčšinou spojený 
s chybou aplikácie(1,2,3).  

Z hľadiska ovplyvnenia aeróbneho mechanizmu ozón pôsobí podľa literatúry viacerými spôsobmi. Ovplyvňuje 
rheologické vlastnosti (13), zlepšuje prietok v periférnych cievach, nezvyšuje oxidačný stres buniek (6,12),  
zvyšuje hladinu 2,3 DPG (6) a ovplyvňuje energetický stav erytrocytov, upravuje oxidatívnu dekarboxyláciu 
pyruvátu  vo vzťahu k tvorbe acetylkoenzýmu, aktivuje enzýmy podieľajúce sa na odbúravaní nadbytočných 
radikálov a oxidantov, podporuje angiogenézu. Konečným výsledkom je lokálne uvoľňovanie oxidu dusného  a 
rastových faktorov z trombocytov a endoteliálnych buniek (2)   

 

Materiál a metódy 

 Sledovaný súbor nie je homogénny z hľadiska veku, pohlavia a telesnej stavby. Jeho homogenita vyplýva 
z charakteristiky možného poškodenia parametrov aeróbneho metabolizmu. V súbore sú športovci a pacienti 
s únavovým syndrómom, poklesom výkonnosti a hlavne diabetici. 

Parametre aeróbneho metabolizmu sme vyšetrovali metódou spiroergometrie. Hodnota maximálnej spotreby 
kyslíka, hodnoty aeróbneho prahu a anaeróbneho prahu, kyslíkového pulzu sme porovnávali pred aplikáciou 
a v rôznych modeloch po aplikácii ozónu v infúznej forme. Spiroergometriu sme vykonávali na bicyklovom 
ergometri Ergoline, analýzu expirovaného vzduchu na analyzátore f.Ganshorn metódou breth-by-breath bežne 
používanou metódou(6). Ozón pre aplikáciu sme pripravovali pomocou generátora ozónu f.Therapy Systems 
Brno v presne určených koncentráciách ozónovej zmesi . 

Vzhľadom na veľkosť a charakteristiku prezentovaného súboru štatistické metódy neboli použité. 

                   

 

 

 

 

 

Obr.1  Príprava a aplikácia ozonizovaného fyziologického roztoku  a  jeho podávanie 
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Výsledky  

Presun kyslíka z okolitého vzduchu k pracujúcej bunke je zložitý viacstupňový proces. Vyváženosť celého 
systému závisí od optimálnej funkcie každej úrovne prenosu. Sledovali sme reakciu jedincov rôznej 
výkonnostnej úrovne na aplikáciu ozónu. Bola to reakcia v priebehu podávania ozónu v i.v. infúzii, odpoveď 
organizmu na jednorazové podanie a reakciu na opakované podanie.  

V dostupnej literatúre sme nenašli mnoho prác, ktoré by sledovali vplyv aplikácie ozónu na aeróbny 
metabolizmus hodnotené spiroergometrickým vyšetrením. Podnetom začať sledovať odpoveď organizmu na 
tento silný oxidačný podnet bol prípad športovca s chronickým únavovým syndrómom neznámej etiológie, 
ktorému sme podali ozón rozpustený v 250 ml fyziologickom roztoku v koncentrácii 6O ug/ml ozónovo 
kyslíkovej zmesi, spolu 5x v priebehu týždňa. Prekvapujúci efekt tejto aplikácie nás viedol k myšlienke 
k využitiu takejto aplikácie u osôb s limitovanou možnosťou pohybovej  aktivity  na zlepšenie kvality života 
alebo v predoperačnej príprave. 

V nasledujúcich tabuľke možno vidieť, ako sa zmenili maximálne hodnoty aeróbneho metabolizmu po piatich 
infúziách. Pri vstupnom vyšetrení probant dosiahol asi 60% prediktívnej hodnoty maximálneho telesného 
výkonu, ktorý po aplikácii ozónu zvýšil na úroveň svojho predpokladaného maxima (tab.1). Probant dva roky 
trpel chronickým únavovým syndrómom bez  objasnenej príčiny. Po aplikácii ozónu sa zmenila  hodnota 
respiračného kvocientu  vo svale (RQ muscle) , ktorý je nepriamym ukazovateľom využívania glukogénu 
v metabolizme (tab.1) . 

   Tab.1: Vplyv opakovanej aplikácie na maximálne parametre  pri teste do vita maxima 

  pred po 
% 
zmeny 

výkon                           144 210 45,8 

VO2max                          1,88 2,31 22,9 

VCO2max                          2,28 3,28 43,9 

PF 172 194 12,8 

O2P 10,9 11,9 9,2 

FEO2 3,37 2,77 -17,8 

RQmuscle 0,85 0,91 7,1 

Vemax 55,7 83,4 49,7 

VT 2,58 2,97 15,1 

df 21,6 28,1 30,1 
 

Zvýšenú dodávku kyslíka do organizmu zabezpečujú  zmeny minútového objemu krvi a arteriovenózneho 
rozdielu . Rozlišujeme v zásade dva typy patologickej reakcie na zvýšené požiadavky počas telesnej záťaže (graf 
1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Hypotetický priebeh  vzťahu minútového objemu krvi a artériovenózneho rozdielu pre kyslík, ktorých 
súčin  dáva hodnotu spotreby kyslíka ( bez označenia normálny priebeh, , 1 kardiálne postihnutie 2 skeletálna 
myopatia (4)  
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Zvýšené požiadavky na dodávku kyslíka pri prvom vyšetrení boli limitované kardiálnymi podmienkami (nízka 
hodnota anaeróbneho prahu s relatívne zvýšenou extrakciou kyslíka) a poukazovali spolu s RQ muscle na 
zníženie zásob glykogénu a využívanie mastných kyselín ako náhradného substrátu. Pri druhom vyšetrení pri 
vyššej dosiahnutej  maximálnej záťaži došlo k poklesu hodnoty arteriovenózneho rozdielu, zvýšeniu hodnôt 
anaeróbneho prahu a hodnoty kvocientu RQ muscle. 

V prebiehajúcom dlhodobom sledovaní skupiny diabetikov po opakovanom podávaní ozónu v infúziách (spolu 
10x za 5 týždňov) sme pozorovali  tieto uvedené zmeny.  V priebehu opakovanej aplikácie ozónu nedošlo 
k významnejším zmenám hodnôt krvného obrazu, predovšetkým červenej zložky ( Hb 139,8...137,3). 
Opakovane sme pozorovali pokles hladiny CRP (zápalový ukazovateľ)  a sedimentácie krvi (FW). Z výsledkov 
možno vyvodiť, že vplyvom  aplikovaného ozónu  nebola ovplyvnená erytropoéza. Je to v súlade s názormi (2,5) 
iných autorov na úlohu peroxidu vodíka resp. „H2O2 – generating haem protein“ ako regulátora produkcie 
erytropoetínu.  Zvýšená hladina peroxidu vodíka potláča produkciu erytropoetínu a teda zvýšenú tvorbu 
hemoglobínu, ako ju poznáme po dlhodobom hypoxickom podnete.  

Získané zmeny jednotlivých parametrov poukazujú na rôznorodosť odpovedí v závislosti na telesnom stave, 
pridružených ochoreniach.  Počas jednorázového podávania  infúzie ozónu došlo k zníženiu metabolických 
nárokov  a ventilácie . Napr. jeden probant reaguje znížením extrakcie kyslíka, druhý probat po 4 týždňovom 
pobyte a tréningu v nadmorskej výške 2000 m n.m. reaguje zvýšenou extrakciou, ktorá je pravdepodobne 
adaptačným prejavom na hypoxiu pri zhoršenej kardiálnej funkcii.  

Pozorovanie športovca s príznakmi pretrénovania, ktorému bol opakovane   aplikovaný ozón v infúzii, 
poukazuje na pozitívny vplyv ozónu. Zaznamenali sme podstatný vzostup hodnôt maximálnej spotreby kyslíka 
(3,18...3,72 Lmin-1) , maximálneho výkonu (290...326 wattov) a kyslíkového pulzu (15,3...20,0 ml na jednu 
systolu). Tiež sme pozorovali pozitívne zmeny na úrovni anaeróbneho prahu. Pri porovnateľnej záťaži pred  a po 
aplikácii ozónu boli hodnoty extrakcie znížené, čo signalizuje zlepšenie kardiálnej a aeróbnej funkcie s menšou 
potrebou zvýšene extrahovať kyslík z arteriálnej krvi. 

 

Diskusia 

Jakl (6) testoval športovcov po aplikácii ozónu metódou veľkej autohemoterapie. Nezistil zmeny pulzovej 
frekvencie a dosiahnutého výkonu na úrovni aeróbneho, anaeróbneho prahu a na maximálnej úrovni. Nezistil ani 
zmeny hematokritu po aplikácii ozónu.  

U diabetikov  sme po 10 infúziách ozónu zaznamenali pri teste do maxima nárast hodnôt maximálnej spotreby 
kyslíka, maximálnej pulzovej frekvencie, hodnoty spotreby kyslíka na úrovni anaeróbneho prahu, nárast hodnoty 
kyslíkového pulzu,  zlepšenie parametrov ventilácie. Tieto zmeny poukazujú na zlepšenie kardiálnej funkcie 
a zlepšenie aeróbnych pochodov.. 

Porozumenie zmien vznikajúcich v aeróbnom metabolizme  vyžaduje sledovanie nielen uvedených parametrov 
(spotreba kyslíka, kyslíkový pulz, aneróbny prah), ale aj ostatných dejov, ktoré sa zúčastňujú prenosu a využitia 
kyslíka v organizme . 
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Graf.2: Zmena  a-v dif O2 po opakovanej viacnásobnej  aplikácii  ozónu u športovca s príznakmi pretrénovania 

 

Záver 

Ozónoterapia je vo svete známa liečebná metóda, ktorá si aj u nás hľadá svoje miesto v rodine liečebných metód, 
či už ako hlavná alebo doplnková liečba. Výhodou je  technická  nenáročnosť, bezpečnosť a malý počet 
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nežiaducich účinkov. Výsledky sledovaní  poukazujú na to, že aplikácia ozónu môže byť efektívna metóda 
zlepšenia efektivity aeróbneho  metabolizmu .Samozrejme sú potrebné ďalšie sledovania na väčšom počte osôb. 
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24. Stanovenie vyšších karboxylových kyselín v sére pacientov s cystickou fibrózou a ich 
vplyv na výživu 
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(všeobecné lekárstvo, 3.ročník) 

 
Školiteľ: Ing. Igor Vozár Csc. 

Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie 
 
Úvod 

Cystická fibróza (CF) je geneticky podmienené ochorenie, ktorého výskyt v európskej populácii je 1 prípad na 
2500-4500 novorodencov. [1] Ochorenie je spôsobené mutáciou génu CFTR, kódujúceho proteín chloridového 
kanálu. Manifestuje sa tvorbou nadmerne hustého hlienu v dýchacích cestách a pankrease, gén sa však exprimuje 
aj v bunkách potných žliaz a prejavom dysfunkcie je tu veľmi slaný pot. Z dôvodu abnormálneho, 
dehydratovaného hlienu v dýchacích cestách je porušený mukociliárny transport a pacient trpí závažnými 
chronickými infekciami respiračného traktu. 

U 78% pacientov s CF je diagnostikovaná pankreatická insuficiencia. [2] Vtedy je nutné podávať pacientovi pri 
každom jedle náhradu pankreatických enzýmov v tabletách. Ak by sme takto nepodporovali trávenie, pacient 
by trpel by malnutríciou. Z dôvodu pankreatickej insuficiencie, ale aj zvýšených energetických požiadaviek 
organizmu pri chronickej infekcii musí byť kalorický príjem u pacientov s CF vyšší o 30-50% oproti zdravým 
jedincom. To sa dosahuje najmä pridávaním rastlinných olejov do stravy. [3]  

Viaceré štúdie preukázali deficit esenciálnych vyšších karboxylových kyselín (VKK) v sére pacientov s CF, 
najmä kyseliny linolovej a dokosahexaenovej (DHA) a komplementárne zvýšenie percentuálneho zastúpenia 
kyseliny arachidónovej oproti zdravým jedincom. Bolo preukázané, že tieto abnormality nesúvisia 
s pankreatickou insuficienciou, či malnutríciou a zmeny v percentuálnom zložení vyšších karboxylových kyselín 
boli zistené aj v tkanivách exprimujúcich gén CFTR.[4]  

Produktom metabolizmu kyseliny linolénovej, je spomínaná kyselina DHA. Z kyseliny linolovej v metabolizme 
vzniká kyselina arachidónová. Esenciálne sú teda k. linolová a k. α-linolénová.  

Metabolizmus esenciálnych vyšších karboxylových kyselín: 

omega-6 VKK                                                                      omega-3 VKK 
k. linolová (C18:2, 9,12)                                                        k. α-linolénová (C 18:3, 9,12,15)       
                    ↓                                                                                      ↓ 
k. γ-linolénová (C18:3, 6,9,12)                                              k. oktadecéntriénová (C 18:4) 
                    ↓                                                                                       ↓ 
k. dihomo-γ- linolénová (C20:3)                                            k. eikosatriénová (C 20:4) 
                    ↓                                                                                        ↓ 
k. arachidónová (C20:4)                                                         k. eikosapentaénová (C20:5) 
                                                                                                               ↓ 
                                                                                              k. dokosapentaénová (C22:5) 
                                                                                                               ↓ 
                                                                                              k. dokosahexaénová- DHA (C22:6) 
 

Potvrdilo sa, že zvýšenie koncentrácie kyseliny linolovej v sére sa spája s lepším rastom, telesnou kompozíciou 
a pulmonálnymi funkciami pacienta. [5] DHA kyselina sa výrazne uplatňuje v bunkovej funkcionalite a zníženie 
jej dostupnosti má škodlivý efekt na pľúcne a pankreatické tkanivo. [6] Doplnenie deficitu uvedených vyšších 
karboxylových kyselín je preto veľmi žiaduce. Príjem vhodných olejov v strave by mal korigovať deficit 
esenciálnych vyšších karboxylových kyselín a zlepšovať klinický stav pacienta. Cieľom našej práce je 
stanovenie spektra vyšších karboxylových kyselín v sére pacienta s CF a porovnať hodnotnosť bežne dostupných 
rastlinných olejov z hľadiska výživy pacienta s CF. 

 

Metodika 

Krv sa scentrifugovala na 1000ot/min 15min. Plazmu sme odobrali a pomocou zmesi izopropylalkoholu a n- 
hexanolu (3:2) sme izolovali lipidy. Po vysušení sme vzorky rozpustili v benzéne a pripravili sme metylestery 
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karboxylových kyselín. Metylestery voľných VKK sme pripravili esterifikáciou BF3-metanolom (inkubácia 
5min pri 92°C). VKK viazané v lipidoch plazmy  sme transesterifikovali pomocou BASE-reagentu (inkubácia 
20min pri 80°C) . Separáciu a stanovenie metylesterov VKK sme urobili na plynovom chromatografe Packard 
Backer, model 419 pri nasledovných podmienkach: kolóna s 10% DEGS-PS na Supelcoport, teplota kolóny 
190°C, teplota injektora 275°C, teplota detektora 200°C. 

Analyzovali sme vzorky plazmy pacientov s CF oproti zdravým kontrolám. Výsledky sme štatisticky vyhodnotili 
a do výsledných tabuliek a grafov sme uviedli priemerné spektrum VKK v sére pacienta s CF. Podobne sme 
postupovali pri analýze olejov- použili sme 6 olejov u ktorých predpokladáme výskyt esenciálnych VKK- 
slnečnicový, olivový panenský, sójový, repkový panenský , ľanový panenský a mandľový olej.  

 

Výsledky 
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Graf č.1: Priemerné percentuálne zastúpenie jednotlivých vyšších karboxylových kyselín v plazme pacienta s CF 

 

Diskusia 

Autori sa zhodujú, že abnormality v zložení VKK v sére pacientov s CF nezávisia od malabsorbcie 
v gastrointestinálnom trakte. Nízke koncentrácie DHA v sére môžu byť vysvetlené zvýšeným katabolizmom 
DHA- je totiž prekurzorom viacerých mediátorov ako napr. resolviny, docosatrieny, neuroprotektíny, 
zúčastňujúce sa zápalu, ktorý je u pacientov s CF chronický. Zníženie koncentrácie kyseliny linolovej môže 
odrážať jej urýchlené odbúravanie na kyselinu arachidónovú, ktorá má tiež významnú úlohu v zápale. [2] 
Spomínané zlepšenie stavu pacienta pri korekcií nízkej hladiny k. linolovej v sére môže poukazovať na zníženú 
tvorbu k. arachidónovej, čo môže znamenať ústup chronickej zápalovej reakcie. Doplnenie esenciálnych vyšších 
karboxylových kyselín, najmä omega 3, v strave zlepší klinický stav pacientov, v tom sa zhodujú viaceré 
publikácie [1, 3]. Ako najvhodnejší sa preto javí olej s čo najvyšším podielom omega 3 VKK (k. linolénová, 
DHA), čiže s čo najvyšším pomerom omega3/omega6. 

 

Záver 

Vypracovali sme metodiku stanovenia vyšších karboxylových kyselín (voľné a viazané) metódou plynovej 
chromatografie (GLC) v sére pacientov s cystickou fibrózou.  
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25. Aterogénny index plazmy u pacientov s metabolickým syndrómom –  
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II. interná klinika LF UK 
 

Úvod 

Názvom metabolický syndróm označujeme stav charakterizovaný súbežným výskytom abnormalít metabolizmu, 
ktoré sa hromadia u pacientov s prítomnou abdominálnou obezitou. Medzi ne sa zaraďujú poruchy glukózového 
metabolizmu prejavujúce sa ako diabetes mellitus druhého typu, znížená tolerancia glukózy alebo zvýšená 
glykémia nalačno, ďalej poruchy lipidového spektra so zvýšenou hladinou triacylglycerolov a znížením hladín 
liporoteínov nízkej denzity (HDL) a esenciálna hypertenzia (1).  Metabolický syndróm teda predstavuje ako 
súbor závažných  kardiovaskulárnych rizikových faktorov nahromadených súčasne u jedného jedinca. Spája sa 
viac než trojnásobne zvýšeným rizikom kardiovaskulárnej smrti (2). 

Okrem spomenutých metabolických abnormalít bola u metaboliského syndrómu zistená signifikantne vyššia 
hladina malých denzných LDL častíc, ktoré sú výrazne aterogénne (3) a významne prispievajú k rozvoju 
aterosklerózy a jej koplikácii u nositeľov tohto syndrómu. Stanovenie plazmatických koncentrácií malých 
denzných LDL častíc je náročné a v klinickej praxi sa bežne nevyužíva. Bolo však preukázané, že molárna 
koncentrácia malých denzných LDL koreluje s takzvaným aterogénnym indexom plazmy (AIP). Jedná sa 
o dekadický logaritmus podielu molárnej koncentrácie triacylglycerolov ku molárnej koncentrácii HDL. 
Hodnota tohto indexu u človeka signifikantne negatívne koreluje s veľkosťou LDL častíc a môže byť tak použitá 
ako marker aterogenicity plazmy (4).  

Na nepriaznivú situáciu v prevalencii a nedostatočnej liečbe metabolického syndrómu na Slovensku ukázala 
štúdia NEMESYS. Jednalo sa o celoslovenský, prierezový, multicentrický skríning metabolického syndrómu u 
ambulantných pacientov všeobecných lekárov, do ktorého bolo zaradených 10300 pacientov. Podľa výsledkov 
programu NEMESYS metabolickým syndrómom trpelo 25.6% pacientov. Z nich bolo hypolipidemikami 
liečených 26,7% pri čom vysoko prevažovala monoterapia statínmi. Napriek terapii, hodnoty LDL a TAG 
u liečených prevyšovali hranicu normy a požadované hodnoty TAG dosiahlo len 16,9% liečených. Výsledky 
NEMESYS poukazujú na nedostatočnú terapiu pacientov s metabolickým syndrómom a to nie len so zreteľom 
na dyslipidémiu ale aj hypertenziu a diabetes (5). 

Cieľom našej práce bolo zistiť a vypočítať aterogénny index plazmy na zhodnotenie aterogénneho profilu u  
pacientov s metabolickým syndrómom na hypolipidemickej liečbe z databázy NEMESYS a poukázať na 
nedostatočnú účinnosť súčasnej liečby pri znížení aterogénneho rizika u pacientov s vysokým rizikom . 

 

Materiál a metódy 

Pre potreby tejto práce sme použili údaje z databázy programu NEMESYS. Program NEMESYS predstavoval 
celoslovenský, prierezový, multicentrický skríning ambulantných pacientov všeobecných lekárov zameraný na 
prevalenciu metabolického syndrómu. Do tohto projektu boli zaradení pacienti starší ako 18 rokov, ktorí 
v danom týždni navštívili niektorú z 54 participujúcich ambulancií a podpísali informovaný súhlas (5). Na 
sledovaní v rámci tejto práce sa autori zúčastnili ako študentská pomocná sila pri vyhodnocovaní vybraných 
dát zo štúdie NEMESYS. Z databázy NEMESYS  sme v tejto práci analyzovali hodnoty triacylglycerolov a 
HDL všetkých pacientov spĺňajúcich kritéria metabolického syndrómu podľa guidelines IDF a hypolipidemickej 
liečby (aspoň jedno hypolipidemikum v terapii). Analyzovali sme vzorku 551 pacientov mužov i žien, kde sme 
vypočítavali priemerné hodnoty TAG a HDL a aterogénny index plazmy (podľa Dobiášovej, Rašlovej a kol.) (4), 
ktorý predstavuje dekadický logaritmus podielu plazmatickej koncentrácie TAG ku HDL, AIP = log ([TAG] / 
[HDL]).  

 

Výsledky  

Podľa dát zo štúdie NEMESYS, priemerná hodnota triacylglycerolov u liečených pacientov s metabolickým 
syndrómom predstavovala 2,7 mmol/l, čo viac než jeden a pol násobne prevyšuje hornú hranicu normy podľa 
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IDF. Plazmatická hladina HDL u rovnakých pacientov predstavoval 1,2 mmol/l a hodnota aterogénneho indexu 
plazmy predstavovala po zaokrúhlení na stotiny hodnotu 0,36. Táto hodnota spadá do škály vysokého rizika (nad 
0.21) podľa Dobiášovej a kol. (4) a dokonca takmer dvojnásobne prevyšuje jej dolnú hranicu. Priemerný pacient 
s metabolickým syndrómom je teda i napriek liečbe nositeľom vysokého kardiovaskulárneho rizika.  Vysoká 
hodnota aterogénneho indexu plazmy značí aj vysokú priemernú plazmatickú hladinu malých denzných LDL  
(3), ukazuje sa, že hypolipidemická liečba u pacientov s metabolickým syndrómom v programe NEMESYS 
nekorigovala dostatočne ich aterogénny profil. 

 

Tab.1: plazmatické hladiny triacylglycerolu a lipoproteínov vysokej denzity a hodnoty aterogénneho indexu 
plazmy pacientov s metabolickým syndrómom v programe NEMESYS s hypolipidemickopu liečbou. 

Pacienti s metabolickým syndrómom (muži aj ženy) na hypolipidemickej liečbe 
TAG HDL AIP 
2,7 mmol/l 1,2 mmol/l 0,36 
TAG – plazmatická hladina triacylglycerolov, HDL – plazmatická hladina lipoproteínov vysokej denzity, AIP – 
aterogénny index plazmy 

 

Tab.2: Aterogénny index plazmy a kardiovaskulárne riziko podľa Dobiášovej a kol (4). 

Aterogénny index plazmy 
< 0,11 0,11-0,21 > 0,21 
nízke riziko stredné riziko vysoké riziko 
 

Diskusia 

Metabolický syndróm významne zvyšuje ako kardiovaskulárnu, tak celkovú mortalitu v populácii jeho nositeľov 
(2). Ako ukazujú zistenia programu NEMESYS, liečba metabolického syndrómu nieje zďaleka dostatočná a to 
pri kontrole ani jednej z jeho zložiek (5). Lipidový profil pacienta s metabolickým syndrómom nie je 
charakteristický len zvýšenou hladinou triacylglycerolov a zníženou hladinou protektívnych HDL, ale aj 
zvýšenou plazmatickou hladinou malých denzných LDL, ktoré sú významne aterogénne a hrajú dôležitú úlohu 
pri rozvoji aterosklerózy a jej komplikácií u jeho nositeľov (3). Nami stanovená hodnota aterogénneho indexu 
plazmy pacientov s metabolickým syndrómom ktorých dyslipidémia je farmakologicky liečená, poukazuje na 
zvýšenú koncentráciu malých denzných LDL u týchto pacientov. Pri tomto tvrdení sa opierame o poznatok, že 
priemerná veľkost LDL častíc významne negatívne koreluje s hodnotou aterogénneho indexu plazmy (4).  
Hodnota AIP dokonca takmer dvojnásobne prekračuje hranicu pre vysoké riziko podľa Dobiášovej a kol. 
Hypolipidemická liečba, akou sú liečení pacienti s metabolickým syndrómom podľa štúdie NEMESYS na 
Slovensku nedokázala u nich dostatočne efektívne korigovať hodnoty triacylglycerolov a HDL, ani znížiť 
hodnotu aterogénneho indexu plazmy, ktorý koreluje s hladinou výrazne aterogénnych malých denzných LDL. 
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Úvod 

Prevalencia reumatických chorôb v SR sa pohybuje okolo 13%(1) . Ich priebeh vyžaduje dlhodobé užívanie 
nesteroidových antiflogistík –analgetík (NSA). Najmä starší  ľudia ich  používajú frekventovane. Často sa 
užívajú nevhodne a môžu byť nebezpečné vzhľadom na riziko výskytu nežiaducich účinkov (NÚ). Prevencia NÚ 
vyžaduje, aby primerane poučení pacienti dodržali podmienky  liečby. 

Pri analýze spotreby NSA Wilcox a spol. v skupine 9062 amerických pacientov užívajúcich NSA zistili, že 38% 
pacientov kombinuje lieky na predpis s voľnopredajnými. Až 60% pacientov užívajúcich voľnopredajné NSA si 
nie je vedomých rizika NÚ a 26% prekračuje dennú doporučenú dávku (2). Vnímanie rizika týchto liekov 
pacientmi môže ovplyvňovať uprednostnenie určitého nevhodného  alternatívneho  typu liečby, čím sa znižuje 
ich compliance, teda spolupráca pri liečbe. V percepcii NÚ liekov existujú rozdiely. Riziko sa intenzívnejšie 
vníma u pacientov s chronickými chorobami a dlhodobou liečbou. Na rozhodovanie lekára  pri výbere lieku 
vplýva jeho percepcia rizika. Jedným z faktorov je špecializácia. V. Montastuc a spol vo Francúzku hodnotili na 
skupine 69 praktických lekárov, 45 gastroenterológov a 58 reumatológov vnímanie rizika gastrointestinálnych 
komplikácií spojených so 4 druhmi NSA – indometacínom, oxikamami, derivátmi kyseliny arylkarboxylovej 
a koxibmi(3).  Zistili, že všeobecní lekári a gastroenterológovia vnímajú riziko gastrointestinálnych komplikácií 
NSA  výraznejšie v porovnaní s reumatológmi, ktorí tieto lieky považovali za menej škodlivé. Vnímanie rizika 
sa premieta  aj do monitorovania NÚ. Aj neadekvátne vnímanie rizika liečby aspirínom, neselektívnymi 
nesteroidovými antiflogistikami, COX-2 selektívnymi liekmi a gastroprotektívnymi liekmi hodnotené u 1000 
praktických lekárov v USA odráža nevhodné preskripčné rozhodovanie lekárov(5). 31% lekárov potvrdilo, že 
NSA predpisujú častejšie ako v minulosti, hoci je dokladované ich riziko pri  polypragmázii, pričom existujú  aj 
bezpečnejšie alternatívy terapie. Spojenie neselektívnych NSA s NÚ vnímalo  len 31% opýtaných lekárov. Aj  
pacienti nezdravo  dôverujú v bezpečnosť NSA viazaných na predpis. Až 56% pacientov sa domnieva, že sú 
bezpečnejšie ako voľnopredajné. Preskripčné návyky, dôvera lekára, resp. pacienta  k lieku  sa líšia  vzhľadom 
na históriu, etnické a iné  rozdiely.  Z nášho regiónu  sú zatiaľ limitované. Z nášho pracoviska Tisoňová a spol 
analyzovali spotrebu analgetík v rokoch 1998-2002 a porovnali údaje z Fínska. Z hľadiska spotreby v oboch 
krajinách síce dominovali z NSA ibuprofen a diklofenak, ale preskripcia opioidov bola v SR výrazne nižšia, 
zrejme kvôli prehnanému vnímaniu rizika tejto liečby, čo spôsobuje nedostatočnú analgetickú liečbu (4)tam, kde 
je morálnou povinnosťou potrebné zbaviť pacienta  bolesti . Z týchto dôvodov  sme sa rozhodli hodnotiť vzťah 
medzi  percepciou  rizika  a spotrebou vybraných skupín analgetík. Cieľom práce je zistiť vnímanie rizika 
farmakoterapie NSA u pacientov s chronickým priebehom reumatických chorôb na Slovensku. 

 

Metodika 

Neintervenčné klinické sledovanie pacientov s reumatickými ochoreniami hospitalizovanými v marci 2008 
v Národnom ústave reumatických chorôb(NURCH), Piešťany vybraných náhodným výberom. Súbor tvorilo 52 
žien a 22 mužov, 4 pacienti neudali svoje pohlavie. Priemerný vek pacientov bol: 51,27±13,1, rozptyl 15-74 
rokov. Priemerné trvanie choroby bolo 9,91±9,33, rozptyl 1–37 rokov.  

Na hodnotenie subjektívnych vnemom sa použila  metóda štrukturovaného dotazníka zameraná na zistenie 
demografie, charakteristiky choroby, farmakoterapie a vnímanie jej rizika. Percepcia rizika NÚ sa okrem 
odpovedí na otvorené  otázky objektivizovala pomocou vizuálnej stupnice bolesti VAS, kde pacient na  úsečke 
dĺžky 100mm mal vyznačiť mieru  pociťovanej bolesti resp. rizika (3, 6). Hodnotenie percepcie rizika NSA  sme 
uskutočnili  v súbore lekárov  počas  edukačných  sympózií v rámci kontinuálneho lekárskeho vzdelávania, 
rovnakým spôsobom ako  u pacientov (n-185). Štatistika MS Excel, chí2 test.  Štúdiu schválila Etická komisia 
NURCH. Pacientský dotazník mal 10 otázok, otvorených alebo s možnosťou výberu. Zber údajov  uskutočnil 
autorka práce. 

 



 95 

Výsledky: Z celkového počtu 110 hospitalizovaných pacientov vyplnilo dotazník 78.  NSA užívalo pravidelne 
65%(50/77) pacientov. Pacienti najčastejšie užívali NSA pre bolesti kĺbov (57%), chrbtice (24%), hlavy (15%). 
Jedenkrát denne užívalo lieky 36%(26/73) pacientov, niekoľkokrát denne 32% pacientov(23/73) a jeden krát do 
mesiaca 14% pacientov(10/73). Prekvapilo, že s NÚ týchto liekov sa doteraz nestretlo 41%(32/78) pacientov, ale 
59% (46/78) pacientov odpovedalo kladne. Za najčastejšie NÚ považovali pacienti tráviace ťažkosti  43%,  
zlyhanie obličiek  25% a postihnutie kože 15%. Viackrát sa NÚ zaznamenali u 40% (31/78) vyšetrených 
a jedenkrát u 19%(15/78) pacientov.  

Vnímanie bolesti hodnotili ako silné, čo neprekvapuje vzhľadom  na diagnózy  pacientov v súbore. Medián 
intenzity muskuloskeletálnej bolesti pacientov súboru mal hodnotu 6 podľa Likertovej stupnice(0-10).  

Zo širokého spektra NSA považovali pacienti za najúčinnejšií diklofenak a propionáty. 

Informovanosť pacientov o NÚ NSA je v súbore vyššia ako sme očakávali. (6,7). O rizikách liekov proti bolesti 
sa osobne informovalo 63% pacientov(48/76). Najčastejším zdrojom informácii o NÚ bol pre pacientov   
lekár(56%), lekárnik(13%), ale aj spolupacient(10%). Zaujímavosťou je, že 27% pacientov uviedlo, že nezískali 
informácie o NÚ od lekára a 17% od žiadneho zdravotníckeho pracovníka. Na druhej strane 27% pacientov 
získalo informácie o riziku liečby z viacerých zdrojov. graf 1. 

Pátranie po zdrojoch informácii o NÚ ukázalo, že pacienti ich hlavne získavajú z príbalového letáku(66%), 
časopisov(9%) a odborných kníh(9%). graf č. 2. 

Pri objavení sa NÚ by 45% pacientov kontaktovalo lekára, 40% by prerušilo liečbu, čo poukazuje 
na samoliečiteľské tendencie.  

Vnímanie rizika NÚ NSA vyjadrovali pacienti  hodnotou VAS 33 mm (rozptyl 0-94) graf 3. Nezaznamenali sa 
štatisticky signifikantné rozdiely vo vnímaní rizika NSA medzi mužmi a ženami, ani medzi pacientmi s rôznou 
dĺžkou ochorenia, či rôznym typom skúseností s NÚ. V súbore pacientov sa nezaznamenala súvislosť medzi 
výskytom NÚ a dĺžkou trvania choroby.  

Lekári ako celok považovali za najnebezpečnejšie NSA  indometacín, následne oxikamy, deriváty kyseliny 
arylkarboxylovej a nakoniec koxiby (53mm; 50mm; 47mm; 19mm). Keď sa 3 skupiny špecialistov posudzovali 
samostatne, všeobecní lekári a gastroenterológovia vnímali riziko gastrointestinálnych komplikácií  výraznejšie 
ako reumatológovia, ktorí tieto lieky považovali za menej škodlivé. 

 

Kto Vám poskytol informácie o nežiadúcich 
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Diskusia  

Výsledky prieskumu ukázali, že väčšina pacientov užívala analgetiká pre muskuloskeletálnu bolesť. Vnímanie 
jej intenzity bolo skôr vyššie s mediánom 6 . Viac ako dve tretiny pacientov užívali lieky proti bolesti denne, 
z toho jedna tretina niekoľkokrát za deň. Vnímanie rizika NÚ je skôr nižšie, čo je porovnateľné s americkými 
pacientmi (2). Hoci najčastejším zdrojom informácií o NÚ u  pacientov bol lekár a písomným zdrojom príbalový 
leták,  v porovnaní s inými zdrojmi a správaním pacientov (6,7)  ide o nedostatočnú informovanosť z čoho môže  
vyplynúť  riziko poliekového poškodenia pri nedodržaní  odporúčanej liečby. 
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Graf č. 3: Vnímanie rizika NÚ NSA. 
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Úvod 

Bilirubín bol dlho označovaný ako potenciálne toxický produkt degradácie hému až do roku 1987, kedy sa zistil 
jeho ochranný a antioxidačný účinok. Ďalší výskum ukázal jeho možný protektívny vplyv pred vznikom 
aterosklerózy, autoimunitných a nádorových chorôb (1,2,3,4). 

Gilbertov syndróm (GS) je charakterizovaný benignou hepatálnou hyperbilirubinémiou s koncentráciou 
celkového bilirubínu v rozpätí od 20-90 µmol/L, preto sme si ho vybrali za modelový systém. Vysoká hladina 
bilirubínu je spôsobená mutáciou génu pre enzým UDP glukuronozyltransferáza 1A1 (UGT). Genetický kód GS 
pre tento enzým predstavuje polymorfiznus 7/7, kým normobilirubinemickí jedinci majú polymorfizmus 7/6 
alebo 6/6. V dôsledku tejto mutácie je enzýmová aktivita znížená o 1/3, čo vedie k zvýšeniu hladiny 
nekonjugovaného bilirubínu.  

Naším cieľom bolo zistiť vplyv chronicky zvýšeného bilirubínu na hladiny markerov oxidačného stresu a zistiť 
súvislosť s vývojom aterosklerózy u GS. 

V štúdii sme sledovali oxidačné poškodenie DNA lymfocytov a citlivosť DNA na oxidačné poškodenie 
peroxidom vodíka stanovením markera 8-oxoGuanín (8-oxoG), oxidačné poškodenie lipidov (lipoperoxidy), 
proteínov (karbonyly proteínov) a celkovú antioxidačnú schopnosť. Ďalej sme sledovali hladinu nitrotyrozínu 
(NT), ktorý je koncovým produktom oxidácie peroxinitrátov. Posledným sledovaným parametrom bol 
adiponektín. Predstavuje produkt tukového tkaniva, ktorého zvýšená hladina má ochranný vplyv pred 
kardiovaskulárnymi ochoreniami, zápalom a inzulínovou rezistenciou. 

 

Materiál a metodika 

Do štúdie bolo zaradených 31 dobrovoľníkov (Ž/M=13/18) rozdelených na základe genetického testu na 
polymorfizmus génu pre enzým UGT do dvoch skupín. Štrnásť dobrovoľníkov s polymorfizmom 7/7 bolo 
zaradených do skupiny s GS a sedemnásť dobrovoľníkov s polymorfizmom 6/6 a 6/7 bolo zaradených do 
kontrolnej skupiny (K). V kontrolnej skupine boli dvaja dobrovoľníci s celkovým bilirubínom >20 µmol/L. Aj 
napriek tomu, že sa u nich polymorfizmus 7/7 nepreukázal, zaradili sme ich do skupiny GS. Dobrovoľníci boli 
informovaní o cieli výskumu, vyplnili dotazník o životospráve a podpísali informovaný súhlas. 

Venóznu krv sme odoberali do komerčných skúmaviek s antikoagulantom (EDTA) a bez antikoagulanta. Krv 
s EDTA sme použili na izoláciu lymfocytov a krvnej plazmy. Z krvi bez antikoagulanta sme pripravili sérum. 
Vzorky plazmy a séra sme rozdelili na alikvóty, rýchlo zmrazili a uložili na -80°C na ďalšie spracovanie. 

Z krvi boli stanovené základné biochemické parametre na OKB FNsP, Bratislava-Staré mesto. 

Na stanovenie oxidačného poškodenia DNA lymfocytov a poškodenia DNA vplyvom peroxidu vodíka (H2O2) 
(0,1 mmol/L,5 min,4°C) sme použili modifikovanú kométovú metódu podľa Collinsa (5). Hladinu oxidačného 
poškodenia DNA a hladinu poškodenia DNA H2O2 sme vyjadrili ako 8-oxoG na 106Guanínov.  

Na stanovenie celkovej antioxidačnej schopnosti séra sme použili metódu podľa Re a kol. (6) pri vlnovej dĺžke 
734 nm. Ako štandard sme použili Trolox a antioxidačnú schopnosť sme vyjadrili v alikvótoch Troloxu 
(mmol/L).  

Na stanovenie lipoperoxidov v sére sme použili metódu podľa el-Saadaniho a kol. (7) pri vlnovej dĺžke 365 nm. 
Koncentráciu lipoperoxidov sme vyjadrili v  nmol/ml. 

Na stanovenie karbonylov sme použili ELISA test podľa Bussa a kol. (8). Hladinu karbonylov sme vyjadrili v 
nmol/mg proteínov.  
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Hladiny nitrotyrozínu  (nmol/L) a adiponektínu (µg/ml) sme stanovili prostredníctvom komerčných ELISA 
testov.  

Naše výsledky reprezentujú priemer ± SEM pre normálne distribuované parametre, ktoré sme vyhodnotili 
Studentovým t-testom. Na stanovenie vzťahu medzi bilirubínom a markermi oxidačného stresu, a medzi 
markermi v skupine K a GS sme použili Spearmanov test. Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili 
program StatsDirect® 2.3.7 (StatsDirect Sales, Sale, Cheshire M33 3UY, UK). 

 

Výsledky 

Na základe výsledkov dotazníka o životospráve dobrovoľníkov sme zistili, že medzi skupinami nie sú výrazné 
rozdiely, a preto získané výsledky nie sú týmto ovplyvnené.  

Výsledky skúmaných parametrov uvádzame v tabuľke 1. 

 

 

Tabuľka 1. 

Parameter 
Kontrola  
(n=15, Ž/M=5/10) 

Gilbertov syndróm 
(n=16, Ž/M=8/8) 

P 

Vek (roky) 27,33±2,25 30,13±3,45 0,510 

Celkový bilirubín (µmol/L) 8,813±0,841 30,750±3,214 <0,001 

Celkový cholesterol (mmol/L) 4,993±0,202 4,613±0,280 0,284 

HDL (mmol/L) 1,677±0,100 1,432±0,099 0,093 

LDL (mmol/L) 2,641±0,161 2,678±0,195 0,886 

TAG (mmol/L) 1,485±0,142 1,106±0,099 0,037 

Aterogénny index  3,138±0,145 3,243±0,158 0,630 
Oxidačné poškodenie DNA ( 8-oxoG/106G) 0,621±0,116 0,351±0,078 0,064 
Poškodenie DNA H2O2 (8-oxoG/106G) 2,119±0,165 1,126±0,164 <0,001 
Lipoperoxidy (nmol/ml) 70,124±14,210 53,291±2,693 0,240 
Celková antioxidačná schopnosť (mmol/L) 2,579±0,113 2,493±0,115 0,598 
Nitrotyrozín (nmol/L) 21,568±0,947 19,485±0,688 0,090 

Karbonyly (nmol/mg proteínov) 0,313±0,002 0,315±0,002 0,493 

Adiponektín (µg/ml) 6,271±2,887 7,051±2,864 0,849 
 

 

 

Ako sme predpokladali, skupina GS mala v porovnaní s K signifikantne zvýšený bilirubín (P<0,001). V skupine 
GS sme zistili signifikantne znížené triacylglyceroly (P= 0,0368) a zníženú citlivosť na poškodenie 
DNA peroxidom vodíka (P=0,0002) oproti kontrolám. Zistili sme výrazné zníženie na hranici štatistickej 
významnosti u HDL, nitrotyrozínu a 8-oxoG v skupine GS v porovnaní s kontrolami. 

Na zistenie vplyvu rôznej hladiny bilirubínu na lipidový profil a markery oxidačného stresu sme spojili skupiny 
K a GS. Zistili sme, že bilirubín nám negatívne koreloval s TAG, HDL, NT, poškodením DNA vplyvom H2O2 a 
pozitívne koreloval s adiponektínom a karbonylmi (Tab.2). Pri porovnaní parametrov v rámci skupín sme zistili 
u GS signifikantné negatívne korelácie medzi množstvom NT a poškodením DNA H2O2, a medzi NT 
a celkovou antioxidačnou schopnosťou a pozitívnu koreláciu medzi bilirubínom a karbonylmi (u K nepotvrdené) 
(Tab.2).  
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Tabuľka 2. 

Porovnané parametre v celom súbore Rovnica priamky n r P 

Bilirubín vs. TAG y=-0,0164x+1,6021 31 - 0,4714 0,0014 

Bilirubín vs. HDL  y=-0,0101x+1,753 31 - 0,3619 0,0518 

Bilirubín vs. NT y=-0,0353x+21,257 29 - 0,1597 0,0247 

Bilirubín vs. Poškodenie DNA H2O2 y=-0,0324x+22558 30 - 0,5814 0,0011 

Bilirubín vs. Adiponektín y=0,3158x+0,3142 31 0,4126 0,0347 

Bilirubín vs. Karbonyly y=0,0002x+0,3107 28 0,3097 0,0087 

Porovnané parametre v skupine GS Rovnica priamky n r P 

NT vs. Poškodenie DNA H2O2 y=-2,4003x+22,509 13 - 0,5766 0,0425 
NT vs. Celková antioxidačná schopnosť y=-0,0537x+3,623 14 - 0,3280 0,039 
Bilirubín vs. Karbonyly y=525,23x-134,24 14 0,3489 0,032 

 

 

Diskusia 

Ateroskleróza je chronické zápalové ochorenie ciev, prevažne artérií. Na jeho patogenéze sa vo významnej miere 
podieľa aj oxidačný stres. Národný prieskum USA dokázal, že s nárastom bilirubínu o 1,71 µmol/L sa znižuje 
riziko vzniku aterosklerózy o 6% (2). 

V poslednom čase sa venovalo veľa štúdií sledovaniu účinkov bilirubínu na ochorenia kardiovaskulárneho 
systému, najmä aterosklerózy. Autori v nich popisujú, že funkcia bilirubínu má imunomodulačné účinky, 
inhibuje proliferáciu hladkej svaloviny ciev a chráni pred tvorbou trombov (1,2,3,4). V našej štúdii sme nenašli 
signifikantný rozdiel v hladinách markerov oxidačného poškodenia medzi kontrolnou skupinou a GS, okrem 
hraničnej signifikancie pre 8-oxoG a NT, ale napriek tomu sme dokázali ich závislosť od koncentrácie 
bilirubínu. 

V našej štúdii sme zistili negatívnu koreláciu medzi NT (markerom poškodenia proteínov s ONOO-, ktorý sa 
tvorí z nadprodukcie NO a O2-) a bilirubínom. V skupine GS sme namerali nižšiu hladinu NT, čo negatívne 
korelovalo s citlivosťou na poškodenie DNA H2O2. Korelácia medzi bilirubínom a celkovou antioxidačnou 
schopnosťou sa však nezistila. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že antioxidačná schopnosť 
bilirubínu pravdepodobne nespočíva v priamej eliminácii oxidantov, ale skôr cez biomodulačnú aktivitu buď 
stimulácie expresie a/alebo aktivity antioxidačných, prípadne reparačných enzýmov. 

V súčasnosti je známe, že bilirubín má cytoprotektívny účinok (9). V našej štúdii sme dokázali signifikantne 
znížené poškodenie DNA vyvolané H2O2 u GS. Ďalej sme zistili, že zvýšená hladina bilirubínu znižovala 
oxidačné poškodenie DNA lymfocytov. Zatiaľ nie je známy presný mechanizmus protektívneho účinku 
bilirubínu pri ochrane DNA, a preto bude zaujímavé zistiť, či zvýšený bilirubín ovplyvňuje aktivitu reparačných 
enzýmov. 

Naše výsledky potvrdzujú, že jedinci s hyperbilirubinémiou majú znížený oxidačný stres a pravdepodobne aj 
znížené riziko vzniku aterosklerózy oproti normálnej populácii. 

 

Poďakovanie 

Za cenné rady a pomoc pri realizovaní tejto práce ďakujem prof. Ing. Zdeňke Ďuračkovej, PhD., doc. MUDr. 
Jánovi Chandogovi CSc. a MUDr. Stelle Hlinšťákovej. 

 

Tento projekt bol podporený v rámci programu „Máš pocit, že máš na viac?“ Konta Orange, n.f. 

 

Literatúra 

1. Öllinger R, Bilban M, Erat A , Froio A, McDaid J, Tyagi S, Csizmadia E, Graça-Souza AV, Liloia A, 
Soares MP, Otterbein LE, Usheva A, Yamashita K, Bach FH. Bilirubin. A Natural Inhibitor of Vascular 
Smooth Muscle Cell Proliferation. Circulation 2005; 112:935. 



 101

2. Perlstein TS, Pande RL, Beckman JA, Creager MA. Serum total bilirubin level and prevalent lower-
extremity peripheral arterial disease: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 
1999 to 2004. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2008;28(1):166-72. 

3. Vítek L. Impact of Serum Bilirubin on Human Diseases. Pediatrics 2005;115:1411-1412. 

4. Liu Y, Li P, Lu J, Xiong W, Oger J, Tetzlaff W, Cynader M.Bilirubin Possesses Powerful 
Immunomodulatory Activity and Suppresses Experimental Autoimmune Encephalomyelitis. The 
Journal of Immunology, 2008;181: 1887-1897. 

5. Collins AR. The comet assay for DNA damage and repair. Mol. Biotech. 2004;26:249-61. 

6. Re R, Pellegrini N, Protteggente A, Pannala A, Yang M, Rice- Evans C. Antioxidant activity applying 
an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med. 1999;26:1231-1237. 

7. el-Saadani M, Esterbauer H, el-Sayed M, Goher M, Nassar AY, Jurgens G. A spectrophotometric assay 
for lipid peroxides in serum lipoproteins using a commercially available reagent. Journal of Lipid 
Research 1989;30: 627- 630. 

8. Buss H, Chan TP, Sluis KB, Domigan NM, Winterbourn CC. Protein carbonyl measurement by a 
sensitive ELISA method. Free Radic Biol Med. 1997;23(3):361-6. 

9. Vítek L, Kráslová I, Muchová L, Novotný L, Yamaguchi T. Urinary excretion of oxidative metabolites 
of bilirubin in subjects with Gilbert syndrome. J Gastroenterol Hepatol. 2007;(6):841-5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

28. Epidemiologicke aspekty reprodukcnych strat v SR 
 

Zuzana Kosibová 
(všeobecné lekárstvo, 5. ročník) 

 
Spoluautor: MUDr. Lucia Féderová1 

Školitelia: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc1, doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD2 
1I. Gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a FNsP Bratislava a 2Ústav lekárskej biológie a genetiky LF UK 

Bratislava 
 
Úvod  

Samovoľný potrat je zakončením procesov znemožňujúcich implantáciu alebo prerušujúcich ďalší vývoj embrya 
a plodu. Na etiopatogenéze sa zúčastňuje široké spektrum endogénnych a exogénnych faktorov, ktoré pôsobia 
samostatne alebo v interakcii (1). 

Podľa platnej legislatívy sa za potrat považuje predčasne ukončená tehotnosť, ak bolo z maternice vyňaté 
plodové vajce bez plodu alebo tehotenská sliznica, hmotnosť plodu je nižšia ako 500 g a neprežije 24 hodín 
(dovtedy môže mať životné prejavy), alebo hmotnosť plodu je nižšia ako 1000 g a neprejavuje znaky života, a ak 
hmotnosť nemožno zistiť, ak ide o tehotnosť kratšiu ako 28 týždňov (2).   

Potratom je tiež ukončenie mimomaternicovej tehotnosti, alebo umelé prerušenie tehotnosti urobené podľa 
osobitných predpisov (3).     

Včasné reprodukčné straty zahŕňajú obdobie od fertilizácie do 13. týždňa gravidity. Ich najčastejšou príčinou sú 
chromozómové aberácie a vývojové chyby s charakterom endogénneho abortívneho faktora. Chromozómová 
aberácia je  zmena v počte chromozómov (trizómia, monozómia, polyploidia) alebo v usporiadaní jeho genómu 
(štruktúrne  aberácie chromozómov). Vývojová chyba je výsledkom chybného priebehu embryogenézy. Je 
spôsobená zmenou v genetickej výbave vyvíjajúceho sa jedinca, pôsobením epigenetických faktorov 
(multifaktoriálne podmienené znaky, lieky, vírusy), alebo pôsobením mechanického faktora (anatomické 
abnormality matky). Neskoré reprodukčné straty zahŕňajú obdobie od 14. do 20. týždňa gravidity a do hmotnosti 
plodu 500 g. Patria sem aj plody bez znakov života s hmotnosťou nižšou ako 1000 g a ak ide o tehotnosť kratšiu 
ako 28. týždňov. Hlavnou príčinou reprodukčných strát po 21. týždni je insuficiencia krčka maternice, infekcia,  
pupočníková  patológia (strangulácia, pravé a nepravé uzly, trombóza), placentárna patológia (chronická 
placentárna insuficiencia, intrauterinná bakteriálna infekcia placenty, imunologický atak placenty), niektoré 
ochorenia zo strany matky - napr. dekompezovaný diabetes mellitus (4,5).                  

     

Materiál a metódy 

Údaje o reprodukčných stratách boli analyzované z regionálnych hlásení o perinatálnej mortalite a morbidite v 
SR v rokoch 1997 – 2007 pre hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre 
gynekológiu a pôrodníctvo. Použili sme metódu retrospektívnej analýzy epidemiologických dát. Porovnávali 
sme absolútne počty, index potratovosti a index umelého prerušenia tehotnosti v ôsmich krajoch 
s celoslovenským priemerom. Index potratovosti je definovaný ako počet potratov na 100 všetkých narodených 
detí (živo- aj mŕtvonarodených). Zahŕňa spontánny potrat, umelé prerušenia tehotnosti, extrauterinné gravidity 
a mola hydatidóza. Index spontánnych potratov vyjadruje počet spontánnych potratov na 100 všetkých 
narodených detí. Index umelého prerušenia tehotnosti vyjadruje počet prerušených tehotností (abortus arteficialis 
legalis) na 100 všetkých narodených detí. Údaje sme zobrazili v tabuľkách a grafoch programu Microsoft Office 
Excel 2003.  

   

Výsledky 

Sledovali sme dynamiku zmien počtu potratov na území Slovenskej republiky v rokoch 1997 – 2007.   
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Tab.l: Uvádza absolútne počty spontánnych potratov, umelé prerušenia tehotnosti, extrauterinné gravidity, 
molárne gravidity a indexy potratovosti, spontánnych potratov, umelého prerušenia tehotnosti na Slovensku 
v rokoch 1997 - 2007. 

Tab.1. Prehľad reprodukčných strát v I. a II. trimestri gravidity (SR 1997 – 2007) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Spontánne potraty  6862 7206 6947 6517 6458 6347 6628 6572 6499 6356 6 657 

Interrupcie  20147 19073 17024 15714 14650 13667 12432 10474 8787 8813 8 018 

Ektopická gravidita  736 739 690 638 545 517 545 491 568 475 538 

Mola hydatidóza  70 121 104 124 151 81 70 88 216 169 168 

Index  Sp.AB 11,57 12,56 12,36 11,85 12,59 12,62 12,99 12,49 12,29 12,28 12,8 

Index  UPT 33,96 33,24 30,28 28,57 28,56 27,17 24,36 19,91 16,62 17,03 15,5 

Index  potratovosti 46,89 47,30 44,04 41,81 42,50 40,98 38,56 33,50 30,39 30,56 29,7 

 

Obr.1: Absolútny počet spontánnych potratov sa v rokoch 1997 – 2007 výrazne nemení.   Pohybuje sa 
v intervale 6347 – 7206 spontánnych potratov ročne. Absolútny počet umelo prerušených tehotností 
v sledovanom období klesol z 20 147 na 8 018. Absolútny počet všetkých potratov uvedenom období poklesol 
z 27 815 na 15 381.                

  

Obr.1. Absolútne počty interrupcií a spontánnych potratov (SR 1997 – 2007) 
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Obr.2: Index spontánnych potratov dosahuje najvyššiu hodnotu 12,9 v roku 2003 a najnižšiu 11,57 v roku 1997. 
Index umelo prerušených tehotností poklesol z hodnoty 33,96 v roku 1997 na 15,5 v roku 2007. Index 
potratovosti má od roku 1997 (46,89) po rok 2007 (29,7) klesajúcu tendenciu, s výnimkou v rokoch 1998 a 2001, 
v ktorých bol zaznamenaný mierny vzostup.  

Obr.2. Indexy  interrupcií a spontánnych potratov (SR 1997 – 2007) 
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Diskusia  

Predpokladá sa, že až polovica vzniknutých zygot zanikne ešte pred menštruačným krvácaním, ako tzv. 
biochemické gravidity a ďalších 30 % presne po implantácii. Následne aj z tých, ktoré úspešne nidovali a dali 
vznik klinicky rozpoznanej gravidite, skončí 10 - 15 %  predčasne, ako reprodukčná strata. Celkové reprodukčné 
straty by tak mali predstavovať až 70 % zo všetkých vzniknutých gravidít. Zvyčajne udávaná frekvencia 
spontánnych abortoch sa pohybuje medzi 20 - 40 %. Keby sa evidovali a hlásili aj biochemické gravidity, 
predimplantačné a periimplantačné straty, frekvencia spontánnych abortov by bola podstatne vyššia. U viac ako 
polovice reprodukčných strát sa príčinu nepodarí objasniť, lebo ich etiopatogenéza  je rôznorodá, nezriedka 
multifaktoriálna a štúdium etiopatogenézy zložité (4,5). 

Potratovosť súvisí aj s reprodukčným správaním sa žien v jednotlivých životných obdobiach. Najviac potratov sa 
vyskytuje vo vekových skupinách, ktoré sú najvýznamnejšie zaangažované na reprodukcii (medzi 20 a 30 
rokom), ale index potratovosti (počet narodených k počtu potratov za rok) je tu najnižší. S klesajúcim vekom sa 
index potratovosti zvyšuje. Výraznejšie sa zvyšuje so stúpajúcim vekom, kde narastá aj riziko chromozómových 
aberácii (4).     

Snaha o splodenie potomstva sa v našej krajine, podobne ako aj v iných krajinách Európy, posúva do vyšších 
vekových kategórií, čo so sebou prináša aj vyššie riziká reprodukčného neúspechu (4). 
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Záver 

Index potratovosti v SR od roku 1997 má klesajúci trend vývoja. Podstatnou mierou sa na ňom podieľa pokles 
interrupcií. Index UPT od roku 1997 takmer lineárne klesal po rok 2005, potom sa spomalil. Index spontánnych 
potratov v SR sa od roku 1997 významnejšie nemení - osciluje okolo 12. 

Dramatický pokles pôrodnosti na Slovensku by mal byť motiváciou pre hľadanie ďalších metodických prístupov 
monitorovania včasných reprodukčných strát. Ich cieľom by  malo byť získanie informácie o rozsahu ako aj 
charaktere zistenej patológie, ktorá by následne mohla byť použitá pre manažment nasledujúcej gravidity. 
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29. Sledovanie pacientov s bazaliómom mihalníc 
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Úvod 

Bazocelulárny karcinóm (bazalióm) je epitelový malígny nádor, ktorý vzniká z bazálnych buniek epidermy a 
vlasových folikulov. Vyznačuje sa invazívnym rastom, nízkou mortalitou a nízkou tendenciou k tvorbe metastáz 
(1). Je hlavným predstaviteľom kategórie C44 MKCH-10 (Iné zhubné nádory kože), ktorých incidencia na 
Slovensku v roku 2003 bola 69/100000 osôb, s najvyšším výskytom vo vekovej skupine 70-80 rokov (2). 
Bazalióm je najčastejším malígnym nádorom mihalníc, zodpovedá za 90% malignít v tejto oblasti (3). Jeho 
incidencia v posledných desaťročiach rastie (4). Najdôležitejšími etiologickými faktormi sú aktinické žiarenie, 
genetické vplyvy, karcinogény, PUVA-terapia, jazvy a chronické poškodenia kože.  

Makroskopický vzhľad nádoru je pestrý. Začína zvyčajne ako drobná rezistencia alebo zvýšené ložisko s 
perleťovým, voskovitým alebo priesvitným charakterom, často lemované teleangiektáziami (5). Definitívnu 
diagnózu možno stanoviť len na základe histologického vyšetrenia. Využívajú sa rôzne typy liečby, vrátane 
rádio- a kryoterapie, najlepšie výsledky však vykazuje liečba chirurgická (6).  

V rámci oftalmológie sa problematike bazaliómov venuje zvýšená pozornosť, pretože neliečený nádor môže 
prerastaním do očnice spôsobiť až stratu oka. Liečba a rekonštrukčná chirurgia pokročilých štádií predstavuje 
neraz závažný estetický zásah.  

Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť výskyt recidív u pacientov operovaných na Klinike oftalmológie  LFUK a 
FNsP v rokoch 2005–2007 pre novozistený bazalióm mihalníc a posúdiť ich vzťah ku vybraným demografickým 
a klinickým faktorom (pohlavie, vek, lokalizácia a veľkosť nádoru, TNM klasifikácia, grading, okraje 
excidovaného tkaniva). 

 

Materiál a metódy   

Retrospektívne sme analyzovali údaje zo zdravotnej dokumentácie pacientov s novozisteným bazaliómom, ktorí 
boli v období od 1.1.2005 do 31.12.2007 operovaní a následne ambulantne sledovaní  na Klinike oftalmológie 
LFUK a FNsP. Do súboru teda neboli zaradení pacienti s recidívou primárneho nádoru operovaného pred rokom 
2005. Výskyt recidívy bol vyhodnocovaný do 31.12.2008.  

Excízia nádorov sa vykonávala na základe lokálneho klinického nálezu, pričom excízia presahovala okraj 
nádorového ložiska najmenej 2-3mm do zdravého tkaniva. Patologicko-anatomické vyšetrenie sa nevykonávalo 
peroperačne. Reoperovali sa len klinicky manifestné recidívy. Pacienti boli sledovaní v 1–12 mesačných 
intervaloch.  

Štatistické údaje boli analyzované pomocou chi2 testu, Fisher exact testu a T-testu. Za signifikantnú sa 
považovala hodnota P<0,05. Výsledky sú vyjadrené ako stredné hodnoty ± smerodajná odchýlka. 

 

Výsledky 

Sledovaný súbor zahŕňal 67 novozistených nádorov u celkovo 65 pacientov, z toho 45(69,2%) žien. U jednej 
pacientky bol zaznamenaný viacnásobný výskyt bazaliómu v rôznych lokalitách. Priemerný vek pacientov bol 
67±13 rokov.  

Na pravej strane sa nachádzalo 26(38,8%) nádorov, na ľavej 41(61,2%). Najčastejšími lokalitami výskytu boli 
spodná mihalnica (62,7%) a vnútorný kútik oka (13%). V šiestich prípadoch postihoval nádor viac ako 1 
anatomickú oblasť, z toho vždy jednou bola spodná mihalnica.  

Priemerný maximálny rozmer nádoru bol 7,7±6,0 mm (údaj bol dostupný u 85,1% nádorov). Dvadsaťtri (39,7%) 
nádorov zodpovedalo T1 štádiu TNM klasifikácie nádorov mihalníc, štádiu T2 zodpovedalo 28(48,3%) a štádiu 
T3 7(12,0%) nádorov. Nádor v štádiu T4 s prerastaním do orbity sa v našom súbore nevyskytol. Všetky nádory 
boli v štádiu N0M0. Grading G1 malo 50(76,9%), G2(15%) nádorov. 
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Okraje excidovaného tkaniva boli voľné u 44(65,7%), tesne voľné u 7(10,5%) nádorov. Excízia nebola z 
patologicko-anatomického hľadiska kompletná v 7(10,5%) prípadoch a nehodnotiteľné okraje malo 9(13,4%) 
nádorov. 

Počas doby sledovania 24,6±13,6 mesiacov sme recidívu zaznamenali u 4 nádorov (6,0%), jeden z nich následne 
recidivoval druhýkrát. Medián času po vznik recidívy bol 17 mesiacov. Charakteristika nádorov, ktoré 
recidivovali, sa nachádza v Tabuľke. Štatisticky významný rozdiel medzi pacientami s recidívou a pacientami 
bez recidívy sme nezaznamenali v žiadnom zo sledovaných parametrov. 

 

Tabuľka. Charakteristika recidivujúcich nádorov  

 1 2 3 4 
Pohlavie (M/Ž) Ž Ž Ž Ž 
Vek (roky) 79 45 73 72 
Anatomická oblasť SM SM a VK SM SM 
Lateralizácia Vpravo Vľavo Vpravo Vľavo 
Grading G1 G1 G2 G1 
T klasifikácia T1 T2 T1 T2 
Maximálny rozmer (mm) 4 5 5 6 
Okraje excízie Voľné Voľné Voľné Nehodnotiteľné 
Opakovaná recidíva Nie Áno Nie Nie 
(SM = spodná mihalnica, VK = vnútorný kútik) 

 

Diskusia 

Údaje o recidívach po chirurgickej liečbe bazaliómu sa líšia v závislosti od použitej operačnej techniky. V nám 
známych prácach, publikovaných v priebehu posledných 10 rokov, sa výskyt recidív u pacientov ošetrených bez 
použitia Mohsovej mikrografickej chirurgie alebo „en-face“ zmrazovaných rezov peroperačne pohyboval 
v rozpätí 1,8% až 39%, pri dlhšom sledovaní pacientov podiel recidív rástol (6,7,8,9). Wong a spol. zaznamenali 
pri priemerne 2,6-ročnom sledovaní 1,8% recidív (7). Išlo však o podskupinu dobre ohraničených nodulárnych 
nádorov,  nezasahujúcich vnútorný kútik, pričom niektorí autori poukazujú na vyšší podiel nekompletných 
excízií a recidív práve v tejto anatomickej oblasti (10). Fínski autori popísali 13,7% recidív pri priemerne 
8,6±5,2 ročnom sledovaní 191 pacientov (8). Ducasse a spol. zaznamenali recidívu u 5,15% zo 193 sledovaných 
pacientov (priemernú dĺžku ani medián sledovania autori neudávajú, podiel pacientov sledovaných 6-36, resp. 
>36 mesiacov sa v našich súboroch významne nelíšil), opakované recidívy zaznamenali u 2 pacientov, všetky 
recidívy vznikli u pacientov s patologicko-anatomicky potvrdeným kompletne excidovaným nádorom. Spomedzi 
skúmaných demografických a klinických parametrov koreloval výskyt recidív jedine s  lokalizáciou nádoru 
na laterálnej tretine mihalníc (vonkajší kútik, spodná mihalnica) a použitím tarzomarginálneho štepu pri korekcii 
defektu (6). 

V našom súbore bolo vysoké zastúpenie žien, pričom v epidemiologických a klinických prácach nachádzame 
miernu prevahu mužov (2,4,10). V rámci možných príčin môžeme uvažovať o menšej pozornosti tejto časti 
slovenskej populácie voči výskytu z hľadiska laika „kozmetických“ lézií na tvári. Najväčší podiel súboru (40%) 
tvorili pacienti vo veku 70-80 rokov, čo zodpovedá vekovej štruktúre pacientov s diagnózou C44 na Slovensku 
(2). Distribúcia lokalizácie nádorov s prevahou postihnutia spodnej mihalnice v našom súbore zodpovedala 
údajom v literatúre (6,10). Nerovnomernú lateralizáciu nádorov v skúmanej populácii popísali aj Wong a spol., 
ktorí predpokladali súvislosť s väčším vystavením slnečným lúčom na strane vodiča (7).    

Výskyt recidív na úrovni 6,0% v našom súbore teda považujeme za porovnateľný s údajmi v odbornej literatúre. 
Štatistickú nevýznamnosť rozdielov v sledovaných faktoroch vo vzťahu k recidívam ovplyvnila aj relatívne malá 
veľkosť súboru a nízka početnosť recidív.  

   

Záver 

Pri  sledovaní pacientov s novozisteným bazaliómom mihalníc, operovaných na Klinike oftalmológie LFUK a 
FNsP v rokoch 2005–2007 sme zaznamenali výskyt recidívy u 6,0% z celkovo  67 ošetrených  nádorov.  Zistený 
výskyt recidív zodpovedá údajom v odbornej literatúre. Žiadny zo sledovaných demografických a klinických 
parametrov štatisticky významne neovplyvňoval výskyt recidív.  
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30. Rizikové faktory zúženia horných dýchacích ciest pri obštruk čnom spánkovom 
apnoe 

 

Ivana Chrenová 
(všeobecné lekárstvo, 4. ročník) 

 
Školiteľ: prof. MUDr. Rafael Redhammer, Dr.Sc. 

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK a FNsP, Bratislava 
 
Úvod 

Syndróm obštrukčného spánkového apnoe (OSA) bol rozpoznaný ako nozologická jednotka asi len pred 30 
rokmi, hoci klinické prejavy sú známe už z dôb Charlesa Dickensa, ktorý ich opísal vo svojom románe „Klub 
Pickwickovcov“ (1). Z medicínskeho hľadiska sa za základné prejavy Pickwickovho syndrómu považujú 
extrémna obezita, somnolencia a hypoventilácia, hoci väčšina pacientov nespĺňa typický obraz. Literatúra 
uvádza delenie základných symptómov OSA na tzv. nočné a denné symptómy. Charakteristickým nočným 
symptómom je hlasné chrápaie prerušované pauzami ticha, ktoré často odhalí partner. Medzi denné symptómy 
patrí výrazná ospalosť ktorá  obmedzuje pacienta v bežných činnostiach a môže výrazne narušiť schopnosť 
koncentrácie. Cieľom práce je na základe určitých klinických príznakov preveriť pravdepodobnosť rizika 
neskoršieho možného vzniku OSA následkom zúženia horných dýchacích ciest. 

 

Materiál a metódy 

Vyšetrila som 100 študentov medicíny, vo veku od 18 do 26 rokov, z toho bolo 32 mužov a 68 žien. Vyšetrenie 
bolo zamerané na sledovanie rizikových faktorov OSA. Na základe výpočtu BMI som zisťovala výskyt obezity, 
merala som obvod krku na hornom okraji krikotyreoidálnej membrány, fyzikálnym vyšetrením som zisťovala 
prítomnosť abnormalít horných dýchacích ciest ( deviácia nosového septa, vysoké a úzke tvrdé podnebie, 
skrížený skus,predkus alebo retrognáciu a zväčšenie tonzíl), a napokon som anamnézou zisťovala výskyt 
nočného chrápania a dennej ospalosti.Výsledky som percentuálne spracovala do diagramu.   

 

Výsledky 

Z relatívne zdravej skupiny 100 študentov medicíny som zistila prítomnosť rizikových faktorov u 43 %, z toho  
podmienky obezity spĺňali 2 študenti , anamnesticky významný obvod krku  40cm malo 10 študentov , deviáciu 
nosového septa malo 8, vysoké a úzke tvrdé podnebie 13, odchýlky od správneho skusu 16 a zväčšené tonzily 
tiež 16 študentov.Spomedzi rizikových faktorov tak najvyššie percento zastúpenia (24%) dosiahli zväčšené 
mandle a odchýlky správneho skusu. Čo sa týkalo nočných a denných symptómov, 20 študentov priznalo nočné 
chrápanie a 60 študentov potvrdilo dennú ospalosť. 

 

Diskusia 

Význam zaoberania sa OSA, resp. rizikovými faktormi potencujúcimi vznik OSA má veľký význam, pretože 
syndróm OSA je častokrát podkladom rozvoja mnohých závažných chorôb, najmä kardiovaskulárnych, ktoré 
majú vplyv na kvalitu a dĺžku života pacienta. Spomeniem aspoň arteriálnu hypertenziu, ischémiu 
myokardu,cievne mozgové príhody a ďalšie. Podkladom týchto ochorení ako je známe, nemusí byť len primárna 
príčina, ale častou príčinou sa stávajú práve spánkové poruchy dýchania, kde následkom zvýšeného odporu, 
ktorý kladú zúžené dýchacie cesty,dochádza ku chrápaniu. 

Bol dokázaný lineárny vzťah medzi obvodom krku a závažnosťou  OSA (Kushida a spol., 1997). Literatúra 
uvádza, že priemerný obvod krku je u pacientov s OSA signifikantne vyšší oproti osobám bez spánkovej 
poruchy dýchania. Priemerný rozdiel je okolo 4-5 cm. (1) Schopnosť faryngeálneho svalstva postupne stráca 
schopnosť udržať požadovaný tonus potrebný na zachovanie priechodnosti dýchacích ciest, až postupne dôjde 
k ich úplnému uzavretiu.Tak nastáva niekoľkosekundová apnoická pauza. Zmenený pomer krvných plynov 
počas hypoventilácie spôsobí prudké „znovunadýchnutie sa“ – arousal, súčasne dochádza k aktivácii sympatiku  
a ruší sa tým fyziologický stav dippingu.(2) Dochádza k fragmentácii spánku, čo vedie k celkovej dennej 
únavnosti a strate koncentrácie. Ak takýto stav pretrváva, pretrváva aj  zvýšená aktivácia sympatiku, a na jej 
podklade sa môže vyvinúť aj arteriálna hypertenzia. 
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Záver 

Monitorovanie rizikových faktorov zúženia horných dýchacích ciest a následne s tým spojené problémy, by 
mohli pomôcť predísť rozvoju sekundárnych komplikácií (arteriálna hypertenzia,cievna mozgová príhoda...) 
Keďže rozvoj týchto sekundárnych komplikácií je dlhodobý a jeho príčiny sú pomerne ľahko odstrániteľné, mal 
by sa dôraz klásť už na odstránenie prvotných príznakov. Výsledky mojej práce, najmä nočné chrápanie a denná 
ospalosť mohli byť značne skreslené nestabilným spánkovým režimom študentov. Na overenie platnosti vplyvu 
rizikových faktorov  vzniku OSA na rozvoj arteriálnej hypertenzie by bolo vhodné prieskum na danej skupine 
študentov zopakovať o niekoľko rokov. 
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Obr. 1   1. riziková skupina    2. študenti bez rizikových faktorov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Graf rizikových faktorov zúženia horných dýchacích ciest 

1. obezita 

2. obvod krku 40 cm 

3. deviácia nosového septa 

4. vysoké a úzke podnebie 

5. skrížený skus, predkus 

6. zväčšené tonzily 
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31. Analýza diagnostického prínosu magnetickej rezonancie v porovnaní s hladinou 
prostate-specific antigen (PSA) u pacientov s karcinómom prostaty  
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(všeobecné lekárstvo, 3. ročník) 

 
Školiteľ: doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA 
 
Úvod 

Rakovina prostaty je jedno z  najčastejších nádorových  ochorení v staršom veku. V roku 2007 v USA bolo 
diagnostikovaných približne 218 890 prípadov a zomrelo 27 050, čo  predstavuje tretiu najčastejšiu príčinu smrti 
spôsobenú rakovinou u mužov (1). Na Slovensku je to ročne okolo 700 novozistených ochorení a mortalita sa 
pohybuje okolo 400-500/rok (2). Vďaka diagnostickému skríningu  PSA (prostate-specific antigen) je možné 
nádory prostaty  diagnostikovať vo včasnom štádiu ochorenia.  

Väčšina nádorov prostaty rastie pomaly (3,4), preto v následnom liečebnom procese hrá rozhodujúcu úlohu 
správna diagnostika. Skutočnosť, že u viac ako 85% prípadov sa v prostate nachádzajú mnohopočetné ložiská 
(5),  značne komplikuje histologickú diagnostiku.   Aj napriek tomu sa diagnostika závažnosti a stupňa agresivity 
rakoviny prostaty stále opiera hlavne o histologický nalez z biopsie, ktorá sa vykonáva pod ultrasonografickou 
kontrolou. Kvôli nízkej presnosti ultrasonografie (US) pri určení lokalizácie rakoviny  prostaty (6) často ide 
o náhodnú biopsiu. Náhodná biopsia má množstvo nevýhod: 
-  môže viesť k zhoršeniu stavu kvôli nepotrebnému odberu zdravého tkaniva, 
-  nádorové ložisko sa nemusí odobrať, 
-  môžu vzniknúť problémy s určením miest predchádzajúcej biopsie u pacienta s pôvodne negatívnym nálezom 
a stále zvýšenou hladinou PSA.  

Z týchto dôvodov sa na určenie lokalizácie rakoviny prostaty využívajú presnejšie neinvazívne metódy. Hoci 
štandardný T2 vážený obraz v magnetickej rezonancií (MR) sa široko používa pri diagnostike karcinómu 
prostaty, metóda je limitovaná nedostačujúcou senzitivitou a špecificitou pre detekciu a lokalizáciu nádora,  je 
potrebná kombinácia so špeciálnymi sekvenciami, napr. s difúznym vážením (DWI - Diffusion Weighted 
Imaging).  

Cieľom  tejto práce je porovnať diagnostický význam PSA a MR u rôznych skupín pacientov s nádorom 
prostaty.   

 

Materiál a metódy 

Práca predstavuje porovnávaciu analýzu diagnostických nálezov u 139 pacientov, ktorí podstúpili MR na II. 
Rádiologickej klinike LFUK a OÚSA v Bratislave v čase od 1.1.2005 po 31.12.2008. Všetci pacienti podpísali 
informovaný súhlas s vyšetrením a spracovaním ich osobných údajov. V prvej fáze bolo z analýzy vylúčených 
22 pacientov, a to z  dôvodu neúplnosti zdravotnej dokumentácie. Ostávajúcich 117 pacientov bolo rozdelených 
do 8 skupín: 

1.skupina: 15 pacienti s biopsiou, DWI, bez hormonálnej terapie, 
2.skupina: 28 pacienti s biopsiou, bez DWI, bez hormonálnej terapie, 
3.skupina: 7 pacienti s biopsiou, s DWI, s hormonálnou terapiou, 
4.skupina: 49 pacienti s biopsiou, bez DWI, s hormonálnou terapiou, 
5.skupina: 4 pacienti bez biopsie, s DWI, bez hormonálnej terapie, 
6.skupina: 7 pacienti bez biopsie, bez DWI, bez hormonálnej terapie, 
7.skupina: 3 pacienti po radikálnej prostatektómii, s DWI, 
8.skupina: 4 pacienti po radikálnej prostatektómii, bez DWI. 
Miera istoty nálezu sa určila stupnicou od 1 po 5: 
- bez tumorózneho ložiska – 1, 
- pravdepodobne bez tumorózneho ložiska – 2, 
- nález nejednoznačný – 3, 
- pravdepodobne tumorózne ložisko – 4, 
- zjavné nádorové ložisko – 5. 
Pacientiov v skupinách 1.,2.,3.,4. sme rozdelili na základe TNM klasifikácie (7). 
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V centrálnej (CZ) a tranzitórnej (TZ) zóne prostaty kritériom pre posúdenie prítomnosti rakoviny bolo nepresne 
ohraničené homogénne zníženie intenzity signálu v T2-váženom MR obraze, pričom pri benígnej prostatickej 
hyperplázii bolo ohraničenie ostrejšie (8). V periférnej zóne prostaty (PZ) malo tumorózne ložisko zníženú 
intenzitu signálu. Na odlíšenie zakrvácania po bioptickom odbere sme použili T1-vážený obraz, na ktorom došlo 
k zvýšeniu intenzity signálu v mieste hemorágie. 

 

Výsledky 

Skupiny 1. (horná časť tabuľky) a 2.:  

TNM No.  vek PSA Gleason prostata istota veľkosť lok. (%) 

T0N0MX 3 67 19,01 0 45x44x50 3 0 N 

T2aN0MX 3 65 24,43 6 42x30x36 5 10 100 

T2bN0MX 3 67 36,67 7 44x35x45 4,67 17 77 

T2cN0MX 2 69 5,06 6 39x36x33 5 21 100 

T3aN0MX 2 64 10,4 3 47x48x49 4,5 17 50 

T3bN0MX 1 61 10,7 5 60x55x57 5 23 100 

T4N1MX 1 69 12,05 6 68x56x69 5 75 N 

T2aN0MX 5 66 8,02 6 42x46x36 4,6 11 40 

T2bN0MX 4 71 17,95 6 42x40x42 5 18 0 

T3aN0MX 3 64 4,6 6 33x42x30 4,67 18 33 

T3bN0MX 14 65 19,46 6 48x41x44 4,79 20 0,16 

T4N1MX 2 64 7,05 6 47x45x49 5 31 N 

Vysvetlivky:               
No. – počet pacientov               gleason – priemerný Gleason score   
vek – priemerný vek (rok)         prostata –  priemerná veľkosť prostaty (mm) LLxAPxCC 
PSA – priemerne PSA (ng/ml)  veľkosť – priemerná veľkosť ložiska (mm)   
lok – lokalizácia v periférnej zóne v percentách z celkového počtu   
 

Z uvedených výsledkov jednoznačne vyplýva, že na určení miery istoty MR diagnostiky sa výrazne podieľa 
lokalizácia ložiska. Ak je predpokladaný tumor lokalizovaný v CZ prípadne TZ, signifikantne to znižuje 
senzitivitu a špecificitu. Rozdiel medzi štandardným MR vyšetrením (T2- a T1-vážený obraz) a jeho kombinácie 
s DWI bol pozorovaný hlavne pri lokalizácii ložiska v CZ príp. TZ, kde bol pri diagnostike tumorózneho ložiska 
nález s DWI  špecifickejší.  

 

Skupiny 3. (horná časť tabuľky) a 4.: 

TNM No.  vek PSA gleason mes. Prostata istota lok. (%) 

T2aN0MX 5 68 22,7 6 4 44x36x45 3,6 60 

T3aNOMX 2 60 11,4 7 3,5 42x38x39 4 100 

T2aN0MX 6 64 5,24 6 4 47x39x40 3,83 84 

T2bN0MX 8 67 10,4 5 3,5 38x33x40 3,63 75 

T3aNOMX 10 64 10,5 6 5,3 39x33x34 3,8 70 

T3bNOMX 23 66 16,5 6 3,48 42x36x39 4,22 76 

T4N1MX 2 59 7,6 7 2 60x54x65 5 N 

Vysvetlivky:               
No. – počet pacientov           gleason – priemerný Gleason score 
vek – priemerný vek (rok)    prostata –  priemerná veľkosť prostaty (mm) LLxAPxCC 
PSA – priemerne PSA (ng/ml)   veľkosť – priemerná veľkosť ložiska (mm) 
lok – lokalizácia v periférnej zóne v percentách z celkového počtu 
mes. – priemerná doba od začatia hormonálnej terapie (mesiac) 
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Miera istoty nálezu výrazne klesá po aplikácii hormonálnej terapie, ktorá spôsobuje zníženie signálu pri T2 a T1 
vážení v periférnej zóne (PZ). Suspektné nálezy v CZ a TZ sa vyskytujú obdobne ako v skupine 1. a 2. 

 

Skupiny 5., 6., 7., 8.: 

skupina No. vek PSA prostata istota veľkosť lok 

5. 5 65 8,95 47x45x38 4,25 14 50 

6. 7 63 9,325 46x36x38 4,57 16,7 100 

Vysvetlivky:             
No. – počet pacientov             prostata –  priemerná veľkosť prostaty (mm) 
LLxAPxCC   
vek – priemerný vek (rok)      veľkosť – priemerná veľkosť ložisko (mm)   
PSA – priemerne PSA (ng/ml)                        

lok – lokalizácia v periférnej zóne v percentách z celkového počtu   

skupina No. vek PSA  gleason No. s pat. lôžko  istota 

7. 3 61 0,37 7 1 9 4 

8. 4 68 0,5 7 2 14 5 

Vysvetlivky:             
No. – počet pacientov                No. s pat – počet pacientov s reziduálnym  tumorom 
vek – priemerný vek (rok)  veľkosť – priemerná veľkosť tumoru (mm)   
PSA – priemerne PSA  po prostatektómií (ng/ml)                   

gleason – priemerný Gleason score         
 

Zvýšenie PSA nad úroveň 4 ng/ml bez nálezu rakoviny alebo vysokej pravdepodobnosti rakoviny  bol 
pozorovaný len pri 4 pacientoch. Hladina PSA nekorelovala s TNM klasifikáciou.  

Veľkosť prostaty má vzťah k TNM klasifikácii až pri štádiách T3b a T4 . 

Predpokladaná tumorózna lézia v CZ a TZ u pacientov v skupinách 1. až 6. sa vyskytla celkovo u 25 pacientov, 
čo predstavuje 23% v celkového počtu pacientov v týchto skupinách. 

 

Diskusia 

Pri detekcii nádorovej lézie v PZ prostaty sme nepozorovali zásadný rozdiel v miere istoty medzi MR (T1- a T2-
vážený obraz) a DWI v skupinách 1.,2.,5.,6., čo koreluje aj s inými prácami (6,8,9). Obdobne ako pri iných 
publikáciách (7,8) sa za diagnosticky významné považovali len lézie s veľkosťou nad 5 mm. 

Posúdenie nádorového tkaniva v CZ a TZ pri T2 vážení malo nižšiu mieru istoty v porovnaní s DWI. 
Pravdepodobný nalez tumoru v CZ a TZ sa percentuálnym zastúpením približoval iným štúdiám (9).  

DWI bolo presnejšie pri diagnostike tumoru  u pacientov po hormonálnej terápii (HT). Doteraz nebol 
akceptovaný všeobecný názor na stupeň senzitivity a špecificity MR (T2 a T1 váženie) a DWI u pacientov po 
HT (10). Na miere istoty nálezu sa podieľa predovšetkým čas od začiatku HT. Mueller-Lisse at al (10) pri 
priemernej dĺžke HT 4 mesiace preukázali rovnakú senzitivitu a špecificitu u pacientov s HT aj bez HT. V našej 
práci s obdobným časovým odstupom bola miera istoty nálezu nižšia u pacientov s HT ako u pacientov bez HT, 
z čoho možno usúdiť, že charakter HT má silný vplyv na istotu diagnostiky. 

Hladina PSA neodráža štádium rakoviny prostaty, lebo jeho zvýšenie sa vyskytuje aj pri iných nenádorových 
procesoch (6). Uvedený fakt sa prejavil len u časti pacientov, čo možno odôvodniť skladbou skúmanej vzorky 
pacientov. 

 

Záver 

DWI v kombinácií so štandardnými MR sekvenciami (T2- a T1-vážený obraz) zvyšuje  senzitivitu a špecificitu 
diagnostiky karcinómu prostaty a zohráva rozhodujúcu úlohu v diagnostike pacientov so zvýšenou hladinou PSA 
ako aj na monitorovaní priebehu terapie. 
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I. ORL klinika LF UK 
 
Úvod 

V klinickej ORL praxi je niekedy potrebné zaistiť z rôznych dôvodov drenáž stredoušia. Najčastejšie sa jedná 
o pacientov s chronickým seróznym zápalom stredného ucha. K dispozícii je niekoľko chirurgických metód – 
paracentéza studeným nástrojom (spontánne sa uzatvára približne do dvoch dní), laserová myringotómia (zhojí 
sa približne do troch týždňov) alebo drenáž stredoušia pomocou stipuly inzerovanej do paracentézneho otvoru 
(drenuje stredoušie až do odstránenia stipuly). Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť súbor pacientov ošetrených 
pomocou laserovej myringotómie v rámci 11-ročného obdobia, stanoviť priemerný čas do zhojenia 
myringostómie a posúdiť stav blanky bubienka z hľadiska trvalých následkov po tomto ošetrení. 

 

Metodika 

Výkon bol robený  operačným laserom typu Opmilas CO2 firmy Zeiss pod kontrolou operačného mikroskopu. 
Blanku bubienka sme znecitliveli pomocou povrchovej anestézii Bonainovým roztokom, ktorý sme aplikovali na 
vatovej štetôčke do oblasti zadného dolného kvadrantu. Otvor do blanky bubienka sme vytvorili nástrelom 
laserovým lúčom (výkon laseru 30 W pri jednotlivom pulze s trvaním 0,5 sekundy). Pacienti boli liečení 
väčšinou v ambulantnom režime, po vykonaní laserovej myringotómie chodili pravidelne na lokálne  ošetrenie, 
pri ktorom sme zo stredoušia odsávali tekutý obsah až do uzavretia myringostómie. Retrospektívne sme 
vyhodnotili zdravotnú dokumentáciu týchto pacientov.  

 

Výsledky 

Na ORL oddelení FNsP sv. Cyrila a Metoda v Bratislave - Petržalke sa od januára 1998 do augusta 2004 
a následne po zlúčení oddelenia s I.ORL klinikou LF UK, FNsP a SZU v Bratislave od septembra 2004 do konca 
decembra 2008 vykonalo 33 laserových myringotómií u pacientov vo veku 16-64 rokov trpiacich na chronickú 
seróznu stredoušnú  otitídu. 

Laserová myringotómia vedie k vzniku myringostómie okrúhleho tvaru s priemerom  

l mm a približne 1-2 mm lemom okolitéj nekrotickéj vrstvy. Rez laserovým lúčom je sterilný, rana nekrváca, 
hojenie rany je predĺžené v porovnaní s paracentézou. V našom súbore sme pozorovali u všetkých pacientov 
zhojenie otvoru na blanke bubienka na 5. až 58. deň po výkone, priemerný čas uzatvorenia stómie bol približne 
23 dní. Po jednorázových výkonoch u pacienta je zhojenie blanky bubienka väčšinou ad integrum, pri 
opakovaných výkonoch na tom istom uchu je možné v otomikroskopickom obraze pozorovať v mieste bývalej 
stómie drobné jazvy, inkrustácie, výnimočne zhojenie sekundárnou blankou bubienka.  

 

Diskusia 

Naše výsledky korešpondujú z výsledkami uvedenými v dostupnej literatúre, pričom problematikou sa zaoberá 
len úzky okruh autorov. Túto skutočnosť si vysvetľujeme zriedkavou dostupnosťou laseru na ORL pracoviskách, 
čo je podmienené vysokými finančnými nákladmi spojenými s jeho prevádzkovaním. 

Viaceré štúdie sledovali čas do zhojenia laserovej myringostómie, väčšinou sa jednalo o súbory detských 
pacientov. Cohen (1) zistil významný vplyv veku na trvanie hojenia myringotómie – u dospelých v priemere 22 
dní, 17 dní u väčších detí a 11 dní u dojčiat. Sedlmeier (2) sledoval súbor 81 detí s chronickým seróznym 
stredoušným zápalom ošetrených laserovou myringotómiou a zistil priemerný čas zhojenia stómie 16,35 dňa. 
Koopman (3) vyhodnotil prospektívnu randomizovanú štúdiu v celkovom počte 1 403 detí s chronickou 
seróznou stredoušnou otitídou, pričom vybraným pacientom z tohoto súboru urobili na jednom uchu laserovú 
myringotómiu a na druhom paracentézu s následnou inzerciou stipuly. Priemerný čas zhojenia laserovej 
myringotómie bol 2,4 týždňa a dĺžka inzercie drenážnej rúrky 4 mesiace, pričom kritériom úspešnosti metódy 
bola neprítomnosť tekutiny v stredouší po zhojení blanky bubienka ošetrenej či už prvým alebo druhým 



 116

spôsobom. Drenáž stredoušia na základe laserovej myringotómie postačovala na zvládnutie choroby u 40% detí, 
v prípade použitia stipuly u 78%  detí. 

Z uvedeného vyplýva, že laserová myringotómia je vhodná v ORL klinickej praxi pre limitovaný súbor 
pacientov vyžadujúcich drenáž stredného ucha z rôznych dôvodov približne na dobu troch až štyroch týždňov.  
Pokiaľ predpokladáme potrebu dlhodobejšej drenáže, je potrebné zvoliť paracentézu s inzerciou stipuly. 
S klasickou paracentézou vystačíme u akútnych zápalových stavov, kde je potrebné docieliť okamžité 
vyprázdnenie tekutého obsahu zo stredoušia – či už z diagnostických alebo liečebných dôvodov. V rámci 
prevencie chronických seróznych stredoušných zápalov nesmieme zabúdať na odstránenie všetkých prekážok, 
ktoré vedú k sťaženej priechodnosti sluchových trubíc alebo zhoršujú dýchanie cez nosovú dutinu alebo 
podmieňujú fokálnu infekciu v ORL oblasti (deviácie nosového septa, prítomnosť adenoidných vegetácií alebo 
chronickej neliečenej nádchy a podobne).  
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Introduction 

The trigeminal nerve (5th cranial nerve) is thick mixed nerve with complex structure. The nerve is responsible 
for all four types of innervation – somatosensoric, somatomotoric, viscerosensoric and visceromotoric (2).  

The somatosensoric innervation supplies the skin of occipital, frontal, auricular and mental regions including 
proprioceptive innervation of masticatory muscles and temporomandibular joint. Further it participates in 
innervation of orbit and its contents, nasal cavity and paranasal sinuses, oral cavity, tongue and teeth (5, 6). 

The sensoric fibers are lead by the three branches of trigeminal nerve – ophthalmic nerve, maxillary nerve, 
mandibular nerve.     

The cervical plexus, formed by the upper four cervical ventral rami, supplies the skin of the head, neck and 
chest. This sensory innervation is coming from the superficial branches of the plexus – lesser occipital nerve, 
great auricular nerve, transverse cutaneous nerve of the neck. Posterior region of the neck is also supplied by 
dorsal cervical rami – greater occipital nerve, suboccipital nerve (2). 

The aim of this work was to create the visual aid of the nerves topographic placement and their relations, which 
can be later used for the education purposes. 

 

Materials and methods 

The cadaver of a 70 years old male was used as the source of materials. The body was fixed by commonly used 
methods in Institute of Anatomy.  

In preparation and dissection of nerves and related structures of the head and neck we followed the procedure 
described in Pitevné cvičenia (4).  

 

Results 

At the end of the work we gained an exact preparation of the trigeminal nerve branches, the cervical plexus and 
related anatomical structures on the body. This aid was meant for structure comparison in anatomical atlas 
pictures and cadaverous material on the dissection table.  

At the same time this model will be used during the education program of anatomy. 

Considering to the sensory and motoric disorders occurring as a result of the trigeminal nerve lesion this model 
has value not only in anatomy, but obtained knowledge gives a base for neurology in higher classes (1, 3).    
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Úvod 

Zápal appendix vermiformis patrí medzi najčastejšie náhle brušné príhody tak u detí ako aj dospelých (2,9). 

Vzhľadom na topograficko – anatomické vzťahy k okolitým štruktúram v brušnej dutine, premeškanie 
stanovenia včasnej  a správnej diagnózy môže mať ťažké následky tak pre pacienta ako aj pre lekára. 

Príčinou mylnej diagnózy môže byť variabilita polôh či dĺžka appendix vermiformis (2,9,1).     

 

Materiál a metódy 

Sledovali sme súbor 277 pacientov, z toho 155 detí, ktoré boli operované v roku 2007 na Klinike detskej 
chirurgie DFN a 122 dospelých operovaných na I.chirurgickej klinike FN Mickiewiczova v Bratislave v tom 
istom roku. 

Na základe operačného nálezu sme hľadali súvislosť, či práve poloha a dĺžka appendix vermiformis nepatrí 
medzi hlavné úskalia pri stanovení správnej diagnózy a príčinu oneskorenej diagnózy. 

Jednotlivé nálezy na apendixe vo vzťahu k celkovému počtu apendektómií u oboch skupín pacientov  a vo 
vzťahu k polohovej variácii i dĺžke appendix vermiformis sme percentuálne vyhodnotili a na základe týchto 
výsledkov sme dospeli k určitému záveru. 

 

Výsledky 

V súbore detských pacientov (155 detí) mal appendix vermiformis retrocekálnu polohu v 55 prípadoch 
(35,48%). V tejto polohe apendixu u    

6 pacientov (10,90%) bola na apendixe gangréna a v 17 prípadoch (30,90%) išlo o perforáciu apendixu 
s následnou difúznou purulentnou peritonitídou. V 10 prípadoch (6,45%) mal apendix pelvickú polohu pričom 
nález na apendixe bol negatívny. 

U dospelých pacientov sa vyskytla retrocekálna poloha 53 krát (43,43%). 

Gangrenóznu apendicitídu malo 21 pacientov (36,62%) a gangrenóznu perforovanú apendicitídu s purulentnou 
difúznou peritonitídou 11 pacientov (20,75%). 

Z týchto výsledkov vyplýva, že najčastejšou polohou appendix vermiformis brušnej dutine je retrocekálna 
poloha, ktorá u oboch skupín pacientov bola príčinou ťažkého nálezu a stanovenia neskorej diagnózy, t.j. až po 
perforácii. Dĺžka apendixu ani v jednom prípade nebola príčinou omeškania. 

  

Diskusia 

Vyše sto rokov sa chirurgovia usilujú o zlepšenie diagnostiky apendicitídy a stanovenie indikačných kritérií. 
Príčinou diagnostických omylov a perforovaných apendicitíd na jednej strane a počet negatívnych nálezov na 
strane druhej svedčí o nemalých diagnostických problémoch tohto ochorenia (4,6). 

Príčinou týchto omylov môže byť variabilita polohy a dĺžka appendix vermiformis (7). Vo vzťahu k céku má 
apendix individiuálne rôznu polohu (8). Tá môže byť ovplyvnená aj poruchami rotácie čreva. Pri poruche 
tretieho štádia rotácie môže apendix zaujať retrocekálnu polohu (3,5).  Čihák (5) túto pozíciu uvádza v 33%, 
Delic (2002) až v 38% (6). Collins (1981) uviedol vo veľkom súbore pacientov (počet 3003) retrocekálnu polohu 
v 25% (4). V našom súbore to bolo 35,48%, čo potrvdzuje aj výsledky uvedené v literárnych prameňoch. Táto 
poloha appendix vermiformis ako najčastejšia poloha sa nám javí vzhľadom na diagnostiku a následné 
komplikácie ako najzákernejšia. Pri nej je apendix uložený tak, že ho pri palpácii nedosiahneme. Obtiaže ako aj 
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subjektívne príznaky sú nevýrazné alebo úplne atypické. V týchto prípadoch často apendicitídu nespoznáme 
alebo ju kľudne podceníme. 

Brucho ako celok je zložené z mnohých častí anatomicky tesne susediacich a fyziologicky úzko a citlivo 
spojených s možnými variabilitami. Preto naše anatomické vedomosti musia byť na takej úrovni, aby sme 
v budúcnosti mohli predchádzať diagnostickým omylom, váhaniu, premeškaniu a ťažkým následkom pre 
pacienta ale nezriedka i pre lekára. 
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2Kardiologická klinika, Slovenská zdravotnícka univerzita a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, 

Bratislava 
 
 
Úvod 

Hypertrofická kardiomyopatia (HKMP) je ochorenie srdca spôsobené mutáciami v génoch kódujúcich proteíny 
sarkoméry srdcového svalu, ktorého základnou charakteristikou je nevysvetliteľná hypertrofia stien srdca [1,2]. 
Prevalencia ochorenia v populácii je 0,2 %, pričom ročná mortalita sa pohybuje medzi 0,5-1,5% [3]. Choroba sa 
spája so závažnými komplikáciami ako srdcové zlyhanie, arytmie, nevysvetliteľná synkopa ako marker rizika 
náhlej kardiálnej smrti (NKS) a NKS ako prvý prejav choroby bez varovných signálov. Podľa súčasných 
poznatkov je HKMP najčastejšou príčinou náhlej smrti u ľudí do 30 rokov. Klasifikácia jednoznačných 
prediktorov prognózy je zložitá a nie je definitívne stanovená. Individuálne riziko sa odvíja od genetickej 
determinácie ochorenia, myokardiálnej patológie a patofyziologických abnormalít.  

V oblasti patologického ložiska na podklade hypertrofie a fibrózy môže u pacientov s HKMP dôjsť k triešteniu 
aktivačného frontu, čo môže spôsobiť oneskorenú a frakcionovanú elektrickú aktiváciu a vytvárať  tak 
podmienky pre vznik arytmí. V dôsledku pomalého a frakcionovaného postupu aktivačného frontu  vznikajú 
v miestach separácie kardiomyocytov mikropotenciály. Tieto nízkoamplitúdové vysokofrekvenčné signály môžu 
byť detekované pomocou vysokorozlišovacej elektrokardiografie (HRECG - high resolution 
electrocardiography).   

Prvé výsledky našej práce majú za cieľ korelovať hodnoty frekvenčnej analýzy HRECG s klinickými 
prediktormi prognózy podľa aktuálnej rizikovej stratifikácie. Na základe zistených výsledkov sa chceme priblížiť 
k zvýšeniu spoľahlivosti stratifikácie individuálneho rizika a v kombinácii s klinickou diagnostikou doplniť 
parametre diagnostiky HKMP.  

 

Metódy 

Náš súbor tvorilo 30 pacientov s diagnózou HKMP, ktorí boli vyšetrení v Národnom ústave srdcových 
a cievnych chorôb v Bratislave. Všetci pacienti sa podrobili kompletnej neinvazívnej kardiologickej diagnostike, 
ktorá pozostávala z klinického vyšetrenia, vrátane detailnej anamnézy, štandardného 12-zvodového 
elektrokardiogramu, vysokorozlišovacej elektrokardiografie a echokardiografického vyšetrenia. Do skupiny 
s vyšším rizikom NKS bolo zaradených 10 pacientov (7 žien a 3  muži) a v skupine s nízkym rizikom bolo 20 
pacientov (13 žien a 7 mužov). Medzi rizikové faktory, hodnotené u pacientov podľa aktuálnej rizikovej 
stratifikácie, boli zaradené nasledovné ukazovatele - NKS v rodine, synkopa, hypertrofia ľavej komory > 30 mm, 
obštrukčná forma HKMP a ektopická komorová aktivita. Skupinu s vyšším rizikom NKS tvorili pacienti 
s prítomnosťou viac ako 2 rizikových faktorov, resp. tí, ktorým bol implantovaný kardioverter-defibrilátor 
v prevencii NKS.  

HRECG vyšetrenia boli robené pomocou komerčne dostupného prenosného zariadenia ART (Arrhythmia 
Research Technology, Model 1200 EPX). EKG signál sa snímal z ortogonálnych zvodov X,Y,Z. Po amplifikácii 
a filtrácii sa spriemerňoval (z viac ako 300 cyklov) a kombinoval do vektorového súčtu. V rámci časových 
charakteristík sme hodnotili trvanie filtrovaného QRS komplexu (QRSD), strednú kvadratickú amplitúdu 
posledných 40 ms QRS komplexu (RMS40 - root-mean-square voltage of last 40 ms) a trvanie 
nízkoamplitúdových (<40 µV) vysokofrekvenčných signálov (LAS 40 - low amplitude signals duration)   

Frekvenčná analýza EKG signálu sa robila pomocou rýchlej Fourierovej transformácie s použitím 
Blackmanovho-Harrisovho okna, a to v segmente A, ktorý ma začiatok 20 ms pred koncom QRS komplexu a má 
dĺžku trvania 120 ms a v segmente B, ktorý sa začína na začiatku QRS komplexu a ma dĺžku 140 ms. Prímes 
vyšších frekvencií sa kvantifikovala pomocou pomeru frekvenčných plôch (AR - area ratio) 20-50 Hz/0-20 Hz 
a 40-100 Hz/0-40 Hz v kompozitnom zvode. Po analýze a zhodnotení  spriemerneného EKG signálu boli 
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výsledky frekvenčnej analýzy korelované s prediktormi rizika podľa súčasného algoritmu rizikovej stratifikácie. 
Údaje sú prezentované ako priemer +/- štandardná chyba priemeru (SEM).  

 

Výsledky  

Klinické spektrum symptomatológie bolo u väčšiny pacientov s HKMP pomerne široké. Symptómy boli 
väčšinou prítomné až v štádiu echokardiograficky preukázateľnej hypertrofie myokardu. V rámci terapie bol 
piatim pacientom implantovaný kardioverter defibrilátor - štyrom z nich v rámci primárnej prevencie NKS 
a jednej pacientke v rámci sekundárnej prevencie.   

V rámci časovej analýzy malo 11 pacientov z celkovej skupiny pacientov s HKMP hodnotu QRSD (filtered QRS 
duration) ≥ 114 ms. Predĺžený QRS komplex je u pacientov s HKMP častým nálezom. 

V rámci frekvenčnej analýzy sme v celkovej skupine pacientov s HKMP zistili abnormality v AR 20-50 Hz/0-20 
Hz a 40-100 Hz/0-40 Hz v segmente A oproti stanovenej norme, rovnako ako v oboch skupinách odlíšených 
podľa rizika. U pacientov s vyšším rizikom sme našli abnormality v AR 20-50 Hz/0-20 Hz a 40-100 Hz/0-40 Hz 
aj v segmente B oproti pacientom s nízkym rizikom (tab.1, tab.2).  

 

Tab. 1. Výsledky frekvenčnej analýzy u pacientov s nízkym rizikom NKS.  

QRS  Segment A Segment A Segment B Segment B 

Area ratio 20-50/0-20 40-100/0-40 20-50/0-20 40-100/0-40 

Priemer 1,654 0,581 110,6 9,3 

SEM 0,7 0,3 29 2,4 

Norma 0,243 0,214 254,6 10,7 

N = 20, Vek - 56 ± 3,4 TK - 137/85 mmHg ± 4,1/2,3, Pulz - 65/min ± 2,4, Výška - 164cm ± 2,03, Váha - 82kg ± 
3,64 

SEM - štandardná chyba priemeru, N - počet pacientov, Segment A, B - vysvetlené v texte 

 

Tab. 2. Výsledky frekvenčnej analýzy u pacientov s vyšším rizikom NKS.  

 QRS Segment A Segment A Segment B Segment B 

Area ratio 20-50/0-20 40-100/0-40 20-50/0-20 40-100/0-40 

Priemer 1,268 1,046 617,3 35,9 

SEM ±0,6 ±0,9 ±325 ±16,3 

Norma 0,243 0,214 254,6 10,7 

N = 10, Vek - 52 ± 1,84, TK - 127/74 mmHg ± 3,4/2,5, Pulz - 64/min ± 3,2, Výška - 161cm ± 3,7, Váha - 70kg ± 
4,3 

SEM - štandardná chyba priemeru, N - počet pacientov, Segment A, B - vysvetlené v texte 

 

Diskusia              

Kľúčovým bodom manažmentu pacienta s HKMP v prevencii fatálnych komplikácií choroby je exaktná 
diagnostika, pričom súbežne s diagnostikou sa u pacienta stratifikuje riziko. Prítomnosť rizikových prediktorov 
je asociovaná s vysokým rizikom NKS a znamená zváženie implantácie kardioverter-defibrilátora [4,5,6]. 
Pomocou HRECG môžu byť u pacientov s HKMP zistené včasné markery mikroštruktúrnych zmien myokardu, 
ktoré môžu vznikať u týchto pacientov na podklade hypertrofie, nepravidelného usporiadania kardiomyocytov  
a fibrózy. Abnormality zistené zo spriemerneného EKG signálu môžu byť užitočné v stratifikácii rizika 
malígnych arytmií. Frekvenčná analýza umožňuje získať užitočné informácie o frekvenčnom spektre aj vo vnútri 
QRS komplexu a v porovnaní s časovou analýzou má vyššiu špecificitu. 
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Nami zistené výsledky poukazujú na možnosť využitia frekvenčnej analýzy spriemerneného EKG signálu ako 
doplňujúceho parametra v diagnostike pacientov s HKMP. Na exaktné kvantifikovanie záverov je však potrebný 
väčší počet pacientov a ďalšie štúdie o možnostiach využitia HRECG v diagnostike HKMP.  

 

Literatúra 

1. Maron BJ, McKenna WJ, Danielson GK et al. American College of Cardiology/European Society of 
Cardiology Clinical expert consensus document on hypertrophic cardiomyopathy. A report of the 
American College of Cardiology foundation task force on clinical expert consensus documents and the 
European Society of Cardiology committee for practise guidelines. Eur Heart J 2003; 24: 1965-1991. 

2. Ho CY, Seidman ChE. A contemporary approach to hypertrophic cardiomyopathy. Circulation 2006; 
113: 858-862.  

3. Čurila K, Pěnička M, Línková H et al. Molekulární genetika u hypertrofické kardiomyopatie. Cor Vasa 
2007; 49(4): 138-142.  

4. Maron BJ, Spirito P, Shen WK et al. Implantable cardioverter-defibrillators and prevention of sudden 
cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. JAMA 2007; 298(4): 405-412. 

5. Przybylsky A, Malecka L, Pytkowski M et al. Implantable cardioverter-defibrillators in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy –dilemmas and difficulties. Kardiol Pol 2005; 63(4): 391-397.  

6. Woo A, Monakier D, Harris L et al. Determinants of implantable defibrillator discharges in high-risk 
patients with hypertrophic cardiomyopathy. Heart 2007; 93(9): 1044-1045. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

36. Laboratórne možnosti včasnej diagnostiky intrauterinnej infekcie a predčasného 
pôrodu 
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Úvod 

Intrauterinná infekcia je  najčastejšou príčinou predčasného pôrodu s predčasným odtokom plodovej vody alebo 
aj bez odtoku plodovej vody. Na našom pracovisku  sme sa zaoberali stanovovaním prokalcitonínu, neopterínu, 
a C- reaktívneho proteínu z venóznej krvi matiek počas pôrodu a z pupočníkovej krvi. 

Prokalcitonín (PCT) je proteín pozostávajúci zo 116 aminokyselín a je prohormónom kalcitonínu. Za 
fyziologických okolností je produkovaný  C- bunkami štítnej žľazy, kde je tvorený z prekurzoru – 
prokalcitonínu. Dochádza k tomu pri špecifickej intracelulárnej proteolýze, keď z prekurzorového peptidu- 
preprokalcitoninu zloženého zo 141 aminokyselín (AK), vzniká PCT (57 AK), kalcitonín (32 AK) a katakalcin 
(21 AK). 

Úloha PCT  ako zápalového markeru infekčného zápalu bola už dokázaná. Vzostup PCT často koreluje so 
závažnosťou infekcie a mortalitou (1, 2, 3). Vzostup PCT je oveľa rýchlejší ako vzostup C-rektívneho proteínu 
(CRP). PCT môže byť detekovaný už 2 hodiny po injekcii endotoxínu. Stúpa ešte ďalších 6-8 hodín a plateau 
dosiahne približne za 12 hodín (1). CRP môže byť detekovaný až po 12 hodinách a plateau dosiahne približne za 
20-72 hodín. Hladiny PCT klesajú na fyziologické hodnoty za 2-3 dni, zatiaľ čo hladiny CRP klesajú za 3-7 dní    
(5, 6, 7). Rýchla indukcia tvorby PCT a vysoká produkcia  u pacientov s ťažkou bakteriálnou infekciou alebo 
sepsou naznačuje funkciu PCT v akútnej zápalovej fáze.  

Neopterín je produkt monocytov a makrofágov aktivovaných interferónom gama (8). Vzniká z guanozín tri-
fosfátu (GTP) hydrolýzou pomocou  GTP hydrolázy, ktorej aktivita je ovplyvnená interferónom –gama (11).  

Zvýšená hladina neopterínu v sére a v moči bola pozorovaná u mnohých infekčných ochorení (HIV, osýpky, 
malária, infekcia CMV a TBC, septický šok), u chronických zápalových ochorení (M.Crohn, ulcerózna kolitída, 
sarkoidóza),  u autoimunitných ochorení (reumatoidná artritída, autoimunitná tyreoitída) a u nádorových 
ochorení (8, 10). Koncentrácia neopterínu u tehotných pacientok je vyššia ako u netehotných. Táto koncentrácia 
sa zvyšuje s dĺžkou gestácie a je známkou maturácie imunitného systému plodu (11). Intrauterinné infekcie 
môžu byť príčinou zvýšenej hladiny neopterínu v pupočníkovej krvi.  

 

Materiál a metodika 

Súbor pozostával zo 154 pacientok od 26. až 41.gestačného týždňa v čase pôrodu a ich plodov. Stanovovali sme 
hladinu PCT, neopterinu a CRP vo vzorkách séra matiek, ktoré boli odobraté počas I. doby pôrodnej a v 
pupočníkovej krvi . Súbor bol rozdelený do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili matky, kde boli namerané sérové 
hladiny PCT v rozmedzí 0,051 – 3,5 ng/ml, ktoré sa považujú za zvýšené. Druhú skupinu tvorili matky, kde boli 
namerané sérové hladiny PCT v rozmedzí 0,001- 0,05 ng/ml, ktoré sa považujú za fyziologické. Vzorky boli 
zbierané do odberových skúmaviek obsahujúcich EDTA (kyselina etyléndiamíntetraoctová), hneď boli 
zcentrifugované a skladované pri teplote –25°C. Hladina PCT bola stanovovaná luminiscenčne  LUMItest PCT 
kit (Brahms Diagnostica GmbH), hladina neopterínu bola stanovená enzymaticky ELISA (Brahms Diagnostica 
GmbH) a hladina CRP bola stanovovaná - NEPHELOMETRIC. (DadeBehring).  

 

Výsledky 

V I. skupine, kde boli namerané zvýšené sérové hladiny PCT sa vo vyššom percente (27,41%) vyskytol 
predčasný pôrod (26. – 37.týždeň gestácie), histologicky potvrdená chorioamnionitída (16,12%), predčasný 
odtok plodovej vody (24,19%). Hladina PCT bola zvýšená u matiek s histologicky potvrdenou  
chorioamnionitídou a ťažkou formou preeclampsie .  V tejto skupine sa až v 61,29% vyskytla perinatálna 
infekcia novorodenca. 
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V II. skupine, kde boli namerané fyziologické sérové hladiny  PCT sa v nízkom percente (6,31%) vyskytol 
predčasný pôrod (31. – 35. týždeň gestácie), nebol zaznamenaný prípad histologicky potvrdenej 
chorioamnionitídy.. Perinátálna infekcia novorodenca sa vyskytla v 7,36%.                                                                                                                                                

Namerané hladiny PCT sú prehľadne znázornené  v grafe I. V tejto skupine sme pozorovali zvýšenie hladiny 
PCT aj v pupočníkovej krvi. 

Koncentrácie neopterínu nevykazovali významný rozdiel v sérach matiek (P=0,563). Zaznamenali sme však 
štatisticky významný rozdiel v pupočníkovej krvi (P≤0,001).  Vyššie koncentrácie boli namerané v sérach 
matiek s ťažšou formou preeklampsie. Fyziologické hladiny neopterínu u dospelých sa pohybujú od 4,4-6,7 
mmol/l a v pupočníkovej krvi od 10,7-15,4 mmol/l.  

Prehľadne sú namerané koncentrácie znázornené v grafe II. 

Významné zvýšenie koncentrácie CRP bolo zaznamenané v sérach matiek, kde bola histologicky potvrdená 
chorioamnionitída (p≤0,001) . V pupočníkovej krvi však žiadne rozdiely zaznamenané neboli.  Výsledky meraní 
CRP prehľadne znázorňuje graf III. Podarilo sa nám  zistiť,  štatisticky významný  rozdiel v každom testovanom 
parametri s výnimkou neopterinu u matiek v oboch skupinách, čo znamená, že neopterín u matiek sa nedá použiť 
na stanovenie rizika intrauterinnej infekcie a predčasného pôrodu . Všetky ostatné laboratórne hodnoty majú 
štatisticky výpovednú hodnotu.  

 

Diskusia 

Diferenciálna diagnostika infekčnej  etiológie zápalu je ťažko riešiteľným problémom v neonatológií  obzvlášť 
pre absenciu typických klinických príznakov infekcie u novorodencov.  

Často sú perinatálne infekcie spájané  s intrauterinnou infekciou a predčasným pôrodom. Na nešťastie, klinické 
príznaky  intrauterinnej infekcie chýbajú alebo sú prítomné až neskôr . Aj v našej  štúdií, v prípadoch 
predčasného pôrodu , klinické príznaky alebo aspoň laboratórne parametre suponujúce subklinickú  intrauterinnú 
infekciu boli prítomné len v 18% matiek, u ktorých novorodencov sa po pôrode rozvinuli príznaky perinatálnej 
infekcie. 

Cieľom  bolo zistiť, či sa koncentrácia PCT  a neopterínu v porovnaní s CRP v materskom sére a v pupočníkovej 
krvi  zvyšuje pri intrauterinnej infekcií a v prípade predčasného pôrodu, a či  tieto nové markery sú senzitívnymi 
a špecifickými markermi intrauterinnej infekcie.  

 Nepodarilo sa nám potvrdiť zvýšenie hladiny neopterínu pri intrauterinnej infekcií v krvi matky. Koncentrácie 
neopterínu v pupočníkovej krvi však vykazovali štatisticky významný rozdiel, čo je dôkazom maturácie 
imunitného systému plodu pri intrauterinnej infekcii. 

Podarilo sa nám však potvrdiť súvis zvýšenej hladiny PCT v krvi matky a v pupočníkovej krvi s intrauterinnou 
infekciou a predčasným pôrodom. 

Hladina CRP u matiek s predčasným odtokom  plodovej vody, ktoré rodili predčasne, bola  zvýšená a takisto 
u novorodencov, ktorí javili príznaky perinatálnej infekcie. V pupočníkovej  krvi sme však tieto rozdiely 
nepozorovali. 

 

Záver 

Naše výsledky naznačujú, že simultánne meranie parametrov –PCT,  CRP- môže uľahčiť diagnostiku 
intrauterinnej infekcie, predčasného pôrodu a včas diagnostikovať perinatálnu infekciu novorodenca.  
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Graf I. Sérové hladiny PCT (ng/ml): I. skupina – MI-matka UCI- pupočníková krv 
                                                           II. skupina- MII- matka UCII- pupočníková krv 
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Graf II. Sérové hladiny neopterínu (mmol/l):  I. skupina – MI-matka UCI- pupočníková krv 
                                                                        II. skupina- MII- matka UCII- pupočníková krv 
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Graf  III. Sérové hladiny CRP (mg/l): I. skupina – MI-matka UCI- pupočníková krv 
                                                            II. skupina- MII- matka UCII- pupočníková krv 
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37. Raritný prípad torkvovanej ovariálnej cysty v II.trimestri gravidity 
 

MUDr. Rudolf Jurišica 
 

Školiteľ: doc. MUDr. Martin Redecha, CSc. 
1.gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP a LF UK Bratislava 

 
Úvod 

Torzia adnexov je definovaná jako čiastočné alebo úplné obtočenie adnexov okolo pozdĺžnej osy. (1) Tým dôjde 
k obmedzeniu alebo úplnému zastaveniu vtoku arteriálnej a odtoku venóznej krvi. Adnexálna torzia je obvyčajne 
spojená s nálezom cysty resp. tumoru, který je zvyčajne benígny, väčšinou o priemere nad 5cm. Zobrazovacou 
metódou prvej voľby je ultrazvuk. Typicky nachádzame unilaterálne zväčšené ovárium, často so simplexnou 
ovariálnou cystou, niekedy s intracysticky uloženou hmotou zmiešanej echogenity. V okolí bývá menšie 
množstvo voľnej tekutiny. Cievny zväzok je špirálovo stočený, arteriálne a venózne toky sú znížené alebo 
chýbajú – eventuálna prítomnosť farebného dopplerovského zobrazenia nevylučuje torziu, len nás informuje, že 
je ovárium stále viabilné. (2) Zobrazovacími metódami ďalšej voľby sú výpočtová tomografia (CT) a 
magnetická rezonancia (MR). 

K podozreniu na torziu adnexov nás vedie predovšetkým kombinácia subjektívnych veľmi intenzívnych 
príznakov abdominálnej bolestivosti a objektívneho ultrazvukového nálezu ovariálnej alebo paraovariálnej masy. 
V skorej fáze torzie, kedy vaječník ešte nie je poškodený ischémiou, alebo dochádza k čiastočnej kompenzácii 
druhou prívodnou cievou, je ovárium ultrazvukom diferenciovateľné, zväčšené, centrálne je ovárium 
hyperechogénnejšie, na periférii sú patrné folikuly. Ako postupuje ischémia, môže dochádzať ku krvácaniu do 
ovariálneho tkaniva – zobrazíme hypoechogénne homogénne ložiská. (3) 

Dopplerovské zobrazenie je dôležité ako v detekcii patologického toku, a tým potvrdeniu predpokladu torzie, tak 
v hodnoteniu viability torkvovaných adnexov. Parametre toku je najlepšie posudzovať v samotnom ováriu. 
Niekedy je možné zachytit poruchy toku aj v prívodných cievach. Ich identifikácia však býva obtiažna a tok 
môže byť v silnom kmeni dlho zachovaný v normálnych parametroch. Torkvované ale viabílne ovárium 
vykazuje redukciu venózneho toku. Arteriálny tok je vysokoodporový. V gangrenóznom ováriu už nie je 
venózny tok detekovateľný, arteriálny tok sa zobrazí ako ostrá hrotnatá vlna bez diastolického toku alebo 
dokonca s reverzným tokom.         

Včasná diagnostika vedie k včasnej liečbe (4) – laparoskopickej alebo dnes už menej často laparotomickej 
intervencii s derotáciou adnexov a peroperačným posúdením ich viability. (Operačný výkon však nie je len 
liečebným ale aj diagnostickým postupom, pretože iba takto je možné jednoznačne určiť torziu adnexov.) 
Takmer vždy súčasne riešime i príčinu torzie – ovariálny tumor/cystu – a to zvyčajne konzervatívnym zpôsobom 
(väčšinou enukleácia cysty) s prihliadnutím k viabilite adnexov. V opačnom prípade je riešením adnexektómia.  

Torzia adnexov sa vyskytuje pomerne zriedkavo a v tehotnosti naprosto raritne. Smorgick popisuje 33 prípadov, 
z ktorých bolo 55% v I.trimestri, 34% v II.trimestri a 11% v III.trimestri. (5) Najzávažnejším rizikovým 
faktorom v I.trimestri bola stimulácia ovulácie.  

 

Prípad  

29-ročná I-gravida/I-para s negatívnou rodinnou, osobnou a gynekologickou anamnézou, doposiaľ nepodstúpila 
žiadnu operáciu, gravidita spontánna, neplánovaná. Posledné preventívne gynekologické vyšetrenie bolo dva 
mesiace před koncepciou, nález v norme, vrátane ultrazvukového vyšetrenia vaječníkov. 

Gravidita bola zachytená v 8.týždni, nález zodpovedal týždňu podľa poslednej menštruácie, adnexá podľa UZ 
popísané jako normálneho vzhľadu a echoštruktúry. V 12. až 20.týždni gravidity bol urobený na 
spolupracujúcom pracovisku integrovaný screening, ktorý negatívny, vaječníky zvyčajnej veľkosti a 
echoštruktúry. V 23.týždni hospitalizácia na chirurgickom oddelení pre náhle vzniknuté abdominalgie, 
intermitentnú nauzeu bez vracania, vyšetrená na gynekologickom oddelení, kde nebola nájdená príčina ťažkostí, 
nález zodpovedal týždni gravidity. Podľa chirurga leukocytóza 11,9 – 13, inak laboratórne výsledky v norme, 
afebrílna, při hlbokej palpácii v McBurneovom bode bolestivosť, ale bez peritoneálnych príznakov, tapottement 
negatívny, per rectum nález negatívny. V dokumentácii nebol záznam o prevedení iného zobrazovacieho 
vyšetrenia jako ultrazvuk na gynekológii. V priebehu nasledujúcich troch dní sa stav upravil, pacientka 
prepustená.   
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V 24.týždni vyšetrená v spádovej gynekologickej ambulancii, na ultrazvuku zistená ovariálna cysta vpravo o 
priemere 43mm, nesuspektného vzhľadu, nepalpovateľná, oblasť adnexov vpravo minimálne citlivá, pacientka 
subj. bez obtiaží. Prevedený orálny glukózový tolerančný test, diagnostikovaný gestačný diabetes mellitus, 
odoslaná k diabetológovi, ktorým nasadená diabetická dieta, táto až do pôrodu.  

V 27.týždni gravidity opeť hospitalizácia na chirurgii pre silné kolikovité bolesti v pravom podbruší, kde aj 
tlaky, dvakrát vracala, při vyšetrení nekľudná, krúti sa, obtiaže pripomínajú renálnu koliku. V laboratóriu 
leukocytóza 14,3, ultrazvuk periapendikulárnej oblasti: „cékum s hraničnou šírkou steny s pravidelným 
vrstvením, appendix se nedarí vizualizovať, ale do jeho oblasti sa zobrazuje hladko ohraničené ložisko o 
priemere 30mm, heterogénnej struktúry, okolo ktorého je solídna kolekcia  o veľkosti 57x32mm s okrskami 
s výrazným prekrvením. Popisovaná štruktúra je v tesnom kontakte s uterom ale i s cékom – diferenciálne 
diagnosticky suspektné rozšírenie venóznych pletení, prekrvácaná cysta ovária, parciálna torzia ovária, krytú 
perforáciu appendixu nie je možné jednoznačne vylúčiť. Pravá oblička s rozšírením dutého systému, panvička 
20x20mm bez zn.lithiasy a zápalu“.  

Ďalej urobené urologické vyšetrenie s negatívnym nálezom, zavedený stent z pravej obličkovej panvičky do 
močového mechúra. Obtiaže pacientky neustupujú, podaná infúzia s Algifénom, rozhodnuté o operačnej revízii 
periapendikulárnej oblasti. Zo striedavého rezu prevedená appendektómia (histologický nález: appendicitis 
chronica), napravo adnexá presiaknuté, livídne, torkvovaná cysta 4x7cm, privolaný gynekológ, ktorý potvrdzuje 
diagnózu torzie cysty pravého ovária, prevedená detorzia, obnovené prekrvenie, adnexá nadobúdajú obvyklé 
sfarbenie, preto ponechané. V pooperačnom období bez pozoruhodností, stav upravený, zaťažená stravou, šiesty 
pooperačný deň prepustená.   

Nasledujúca gynekologická kontrola bola v 29.týždni gravidity – ultrazvukovým vyšetrením vaginálnou ani 
abdominálnou sondou cysta už nenájdená, ďalší priebeh gravidity kľudný. Pôrod v 40.týždni cisárskym rezom – 
indikácia: praesentatio pelvina natium, defluvium liq.amnialis praecox. Porodený chlapec, 3310g, 49cm. 
Peroperačná kontrola adnexov – naprosto intaktné.  

 

Diskusia 

Podľa autora článku je možné uvedenému postupu vytknúť iba nemnohé: do nástupu klinických ťažkostí je 
indikovaný konzervatívny postup – čo taktiež prebehlo. Akonáhle nastaly obtiaže, informovaná pacientka sa 
sama nechala dopraviť na gynekologické oddelenie najbližšej nemocnice, kde však nebola nájdená 
gynekologická príčina ťažkostí – v tejto fáze gravidity predovšetkým menej zkúsený gynekológ–sonografista 
nemusí cystu zistiť alebo správne identifikovať jako ovariálnu cystu (chyba však bola napravená – urobením 
sona periapendikulárnej oblasti, kde bola diferenciálne diagnosticky uvedená i možnosť ovariálnej cysty). 
Pacientka bola správne odoslaná na chirurgiu, kde bola hospitalizovaná, v rámci diferenciálnej diagnostiky bolo 
pomýšľané na appendicitídu, urologickú etiológiu ťažkostí („obličková kolika“, aj preto zavedený stent 
z obličkovej panvičky do močového mechúra). Klinický stav pacientky sa však neupravil, laboratórne výsledky 
appendicitídu nevylúčili – mierna leukocytóza je v gravidite standardne prítomná (CRP vyšetrené 
pravdepodobne nebolo), a preto bola indikovaná operácia s vyššie opísaným priebehom.         

         

Záver  

Torzia ovariálnej cysty v druhom či treťom trimestri gravidity je našťastie veľmi zriedkavo sa vyskytujíci případ. 
I tak je však nutné v rámci diferenciálej diagnostiky o tejto možnosti uvažovať. 
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38. Perinatálne výsledky diabetičiek 1.a 2. typu v r. 2003-2008 
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I. Gynekologicko - pôrodnícka klinika LF UK a FNsP Bratislava, 
 
Úvod  

U mnohých žien s diabetes mellitus (DM) sa vyvinú komplikácie, ktoré významnou mierou ovplyvnia kvalitu 
ich života a definitívnu prognózu ochorenia. Keďže diabetes mellitus 1. typu (DM1) začína vo veľmi mladom 
veku, výskyt diabetických komplikácií u týchto žien v reprodukčnom veku nie je nezvyčajný. Nie je však možné 
exaktne predikovať, do akej miery môžu komplikácie DM negatívne ovplyvniť priebeh tehotnosti a naopak, do 
akej miery môže tehotnosť ovplyvniť ďalší vývoj komplikácií DM (1).  

Diabetes mellitus 2. typu (DM2) sa manifestuje u žien na konci tretej a v štvrtej dekáde života a je sprevádzaný 
obezitou a hypertenziou, čo znásobuje riziko tehotnosti. K tomu pristupuje zvýšené riziko genetického 
postihnutia plodu a nežiadúce účinky farmakoterapie základného ochorenia a pridružených komplikácií (2).  

I keď je tehotnosť u diabetičiek vysoko riziková, vo väčšine prípadov je možná a reálna, pokiaľ je zabezpečený 
kvalifikovaný menežment. Potom sa dá očakávať úspešný koniec tehotnosti zo strany matky aj plodu (3).  

     

Materiál a metódy 

Retrospektívne boli analyzované údaje o pôrodoch žien s DM1 a DM2, ktoré porodili v období od 1.1.2003 do 
31.12.2008 na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK a FNsP Bratislava – Petržalka. Údaje sme zobrazili 
v tabuľkách programu Microsoft Office Excel 2003.  

   

Výsledky 

Tab. 1.: V sledovanom období rodilo na klinike 52 diabetičiek 1. typu a 12 diabetičiek 2.typu. Priemerný vek 
rodičiek s DM1 bol 27,5 roka. Frekvencia predčasného pôrodu bola  29 % a  cisárskeho rezu 75 %. Preeklampsia 
sa vyskytla v 32 %. Priemerný vek rodičiek s DM2 bol 33,7 roka. Frekvencia predčasného pôrodu bola 8 % a 
cisárskeho rezu 58 %. Preeklampsia sa vyskytla v 42 %.        

 

Tab.1. Reprodukčné charakteristiky rodiacich diabetičiek  

  

priemerný 
vek 
(roky) 

vekové 
rozpätie 
min-max. 
(roky) 

predčasný 
pôrod 
< 37 g. t. 
n  -   % 

pôrod 
v termíne 
≥ 37 g. t. 
 n  -  % 

vaginálny 
pôrod 
n  -  % 

cisársky 
rez 
n  -  % 

PE 
ľahká 
n - % 

 
PE 
ťažká 
n - % 

PE 
spolu 
n - % 

DM 1 (n=52) 27,5 18 - 38 15 – 29  37 – 71  13 – 25 39 – 75 8 – 15  9 - 17 17 - 32 
DM 2 (n=12) 33,7 26 - 46   1  –  8  11 – 92    5 – 42   7 – 58 0  -  0  5 - 42  5  - 42 
DM spolu 28,7 18 - 46 16 – 25  48 – 75  18 – 28 46 – 72 8 - 12 14 - 22  22 - 34 

g.t. = gestačný týždeň, PE = preeklampsia 

 

Tab. 2.:  Všetkých 52 rodičiek s DM1 malo pred pôrodom intenzifikovanú inzulínovú terapiu – 12 % inzulínové 
analógy, 44 % regulárne inzulíny, 21 % kombináciu  analógu s regulárnym inzulínom, 23 % inzulínovú pumpu, 
z toho ¾ s analógom a ¼ s regulárnym inzulínom. Regulárnymi inzulínmi bolo liečených 10 rodičiek s DM2, 
jedna kombináciou analógu a regulárneho inzulínu a jedna bola len na diéte.  
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Tab.2. Modality liečby rodičiek s DM1 a DM2  

 Modalita liečby (n = 64) 
DM1 
n - % 

DM2 
n - % 

DM spolu 
n - % 

IIT – inzulínové analógy    6 - 12           0   6  -  9  
IIT - HRI 23 - 44  10 - 83  33 - 51  
IIT - kombinácia inzulín. analógu a HRI 11 - 21    1  -  8  12 - 19  
CSII - inzulínové analógy   9 - 17            0   9 - 14  
CSII-HRI   3  -  6            0   3  -  5  
diéta          0   1  -  8    1  -  2  
IIT – intezifikovaná inzulínová terapia, HRI – humánne regulárne inzulíny, CSII – kontinuálna subkutánna 
inzulínová liečba (inzulínová pumpa) 

 

Tab.3.: Novorodenci matiek s DM1 predčasne narodení mali priemernú hmotnosť 3123 g a  novorodenci 
v termíne 3778 g. Novorodenci matiek s DM2 predčasne narodení mali priemernú hmotnosť 2230 g a 
novorodenci v termíne 3626 g. Apgarovej skóre 7 a menej bodov v 5. minúte malo 8 % novorodencov matiek 
s DM1.  

 

Tab.3. Pôrodná hmotnosť a stav novorodencov matiek s DM1 a DM2  

Novorodenci 
 (n=65) 

PN PN hmotnosť 
 priemerná 

PN hmotnosť  
min. – max. 

TN TN hmotnosť 
priemerná 

TN hmotnosť 
 min. – max.  

Apgar skóre 
≤ 7 bodov 

matky - DM1 15 3123 g   800 – 4350 g 37 3778 g 2660 – 4700 g 8 % 
matky - DM2 2 2230 g 2200 – 2240 g 11 3626 g 3000 – 4650 g 0 
PN – predčasne narodení < 37 gestačný týždeň, TN = termínoví novorodenci ≥ 37 g. t 

 

Diskusia  

Zo 64 rodičiek s DM1 a DM2 prekoncepčnú prípravu ich malo len 8 (12,5 %), pričom 2 otehotneli na 
perorálnych antidiabetikách. Dobrá metabolická kompenzácia už pred otehotnením a počas celej tehotnosti 
znižuje riziká reprodukčného neúspechu a komplikácii (4).  

Vysoká frekvencia cisárskeho rezu (72 %), predčasného pôrodu ( 25 %) aj preeklampsie (34 %) je odrazom 
neuspokojivej metabolickej kompenzácie diabetu v tehotnosti. Vyšší vek rodiacich diabetičiek riziká komplikácii 
zvyšuje.  

Pozitívnym javom je, že všetky diabetičky 1. typu boli nastavené na intenzifikovanú inzulínovú terapiu, pričom 
23 % z nich malo inzulínovú pumpu. Tento spôsob liečby je v súčasnosti považovaný za najprogresívnejší (4). 
Približne polovica diabetičiek bola liečená regulárnymi inzulínmi a polovica analógmi, ktoré sa v posledných 
desaťročiach dostávajú do popredia. O neuspokojivej metabolickej kompenzácii diabetu v gravidite svedčia aj 
hmotnosti novorodencov narodených v termíne ako aj predčasne, najmä u matiek s DM1. Správne načasovanie 
ukončenia tehotnosti znižuje výskyt postnatálnych komplikácii novorodencov diabetičiek – len 8 % 
novorodencov malo Apgarovej skóre 7.  

 

Záver 

Prekoncepčná príprava diabetičiek 1. a 2. typu a ich metabolická kompenzácia v gravidite je neuspokojivá. 
Zvyšuje sa počet rodičiek nastavených prekoncepčne alebo v gravidite na inzulínovú pumpu. Vzhľadom na 
vysokú rizikovosť rodičiek s DM1 a DM2 treba koncentrovať starostlivosť o tieto rodičky do perinatologických 
centier, kde sú podmienky na riešenie komplikácií zo strany matky aj plodu.    
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Úvod 

Zvyšujúci sa počet pacientok s karcinómom ovária, ktoré sa podrobili primárnej liečbe, nastoľuje potrebu 
vytvorenia štandardného postupu následného sledovania.  

Priemerný čas vzniku recidívy karcinómu vaječníka je 11 až 29 mesiacov od ukončenia primárnej liečby a 
najčastejším miestom recidívy je panva alebo dutina brušná, menej často lymfatické uzliny (1-8). 

V literatúre existuje niekoľko formálnych doporučení (guidelines) pre sledovanie pacientok s karcinómom 
vaječníka, ktoré sa podrobili primárnej liečbe (9-12). Neexistuje konsenzus v načasovaní a spôsobe sledovania 
bezpríznakových pacientok (9,13,14).   

 

Materiál a metóda 

V sledovanom súbore sme hodnotili pacientky, ktoré boli operované na Gynekologicko-pôrodníckej klinike 
v Nitre v rokoch 2004 až 2007 s diagnózou karcinóm vaječníka. Primárna liečba pozostávala zo stagingovej 
operácie. Po histopatologickom vyšetrení boli pacientky referované na onkologické oddelenie, kde podstúpili 
adjuvantnú chemoterapiu  podľa štádia ochorenia. Retrospektívna analýza pozostávala z vyhľadania 
dokumentácie pacientok v archívoch gynekologicko-pôrodníckej kliniky a onkologického oddelenia a v databáze 
onkogynekologickej ambulancie a ambulancie klinickej onkológie. Kritériom vyhľadávania boli pacientky 
s recidívou ochorenia, ktoré sa podrobili následnej liečbe a boli pravidelne sledované. Sledoval sa spôsob 
zistenia recidívy ochorenia a diagnostická metóda, ktorá bezprostrednej viedla k zisteniu recidívy. Zisťovalo sa, 
či pacientka navštívila zdravotnícke zariadenia v čase rutínnej kontroly alebo vyhľadala lekársku pomoc pre 
náhle zhoršenie zdravotného stavu v súvislosti so základným ochorením. Ďalej sa sledoval vek pacientky v čase 
zistenia recidívy ochorenia, priemerný čas od ukončenia primárnej liečby do zistenia recidívy,  priemerený počet 
vyšetrení od ukončenia primárnej liečby, odbornosť lekára ktorý zistil recidívu, štádium ochorenia.   

 

Výsledky 

Do štúdie bolo zaradených 16 pacientok liečených na Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Nitre v rokoch 2004 
až 2007 s diagnózou karcinómu vaječníka, u ktorých bola zistená recidíva ochorenia a podrobili sa následnej 
liečbe. Pacientky boli extrahované zo súboru 67 pacientok, ktoré sa podrobili primárnej liečbe V 8 (50 %) 
prípadoch zistil recidívu onkogynekológ a 8 (50 %) pacientok s recidívou bolo diagnostikovaných klinickým 
onkológom. Priemerený čas od ukončenia primárnej liečby po zistenie recidívy bol 11 mesiacov (v rozsahu od 6 
do 33 mesiacov). Priemerený vek pacientok v čase stanovenia recidívy ochorenia bol 55,8 rokov. V 11 (68,75 %) 
prípadoch bola recidíva ochorenia zistená počas pravidelnej kontroly a v 5 (31,25 %) prípadoch pacientky 
vyhľadali lekársku starostlivosť mimo pravidelného intervalu. Ani v jednom prípade sa na zistení recidívy 
ochorenia nepodieľal iný lekár ako onkogynekológ alebo klinický onkológ. Priemerný počet kontrol od 
ukončenia primárnej liečby do zistenia recidívy ochorenia bol 3,125. 

Sledované údaje pacientok sú zhrnuté v tabuľke č.1.  
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Tabuľka číslo 1. Klinické údaje v sledovanom súbore  

Číslo 
pacienta 

Vek v čase 
primárnej 
liečby 
(roky) 

Štádiu 
podľa 
FIGO 

Vek 
v čase 
určenia 
recidívy 
(roky) 

Prvý príznak recidívy 
a metóda zistenia 

Lekár Počet 
kontrol do 
zistenia 
recidívy 

Čas od 
ukončenia 
I.liečby do 
zistenia 
recidívy 
(mesiace) 

1 46 II B 50 Inguinálna 
lymfadenopatia/ 
palpačné vyšetrenie 

G 7 33 

2 47 III C 49 CA125 O 4 15 
3 40 III C 43 Bolesť brucha/TVS G 5 21 
4 75 III C 76 CA125 O 3 11 
5 35 III C 36 CA125 O 2 6 
6 55 III C 57 CA125 O 5 20 
7 59 III B 60 Ascites/TVS G 2 6 
8 47 III A 49 CA125 O 4 15 
9 47 III A 48 CA125 O 3 7 
10 70 III B 70 Ascites/TVS G 2 6 
11 53 III C 54 Cysta v malej 

panve/TVS 
G 2 6 

12 48 III C 49 Palpačné 
vyšetrenie+TVS 

G 3 9 

13 55 III C 56 CA125 O 3 7 
14 60 III C 61 Palpačné 

vyšetrenie+TVS 
G 2 6 

15 76 II B 77 CA125 O 3 7 
16 58 I A 59 Ascites G 3 8 
Vysvetlivky: TVS-transvaginálna sonografia, CA125-tumor marker, G-gynekológ, O-klinický onkológ 

 

Diskusia 

Pacientky s recidívou epiteliálneho ovariálneho karcinómu majú zlú prognózu. Priemerená doba prežívania od 
zistenia recidívy ochorenia je menej ako 2 roky a 5RP je menej ako 10 % (15,16).   

Vymedzenie konkrétnych postupov pre sledovanie pacientok s karcinómom ovária je stále kontroverzné. Po 
ukončení primárnej liečby sa následné sledovanie stalo tradíciou s cieľom včasnej detekcie  recidívy, zníženia 
mortality a zlepšenia kvality života pacientok. Hlavným cieľom následného sledovania je predĺženie života. 
Doteraz ale nebola publikovaná prospektívna randomizovaná  štúdia potvrdzujúca vedeckosť týchto cieľov 
v gynekologickej onkológii. Retrospektívne analýzy posudzovania algoritmov pooperačného sledovania majú 
niektoré potenciálne skreslenia. Existujú rozporuplné názory o prínose follow-up. 

Na jednej strane sa predpokladá, že včasná detekcia recidívy zabezpečí dlhšie prežívanie a na strane druhej sú 
názory, že pravidelné prehliadky môžu spôsobiť oddialenie detekecie recidívy ochorenia u symptomatických 
pacientok.  

Pacientka musí mať voľný prístup ku konzultáciám so špecialistami. Spoliehanie sa na pravidelné kontroly 
zrejme zvyšujú percento „intervalových recidív“, čiže recidív zistených v období medzi dvoma pravidelnými 
vyšetreniami.  

Rutínny intenzívny follow-up nemusí byť „cost-effective“ (cenovo efektívny) a zároveň môže neúmerne 
zvyšovať úzkosť pacientok.  

K pacientkam  s pokročilých ochorením by sme mali mať zásadne odlišný prístup. Ten má byť založený na ich 
voľnom prístupe k následnej starostlivosti po primárnej liečbe.  

Vo FN Nitra je algoritmus follow-up nasledovný: prvý rok je pacientka sledovaná každé 3 mesiace a nasledujúce 
4 roky každých 6 mesiacov. Po 5 rokoch je sledovanie jedenkrát ročne. Sledovanie pozostáva 
z onkogynekologického vyšetrenia, stanovena hladiny CA125 a transvaginálneho ultrazvukového vyšetrenia. 
Celkový stav pacientky posúdi klinický onkológ. 
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Sledovaných bolo 16 pacientok zo 67 operovaných, čo zodpovedá 23,88 %. Pacientky v našom súbore tvoria 
značne heterogénnu skupinu. Väčšinou sa jednalo o pokročilé štádium ochorenia, čomu zodpovedá aj 
percentuálne zastúpenie jednotlivých štádií. V 11 (68,75 %) prípadoch bola recidíva ochorenia zistená počas 
pravidelnej kontroly a v 5 (31,25 %) mimo pravidelnej kontroly. V 8 prípadoch (50 %) viedla k diagnóze 
recidívy elevácia hladiny CA125, v 4 prípadoch (25 %) bol zistený tumor, v 3 prípadoch (18,25 %) ascites a v 1 
prípade (6,25 %) inguinálna lymfadenopatia. Stanovenie hladiny CA125 považujeme za kľúčové u seróznych 
tumorov, nakoľko dobre koreluje s recidívou ochorenia. Elevácia hladiny tumor markera predbieha možnosti 
vizualizácie recidívy zobrazovacími metódami asi o 6 mesiacov. Palpačné a ultrazvukové vyšetrenie vaginálnou 
sondou považujeme za kľúčový spôsob zistenia recidívy ochorenia. Táto práca potvrdzuje, že použitý 
mechanizmus sledovania pacientok po primárnej liečbe v kombinácii klinický onkológ a onkogynekológ je 
racionálny.  
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40. Využitie denzitometrie na meranie abdominálneho tuku u pacientov s metabolickým 
syndrómom 
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V. interná klinika LFUK a FNsP, Bratislava 
 

Úvod 

V súčasnosti dochádza k neustálemu nárastu množstva pacientov s nadváhou až obezitou, ktorá sa stala 
najrozšírenejším civilizačným ochorením. Predstavuje závažný rizikový faktor kardiovaskulárnych a rôznych 
iných ochorení nielen v rámci metabolického syndrómu, ale aj ako samostatná chorobná jednotka. Od nepamäti 
bolo predmetom záujmu lekárov aj meranie množstva telesného a najmä abdominálneho tuku. S postupom času 
sa využívali rôzne metódy, niektoré menej presné, iné s minimálnou chybou merania. V poslednom období sa 
pozornosť venuje meraniu tuku pomocou denzitometrického vyšetrenia, ktoré sa zdá byť najvhodnejším na 
zhodnotenie množstva tuku v metabolicky najvýznamnejšej abdominálnej oblasti. Výhodou je okrem presného 
posúdenia i neinvazívnosť vyšetrenia.  

 

Metodika 

Mimoriadne intenzívne sa rozvíjajúcou metódou merania telesného tuku je DXA (dual energy x-ray 
absorptiometry), ktorá umožňuje získať najpresnejšie hodnoty (BMD – bone mineral density, ako aj telesnej 
kompozície). Táto metóda umožňuje zopakovať merania s absolútnou presnosťou kedykoľvek a najmä s 
minimálnou chybou merania. Je rýchla, jednoduchá, neinvazívna a vystavuje pacienta zanedbateľnej dávke 
ožiarenia rtg lúčmi (1). Bežne sa využíva na meranie kostnej hustoty. Skeny získané použitím denzitometrického 
prístroja nám poskytujú mimoriadne presné informácie o telesnej kompozícii, ktoré zahŕňajú BMC (bone 
mineral content), BMD, netukové telesné tkanivá a množstvo telesného tuku (1). Chyba merania sa pohybuje na 
úrovni 1-2% (2). Okrem nej sa malé rozdiely môžu objaviť medzi hodnotami získanými použitím prístrojov od 
rôznych výrobcov. V súčasnosti sa najčastejšie využívajú typy prístrojov Hologic, Lunar alebo Norland (3). Na 
Slovensku majú najširšie  zastúpenie prístroje typu Hologic. Počas vyšetrenia sa sníma celé telo naraz 
a získavame informácie o troch typoch tkanív. Jedná sa o tukové tkanivo, svalové (a ostatné mäkké tkanivá) 
a kostné. Vo všetkých troch prípadoch je možné určiť množstvo v jednotke hmotnosti (g) aj v percentách. Na 
základe výsledkov získaných pri meraní tuku a svalov sa potom dá odhadnúť metabolické riziko, v prípade 
ochorení postihujúcich akýkoľvek typ telesných tkanív môžeme sledovať zmeny v ich vzájomnom zastúpení (4). 

 

Výsledky 

Na V.internej klinike LFUK a FNsP v Bratislave sme začali merať množstvo tuku u pacientov s metabolickým 
syndrómom a na porovnanie aj u pacientov bez metabolického syndrómu pomocou denzitometra firmy 
Discovery typ Hologic. Takýmto spôsobom sme odmerali množstvo telesného tuku zatiaľ u 25 pacientov. 
Vyšetrili sme 14 žien a 11 mužov.  

 

Sumarizačná tab. - charakteristika súboru:  

  mean 95% Cl 
vek 44,75 32,765-56,735 
výška (cm) 163,063 157,114-169,053 
hmotnosť (kg) 66,917 56,163-77,670 
obvod pása (cm) 83,917 73,492-94,341 
BMI (kg/cm2) 24,833 22,022-27,645 
% tuku DXA 32,15 27,569-36,731 
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Korelačná tab.:  

    % tuku DXA BMI (kg/cm2) hmotnosť (kg) kategória BMI obvod pása (cm) 
% tuku DXA CC  0,49 0,326 0,41 0,588 
  SLP  0,1045 0,2791 0,1742 0,051 
BMI (kg/cm2) CC 0,49  0,926 0,819 0,928 
  SLP 0,1045  0,0021 0,0066 0,0021 
hmotnosť (kg) CC 0,326 0,926  0,719 0,807 
  SLP 0,2791 0,0021  0,017 0,0075 
kategória BMI CC 0,41 0,819 0,719  0,744 
  SLP 0,1742 0,0066 0,017  0,0136 
obvod pása (cm) CC 0,588 0,928 0,807 0,744   
  SLP 0,051 0,0021 0,0075 0,0136   
CC – correlation coefficient; SLP – significance level P 

Porovnávali sme odhad množstva tuku pomocou BMI (body mass index - so zaradením do jednotlivých 
kategórií – podváha, normálna hmotnosť, nadváha a obezita) meraním tuku využitím DXA. Zistili sme výrazný 
nepomer v zmysle podhodnotenia množstva telesného tuku odhadnutým pomocou BMI oproti tuku, ktorý sme 
merali denzitometrom, a to nielen u pacientov s metabolickým syndrómom, ale aj bez neho, pričom s DXA 
nameraným tukom viac koreloval obvod pása ako vyššie spomínaný index.  

 

Diskusia 

Metabolický syndróm výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych, ale aj iných ochorení. Pre posúdenie 
metabolického rizika je mimoriadne dôležité poznať okrem celkového množstva tuku najmä podiel 
abdominálneho, ktorý je metabolicky najvýznamnejší (5). Najstaršou používanou metódou stanovenia telesnej 
kompozície a množstva telesného tuku je kaliperom meraná hrúbka kožnej riasy, ktorá nám hovorí o množstve 
podkožného tuku v danej oblasti, na základe čoho môžme odhadnúť (pomocou využitia zostavených tabuliek) 
percento celkového telesného tuku (6). Jedná sa však o pomerne nepresnú metódu, v súčasnosti už prakticky 
nevyužívanú. Ďalšou metódou je bioelektrická impedancia (7), ktorá využíva elektrický prúd na odhad percenta 
telesného tuku. Zástancami tejto metódy boli najmä Thomasset a Hoffer, ktorí popísali aj jej presný 
mechanizmus (8). Bioelektrická impedancia sa dnes na meranie telesného tuku používa len za vedecko-
výskumným účelom. BMI (Body Mass Index) je štandardným parametrom na približné určenie množstva 
telesného tuku a v súčasnosti je najčastejšie využívaným indexom na stanovenie stupňa obezity.  

BMI = hmotnosť v kg/výška v m2 

Nevýhodou v prípade tejto metódy je nemožnosť zobrať do úvahy vek pacienta a taktiež nemožnosť odlíšiť 
metabolicky aktívne a neaktívne tkanivá. Dvaja jedinci s rovnakou výškou a rovnakou hmotnosťou môžu už na 
prvý pohľad vyzerať úplne inak, a najmä môžu mať výrazne odlišné kardiovaskulárne riziko (9). Je potrebné 
pripomenúť, že dôležité sú práve techniky, ktoré sú schopné určiť presnejšie množstvo abdominálneho tuku, 
ktorý podmieňuje najvýraznejšie metabolické riziko. V tomto zmysle je možné využiť zobrazovacie vyšetrenia 
ako je CT alebo MRI vyšetrenie. Nevýhodou je, že sa jedná o metódy finančne a zároveň aj časovo náročné, 
s rizikom pomerne intenzívneho ožiarenia organizmu, ktoré sa práve z tohoto dôvodu v bežnej praxi ani 
nepoužívajú. Toto riziko nepredstavujú vyššie uvedené techniky, ktoré ale nie sú schopné oddiferencovať 
abdominálny tuk od podkožného a sú aj menej presné (10). DXA je teda v súvislosti s meraním množstva 
telesného a najmä abdominálneho tuku podľa posledných zistení v porovnaní s ostatnými vyššie spomínanými 
metódami jednoznačne metódou najpresnejšou. Na základe našej pilotnej štúdie môžeme teda povedať, že 
množstvo denzitometricky nameraného abdominálneho tuku lepšie koreluje s obvodom pása ako s BMI. 
Využitím tohto spôsobu merania by sme by mohli v budúcnosti podstatne lepšie stanoviť metabolické riziko a 
monitorovať efekt opatrení na redukciu telesnej hmotnosti.  
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Úvod 

Monitorovanie intrauterinného stavu plodu je základnou diagnostickou a zabezpečovacou metódou, bez ktorej sa 
moderné pôrodníctvo nezaobíde. Intenzívna pôrodnícka starostlivosť vychádza z poznatku, že hlavným článkom 
perinatologickej patológie je hypoxia, respektíve asfyxia plodu a novorodenca a je najčastejšou indikáciou 
pôrodníckej operatívy. Včasná detekcia intrauterinnej tiesne plodu počas pôrodu umožňuje s dostatočnou 
rezervou vytvoriť účinné opatrenia a kroky, ktorými sa znižuje nielen celková perinatálna mortalita, ale aj 
intrapartálna a postnatálna morbidita novorodenca (1). 

Existuje viacero vyšetrovacích metód, ktoré umožňujú detekciu hypoxie plodu počas pôrodu. V kombinácii 
s kardiotokografiou (CTG), ktorá patrí stále k najrozšírenejším metódam intrapartálneho monitorovania, 
umožňuje práve fetálna elektrokardiografia (FEKG) spresnenie diagnostiky hroziacej hypoxie plodu.  

Cieľom našej práce bolo zistiť, či zmeny v oblasti ST-segmentu zachytené na FEKG, korelujú s hodnotnou pH 
pupočníkovej krvi novorodenca, odobratej z pupočníka tesne po pôrode a ako použitie fetálnej 
elektrokardiografie počas pôrodu ovplyvňuje spôsob ukončenia pôrodu.  

  

Materiál a metódy 

V štúdii sme sledovali 31 pacientiek, ktoré porodili na II.gynekologicko-pôrodníckej klinike FNsP, Bratislava 
a LFUK od januára 2006 do decembra 2008. Podmienkou zaradenia pacientky do štúdie bolo monitorovanie 
pôrodu pomocou CTG a FEKG, stanovenie hodnoty pH z pupočníkovej krvi. V súbore sme sledovali vek, dĺžku 
gestácie, graviditu, paritu, Apgarovej skóre, hodnotu pH pupočníkovej krvi, spôsob ukončenia pôrodu, ďalej sme 
hodnotili non stress test – ak bol realizovaný, CTG pred zavedením FEFG. Non stress – test sme hodnotili 
pomocou FIGO klasifikácie a CTG pri zavedení FEKG sme hodnotili  klasifikáciou podľa Noréna. 

 

Výsledky 

Priemerný vek pacientiek v súbore bol 29,3 roka. Priemerná dĺžka gestácie bola 39+ 6 týždňa.  

Non stress – test sme realizovali v 70,968% (n=22), pričom ako fyziologický bol vyhodnotený v 90,909% 
(n=20), ako suspektný bol vyhodnotený v  9,091% (n=2). Patologický non stress – test sa v sledovanom súbore 
nevyskytol (n=0).  

CTG pri zavedení FEKG sme vyhodnotili ako intermediárne v 64,516% (n=20),  pričom v 80% (n=16) sa pôrod 
ukončil vaginálne, v 20% (n=4)cisárskym rezom. Ako abnormálne v 35,484% (n=11), pričom 18,182% (n=2)   
sa pôrod ukončil vaginálne, v 81,818% (n=9)   cisárskym rezom.  Ako preterminálne nebolo hodnotené žiadne 
CTG (n=0).  Následne sme pacientky rozdelili do 2 skupín podľa krivky na  FEKG. FEKG bolo fyziologické 
/bez zmien v ST segmente/ v 70,968% (n=22), ako nefyziologické /zmeny ST segmentu v zmysle epizodického 
zvýšenia T/QRS, zvýšenie bazálnej línie T/QRS, prítomnosť bifázickej ST vlny/  v 29, 032%  (n=9).  

Na základe hodnoty pH pupočníkovej krvi sme pacientky rozdelili do 3 skupín. pH  ≥  7,2 (fyziologické) bolo 
v 74,193% (n=23), pH  7,19 - 7,10 (ľahká acidóza) bolo v 22,581% (n=7), pH  ≤  7,09 (ťažká acidóza) sa 
vyskytlo v 3,256% (n=1).  

Vzťah medzi vyhodnotením FEKG a hodnotou pH pupočníkovej krvi je v tabuľke 1. 

V tabuľke 2 uvádzame  spôsob ukončenia pôrodu v závislosti od FEKG  a hodnoty pH pupočníkovej krvi. 
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Tab. 1: Korelácia FEKG a hodnoty pH pupočníkovej krvi 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 2: Spôsob ukončenia pôrodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusia 

V našom súbore bola správna korelácia medzi FEKG  a hodnotou pH pupočníkovej krvi v 77,419% (n=24). 
V 22,580% (n=7)  nekorešpondovala FEKG s hodnotou pH pupočníkovej krvi. Čo sa týka hodnotenia spôsobu 
ukončenia pôrodu (tab. 2) v 1. skupine len v  21,050% (n=4) bol pôrod ukončený cisárskym rezom, pričom vo 
všetkých  4 prípadoch išlo o nepokračujúci pôrod v  I. dobe pôrodnej. V 2. skupine sa 100% (n=4) pôrodov 
ukončilo cisárskym rezom. V 3. skupine sa v  100% (n=1) pôrod ukončil per VE. V 4. skupine pri fyziologickom 
FEKG pôrod v 28,571% (n=2) prebehol vaginálne, v 14,286% (n=1) bol realizovaný cisársky rez pre 
nepokračujúcu I. dobu pôrodnú. V 4. skupine pri nefyziologickom FEKG sa v 57,143% (n=4) pôrod ukončil 
cisárskym rezom. 

 O roku 1993 bolo vykonaných viacero štúdii, ktoré zisťovali úspešnosť FEKG a porovnávali ju 
s ostatnými diagnostickými metódami. Prvou bola Plymouthská štúdia, ktorú uverejnili Wesgate a spol. v roku 
1993. Táto štúdia potvrdila, že monitorovanie stavu plodu pomocou FEKG vedie k redukcii počtu cisárskych 
rezov z indikácie hroziacej hypoxie plodu (2, 3).  Luzietii a spol. v roku 1999 uverejnili štúdiu, v ktorej bolo 
monitorovaných 320 pacientiek, u 6 pacientiek sa vyskytli zmeny ST úseku vo forme zvýšenia pomeru T/QRS 
o viac ako 0,10 jednotky  a všetkých 6 novorodencov bolo intrapartálne hypoxických (4).  

   

Záver 

- v sledovanom súbore sme potvrdili významnú korelácia medzi FEKG  a hodnotou  pH pupočíkovej krvi 

- na základe našich výsledkov v zhode s inými autormi (2, 3, 4) odporúčame pri intermediárnom, abnormálnom 
respektíve preterminálnym CTG, monitorovanie stavu plodu pomocou FEKG, čím výrazne prispejeme k 
zníženiu počtu pôrodov ukončených cisárskym rezom z indikácie hroziacej hypoxie plodu 

 

Literatúra 
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 n % 
FEKG fyziologický  ∧  pH  ≥  7,2 19 79,167 

FEKG nefyziologický  ∧  pH  7,19 - 7,10 4 16,667 

FEKG nefyziologický  ∧  pH  ≤  7,09  1  4,167 

Spolu 24 77,419 

FEKG nekoreluje s pH 7 22,580 

  vag. s.c. 
  n % n % 
1. skupina FEKG fyziologický  ∧  pH  ≥  7,2 15 78,947 4  21,050 

2. skupina FEKG nefyziologický ∧  pH  7,19 - 
7,10 

  0   0,000 4 100,000 

3. skupina FEKG nefyziologický  ∧  pH  ≤  7,09  1 100,000 0  00,000 
FEKG nekoreluje s pH 7    
FEKG fyziologický           2 28,571 1  14,286 4. skupina 
FEKG nefyziologický     0  0,000 4 57,143 
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42. Vplyv produktov Maillardovej reakcie na zdravie polročných detí 
 

MUDr. Kristína Klenovicsová 
 

Školitelia: Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH1, MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.2 
1 II. Detská klinika DFNsP a LF UK, Bratislava, 2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, VVZ 

SZU, Bratislava 
 
Úvod  

Produkty pokročilej glykácie (advanced glycation end-products, AGEs) vznikajú in vivo spontánnou 
neenzýmovou glykáciou bielkovín. Vekom sa hromadia v tkanivách, najmä na bielkovinách s dlhou životnosťou 
(napr. kolagén). Nadmerné hromadenie AGEs má význam v patogenéze aterosklerózy, diabetu či renálnej 
insuficiencie (1,2,3). Analogické zlúčeniny, vznikajúce pri tepelnej úprave potravín, sa nazývajú produkty 
Maillardovej reakcie (Maillard reaction products, MRP). Chemicky definovaným predstaviteľom MRP/AGEs je 
Nε -karboxymetyllyzín (CML).  

Sterilizácia dojčenských formúl (DF) pri výrobe má za následok, že obsahujú rádovo viac CML ako materské 
mlieko (4,5). CML sa vstrebáva z DF do krvného obehu detí, o čom svedčí o 46% vyššia koncentrácia CML v 
plazme a 60-násobne vyššia renálna exkrécia CML u umelo živených dojčiat v porovnaní s dojčenými (5). Nie je 
jasné, či sa resorbované MRP môžu hromadiť in vivo v organizme detí, a ak áno, či sú biologicky účinné.  

Cieľom našej práce bolo porovnať hromadenie AGEs v kolagéne kože a biochemické parametre u zdravých 
dojčených a umelo živených detí.  

  

Materiál a metódy 

Štúdiu schválila Etická komisia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Rodičia alebo zákonní 
zástupcovia detí potvrdili písomným súhlasom účasť v štúdii.  

Do štúdie sme zaradili zdravé 5-7 mesačné deti, od narodenia výhradne dojčené (n=46; vek: 6,35±0,9 mes.) 
alebo kŕmené DF (n=46; vek: 6,13±0,8 mes.) Deťom sme odoberali krv a jednorazovú vzorku moču; 
spolupracujúci pediatri alebo matky detí vypĺňali stravovacie dotazníky.  

Koncentráciu imunoreaktívneho inzulínu (IRI) sme merali RIA metódou (Immunotech, ČR). Koncentráciu 8-
hydroxydeoxyguanozínu (8-OHdG) v moči a nitrotyrozínu v plazme sme stanovili ELISA metódou 
(Oxisresearch, Portland, USA). Malondialdehyd a vitamíny v plazme (tokoferoly, karotenoidy, retinol) 
analyzovali HPLC metódou v spolupracujúcom laboratóriu (Garching, SRN). Stanovili sme antioxidačnú 
kapacitu plazmy (FRAP, ferric reducing ability of plasma) a koncentráciu bielkovín v moči (metódou 
pyrogallolovej červene).  

Autofluorescenciu kože sme merali neinvazívne AGE Readerom (DiagnOptics Technologies B.V., Groningen, 
Holandsko) v dvoch skupinách zdravých 1-29 mesačných detí (1.MM: deti exkluzívne dojčené minimálne do 6. 
mesiaca života, n=44, 2.DF: deti kŕmené výhradne DF alebo zmiešanou stravou (deti do 7 mesiacov veku: 
dojčené max. 4 týždne, staršie deti dojčené max. 4 mesiace, n=35).  

Výsledky sme vyjadrili ako priemer ± SD, priemery dvoch skupín sme porovnali Studentovým t–testom a Mann-
Whitneyho U-testom. Za štatisticky významné sme považovali p<0,05. 

 

Výsledky 

Priemerný denný prírastok hmotnosti od narodenia po deň vyšetrenia bol v oboch skupinách porovnateľný 
(dojčené deti: 22,5±5,2 g/deň, dojčatá na DF: 23,6±5,6 g/deň). 

Napriek porovnateľným plazmatickým koncentráciám glukózy (p=0,08), umelo živené dojčatá mali o 97% 
vyššiu inzulinémiu a nižší kvantitatívny index inzulínovej senzitivity (QUICKI) ako dojčené deti (graf 1).  
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Graf 1: Koncentrácia glukózy a inzulínu (IRI) v plazme a kvantitatívny index inzulínovej senzitivity (QUICKI) 
u dojčených (biele stĺpce) a umelo živených (prúžkované stĺpce) dojčiat  

 

Deti kŕmené DF – v porovnaní s dojčenými - mali 2,2-krát vyššiu renálnu exkréciu 8-OHdG (marker oxidačného 
poškodenia guanozínu/DNA), 1,8-krát vyššiu koncentráciu nitrotyrozínu v plazme (indikátor nitrozačného 
poškodenia bielkovín), a nižšiu antioxidačnú schopnosť plazmy, vyjadrenú ako FRAP (graf 2).  

 

 

 

Graf 2: Renálna exkrécia 8-hydroxydeoxyguanozínu (8-OHdG), plazmatická koncentrácia nitrotyrozínu 
a antioxidačná kapacita plazmy (FRAP) u dojčených (biele stĺpce) a umelo živených (prúžkované stĺpce) detí. 

 

Dojčené deti mali vyššie koncentrácie malondialdehydu (p=0,01, ukazovateľ peroxidácie lipidov) a nižšie 
koncentrácie v tukoch rozpustných vitamínov v plazme ako umelo živené deti. 

Renálna exkrécia bielkovín bola v oboch skupinách v referenčnom rozmedzí, ale o 67% vyššia u umelo živených 
detí v porovnaní s dojčenými (p=0,027). 

Kožná AGE-fluorescencia sa u 1-29 mesačných detí zvyšovala lineárne s vekom a bola závislá aj od výživy detí 
v prvých mesiacoch života (dojčené versus umelo živené). Deti kŕmené DF mali významne vyššiu 
autofluorescenciu kože (odraz hromadenia AGEs) v porovnaní s dojčenými, ale tento rozdiel sa po prechode detí 
na všestrannú stravu v druhom polroku života postupne strácal (graf 3). 
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Graf 3: Autofluorescencia kože (AF) u dojčených (MM) a umelo živených (DF) zdravých detí v závislosti od 
veku 

 

Diskusia  

V prvej časti práce (príspevok na III. Vedeckej konferencii doktorandov LF UK, 6) sme doložili, že expozícia 
Maillardovým produktom dojčiat kŕmených DF je 25-2800 násobne vyššia v porovnaní s dojčenými deťmi. 
Nakoľko majú dojčatá kŕmené DF významne vyššie koncentrácie CML v plazme, ale najmä renálnu exkréciu 
CML (5), predpokladáme, že MRP z potravy sa čiastočne vstrebávajú do obehu. Položili sme si otázku, či 
absorbované MRP pri rýchlej renálnej eliminácii môžu modifikovať bielkoviny in situ. 

Hromadenie AGEs v koži u dospelých bolo dokumentované vo veľkých súboroch zdravých dobrovoľníkov, a 
pacientov s diabetom a zlyhaním obličiek (7). V našej štúdii sme ukázali, že prirodzené hromadenie AGE-
modifikovaných bielkovín v koži začína už v ranom detstve a zvyšuje sa vekom. Doložili sme, že dlhodobý 
vysoký prívod MRP v strave zvyšuje AGE-modifikáciu bielkovín in vivo. Sledovanie kožnej autofluorescencie 
u dojčiat a detí, ako i jej vzťahu k diétnemu režimu, bolo prvýkrát popísané v tejto štúdii.   

Nakoľko sa MRP resorbované zo stravy dojčiat hromadia v ich organizme, sledovali sme ich potenciálnu 
biologickú účinnosť stanovením ukazovateľov, ktoré môžu podľa literárnych údajov byť ovplyvnené produktmi 
pokročilej glykácie. Experimentálne a klinické štúdie poukazujú na zdraviu škodlivé účinky nadmerného 
alimentárneho prívodu MRP (8,9,10), avšak tieto práce sa realizovali doteraz výhradne u dospelých jedincov. 
V našej štúdii sa prvýkrát sledoval vzťah medzi obsahom MRP v potrave a ich biologickými účinkami u detí. 
Deti kŕmené DF sa líšia od svojich dojčených rovesníkov v ukazovateľoch glukózového metabolizmu a funkcie 
obličiek, čo je v súlade s výsledkami vyššie uvedených prác u dospelých. Predpokladáme, že tieto rozdiely by 
mohli byť podmienené Maillardovými produktmi. Popísali sme rozdiely v oxidačnom statuse medzi dojčenými 
deťmi a dojčatami kŕmenými DF. Priaznivejšie parametre peroxidácie lipidov u umelo živených detí si 
vysvetľujeme fortifikáciou DF antioxidačnými vitamínmi.  

Naša práca poukazuje na niektoré nové aspekty nespornej výhody dojčenia oproti umelej výžive dojčiat. 
Nezodpovedaná ostáva otázka, či budú pozorované nežiaduce účinky kŕmenia DF pretrvávať aj po prechode detí 
na všestrannú výživu dospelých. Pokles rozdielov autofluorescencie kože naznačuje, že by mohlo ísť o časovo 
obmedzený účinok. 

  

Výsledky sme získali v rámci riešenia grantu 6RP EU: Projekt ICARE, COLL-CT-2005-516415 a vďaka 
spolupráci s DiagnOptics Technologies B.V., Groningen, Holandsko, láskavým zapožičaním AGE-Reader-a na 
meranie kožnej fluorescencie u detí.  
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verejného zdravotníctva, Komárno 
 
Úvod 

Vo voľnom čase by malo byť dieťa fyzicky aktívne čo najviac a najrozmanitejšími spôsobmi.  Odporúča sa 
minimálne jedna hodina všestrannej pohybovej aktivity strednej namáhavej záťaže denne (1 - 3). Sociálne zmeny 
posledných desaťročí však zmenili nielen diétne, ale aj pohybové návyky detí, ktorých výsledkom je zvyšujúca 
sa prevalencia obezity. Cieľom našej práce bolo zhodnotiť fyzickú aktivitu a sedavú činnosť žiakov základných 
škôl na Slovensku. 

 

Súbor a metodika 

Prieskum sa uskutočnil na Slovensku v roku 2007 a 2008 v regiónoch: Bratislava, Nové Zámky, Komárno, 
Čadca, Bardejov, Prešov, Žiar nad Hronom, Prievidza a Dolný Kubín. Údaje sa získavali pomocou dotazníkovej 
metódy. Tie do základných škôl distribuovali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
a riešitelia projektu. Návratnosť dotazníkov bola približne 90%.  Súbor štúdie tvorilo 3000 detí vo veku od 6 do 
17 rokov, medián veku v súbore bol 10.9 roka. Dievčat bolo 51,5% a chlapcov 48.5%. Osobitne sme 
vyhodnocovali údaje z bratislavských škôl, kde sme vyšetrili 320 detí vo veku od 6 do 17 rokov. Medián veku 
bol 11 rokov. Jednotlivé údaje sa hodnotili v závislosti od miesta bydliska (dedina verzus mesto), vzdelania 
rodičov a veku detí. Zastúpenie respondentov v jednotlivých skupinách sme vyhodnocovali percentuálne, za 
štatisticky významné rozdiely sme považovali rozdiely na úrovni p<0.05. V práci uvádzame predovšetkým 
závažné rozdiely a nálezy a štatisticky významné výsledky.  

 

Výsledky 

V súbore detí zo všetkých regiónov Slovenska sme zistili, že veľká časť respondentov sa aspoň 1 týždenne 
pohybovala so svojimi rovesníkmi vonku (92% detí), ale  zároveň len necelé 2/3 z nich sa aspoň 1x týždenne 
zúčastňovali organizovanej športovej aktivity v rámci tréningu alebo krúžku. Častejšie sa organizovanej 
pohybovej aktivite venovali staršie deti (61% mladších verzus 65% starších detí). V Bratislave nie je situácia 
veľmi odlišná.  Závažné nálezy sme zistili pri analýze sedavej činnosti. Takmer všetky opýtané deti na 
Slovensku trávili priemerne 2.3 hodiny denne sledovaním televízie, hre na počítači sa venovali takmer 2/3 detí 
zo súboru a to skoro 1.4 hodiny denne. Vzhľadom na to, že sa jednalo o žiakov základných škôl, pýtali sme sa aj 
na celkový čas, ktorý sa denne učili (1.6 hodiny denne). Pri sčítaní priemerných časov zisťujeme, že takmer 
všetok čas popoludní (5.3 hodín) až do večerných hodín dieťa venuje sedavej činnosti. Čo je nepriaznivé, 
percento detí, ktoré trávili voľný čas hrou na počítači štatistický významne stúpa v starších vekových 
kategóriách (61.5% mladších detí verzus 74% starších detí, p<0.001).  Podobné nálezy sme odhalili aj analýzou 
odpovedí detí z Bratislavy.   

V ďalšom slede sme porovnávali skladbu trávenia voľného času podľa miesta bydliska detí na Slovensku (Graf 
č. 1). Deti na vidieku sa signifikantne častejšie (95%)  vo voľnom čase venovali pohybu ako deti  z mestskej 
školy (90% , p<0.001), ktoré naopak uprednostňovali hru na počítači (67% v meste verzus 61% na vidieku, 
p<0.001).  

Aj vzdelanie rodičov má vplyv na skladbu voľného času detí. Mimobratislavské deti vysokoškolsky vzdelaných 
rodičov signifikantne častejšie trávili voľný čas hrou na počítači. Tento vzťah sme pozorovali v závislosti od 
vzdelania matky aj otca s rovnakou mierou významnosti (p<0.001).  U bratislavských žiakov vzdelanie rodičov 
štatisticky významne ovplyvňovalo pohybovú aktivitu deti a to hlavne účasť na športových tréningoch. Deti 
matiek s vysokoškolským vzdelaním  častejšie navštevovali športový krúžok alebo tréning, podobný 
signifikantný vzťah,  ale s menšou mierou  významnosti sme pozorovali v závislosti od vzdelania  otca (Graf č. 
2). Pri analýze dát sme sa zamerali podrobnejšie na skladbu  poobednej aktivity žiakov mestskej a sídliskovej 
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školy v Bratislave. Žiaci na mestskej škole častejšie trávili voľný čas pohybom a to predovšetkým 
organizovaným - 74% v mestskej škole verzus 57% detí na sídliskovej škole, p=0.002 (Graf č. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1: Porovnanie trávenia voľného času po škole detí na vidieku a v meste na Slovensku. 
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Graf č.2: Účasť na športovom krúžku alebo tréningu v závislosti od vzdelania rodiča u detí v Bratislave. 

 

Diskusia 

Výsledky poukazujú na závažný fakt, že populácia školákov na Slovensku trávi nevhodne voľný čas bez  
pohybu. Čas strávený pasívnou činnosťou (učenie, sledovanie televízie a hra na počítači), skoro 5.5 hodiny 
denne, hodnotíme ako veľmi nepriaznivý údaj. Zistili sme, že deti v meste v porovnaní s deťmi na vidieku 
uprednostňujú hru na počítači pred pohybom. Miera významnosti však nie je závažná, predpokladáme, že časom 
sa tento rozdiel bude strácať a ďalšie generácie detí budú tráviť voľný čas rovnako a to prevažne sedavou 
činnosťou bez ohľadu na miesto bydliska.  

Výsledky prezentovanej práce sú porovnateľné s prácou zahraničných odborníkov z oblasti hygieny, výživy 
a pediatrie. Autori z Európy vyhodnocovali aktivitu detí počas prestávok v predškolskom zariadení. Podľa ich 
výsledkov je aktivita detí počas prestávok všeobecne nízka (4 - 7). Boldeman a spol. však upozornili, že vo 
vhodne zariadených predškolských zariadeniach (stromy, ihrisko, pomôcky na hru) sa zvyšoval záujem detí 
o fyzickú aktivitu (8), ktorá pri vhodne koncipovanom prostredí vzrástla podľa niektorých štúdií aj o 13% (9). 
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V nami sledovanom súbore bratislavských detí je vyššie percento respondentov, ktorí trávia voľný čas pohybom 
v škole so zeleňou v okolí. Deti tam majú prirodzený priestor na pohyb a  šport, v porovnaní s deťmi zo sídliska, 
ktoré uprednostňujú vo voľnom čase častejšie hru na počítači. Vhodné prostredie sa zdá byť stimulom na rozvoj 
dostatočnej pohybovej aktivity u detí (9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 3: Účasť na športovom krúžku alebo tréningu vo voľnom čase u žiakov mestskej a sídliskovej školy 
v Bratislave.  

 

Vzdelanie rodičov má taktiež vplyv na režim dieťaťa. U respondentov prieskumu sme zistili, že deti 
vysokoškolsky vzdelaných rodičov v Bratislave častejšie navštevujú športový krúžok, alebo tréning. V ostatných 
regiónoch Slovenska sme zaznamenali u detí rodičov s vyšším vzdelaním uprednostňovanie hry na počítači vo 
voľnom čase. Predpokladáme, že tento jav súvisel s vyšším socioekonomickým statusom rodiny, ktorá pri 
vyššom rozpočte rodiny dieťaťu zabezpečila vlastný počítač.  

Pohybové návyky a denný režim sa intenzívne formujú v detstve a ovplyvňuje ich vzdelanie rodičov, 
ekonomická situácia rodiny, vek dieťaťa. Súčasné poznatky sú podnetom na vznik mnohých národných 
programov, ale aj lokálnych a mediálnych kampaní. Ich cieľom je stimulácia prirodzenej pohybovej, ale aj 
organizovanej športovej aktivity. Je však potrebné zmeny iniciovať na úrovni rodiny. 

 

Prezentované výsledky sú súčasťou výsledkov grantovej úlohy (VEGA 1/4278/07). 
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44. Zmeny v makule na optickej koherentnej tomografii po úspešnej operačnej liečbe 
odlúpenia sietnice 

 

MUDr. Ivana Svoreňová 
 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc. 
Klinika oftalmológie LFUK, Bratislava 

 

Úvod  

Práca je zameraná na hodnotenie mikroštrukturálnych zmien na sietnici pomocou optickej koherentnej 
tomografie po úspešnej operačnej liečbe odlúpenia sietnice, ktoré by mohli vysvetliť neúplný návrat centrálnej 
zrakovej ostrosti u pacientov po operácii.  Optická koherentná tomografia (OCT) je nový typ diagnostickej 
zobrazovacej metódy, ktorá nám umožňuje neinvazívnu precíznu tomografickú analýzu biologických štruktúr in 
vivo.  Optická koherentná tomografia dnes dosahuje rozlíšenie menšie ako 1 µm vďaka zavedeniu 
širokospektrálneho svetelného zdroja, ktorý vyžaruje vlnové dĺžky nad 1000nm. OCT podáva  dvakrát väčšie 
zväčšenie  ako umožňujú konvenčné klinické zobrazovacie techniky ako sú  ultrasonografia, magnetická 
rezonancia  alebo kompjuterová tomografia. OCT zobrazuje priečny rez vnútornej mikroštruktúry biologického 
tkaniva s vysokým rozlíšením v mikrometrovej stupnici. OCT je dnes jedným z najdôležitejších nástrojov  
managementu mnohých ochorení makulárnej oblasti sietnice. Pri odlúpení sietnice dochádza k bunkovým 
a molekulárnym zmenám v bunkách neuroretiny i pigmentového epitelu sietnice. Závažnosť degeneratívnych 
zmien závisí i od trvania odlúpenia sietnice. Rýchle priloženie sietnice a vrstvy pigmentového epitelu sietnice 
môže prispieť k zabráneniu vzniku  degeneratívnych zmien alebo k návratu fyziologických vzťahov jednotlivých 
vrstiev,  a tým aj k čiastočnej obnove centrálnej zrakovej ostrosti pacienta.  

 

Materiál a metódy 

V našom súbore sme sledovali tridsať jeden pacientov (tridsať jeden očí) s regmatogénnym odlúpením sietnice 
so súčasne odlúpenou makulou, ktorí boli liečení operačne pomocou sklerálnej serkláže, pars plana vitrektómie 
s  alebo bez sklerálnej serkláže alebo tamponádou plynom do sklovca. Anamnéza príznakov odlúpenia sietnice 
u všetkých pacientov nebola dlhšia ako 7 dní. Všetci sledovaní pacienti podstúpili kompletné očné vyšetrenie a 
vyšetrenie centrálnej oblasti sietnice pomocou optickej koherentnej tomografie  6-týždňov a 3-mesiace po 
operácii. Hodnotili sme predoperačné a pooperačné faktory, ktoré môžu mať spojitosť s výslednou centrálnou 
zrakovou ostrosťou a anatomickými výsledkami pacientov po operácii. Pacienti s proliferatívnou 
vitreoretinopatiou stupňa B alebo vyššieho boli zo sledovania vyradení.  

 

Výsledky 

Priemerná predoperačná centrálna zraková ostrosť pacientov na Snellenových optotypoch bola 20/200. 
Priemerná postoperačná centrálna zraková ostrosť pacientov bola 20/60. Porovnanie predoperačnej 
a pooperačnej centrálnej zrakovej ostrosti medzi jednotlivými skupinami pacientov liečenými rôznymi 
chirurgickými technikami nepreukázalo signifikantné rozdiely medzi tymito skupinami vo výslednej zrakovej 
ostrosti i anatomických výsledkoch. Anatomické abnormality, ktoré boli zistené pomocou OCT zahŕňajú 
prítomnosť reziduálnej subretinálnej tekutiny u 16,13 % (5)  pacientov, edém makuly u 29,0 % (9) pacientov, 
abnormality pigmentového epitelu sietnice a fotoreceptorov u 16,13 % (5) pacientov a prítomnosť epiretinálnej 
membrány u 12,9 % (4) pacientov po 3 mesačnom sledovaní. Prítomnosť týchto abnormalít bola spojená 
s horšou výslednou centrálnou zrakovou ostrosťou.    

 

Diskusia 

Optická koherentná tomografia je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá môže zaznamenať zmeny v makule, 
ktoré bežne nie sú zaznamenateľné pri klinickom vyšetrení pomocou štrbinovej lampy a šošovky. Anatomické 
abnormality ako je prítomnosť subretinálnej tekutiny, edém makuly, abnormality pigmentového epitelu sietnice 
a fotoreceptorov boli spojené s horšou výslednou centrálnou zrakovou ostrosťou. Pri porovnaní rôznych 
chirurgických techník operácie odlúpenia sietnice sme v tomto súbore pacientov nezistili signifikantné rozdiely 
medzi výslednou centrálnou zrakovou ostrosťou a štrukturálnymi zmenami v sietnici medzi jednotlivými 
skupinami pacientov liečenými rôznymi chirurgickými technikami.   
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45. Kontúzne poranenia oka 
 

MUDr. Adela Potočková 
 

Školiteľ: prof. MUDr. Peter Strmeň, CSc. 
Klinika Oftalmológie LFUK a FNsP, Bratislava 

 
Úvod 

Kontúzia oka patrí medzi zatvorené poranenia. V priebehu kontúzie dochádza najskôr ku kompresii bulbu, t.j. 
náraz na oko spôsobí stlačenie oka v predo- zadnej osi so súčasným rozšírením v oblasti ekvátora. Pri následnej 
dekompresii  dochádza až k „vystreleniu“ zadného pólu oka smerom dozadu a bulbus sa krátkodobo predĺži. 
V dôsledku deformácie bulbu a zvýšeniu vnútroočného tlaku počas kompresie, dochádza k mechanickému 
napínaniu niektorých častí oka a k cievnym spazmom, ktoré vedú väčšinou k poruchám funkcie jednotlivých 
vnútroočných štruktúr a v najťažších prípadoch môže dôjsť k natrhnutiu, prípadne k nekróze štruktúr [1]. Pri 
tupých poraneniach dochádza k charakteristickým zmenám predného a zadného segmentu oka. Podľa intenzity 
nárazu môže vzniknúť ruptúra skléry, hyféma, iridorexa, iridodialýza, luxácia šošovky, krvácanie do sklovca, 
ruptúra choroidey,  odlúpenie sietnice, Berlinov edém [4]. 

 

Materiál a metodika 

V  prospektívnej štúdii sme vyhodnotili dosiahnutý anatomický a funkčný výsledok liečby po kontúznom 
poranení oka u pacientov hospitalizovaných  na Klinike oftalmológie LFUK a FNsP v rokoch 2005 – 2008. 
Súbor pozostáva z 8 (20,0 %) žien a 32 (80,0 %) mužov, vo veku 11 – 75 rokov (priemerný vek 42,1 roka). U 24 
(60,0 %) pacientov bolo poranené pravé oko a u 16 (40,0 %) ľavé oko. Do 24 hodín po úraze bolo 
hospitalizovaných na Klinike oftalmologie LFUK a FNsP 21 (52,5 %) pacientov, 2.deň po úraze 3 (7,5 %), 3.deň 
2 (5,0 %) pacienti,  6-14 deň 3 (7,5  %), medzi 15 až 21 dňom 4 (10,0 %) a viac ako 21 dní po úraze 7 (17,5 %) 
pacientov.  

Po prepustení z kliniky boli sledovaní na vitreoretinálnej ambulancii až do obdobia stabilizácie stavu, od 6 do 48 
mesiacov (priemerné obdobie sledovania 16,3 mesiaca). Morfologický nález sa vyšetroval štrbinovou 
lampou, priamou alebo nepriamou oftalmoskopiou. Ak sa v čase vstupného vyšetrenia nedal vyšetriť nález na 
očnom pozadí v dôsledku zníženej priehľadností optických médií, bolo zrealizované ultrazvukové, röntgenové 
vyšetrenie, počítačová tomografia, alebo bol nález verifikovaný počas revízie zadného segmentu oka. Centrálna 
ostrosť zraku sa vyšetrovala na Snellenových optotypoch. 

Pri vstupnom vyšetrení mali pacienti rôzne zmeny na prednom aj zadnom segmente oka. Zmeny zadného 
segmentu oka boli v 39 (97,5 %) očiach. Hyféma v 19 (47,5 %) očiach, iridodialýza v 5 (12,5 %), glaukóm v 9 
(22,5 %), traumatická katarakta v 1 (2,5 %), subluxácia šošovky v 10 (25,0 %), luxovaná šošovka do sklovca u 4 
(10,0 %), hemoftalmus v 16 (40,0 %) očiach. Odlúpená sietnica bola v 10 (25,0 %) očiach, v 2 (5,0 %) bol 
defekt sietnice, v 7 (17,5 %) bola prítomná ora abris a v 6 (15,0 %) trhlina sietnice. Submakulárne krvácanie 
bolo v 11 (27,5 %) očiach.  

Aferentný pupilárny defekt (APD) bol prítomný v 16 (40,0%) očiach. Pri vstupnom vyšetrení najlepšie 
korigovanú centrálnu ostrosť zraku (COZ) 6/60 a lepšiu mali 18 (45,0 %) pacienti, horšiu ako 6/60 až svetlocit 
21 (52,5 %)  pacientov a bez svetlocitu bol 1 (2,5 %) pacient. Primárne chirurgické ošetrenie sa robilo u 22 
pacientov (5 mali robenú pars plana vitrektómiu). V ďalšom období sa urobilo 40 operácii (33 pars plana 
vitrektómii). Jeden pacient mal urobenú enukleáciu. Ako zlý funkčný výsledok sme vyhodnotili COZ horšiu ako 
6/60 a zlý morfologický výsledok oči s odlúpenou sietnicou, atrofiu oka a enukleáciu oka. 

 

Výsledky: 

Výsledná COZ 6/60 a lepšia bola v 28 (70,0 %) očiach, horšia ako 6/60 až svetlocit v 6 (15,0 %) a bez svetlocitu 
ostalo 6 (15,0 %) očí.  

Dobrý morfologický výsledok dosiahlo 36 (90,0 %) očí. U všetkých bola priložená sietnica, pričom u 9 (22,5 %) 
bola prítomná jazva v makule (u 6 aj jazva po ruptúre choroidey). U 4 (10,0 %) pacientov bol zlý morfolologický 
výsledok (2x odlúpenie sietnice, 1 atrofia oka a u 1 anoftalmus). 
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Dobrý morfologický aj funkčný výsledok sa dosiahol v 28 (70,0 %) očiach. Dobrý morfologický, ale zlý 
funkčný výsledok malo 8 (20,0 %) očí . Zlý morfologický aj funkčný výsledok bol v 4 (10,0 %) očiach.  

Celkovo zlý funkčný výsledok bol u 12 pacientov, pričom 10 (83,3 %) z nich mali v čase vstupného vyšetrenia 
prítomný APD. Zo 16 očí, u ktorých bol v čase vstupného vyšetrenia prítomný APD,  v 10 (62,5 %) bol zlý 
funkčný výsledok, pričom u 4 z nich aj zlý morfologický výsledok. V 11 očiach, u ktorých bolo prítomné 
submakulárne krvácanie, 8 (72,7 %) dosiahlo zlý funkčný výsledok a 2 z nich aj zlý morfologický výsledok. V 9 
očiach bol prítomný APD aj submakulárne krvácanie, zlý funkčný výsledok bol v 7 (77,8 %) očiach. 

 

Diskusia 

Úraz oka je jednou z hlavných  príčin poškodenia zraku s následným ovplyvnením kvality ďalšieho života. 
Prítomnosť APD poukazuje na vážne poškodenie sietnice alebo zrakového nervu. APD v súlade s inými autormi 
[2, 3] bol zlým prognostickým faktorom vedúcim k zlej výslednej zrakovej funkcii. Pacienti s APD v čase 
vstupného vyšetrenia dosiahli v 62,5 % zlý funkčný výsledok. Yeung a kol. [5] na základe štúdie popísal výskyt 
jazvy v makule za najčastejšiu príčinu zlého funkčného výsledku oka po kontúznom poranení. V súbore našich 
pacientov so submakulárnym  krvácaním bol zlý funkčný výsledok v 8 (72,7 %) očiach. Z nich u 6 bola príčinou 
zlej zrakovej funkcie jazva makuly a u 2  celkový zlý morfologický stav oka (odlúpenie sietnice, atrofia oka). 

 

Záver 

Pri kontúznych poraneniach môžu vznikať rôzne zmeny v prednom aj zadnom segmente oka, ktoré aj napriek 
adekvátnej liečbe môžu viesť k poruchám zrakovej funkcie.  
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46. Zmeny v makulárnej oblasti po Nd:YAG laser kapsulotómii v obraze optickej 
koherentnej tomografie (OCT) 
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Úvod 

Operácia sivého zákalu (katarakty) a implantácia umelej vnútroočnej šošovky nezaručuje definitívne a stabilné 
vyriešenie zlepšenia kvality centrálnej zrakovej ostrosti u pacientov. Centrálna ostrosť zraku sa môže po určitom 
čase od operácie opäť zhoršiť. Príčin neskorých komplikácii po operácii sivého zákalu môže byť viacej. 
(Cystoidný edém makuly – Irvine-Gass syndróm, odlúpenie sietnice, endoftalmitída, uveitída, TLS - toxic lens 
syndrome). Jednou z najčastejších komplikácii po operácii sivého zákalu je sekundárny sivý zákal. Jedná sa 
o proliferáciu a migráciu zbytkových buniek šošovky z ekvatoriálnej časti šošovkového puzdra do centra po 
zadnom puzdre. Bunky sa zhlukujú do útvarov nazývaných Elschnigové perly. Tento fenomém sa prejaví 
opätovným zhoršením kvality centrálnej zrakovej ostrosti pacienta. Čas, za ktorý sa sekundárny sivý zákal 
vyvinie je závislý od viacerých faktorov (typ umelej vnútroočnej šošovky (1), dôslednosť aspirácie kortikálnych 
hmôt šošovky z ekvatoriálnej oblasti počas operácie). Na vyriešenie tejto neskorej komplikácie sa najčastejšie 
používajú dve metódy a každá má svoje pozitíva a aj negatíva. Je to operačná – invazívna - metóda čistenia 
zadného puzdra šošovky irigačno-aspiračným systémom „pulírovanie“. Odstránením bunkových zhlukov 
a vyčistením zadného puzdra sa nezbavíme problému migrácie šošovkových hmôt definitívne, keďže možnosť 
migrácie po intaktnom zadnom šošovkovom puzdre ostane zachovaná. Alternatíva k operačnému pulírovaniu 
zadného púzdra je Nd:YAG kapsulotómia (Neodynium-Yttrium-Aluminium-Garnet - Nd:Y3Al5O12). Je to 
neinvazívna metóda využívajúca emitovanú energiu z kryštálu, ktorý je ostreľovaný časticami neodynia. Účel 
Nd:YAG laser kapsulotómie je odstránenie sekundárnej katarakty otvorením zadného puzdra šošovky v centre. 
Energia o vlnovej dĺžke 1064 nm so zábleskami trvajúcimi nanosekundy vytvára krátkodobý termický efekt 
v mieste fokusu (Obr. 1.). Následkom akustickej vlny vzniká fotodisrupcia materiálu s tlakovou vlnou 
a otvorením zadného šošovkového puzdra (2-4) (Obr. 2.).  Mechanizmus účinku sa nazýva aj neinvazívna 
trauma s fotochemickým a ionizujúcim efektom. Výsledkom je otvor v centre zadného puzdra o priemere cca 4 
mm. Vplyvom akustickej vlny sa energia zo šošovkového puzdra prenáša sklovcom na sietnicu, na ktorú kôra 
sklovca adheruje. Vplyvom krátkodobej „šokovej vlny“ a pohybom sklovca reaguje na tlak a ťah aj centrálna 
oblasť sietnice zmenou hrúbky (2,5). Pomocou optickej koherentnej tomografie (OCT) sme schopní zmerať 
minimálnu hrúbku žltej škvrny, zobraziť vrstvy sietnice a žltej škvrny, sledovať a porovnávať dynamický vývoj 
a zmeny v oblasti žltej škvrny v čase. Cieľom práce je určiť, či pôsobením laserovej energie na zadné šošovkové 
puzdro vznikajú zmeny aj v oblasti najostrejšieho videnia – žltej škvrny, či sú reverzibilné a ako ovplyvňujú 
najlepšie korigovanú centrálnu zrakovú ostrosť a vnútroočný tlak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Schéma - odstránenie sekundárnej                 Obr. 2 Otvor v centre zadného šošovkového puzdra        
katarakty otvorením zadného puzdra šošovky v centre 
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Materiál a metódy 

Do súboru bolo zaradených 36 pacientov (40 očí) so sekundárnou kataraktou, po nekomplikovanej operácii 
sivého zákalu, ktorí podstúpili Nd:YAG kapsulotómiu. Kritéria na zaradenie pacientov do súboru boli nálezy 
sekundárneho sivého zákalu bez prítomnosti iných očných diagnóz. Priemerný vek 78,2 roka. Súbor tvorilo 17 
mužov a 19 žien. Pacienti boli ošetrení ambulantnou formou. Po absolvovaní zákroku si kvapkali 3 týždne 
Uniclophen 0.1% kvapky (nesteroidné antiflogistikum, Diclophenacum natricum) 3x denne. U pacientov sme 
sledovali najlepšie korigovanú centrálnu zrakovú ostrosť, vnútroočný tlak. Pomocou prístroja optickej 
koherentnej tomografie (OCT – Stratus III, Carl Zeiss Meditec) sme sledovali minimálnu hrúbku v žltej škvrne 
(makule) a makulárny objem v 3 mm zóne. Tieto sledovania boli vykonané v deň zákroku a po mesiaci. Zo 
štúdie boli vylúčené výsledky vyšetrenia optickou koherentnou tomografiou pred zákrokom, vzhľadom na nízku 
kvalitu získaného výstupného signálu, spôsobeného opacifikáciou zadného šošovkového puzdra. 

 

Výsledky 

Priemerná najlepšie korigovaná centrálna zraková ostrosť v deň zákroku bola 0,71, medián 0,50 (100% = 1,0). 
Mesiac po zákroku 0,80, medián 0,67. Priemerná minimálna hrúbka žltej škvrny v deň zákroku bola 197,63 +/- 
10,3 µm, medián 189 +/- 9 µm. Mesiac po zákroku 189,63 +/- 11,5 µm, medián 184 +/- 9 µm. Priemerný 
vnútroočný tlak bol 15,41 Torr s mediánom 15 Torr a 15,72 Torr s mediánom 16 Torr po mesiaci. Makulárny 
objem po zákroku bol 6,53 mm3, mediánom 6,53 mm3 a mesiac po ňom 6,51 mm3, medián 6,51 mm3. Použitá 
energia bola priemerne 72,35 mJ, medián 62,53 mJ. (zhrnutie v tabuľke č. 1) 

 

Tab. 1 Získané výsledky 

 Po zákroku Po 1 mesiaci Studentov t 
test 

Priemerná najlepšie korigovaná zraková ostrosť (Snellenov zlomok) 0,71 0,80 p = 0,011 

Priemerný vnútroočný tlak (Torr) 15,41 15,72 p = 0,496 

Priemerná minimálna hrúbka žltej škvrny (µm) 197,63 189,63 p = 0,141 
Priemerný makulárny objem (mm3)  6,53 6,51 p = 0,817 
 

Diskusia: 

36 pacientov (40 očí) so sekundárnou kataraktou, po nekomplikovanej operácii sivého zákalu boli zaradení do 
súboru na zodpovedanie otázky, či pôsobením laserovej energie na zadné šošovkové puzdro vznikajú zmeny aj 
v oblasti najostrejšieho videnia a či sú reverzibilné. V deň zákroku bola priemerná zraková ostrosť 0,71 pri 
kontrole po mesiaci 0,80. Najlepšie korigovaná zraková ostrosť po mesiaci vykazuje signifikantné zlepšenie 
(p=0,011). Vnútroočný tlak bol bez signifikantného rozdielu (15,41 Torr ev 15,72 Torr, p=0,496). Priemerná 
minimálna hrúbka žltej škvrny v obraze optickej koherentnej tomografie v deň zákroku bola 197,63 µm. Mesiac 
po zákroku poklesla na priemernú hodnotu 189,63 µm. Makulárny objem po zákroku sledovaný na optickej 
koherentnej tomografii bol 6,53 mm3 a mesiac výkone s priemernou 6,51 mm3. Použitá energia bola priemerne 
72,35 mJ. Sledovaním centrálnej oblasti sietnice – žltej škvrny pomocou optickej koherentnej tomografie sme 
porovnaním vyšetrení v deň zákroku a po mesiaci zaznamenali pokles priemernej minimálnej hrúbky sietnice 
a priemerného makulárneho objemu, bez štatisticky signifikantnej zmeny v obidvoch prípadoch (p=0,141, 
p=0,817). Zo štúdie boli vylúčené výsledky vyšetrenia optickou koherentnou tomografiou pred zákrokom, 
vzhľadom na nízku kvalitu získaného výstupného signálu, spôsobeného opacifikáciou zadného šošovkového 
puzdra. Hodnoty vnútroočného tlaku boli bez štatistiky signifikantnej zmeny. Nd:YAG kapsulotómia je 
bezpečná metóda na odstránenie sekundárnej katarakty. Zmeny vznikajúce v oblasti najostrejšieho videnia sú 
reverzibilné. Minimálna hrúbka žltej škvrny a makulárny objem sú citlivé ukazovatele, ktoré korelujú s 
hodnotami najlepšie korigovanej centrálnej zrakovej ostrosti. V súbore sa počas obdobia sledovania nevyskytli 
komplikácie typu zvýšeného vnútroočného tlaku (7) a odlúpenia sietnice (6). Pacienti ostávajú naďalej 
v dispenzárnej starostlivosti. 
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47. Využitie biologických kožných náhrad pri liečbe popálenín 
 

MUDr. Peter Bukovčan 
 

Školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD. 
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a  FNsP Bratislava Nemocnica Ružinov 

 
Úvod  

Najväčší podiel na termických úrazoch v SR majú obareniny, ktoré najčastejšie postihujú nižšie vekové skupiny 
pacientov (3,6). U obarenín vznikajú najmä popáleniny čiastočnej hrúbky kože, čiže povrchového II. stupňa – IIa 
a hlbokého II. stupňa – IIb. Metódou voľby pri liečbe čerstvých obarenín na našej klinike je použitie biologickej 
náhrady kože – čerstvo zmrazených porcínnych kožných xenotransplantátov. Vzhľadom ku početnosti výskytu 
tohto typu poranenia (43% z celkového počtu hospitalizovaných popálených pacientov v rokoch 1989-1993 v 
Bratislave (3)) nadobúda ich správna a efektívna liečba  celospoločenský význam. Na potvrdenie opodstatnenosti 
a klinickej výhodnosti využitia konkrétneho typu biologickej kožnej náhrady - kožných xenotransplantátov 
u popálenín čiastočnej hrúbky kože bola vytvorená retrospektívna štúdia pacientov, hospitalizovaných na Klinike 
popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Ružinov v Bratislave. Dosiahnuté výsledky sme porovnávali s inými 
podobnými štúdiami z niektorých vybraných podobne špecializovaných pracovísk v Európe. 

  

Materiál a metódy 

Podmienky na zaradenie do štúdie boli nasledovné: 
pacienti boli hospitalizovaní v trojročnom období od 1.1.2005 do 31.12.2007  
všetci pacienti utrpeli obareniny čiastočnej hrúbky kože  
všetci pacienti boli indikovaní na ošetrenie obarenín čiastočnej hrúbky kože aplikáciou kožných 
xenotransplantátov konzervovaných hlbokým kontrolovaným zmrazením, pripravovaných a uskladňovaných 
v Centrálnej tkanivovej banke, ktorá je súčasťou Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Ružinov 
v Bratislave 
všetci pacienti boli hospitalizovaní a ošetrení do 24hodín od úrazu 
vek pacientov, rozsah, ani pridružené ochorenia neboli obmedzením 
  

Retrospektívna štúdia bola schválená Etickou komisiou FNsP Ružinov Bratislava. 

 

V danom súbore boli sledované nasledovné hodnoty: 
počet zahojených pacientov 14.deň po úraze 
celková doba hojenia (doba zahojenia 95% povrchu rany) 
priemerná dĺžka hospitalizácie 
počet pacientov, u ktorých bolo potrebné dodatočné operačné riešenie 
 

Celková doba hojenia bola definovaná ako čas, ktorý uplynie od úrazu do zahojenia 95% rozsahu pôvodnej rany. 
Táto hodnota bol vybraná, keďže popálenina v čiastočnej hrúbke kože nie je všade rovnako hlboká a niektoré jej 
malé oblasti si vyžadujú ešte istý počet dní na úplné zhojenie celej plochy.  

Na štatistické spracovanie získaných údajov bol použitý jednovzorkový Studentov t-test. 

 

Výsledky 

Do štúdie bolo zaradených 109 pacientov. Z nich je 59 mužského pohlavia (54%) a 50 ženského pohlavia (46%). 
Priemerný vek pacientov je 7,6 roku (min.:6mesiacov, max: 80rokov). U všetkých pacientov boli popáleniny 
spôsobené obarením horúcou vodou, kávou, čajom. Priemerný rozsah postihnutia popáleninami čiastočnej 
hrúbky kože IIa a IIb stupňa vyjadrený v percentách celkového telesného povrchu v súbore je 13% (min.:3%, 
max:43%). Z celkového počtu 109 pacientov súboru predstavujú väčšinu, až 96,  detskí pacienti.  

Podľa rozsahu postihnutej plochy (BSAB) boli pacienti zo súboru rozčlenení do troch skupín: 

do 10% rozsahu (priemerne 7,6%) 
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11- 20% rozsahu (priemerne 13,4%) 
viac ako 20% rozsahu (priemerne 29,4%) 
 

Tab. 1 : Prehľadne uvedené výsledky, symbol * označuje štandardnú odchýlku  

BSAB 
(%) 

Pacienti Zhojenie do 14 dní Doba zhojenia Dĺžka 
hospitalizácie 

Operácie 
 

 počet  počet podiel 
(%) 

priemer 
(dni) 

 
* 

priemer 
(dni) 

 
* 

priemer 
(dni) 
 

 
* 

počet podiel 
(%) 

do 10 48 38 81 9,3 3,0 13,6 11,1 7,7 6,0 0 0 
10-20 45 36 80 9,4 3,2 13,4 10,2 9,1 

 
4,7 1 2,1 

viac ako 20 16 4 25 12 4,3 24,6 
 

12,7 18,61 8,0 3 18,7 

78 71  9,6   3,2 15,1  11,6 všetky 
rozsahy 

109 

p=0,0001<0,05 p=0,3>0,05 

9,96          6,7 4 3,6 

 
Z celkového počtu 109 pacientov 78 (71%) pacientov bolo zahojených do 14 dní (priemerne 9,6 dňa). Na 
štatistickú analýzu súboru pacientov zhojených do 14dní  bol použitý jednovzorkový Studentov t-test, ktorým 
boli porovnané dosiahnuté hodnoty hojenia do 14dní s číselnou hodnotou 14 pri hladine významnosti stanovenej 
na hodnotu 0,05. Vypočítaná hodnota p=0,0001 (viď Tab.1) svedčí o štatisticky signifikantnom rozdiele 
v prospech analyzovaného súboru.  Za celý súbor 109 pacientov bola priemerná hodnota doby hojenia 15,1 dňa. 
Jednovzorkový Studentov t-test opäť porovnáva dosiahnuté hodnoty doby hojenia s číselnou hodnotou 14 pri 
hladine významnosti 0,05. Vypočítaná hodnota p>0,05 svedčí o fakte, že rozdiel medzi zadanou konštantou 14 
dní a priemerom vypočítaným zo súboru 15,1 dňa nie je štatisticky signifikantný. Za celý súbor je priemerná 
doba hospitalizácie do 10dní. Celkový percentuálny podiel operovaných pacientov na celom súbore 109 
pacientov je 3,6% s priemernou operovanou plochou 4,5% celkového telesného povrchu. 

 

Diskusia 

Brans vo svojej štúdii z roku 1994 (1) v období jedného roka  liečil 45 pacientov priemerného veku 23 mesiacov 
s priemerným rozsahom 10,2% celkového telesného povrchu (od 3 do 23%). Glycerolované alotransplantáty boli  
u všetkých aplikované do 24hodín po úraze. Zhojenie do 14dní bolo docielené u 21 pacientov, čo predstavuje 
47% z celkového počtu pacientov. 

Leicht (4) vo svojej štúdii porovnal liečbu obarenín II.stupňa alotransplantátom konzervovaným lyofilizáciou 
(LA) s otvorenou metódou. Z 50 pacientov bolo 25 pacientov priemerného veku 1,4 roka a s priemerným 
rozsahom 8,35% liečených pomocou LA do 24hodín po úraze. Zhojenie do 14 dní bolo u 25 pacientov liečených 
LA docielené u 15 pacientov, tvoriacich 60%. 

Lepší výsledok dosiahnutý liečbou kožnými xenotransplantátmi (zhojenie do 14 dní u 71% pacientov) by mohol 
byť spôsobený vyšším priemerným vekom pacientov ale aj faktom, že  alotransplantáty konzervované 
glycerolizáciou či lyofilizáciou si v porovnaní kryoprezervovanými kožnými xenotransplantátmi neuchovávajú 
vitalitu.  

Z hľadiska spôsobu liečby je zaujímavý tzv. „Viedenský koncept“(5), ktorý je založený na selektívnom použití 
kultivovaných alogénnych keratinocytov ako krytu rán po včasnej tangenciálnej excízii obarenín čiastočnej 
hrúbky kože  4.-7.deň po úraze. Autori pozorovali signifikantne lepšie dlhodobé výsledky z hľadiska formácie 
jaziev v skupine pacientov krytých kultivovanými alogénnymi keratinocytmi. 

 Lepšie dlhodobé výsledky z hľadiska formácie jaziev v skupine pacientov krytých kultivovanými alogénnymi 
keratinocytmi korešpondujú aj so zistením skupiny kanadských vedcov (2), ktorí pozorovali signifikantne nižšie 
množstvo kolagénu produkovaného dermálnymi fibroblastami pri ich kultivácii s keratinocytmi. Tento fakt 
vysvetľujú existenciou inhibičných faktorov syntézy kolagénu derivovaných z keratinocytov (KD-CIFs) 
s molekulovou hmotnosťou 30-50 kDa, ktoré regulujú expresiu a syntézu kolagénu typu I vo fibroblastoch. Je 
dôvod domnievať sa, že  regulácia prebieha aj pri použití ostatných typov biologických kožných náhrad so 
zachovanou vitalitou keratinocytov, čo môže byť predmetom ďalšieho výskumu. 
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Záver 

Výsledky našej štúdie využitia kožných xenotransplantátov pri popáleninách čiastočnej hrúbky kože obarením 
dokazujú opodstatnenosť a klinickú výhodnosť ich využitia. Táto metóda je svojimi účinkami plne porovnateľná 
s inými, ktoré využívajú biologické alebo iné typy kožných náhrad v danej indikácii, realizovanými na iných 
klinických pracoviskách. 
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48. Kultivované alogénne keratinocyty v terapii rán vzniknutých po odbere 
dermoepidermálnych autotransplantátov I. časť 
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Úvod 

Popáleniny predstavujú závažný problém z hľadiska terapie. Konečnou metódou liečby popálenín tretieho 
stupňa, je excízia popálenej plochy a jej prekrytie dermoepidermálnym autotransplantátom čiastočnej hrúbky 
kože (4). Takéto riešenie je však často problematické v prípadoch rozsiahlych popálenín, kde je nedostatok 
zdravej nepopálenej kože vhodnej na odber autotransplantátov (5). V prípade nedostatku odberových miest, 
skrátenie času potrebného pre zhojenie rán po odbere autotransplantátov, umožňuje ich skoršie využitie pre 
opätovný odber (4).  

Pomocou tkanivového bankingu sa v súčasnosti darí vytvárať mnohé druhy kožných náhrad využívaných 
v terapii rôznych druhov rán (8, 2, 1). Objavenie spôsobu kultivácie epidermálnych keratinocytov umožnilo ich 
využitie v terapii samotných popálenín alebo donorských miest po odbere autotransplantátov (6). Prekrytie 
týchto plôch kultivovanými alogénnymi keratinocytmi stimulujú hojenie rany z jej okrajov ako aj z reziduálnych 
kožných príveskov (7). Ukázalo sa, že alogénne transplantáty prispievajú k tvorbe zdravo vyzerajúceho 
granulačného tkaniva, indukujú koncový efekt a akcelerujú posun epidermy od zápalového do regeneratívneho 
stavu (10). 

Na začatie kultivácie je potrebné získať vzorky kože od zdravých darcov. Po odsúhlasení etickou komisou FNsP 
Bratislava Ružinov sa vzorky kože potrebné pre prípravu alotransplantátov  získavajú od zdravých darcov 
podstupujúcich zákroky plastickej chirurgie po ich informovanom súhlase, kultivované metódou Rheinwalda a 
Greena (9) a aplikované pacientom po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov. 

 

Materiál a metódy 

Alogénne keratinocyty boli izolované zo vzoriek kože odobratých pacientom podstupujúcim zákroky plastickej 
chirurgie na Klinike plastickej chirurgie FNsP Bratislava a pacientom liečených na Klinike popálenín 
a Rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava po ich informovanom súhlase.  

Spracovanie a následná kultivácia keratinocytov  prebieha podľa modifikovanej metódy Rheinwalda Greena 
používanej v Centrálnej tkanivovej banke pri Klinike Popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava. 

Súbor bude predstavovať 20 pacientov liečených na Klinike popálenín a RCh FNsP Ba, vybraných náhodným 
výberom po získaní ich informovaného súhlasu a schválení aplikácie etickou komisiou zdravotníckeho 
zariadenia. Každému pacientovi bude vedená fotodokumentácia. 

Kultivované alogénne epitélium sa prichytí na sterilný tyl pomocou klipov a následne môže byť aplikované na 
pacienta alebo sa zamrazí. 

Epitélium spolu s tylom sa čerstvé alebo, po predchádzajúcom rozmrazení, epiteliálnou stranou bude aplikovať 
pacientom na plochy po odbere dermoepidermálnych autotransplantátov hrúbky 250m a zvyšok rany sa 
prekryje štandardným spôsbom používaným na klinike (Dermazin ung.+  1% roztok Acidum aceticum). 

Inšpekciou rany a jej okolia v stanovených intervaloch a následnou fotodokumentáciou plôch sa bude 
porovnávať rýchlosť epitelizácie, kozmetické výsledky a tvorba jaziev pri použití oboch metód. 

 

Primárny výstup projektu: porovnanie rýchlosti epitelizácie rany vzniknutej po odbere dermoepidermálnych                                          
                                          autotransplantátov po aplikácii kultivovaných alogénnych keratinocytov a pri                                            
                                          použití štandardnej terapie používanej na klinike (Dermazin ung. + 1% roztok              
                                          kyseliny octovej) 
Sekundárny výstup projektu: porovnanie kozmetických výsledkov a tvorby jaziev pri použití spomenutých  
                                               spôsobov terapie 
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Výsledky 

Zo získaných vzoriek sa nám úspešne podarilo vykultivovať súvislé epitéliá vhodné na aplikáciu na ranu. 

V Centrálnej tkanivovej banke pri KPaRCh FNsPBa sme na kultiváciu keratinocytov získaných zo vzoriek kože 
od zdravých darcov použili modifikovanú metódu Rheinwalda a Greena. Táto metóda využíva na klutiváciu 
keratinocytov mitomicynom C inhibované myšie fibroblasty ako podpornú vrstvu, fetálne teľacie sérum a 
kultivačné médium s obsahom mitogénov. Kultivácia prebieha v kultivačných nádobách umiestnených v 
termostate s teplotou 37 C a koncentrácii CO2 7,5%. Kultivované bunky vytvoria súvislú epiteliálnu vrstvu o 7-
10. Túto je možné pre lepšiu manipuláciun prichytitť pomocou sterilných klipov na nosič (v našom prípadne 
sterilný tyl) a následne zamraziť. Tieto mrazené kultivované epitéliá budú následne aplikované na časť rany po 
odbere dermoepidermálnych autotransplantátov a bude sa porovnávať rýchlosť hojenia a konečné kozmetické 
výsledky po použití porovnávaných metód. 

 

Diskusia 

Kultivácia keratinocytov je nesmierne náročná metóda. Kladie vysoké požiadavky na vybavenie laboratória a 
manuálne zručnosti pracovníkov zabezpečujúcich kultiváciu. Podmienky kultivácie musia byť prísne 
dodržiavané a akákoľvek zmena v teplote, koncentrácii plynov v inkubátore, či kontaminácia spôsobená pri 
manipulácii s bunkami môže viesť k zlyhaniu metodiky a zničeniu kultúry, avšak pomocou nej sa nám darí 
úspešne kultivovať keratinocyty a využiť ich v ďalšej časti našej štúdie.  

V ďalšej časti štúdie pristúpime ku klinickej aplikácii a následne hodnoteniu a porovnávaniu výsledkov po 
aplikácii alogénnych keratinocytov, pretože ako je známe alogénne epitélium ranu prekrýva a jeho bunky 
urýchľujú hojenie produkciou rastových faktorov a stimulujú bunky k tvorbe proteínov extracelulárneho 
matrixu. Výhodou je aj ich okamžitá dostupnosť, najmä ak sú mrazené a môžu sa použiť kedykoľvek v priebehu 
hospitalizácie pacienta(3).         

Úspešná kultivácia je  neoceniteľným prínosom hlavne v liečbe rozsiahlych popálenín, kde nedostatok zdravej 
nepopálenej kože je limitujúcim faktorom použitia konvenčných metód a na vytvorenie niekoľko tisíc 
centimetrov štvorcových epitélia metódou kultivácie keratinocytov postačuje kožná biopsia len niekoľko 
centimetrov štvorcových. 
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Úvod  

V rámci pátrania po recidíve HNSCC sú často indikované morfologické zobrazovacie metódy (CT, MRI). Ich 
nálezy sú vzhľadom na postterapeutické morfologické zmeny neraz ťažko interpretovateľné. Alternatívnou 
možnosťou je funkčné zobrazenie pomocou FDG-PET, ktorá hodnotí metabolické vlastnosti zobrazeného 
tkaniva bez závislosti od postterapeutických morfologických zmien.  

Možnosti FDG-PET pri detekcii recidívy HNSCC boli dostatočne zdokumentované (1,21): FDG-PET odlíši 
fibrózne tkanivo od recidívy malignity v 80-90% a CT resp. MRI v 60-70% prípadov (1,2). 

Ak má byť zobrazovacia metóda používaná ako systematická vo včasnej detekcii recidívy ochorenia, je potrebné 
prospektívnym sledovaním dosiahnuť dobrú špecifickosť a dostatočnú frekvenciu správnych terapeutických 
rozhodnutí indukovaných vyšetrením.  

Väčšina doterajších publikácií hodnotila prínos  FDG-PET pri detekcii recidívy HNSCC u pacientov so 
známkami recidívy alebo vo včasnom postterapeutickom období po rádioterapii/rádiochemoterapii (1,2,3). 

Včasná identifikácia recidívy HNSCC po iniciálnom terapeutickom režime zahŕňajúcom operačný výkon (4) 
umožňuje indikáciu potenciálne kuratívnych liečebných výkonov, ktoré bez iniciálnej rádioterapie ostali 
dostupné.  

Kombinované PET/CT vyšetrenie je v diagnostike HNSCC presnejšie ako PET a CT samotné (5).  

Cieľom práce je zhodnotiť prínos FDG-PET/CT u asymptomatických pacientov  6 mesiacov po ukončení 
kuratívneho terapeutického režimu zahŕňajúceho operačný výkon  v závislosti od  

iniciálneho štádia HNSCC   

dostupnosti preterapeutickej FDG-PET/CT  

a identifikovať skupinu pacientov, ktorá zo systematického vyšetrenia profituje najväčšmi 

 

Materiál a metódy 

Kuratívna liečba Konsekutívni asymptomatickí pacienti bez klinických známok recidívy HNSCC absolvovali 6 
mesiacov po ukončení kuratívnej liečby FDG-PET/CT.  

HNSCC pozostávala z chirurgického odstránenia primárneho nádoru a krčnej lymfadenektómie, ak bola 
potrebná.  U 31 pacientov bola pred chirurgickým výkonom podávaná neoadjuvantná chemoterapia (6).  

Ak bol klinický nález v 6 mesiaci po ukončení liečby negatívny v zmysle recidívy HNSCC, pacientovi bolo 
navrhnuté systematické FDG-PET/CT vyšetrenie.  

Analyzované boli výsledky 73 pacientov (53M, 20F), 57 pacientov s preterapeutickou FDG-PET/C,  16 
pacientov bez preterapeutickej FDG-PET/CT, vek: 29 až 82 rokov. U všetkých pacientov boli dostupné údaje 
o ich klinickom stave minimálne 6 mesiacov po FDG-PET/CT vyšetrení.   

Pred FDG-PET/CT pacient lačnel 6 hodín. Aplikovaná aktivita: 5MBq FDG/kg hmotnosti pacienta. Snímanie 
realizované hodinu po aplikácii rádiofarmaka, kamera GeminiDual PET/CT, Philips.  

Zaznamenaná bola každá nefyziologická fokálna akumulácia FDG  s údajom, či imponuje ako benígna resp. 
malígna lézia. 
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Štandard pravdy bol stanovený pre každého pacienta nezávislým klinikom na základe operačného histologického 
nálezu/biopsie a 6 mesačného klinického sledovania po FDG-PET/CT. Výsledky FDG-PET/CT neboli pri 
stanovení štandardu pravdy brané do úvahy. Malignita bola považovaná za pozitívny, benígna lézia za negatívny 
nález.  

Porovnaním výsledkov FDG-PET/CT so štandardom pravdy bola stanovená senzitívnosť, špecifickosť 
a diagnostická presnosť FDG-PET/CT v identifikácii recidívy HNSCC/metachrónnej malignity. 

U asymptomatických pacientov bol plánovaný terapeutický postup „watch and wait“. Iný postup indukovaný 
vyšetrením bol považovaný za zmenený a nezávislým klinikom bolo zhodnotené, či išlo o správnu alebo 
nesprávnu zmenu. 

Štatistické hodnotenie bolo realizované pomocou Fisherovho exaktného testu.  

  

Výsledky 

V čase FDG-PET/CT alebo počas 6 mesiacov po vyšetrení bola zaznamenaná malignita u 13 pacientov 
(10x HNSCC, 1x epidermoidný karcinóm pažeráka, 1x veľkobunkový neuroendokrninný karcinóm pľúc, 
1x papilárny mikrokarcinóm štítnej žľazy). V 3 prípadoch išlo o lokálnu recidívu HNSCC, v 4 o recidívu 
v lymfatických uzlinách, v 3 prípadoch išlo o vzdialené metastázy HNSCC (pľúca, koža, mediastinum).  

Všetky malígne lézie zvýšene akumulovali FDG, v troch prípadoch sa z dôvodu ich infracentimetrických 
rozmerov lézie nezobrazili (pľúcne metastázy, lymfatické uzlíny, papilárny mikrokarcinóm štítnej žľazy). 

Nefyziologická akumulácia FDG bola zaznamenaná u 4 pacientov zo 60 (2x skutočne negatívny nález: aspiračná 
pneumónia a 2x falošne pozitívny nález: glositída a reaktívne lymfatické uzliny v mediastine, oboje potvrdené 
biopticky. ) 

 

Celkové výsledky uvádza tabuľka 1. 

 

Tab.1. 

  

   Celkovo 

(73 pacientov) 

Pacienti bez 
preterapeutickej  

FDG-PET/CT 

(16 pacientov) 

Pacenti s preterapeutickou  

FDG-PET/CT 

(57 pacientov) 

Senzitívnosť 11/13=85% 4/5=80% 7/8=88% 

Špecifickosť 58/60=97% 11/11=100% 47/49=94% 

Diagnostická presnosť 69/73=95% 15/16=94% 54/57=93% 

Zmena v terapeutickom 
postupe 

14/73=19% 4/16=25% 10/57=18% 

Správnosť zmeny 
terapeutického postupu 

11/14=79% 4/4=100% 7/10=70% 

Správnosť 
terapeutických 
rozhodnutí 

69/73=95% 15/16=94% 54/57=95% 

 

 

Zmeny v plánovanom terapeutickom postupe indukované systematickou FDG-PET CT v závislosti od 
iniciálneho štádia HNSCC a dostupnosti preterapeutickej FDG-PET/CT uvádza tabuľka 2. 
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Tab.2. 

Iniciálne 
štádium 
HNSCC 

Celkovo Bez preterapeutickej FDG-
PET/CT 

S preterapeutickou  

FDG-PET/CT 

I 2/12=17% 1/7=14% 1/5=20% 

II 1/9=11% 0 1/9=11% 

III 4/27=15% 0/3=0% 4/24=17% 

IV 7/25=28% 3/6=50% 4/19=21% 

Všetky 
štádiá 

14/73=19% 4/16=25% 10/57=17% 

 

Skutočne pozitívne nálezy boli signifikantne častejšie u pacientov s HNSCC iniciálne v štádiu IV(p=0,04).  

Podobne v závislosti od štádia N: (N0 a N1) vs (N2 a N3) (p=0,03), ale nie v závislosti od štádia T (p=0,15) 

Terapeutické rozhodnutia indukované FDG-PET/CT boli signifikantne častejšie správne, ako keby výsledky 
vyšetrenia neboli brané do úvahy (p=0,03) 

Pri porovnaní výsledkov v skupine pacientov s preterapeutickým vyšetrením a bez preterapeutického vyšetrenia 
nebola dosiahnutá štatistická významnosť. 

 

Diskusia 

Terapeutický režim HNSCC iniciálne zahŕňajúci operačný výkon odstraňuje problém reziduálnych más/lokálnej 
perzistencie malignity, ktorý je po iniciálnej rádioterapii/rádiochemoterapii častou indikáciou FDG-PET/CT (1). 

Detekcia recidívy HNSCC/metachrónnej malignity u pacientov, ktorí inicálne neboli liečení rádioterapiou je 
osobitne významná, nakoľko u týchto ostávajú dostupné ďašie, potenciálne kuratívne, terapeutické postupy.  

V našej predchádzajúcej práci bola FDG-PET/CT realizovaná rok po ukončení kuratívnej liečby HNSCC 
iniciálne zahŕňajúcej operačný výkon: u 27% pacientov sme zaznamenali lokoregionálnu recidívu HNSCC. 
Zmena v plánovanom terapeutickom postupe bola zaznamenaná v 19% prípadov, v 63% išlo o správnu zmenu 
terapeutického postupu, vyšetrenie však indukovalo len paliatívne postupy (4).    

V záujme včasnejšej identifikácie recidívy HNSCC/metachrónnej malignity sme v súčasnej práci realizovali 
systematické vyšetrenie 6 mesiacov po ukončení kuratívnej liečby. Celkovo bola frekvencia zmeny plánovaného 
postupu rovnaká (19%), ale zmena bola častejšie správna (79%) a u 5 pacientov z 11 vyšetrenie indukovalo 
potenciálne kuratívny výkon.  

Porovnanie s výsledkami iných autorov je komplikované, nakoľko väčšina doposiaľ publikovaných prác  
hodnotí význam systematickej FDG-PET/CT pri HNSCC po terapeutických režimoch pozostávajúcich iniciálne 
z rádioterapie/rádiochemoterapie (7, 8).  

Na základe našich výsledkov však odporúčame realizovať systematickú FDG-PET/CT u asymptomatických 
pacientov 6 mesiacov po kuratívnom terapeutickom režime zahŕňajúcom operačný výkon pri HNSCC iniciálne 
v štádiu IV. 

 

Použité skratky 

CT: computed tomography, počítačová tomografia 

FDG : fluorodeoxyglukóza-(18F) 

FDG-PET: pozitrónová emisná tomografia s fluorodeoxyglukózou-(18F) 

FDG-PET/CT: pozitrónová emisná tomografia a počítačová tomografia s fluorodeoxyglukózou-(18F) 

HNSCC : head and neck squamous cell carcinoma, epidermoidný karcinóm hlavy a krku 

MRI : magnetic resonance imaging, magnetická rezonancia 
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50. Význam implementácie systému manažérstva kvality u poskytovateľov ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti 
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Úvod 

Systém kvality v zdravotníctve môžeme definovať ako súhrn štruktúry organizácie, jednotlivých zodpovedností, 
procedúr, procesov a zdrojov, ktoré sú potrebné k trvalému zlepšovaniu kvality poskytovaných zdravotníckych 
služieb, ktorých konečným cieľom je zlepšovanie zdravotného stavu, zvyšovanie kvality života a spokojnosti 
obyvateľov, ktorým poskytujú starostlivosť (1).V súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky je 
povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) zabezpečovať systém kvality (2), nie sú však 
stanovené príslušným právnym predpisom podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality a spôsobe jeho kontroly 

Existuje niekoľko modelov systémov manažérstva kvality (SMK), ktoré vychádzajú zo spoločného základu, 
postupne sa dostávajú z oblasti priemyslu a služieb do sféry zdravotníctva (3). Na Slovensku je v súčasnosti 
zdravotníckymi zariadeniami (ZZ) najčastejšie využívaný model implementácie a certifikácie SMK v súlade 
s požiadavkami normy ISO 9001 (4). Problematická je aplikácia požiadaviek ISO normy zameraných skôr do 
oblasti výroby na špecifiká zdravotníckych služieb. Nevýhodou sú aj finančné náklady a komercionalizácia 
certifikácie (5) a to najmä u PZS prevádzkujúcich malé ZZ. 

 Naša práca sa zameriava na zhodnotenie postojov poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti (PAZS) 
k legislatívnej povinnosti zabezpečovať systém kvality a vplyvu vzdelávania PAZS v oblasti SMK na vnímanie 
významu a prínosov implementácie SMK podľa požiadaviek normy ISO 9001 pre ZZ ambulantného typu. 

 

Súbor a metódy 

Prierezovej štúdie sa zúčastnilo  671 PAZS z celého Slovenska, ktorí absolvovali vzdelávanie v oblasti SMK 
rôzneho rozsahu v období od mája 2007 do apríla 2008. Údaje od respondentov boli získané prostredníctvom 
neštandardizovaného, anonymného dotazníka pri tvorbe ktorého sme vychádzali z požiadaviek legislatívy 
a z požiadaviek a princípov normy ISO 9001 na SMK. 23% (N=156) respondentov z bratislavského kraja 
absolvovalo v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF) cyklus školení v oblasti SMK v rozsahu 
14x6h (84h). 77% (N=515) respondentov zo všetkých krajov Slovenska absolvovalo jednorázové 2 hodinové 
školenie organizované príslušnou stavovskou komorou (Slovenská lekárska komora - SLK, Slovenská komora 
iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov - SKIZPALT). 78% (N=520) 
respondentov predstavovali ambulantní lekári a 22% (N=151) iní zdravotnícki pracovníci.  

Na štatistickú analýzu dát bol použitý štatistický softvér SPSS, verzia 14. Metódy deskriptívnej štatistiky 
(frekvenčné tabuľky) a základné štatistické charakteristiky (aritmetický priemer, smerodajná odchýlka) boli 
podkladom pre komparácie a testovanie závislosti. Kvalitatívne údaje sme testovali Chí-kvadrát testom a na 
testovanie kvantitatívnych údajov sme použili Studentov t-test, a jednostupňovú analýzu rozptylu ANOVA.  

 

Výsledky 

Negatívny postoj k legislatívnej povinnosti zabezpečovania systému kvality deklarovali len ambulantní lekári, 
ktorí absolvovali jednorázové 2h. školenie v oblasti SMK. Pozitívne vnímali povinnosť zabezpečovať systém 
kvality najmä PAZS, ktorí absolvovali intenzívne vzdelávania v rámci cyklu školení ESF.  

V skupine ambulantných lekárov boli rozdiely štatisticky významné (p=0,000), pričom 74% (N=74)  lekárov 
absolventov cyklu školení ESF deklarovalo jednoznačne a skôr pozitívny postoj oproti absolventom 2 
hodinového školenia kde pozitívny postoj prezentovalo len 29% (N=122).  

Signifikantné rozdiely (p=0,001) vzhľadom na rozsah absolvovaného školenia sme zaznamenali aj v skupine 
iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí síce vnímali legislatívnu požiadavku na zabezpečovanie systému 
kvality pozitívne, avšak u absolventov cyklu školení ESF jednoznačne a skôr pozitívny postoj prezentovalo 88%  
(N=44) respondentov pričom u absolventov 2 hodinového školenia len 58% (N=59) respondentov.   
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Celková priemerná miera súhlasu s prezentovanými prínosmi (P1-P10) implementácie SMK v súlade 
s požiadavky normy ISO 9001 pre činnosť ZZ ambulantného typu za celý súbor respondentov bola 2,18±0,80, čo 
na škále 1-4 znamená, že respondenti skôr súhlasia (priemer <2,5), že zavedenie SMK v ZZ ambulantného typu 
má svoje prínosy a väčšina z nich súhlasí aj s jednotlivými konkrétnymi prínosmi, v miere súhlasu sme však 
medzi respondentmi zaznamenali štatisticky významné rozdiely (p<0,005). Väčšina PAZS si myslí, že zavedenie 
SMK predovšetkým zvýši právnu ochranu PAZS (1,93±0,92), zabezpečí administratívny poriadok v ZZ 
(2,03±0,89), vytvorí jasné pravidlá fungovania ZZ (2,09±0,95) a pozdvihne jeho imidž (2,11±0,93).  
Respondenti zároveň súhlasia, že uplatňovanie požiadaviek normy ISO 9001 na SMK je príležitosťou  zlepšiť 
organizáciu práce (2,18±0,93), objektívne hodnotiť výsledky ZZ (2,18±0,90) a motivovať k trvalému 
zlepšovaniu (2,27±0,92). V najmenšej miere respondenti súhlasili, že systém kvality zefektívni činnosti ZZ 
(2,31±0,95), zvýši kvalitu poskytovaných služieb (2,34±0,97) a spokojnosť pacientov (2,39±1,02), ambulantní 
lekári ako jediná skupina respondentov vyjadrila nesúhlas s týmito prínosmi. Respondenti, ktorí absolvovali 
cyklus školení ESF vo väčšej miere súhlasia s prínosmi v porovnaní s absolventmi jednorázovej vzdelávacej 
aktivity. U ambulantných lekárov tieto rozdiely boli signifikantné vo všetkých prínosoch, iní zdravotnícki 
pracovníci vyjadrili súhlas so všetkými prezentovanými prínosmi a signifikantné rozdiely boli v miere súhlasu 
len s niektorými prínosmi. 
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Obr.1 Miera súhlasu respondentov s prínosmi implementácie SMK podľa požiadaviek normy ISO 9001:2000 

Legenda 

Os x – prínosy: 

P1   Zvýšenie právnej ochrany PAZS P6   Príležitosť objektívne hodnotiť výsledky ZZ 
P2   Zabezpečenie administratívneho poriadku P7   Motivácia k trvalému zlepšovaniu 
P3   Vytvorenie jasných pravidiel fungovania ZZ P8   Zefektívnenie činnosti/procesy 
P4   Pozdvihnutie imidžu ZZ P9   Zvýšenie kvality poskytovaných služieb 
P5   Zlepšenie organizácie práce P10 Zvýšenie spokojnosti pacientov 

Os y – aritmetický priemer miery súhlasu na škále 1-4 (1 – jednoznačne súhlasím až 4 -jednoznačne nesúhlasím) 

 

Diskusia  

Výsledky poukazujú na zložitosť problematiky SMK, ktorá si vyžaduje rozsiahle a intenzívne vzdelávanie, ktoré 
jednoznačne prispieva k pochopeniu významu a prínosov implementácie SMK aj pre ZZ ambulantného typu. 
Naliehavá je potreba vzdelávania najmä u lekárov. Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že zakotvenie 
princípov kvality v legislatívne je z pohľadu PAZS opodstatnené. 

To, že ambulantní lekári vnímajú prínosy SMK potvrdil aj ďalší celoslovenský dotazníkový prieskum na vzorke 
145 ambulantných lekárov (6) a na praktické prínosy zavedeného SMK u PAZS poukazujú aj odborníci zo 
Slovenskej lekárskej únie špecialistov (7). V prácach iných autorov (8,9) sa zdôrazňuje že, mandatórne 
požiadavky na kvalitu a vplyvy vonkajšieho prostredia (systém poistenia v zdravotníctve, akreditácie, regulačné 
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opatrenia, systém vzdelávania, zdravotná politika) vo výraznej miere ovplyvňujú úspešnosť implementácie 
systému kvality a v pozitívnom smere kvalitu zdravotnej starostlivosti. Autori ďalšej štúdie však upozorňujú, že 
problémom úspešnej implementácie SMK môže byť okrem iného aj neschopnosť zdravotníckych pracovníkov 
aplikovať získané vedomosti z oblasti SMK v praxi (10). 

Na analýzu dopadu implementácie SMK v zdravotníckych zariadeniach na kvalitu poskytovaných služieb je 
potrebné realizovať ďalší výskum. Bolo by vhodné porovnať subjektívne hodnotenie kvality prostredníctvom 
dotazníkov od pacientov, pracovníkov v zdravotníctve, manažérov s objektívnym hodnotením kvality 
prostredníctvom údajov získaných z projektov zameraných na indikátory kvality.  
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