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PROGRAM 52.FAKULTNEJ KONFERENCIE ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ
ODBORNEJ ČINNOSTI

PROGRAM KONFERENCIE

Vyžiadané prednášky
Potrebuje súčasné ľudstvo klinický výskum?
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Je v tehotenstve bezpečná liečba protilátkami proti TNF-alfa?
MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Hodnotiaca komisia: prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Mgr. Marián Koláček

1. Návrh DNA klieštikov a ich práca (hosťujúca prednáška)
Bc. Jakub Vaňa
Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

2. Vplyv 6-mesačného užívania Coca-coly na správanie u potkanov
Marika Papinčáková
Školiteľ: MUDr. Mgr. Július Hodosy MPH PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

3. Activities of a Schiff Base copper(II) complex on growth inhibition and
apoptosis induction toward MCF-7 human breast cancer cells and HT-29
human colon cancer cells
Georgios A. Perdikaris
Tutor: Ing. Katarína Koňariková
Institute of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Biochemistry

4. Glutathione-dependentenzymes in livertissueofdiabeticrats and the effect of
administration of plantoilrich on polyunsaturated fatty acids
Christos Chatzakis
Tutors: prof. MUDr. Ladislav Turecký PhD., doc. RNDr. Eva Uhlikova  PhD.
Institute of Medical Chemistry, Biochemistry and Clinical Biochemistry

5. Zmeny deformability erytrocytov počas dňa a vplyv melatonínu na ňu
Gabriela  Porubská, Katarína Plauterová
Školiteľ: MUDr. Rastislav Važan PhD.
Fyziologický ústav LF UK

OTVORENIE KONFERENCIE – VEĽKÁ POSLUCHÁREŇ NTÚ

VEĽKÁ POSLUCHÁREŇ NTÚ

Predklinická a teoretická sekcia
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6. Prieskum hudobnej gramotnosti študentov 1. ročníka LFUK
Katarína Nemcová, Eva Gabašová
Školitelia: doc. RNDr. Elena Ferencová CSc., prof. MUDr. Elena Kukurová CSc.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

7. Fotostimulácia červeným svetlom v predškolských zariadeniach ako súčasť
programu Zdravá škôlka
Mária Kuštárová
Školitelia: PaedDr. Viera  Haverlíková PhD., PhDr. Michal  Trnka PhD., Mgr.
Dominika   Fraňová
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

8. Autokorelačné mapy vlny P v skupine zdravých mladých mužov
Adam Ján Figeľ
Školiteľ: doc. RNDr. Katarína Kozlíková CSc.
Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

9. 3D scanning technology for medical applications
Inna Guzieva
Tutors: prof. MUDr. Elena Kukurová CSc., MUDr. Andrej Thurzo  PhD.
Institute of Medical Physics, Biophysics, Informatics and Telemedicine, Department
of Stomatology and Maxilofacial Surgery

10. Modulation of cough by GABA-ergic inhibition within the medullary raphe
nuclei in  cats (hosťujúca prednáška)
Boris Dobroľubov
Tutors: doc. RNDr. Ivan Poliaček PhD., prof. MUDr. Ján Jakuš DrSc., RNDr. Michal
Šimera PhD., Ing. Marcel Veterník
Institute of Medical Biophysics, JFM CU Martin

Hodnotiaca komisia: doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.
RNDr. MUDr. Roman  Gardlík, PhD.
MUDr. Patrícia Krajčová, PhD.

11. Pacient prepustený so srdcovým zlyhávaním nemá optimálnu liečbu ochorenia
Alena Priehradníková
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín CSc.
I.interná klinika LF UK a UN Bratislava

12. Farmakoterapia chronického srdcového zlyhania
Vladimír Kuruc
Školiteľ: doc. MUDr. Eva Goncalvesová CSc.
Transplantačné oddelenie, NÚSCh Bratislava

13. Zraková ostrosť pacientov s malígnym melanómom choroidey po ožiarení na
lineárnom urýchľovači
Adriána Furdová, Katarína Macková
Školitelia: doc. MUDr. Vladimír Krásnik PhD., doc. RNDr. Iveta Waczulíková PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava, Oddelenie biomedicínskej fyziky, FMFI
UK Bratislava

Klinická sekcia
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14. Nemotorické príznaky pri Parkinsonovej chorobe: korelácia s depresiou a
kvalitou života
Marta Hanáková, Ján Haršány
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Valkovič PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

15. Asociácia terapie sclerosis multiplex a lipoproteínového profilu- pilotná štúdia
Štefan Lukáč, Peter Kršák
Školitelia: MUDr. Peter Sabaka, MUDr. Martin Karlík, doc. MUDr. Stanislav Oravec
CSc.
I.interná klinika LF UK a UN Bratislava, II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

16. Kontrastovánefropatia u pacientov hospitalizovaných na internom oddelení
Silvia Remiašová, Matej Rusina
Školiteľ: MUDr. Martin Čaprnda PhD.
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava

17. Škola antibiotickej terapie
Matej  Belan
Školiteľ: doc. MUDr. Helena Hupková PhD.
Mikrobiologický ústav LF UK a UN Bratislava

18. Možnosti riešenia kozmetických defektov po radikálnych operáciach v oblasti
oka
Kristína Horkovičová
Školiteľ: doc. MUDr. Alena  Furdová PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UN Bratislava

19. Funkčné a štrukturálne zmeny na distálnom predlaktí a ruke – anastomóza vs.
ligácia artérie
Viktor Dubravay
Školitelia: MUDr. Martin Boháč, MUDr. Lukáš Šimko
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava

20. Porovnanie kvality života u pacientiek s hypertrofiou prsníkov pred a po
redukčnej operácii
Anita Klikáčová, Katarína Mészárosová
Školiteľ: MUDr. Martin Boháč
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava

21. Cytokines and angiogenic factors in plasma of testicular germ cell tumour
patients
Branislav Zagrapan
Tutor: doc. MUDr. Michal Mego PhD.
2nd  Department of Oncology
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Hodnotiaca komisia: MUDr. Katarína Kubišová
RNDr. Ladislav Guller, CSc.
MUDr. Mária Lorencová

22. Internal base of the skull
Angeliki Voutsina
Tutors: MUDr. Petra Šelmeciová PhD., MUDr. Hisham El Falougy PhD.
Institute of Anatomy

23. Anatomical applications and clinical features of cerebellum
Sofia Spanopoulou, Xylas Christos
Tutors: MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Petra Šelmeciová PhD.
Institute of Anatomy

24. Heart
Effrosyni Palla, Nikolas Inglezos
Tutors: MUDr. Petra Šelmeciová PhD., MUDr. Hisham El Falougy PhD.
Institute of Anatomy

25. Blood supply of supramesocolic part
Vasiliki Lampraki, Olympia Lamprou, Varvara-Ermioni Triantafyllidi
Tutors: MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Petra Šelmeciová PhD.
Institute of Anatomy

26. Macroscopical relations of main pathways - Olfactory and Optic pathway
Aristodimos Grigorios Kaniaris, Dimitrios Christakopoulos, Konstantinos Karousos
Tutors: MUDr. Petra Šelmeciová PhD., MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Jana
Šteňová

Institute of Anatomy

27. Heart Innervation. Cardiac plexus and its sympathetic and parasympathetic
supply
Aikaterini Triantafyllou, Christos Vazaios, Tristan Scheer
Tutors: MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Petra Šelmeciová PhD.
Institute of Anatomy

28. Skeletopedia - Interaktívny 3D Atlas kostí
Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík
Školiteľ: doc. MUDr. Eliška Kubíková PhD.
Anatomický ústav LF UK

29. Rotator cuff and its importance for shoulder oint
Christoforos Ferousis, Emily Roza González
Tutors: MUDr. Petra Šelmeciová PhD., MUDr. Hisham El Falougy PhD.
Institute of Anatomy

LADZIANSKEHO POSLUCHÁREŇ

Anatomická sekcia
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30. Carotid Triangle
Iakovos Misailidis, Iordannis Vagiakis, Nikitas Kimiskidis
Tutors: MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Petra Šelmeciová PhD.
Institute of Anatomy

31. Carpal tunel
Georgios Fotiadis, Theodoros Zoulakis
Tutors: MUDr. Petra Šelmeciová PhD., MUDr. Hisham El Falougy PhD.
Institute of Anatomy

32. Eyeball: Comparativeanatomical study
Georgia Theofilou
Tutors: MUDr. Hisham El Falougy PhD., MUDr. Petra Šelmeciová PhD
Institute of Anatomy

Hodnotiaca komisia: doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.

33. Vplyv rastlinného oleja na asymetrický dimetylarginín a adipokíny v plazme
diabetických potkanov
Mgr. Martina Horváthová
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

34. Vplyv rastlinného oleja s obsahom n-6 PUFA na markery oxidačného a
glykooxidačného stresu u diabetických potkanov rodu Wistar
RNDr. Martin Kopál
Školiteľ: doc. RNDr. Jana Muchová PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

35. Protektívny účinok melatonínu a kaptoprilu pri neuropsychických alteráciách
vyvolaných adriamycínom
Mgr. Silvia Aziriová, MUDr. Kristína Repová, MUDr. Mgr. Jaroslav Hrenák
Školiteľ: prof. MUDr. Fedor Šimko CSc.
Ústav patologickej fyziológie LF UK

36. Porovnanie expresie karbonickej anhydrázy IX a markeru angiogenézy CD 31 v
karcinoidoch
MUDr. Kristína Kuracinová
Školiteľ: MUDr. Pavol Janega PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

PROGRAM VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE DOKTORANDOV

MALÁ POSLUCHÁREŇ NTÚ

Predklinická sekcia
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37. The role of mesenchymal stem cells in invasivness and metastatic potential of
breast cancer cells
Mgr. Svetlana Školeková
Tutor: Mgr. Lucia Kučerová PhD.
Cancer Research Institute SAS

38. Porovnanie účinku vybraných meďnatých komplexov na ľudskú nádorovú líniu
hrubého čreva
Ing. Katarína Koňariková
Školiteľ: doc. Ing. Ingrid Žitňanová PhD.
Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

39. Vplyv príjmu kolových nápojov na hladinu testosterónu a parametre
oxidačného stresu v semenníkoch u potkanov
Ing. Alexandra Wagnerová
Školiteľ: RNDr. MUDr. Roman  Gardlík PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

40. Vplyv testosterónu na intelektové nadanie, mieru empatie a systemizácie
RNDr. Jaroslava Durdiaková
Školiteľ: prof. MUDr. Daniela  Ostatníková PhD.
Fyziologický ústav LF UK

41. Vplyv prenatálneho testosterónu na expresiu androgénových receptorov a
behaviorálne procesy u samcov potkana laboratórneho
Mgr. Barbora Filová
Školiteľ: prof. MUDr. Marián Bernadič CSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

42. Vplyv bilirubínu na progresiu  adjuvantnej artritídy na zvieracom modeli
MUDr. Tomáš Sýkora
Školitelia: PharmDr. Katarína Bauerová CSc., prof. Ing. ZdeňkaĎuračková PhD.,
prof. MUDr. Pavel Babál CSc.
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Ústav lekárskej chémie,
biochémie a klinickej biochémie LF UK, Ústav patologickej anatómie LF UK a UN
Bratislava

43. Výber optimálnej metódy na simultánnu izoláciu cirkulujúcej DNA a miRNA z
plazmy tehotných žien
Mgr. Tatiana Sedláčková
Školiteľ: RNDr. Gabriel Minárik PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

44. Porovnanie vplyvu rôznych metód koncentrovania voľnej cirkulujúcej DNA na
testovanie fetálnych  Y-STR v maternálnej plazme
Mgr. Gabriela Repiská
Školiteľ: RNDr. Gabriel Minárik PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

45. Benefit kombinovanej protizápalovej a surfaktantovej terapie pri
experimentálnom syndróme aspirácie mekónia (hosťujúca prednáška)
Pavol Mikolka
Školiteľ: doc. MUDr. Daniela Mokrá PhD.
Ústav fyziológie, JLF UK Martin
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Hodnotiaca komisia: MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
MUDr. Jozef Kalužay, PhD.
MUDr. Jozef Babala, PhD.

46. TREM receptory a ich možné využitie v diagnostike pľúcnej sarkoidózy
MUDr. Magda Suchánková
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová CSc.
Imunologický ústav LF UK, Medirex a.s. Bratislava, Klinika pneumológie a ftizeológie
LFUK a UN Bratislava

47. Lipoproteínové triedy a podtriedy u novodiagnostikovaných diabetikov 2. Typu
stanovené metódou lineárnej elektroforézy v poalyakrylamidovom géle
MUDr. Peter Sabaka
Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Oravec CSc.
II. interná klinika LF UK a UN Bratislava

48. Serum adipokine levels during Infliximab therapy in pediatric Crohn´s disease
MUDr. Klára Frivolt
Tutors: prof. Sibylle Koletzko, doc. MUDr. Michal  Hladík, PhD.
Dr. von Hauner Children's Hospital, University Munich Medical Center, Munich, 2nd
Department of Pediatrics, Comenius University, Medical School, Bratislava

49. Analýza biochemických a molekulárnych markerov poškodenia
biomakromolekúl v slinách pacientov s periodontitídou
Mgr. Natália Kamodyová
Školiteľ: MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec PhD. MPH
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

50. Diabetes mellitus a akútne srdcové zlyhávanie/akútny koronárny syndróm
MUDr. Miroslav Pernický
Školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín CSc.
I.interná klinika LF UK a UN Bratislava

51. Morfologické zmeny v tkanivách určených na transplantáciu sterilizovaných
beta a gama žiarením. Porovnávacia štúdia
MUDr. Hedviga Mrázová
Školiteľ: prof. MUDr. Pavel Babál CSc.
Ústav patologickej anatómie LF UK a UN Bratislava

52. Obezita a tlak krvi u adolescentov v Bratislavskom kraji
Mgr. Ivana Koborová
Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková DrSc.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

53. In vitro modely popáleninových rán  na testovanie účinnosti topickej
antimikrobiálnej liečby voči multirezistentným baktériám
MUDr. Marianna Hajská
Školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller PhD.
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Klinická sekcia
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54. Epidemiológia syndrómu nepokojných nôh v gravidite
MUDr. Michal Minár
Školiteľ: doc. MUDr. Peter Valkovič PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava

55. Prehliadky mŕtvych v Bratislavskom a Trnavskom kraji a ich štatistické
zhodnotenie
MUDr. Patrik Zon
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Galbavý DrSc.
Ústav súdneho lekárstva LF UK
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prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.
Mgr. Marián Koláček

1.miesto Georgios A. Perdikaris
Activities of a Schiff Base copper(II) complex on growth inhibition and
apoptosis induction toward MCF-7 human breast cancer cells and HT-29
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1. Návrh DNA klieštikov a ich práca

Bc. Jakub Vaňa
(biomedicínska fyzika, 2. ročník magisterského štúdia)

Školiteľ: prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Úvod
DNA klieštiky sú nanoprístroj vytvorený z reťazcov nukleovej kyseliny. Sú schopné konať
mechanickú prácu, ktorou je prechod medzi dvoma stavmi – otvoreným a zatvoreným. Tieto
prechody medzi stavmi sú vlastne reakcia na podnet z prostredia, v ktorom sa DNA klieštiky
nachádzajú. Týmto podnetom môže byť prítomnosť palivového vlákna, prítomnosť
anorganických látok, prítomnosť organických látok, zmena pH prostredia a pod.

Činnosť DNA klieštikov je možné odkontrolovať pomocou metódy fluorescenčného prenosu
rezonančnej energie (FRET, z anglického Fluorescence Resonance Energy Transfer). Táto
metóda využíva vlastnosti dvoch rôznych fluorescenčných značiek. Podmienkou je, aby sa
prekrývali emisné spektrum excitovanej značky (donora) a absorpčné spektrum zhášacej
značky (akceptora).

Materiál a metódy
Chemikálie: TE pufor (10 mmol.l-1 Tris, pH 8; 1 mmol.l-1 EDTA), SPSC pufor (50 mmol.l-1
Na2HPO4, pH 6,5; 1 mmol.l-1 NaCl), DNA oligonukleotidy označené ako X, Y, Z, Q a R.
Vlákno X bolo značené fluorescenčnými značkami TET na 5´ konci a TAMRA na 3´ konci.
Chemikálie boli dodané od firmy SIGMA.

Prístroj: Meranie bolo uskutočnené na spektrometri TECAN Safire2, s nastaveniami:
exictačná vlnová dĺžka 515 nm, sledovaná emisná vlnová dĺžka 545 nm, šírka štrbiny 5 nm.
Merané pomocou softvéru Magelan, namerané dáta boli exportované do formátu .xlsx.

Postup: do skúmavky sme napipetovali 254 μl SPSC pufra. Do tohto roztoku sme pridali po
2 μl z roztokov vlákien X, Y a Z s koncentráciou 25 μmol.l-1 a vzniknutý roztok sme nechali
odstáť 60 min. Výsledkom bol pracovný roztok s komplexom XYZ (nakoľko istá časť vlákna
Y je komplementárna s jednou časťou vlákna X a druhá časť vlákna X je komplementárna s
istou časťou vlákna Z) o koncentrácii 0,25 μmol.l-1. Tento roztok sme prepipetovali do bunky
v platničke a do vedľajšej bunky sme napipetovali blank.

Platničku sme vložili do spektrometra a odmerali sme fluorescenciu. Potom sme k
pracovnému roztoku pridali 2 μl 25 μmol.l-1 roztoku vlákna Q a znova merali fluorescenciu.
Meranie fluorescencie sme opakovali aj po pridaní 2 μl 25 μmol.l-1 roztoku vlákna R.
Dáta sme exportovali a spracovali v programe Microsoft Excel.

Výsledky
Našim výsledkom bol graf, ktorý je zobrazený na obrázku 1. Komplexu XYZ zodpovedá časť
od 20 do 260 s. Ako prebiehalo meranie, zohrial sa prístroj, čo sa odrazilo na hodnote
fluorescencie, preto stúpla. Po pridaní vlákna Q, ktoré je komplementárne s voľnými časťami
vlákien Y a Z, sa DNA klieštiky zatvorili, čo sa odrazilo na poklese fluorescencie od 270-tej
sekundy. Fluorescencie klesá, pretože emisia TET je zhášaná absorpciou TAMRA pretože
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fluorescenčné značky sa dostali do svojej blízkosti, keď sa klieštiky zatvorili. Po istom čase
sa zatvorí majoritná populácia DNA klieštikov, čo sa na grafe prejaví ako plató (oblasť
približne od 550 do 1260 s). Pridaním vlákna R, ktoré je úplne komplementárne s vláknom
Q, sa klieštiky znova otvoria, nakoľko sa celý systém snaží zaujať energeticky
najvýhodnejšiu konfiguráciu, čo je v tomto prípade vo forme XYZ + QR, nakoľko táto
konfigurácia má najväčšie množstvo vodíkových väzieb.

Otváranie DNA klieštikov vidíme ako nárast signálu fluorescencie od 1270 s. Keď sa otvorí
väčšina DNA klieštikov, dostávame druhé plató, približne od 2030-tej sekundy.

Z grafu vidíme, že otváranie klieštikov je pomalší proces, ako ich zatváranie.

Obrázok 1. Graf práce DNA klieštikov.

Diskusia
Ako máme možnosť vidieť, DNA klieštiky odpovedajú na prítomnosť palivového vlákna
(vlákno Q) svojím zatvorením a na prítomnosť uvoľňovacieho vlákna (vlákno R) svojím
opätovným otvorením. Otvorené klieštiky by bolo možné opäť zatvoriť a potom ich opäť
otvoriť. Po niekoľkých takýchto cykloch by sa však prejavila prítomnosť komplexov QR v
roztoku a DNA klieštiky by tak reagovali v menšej miere a pomalšie.

Ďalší efekt, pre ktorý nie je možné sledovať prácu DNA klieštikov neobmedzene, je
postupné vybielenie fluorescenčných značiek.

Signál z blanku nie je uvedený, nakoľko jeho hodnoty boli príliš malé.

Zoznam použitej literatúry
1. Yurke B, Simmel FC: A DNA-fuelled Molecular Machine Made of DNA. Nature 2000;

406: 605-608.
2. Guangtao S a kol.: Design of Proton-fuelled Tweezers for Controlled, Multifunction

DNA-based Molecular Device. Biochimie 2009; 92 (2): 121-127.
3. Müller BK a kol.: Single-pair FRET Characterization of DNA Tweezers. Nano Letters
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2. Vplyv 6-mesačného užívania Coca–coly na
správanie u potkanov

Marika Papinčáková
Spoluautori: Helena Fábryová

Školiteľ: MUDr.Mgr.Július Hodosy PhD. MPH
Ústav Molekulárnej Biomedicíny LFUK

Úvod
Sladeným nápojom je vo všeobecnosti pripisovaná účasť na negatívnych najmä
metabolických zmenách v organizme. Špeciálne miesto medzi sladenými  nápojmi má
celosvetovo rozšírená Coca-cola. Medzi spomínané negatívne zmeny patrí napríklad podiel
na vzniku obezity a komplikácií s ňou spojených ako sú hypertenzia, ateroskleróza a
ďalšie.Je to ale naozaj tak?

V súčasnosti existujú štúdie, ktoré ukazujú, že dlhodobý príjem Coca-coly v experimente u
potkanov spôsobilo redukciu telesnej hmotnosti a naopak, zvýšilo senzitivitu na inzulín, v
porovnaní s kontrolnou skupinou[1]. Existujú však isté medzidruhové rozdiely medzi
metabolizmom potkanov a ľudským metabolizmom. Napriek tomu sa dá predpokladať
podobný efekt aj u ľudí . Látkou zodpovednou za tento efekt je s najväčšou
pravdepodobnosťou kofeín.

Kofeín je látka patriaca medzi alkaloidy a je to najrozšírenejšia psychoaktívna látka
používaná vo svete. Keďže alkaloidy sú látky, ktoré v minimálnom množstve majú výrazný
vplyv na organizmus, dá sa predpokladať, že dlhodobé užívanie sa môže prejaviť aj na
správaní experimentálnych zvierat práve vďaka kofeínu [2]. U neho boli popísané na jednej
strane zlepšenie kognitívnych funkcií, na druhej strane inhibičný účinok na učenie a pamäť.
Navyše, bol u kofeínu popísaný anxiogénny účinok a tým aj ovplyvnenie celkového
emočného statusu[3].

Kognitívne funkcie ani iné behaviorálne aspekty u Coca-coly zatiaľ boli neboli v takomto
rozsahu skúmané ani popísané. Cieľom tejto práce bolo sledovať  zmeny správania po pol
roku sústavného užívania Coca-coly, keďže vplyv týchto nápojov na zmeny správania neboli
doteraz komplexnejšie popísané.

Materiál a metody
V experimente sme použili 50 potkanov rodu Wistar (Anlab s. r. o., Praha, ČR), ktoré
bolirozdelené do piatich testovacích skupín: CTRL – kontrolná skupina s ad libitum
prístupom k čistej vode (n=10), Cola – skupina potkanov s ad libitum prístupom ku klasickej
Coca-cole (n=10), CF – caffeine free skupina s ad libitum prístupom k bezkofeínovej Coca-
cole (n=10), Light – skupina potkanov s ad libitum prístupom ku Coca-cola light (n=10)
a Zero – skupina potkanov s ad libitum prístupom ku Coca-cola Zero (n=10). Experiment
trval 6 mesiacov, počas ktorých zvieratá nemali prístup k iným nápojom, ako tým, do ktorej
skupiny boli zaradené. Prístup ku krmivu mali všetky experimentálne skupiny rovnaký. Po
6mesiacoch sa potkany podrobili behaviorálnym testom:

1. OPEN FIELD TEST (OF test, test otvoreného poľa): OF test sa používa na
zhodnotenie motorickej aktivity a úrovne anxiety. V tomto teste sme použili arénu
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s podstavou štvorca o rozmeroch 100x100 cm. Testované zviera bolo vložené do
centra arény a ponechané v nej po dobu piatich minút. Sledovaným parametrom bola
prejdená vzdialenosť, priemerná rýchlosť pohybu a čas strávený v centrálnej časti
bludiska. Viac času stráveného v centrálnej časti je známkou nižšej úrovne anxiety.

2. NOVEL OBJECT RECOGNITION TEST (NOR test, test rozpoznávania nového
objektu): podobne ako OF test, aj tento test sa používa na hodnotenie motorickej
aktivity, ale jeho hlavnou úlohou je hodnotiť kogníciu a pamäť. Využíva všeobecnú
vlastnosť potkanov byť zvedavý. Použili sme rovnaké bludisko ako pri OF teste, ale
vo vnútri bludiska bol vložený nový, pre zviera neznámy objekt. Sledovaným
parametrom bola okrem prejdenej vzdialenosti a priemernej rýchlosti pohybu aj čas
strávený interakciou s novým predmetom. Dĺžka trvania NOR bola 5 minút.

3. ELEVATED PLUS MAZE TEST (EP test, vyvýšené plusové bludisko): EP test sa
používa na meranie úrovne anxiety u potkanov. Využíva všeobecnú vlastnosť
potkanov – strach z otvoreného priestranstva. Použili sme bludisko s ramenami
v tvare znamienka plus, ktorého podstava bola 60cm nad zemou.  Bludisko bolo
rozdelené na centrálnu zónu (v ktorej sa ramená pretínali), 2 otvorené ramená(bez
bočných stien) a 2 zatvorené ramená(s bočnými stenami, ktoré ramená uzatvárali).
Potkana sme vložili do centrálnej zóny, hlava smerovala do otvoreného ramena. Test
trval 5 minút. Zaujímala nás dĺžka pobytu v otvorených ramenách a zatvorených
ramenách. Viac času stráveného v otvorených ramenách koreluje s nižšou úrovňou
anxiety.

4. LIGHT DARK BOX (L/D bludisko, test preferencie svetla a tmy): Týmto testom sa tiež
testuje anxieta. Využíva sa všeobecná vlastnosť potkanov, t.j. preferencie tmavého
prostredia. Použili sme bludisko obdĺžnikovej podstavy s rozmermi 45x65 cm. Bola
rozdelená na dve rovnaké časti. Tmavá zóna bola prikrytá, svetlá bola otvorená
a osvetlená. Medzi oboma časťami bola prechodová zóna. Experiment trval 5 minút,
potkan bol daný do svetlej časti. Sledovanými parametrami boli čas strávený
v jednotlivých častiach. Viac času stráveného vo svetlej časti bludiska odráža nižšiu
úroveň anxiety.

5. FORCED SWIM TEST (FST, test núteného plávania): Tento test odráža úroveň
depresie, resp. depresii podobného správania. Na experiment bola použitá
priehľadná vodná nádrž kruhovej podstavy s priemerom 30cm, do dvoch tretín
naplnenú vodou o teplote 24-26°C. Potkan bol vložený do nádrže a ponechaný v nej
po dobu troch minút. Sledovali sme čas imobility, ktorý pozitívne koreluje s mierou
depresie.

6. Modifikované MORRISOVO VODNÉ BLUDISKO (MWM, Morris water maze): Test vo
vodnom bludisku slúži na skúmanie priestorového učenia sa a pamäte. Použili sme
bazén kruhového tvaru s priemerom 105 cm. Bazén bol naplnený vodou s teplotou
24-26°C, virtuálne rozdelený na štyri kvadranty. V bludisku bola centimeter pod
hladinou umiestnená platňa o priemere 10cm, na ktorej si mohlo zviera odpočinúť.
Testovacie zviera sme dali do bazéna tvárou k stene vždy do iného kvadrantu
a nechali plávať pokiaľ nenašlo platňu. Pokiaľ sa to nepodarilo do 60 sekúnd, tak
sme ho na platňu naviedli a nechali na nej zviera odpočinúť 30 sekúnd. Takto sme
nechali odplávať každé jedno zviera 4 dni za sebou. Poradie zvierat aj kvadrantov,
z ktorých štartovali ostalo počas všetkých dní zachované. Sledoval sa čas za aký
našli zvieratá platňu (latenčný čas) a preplávaná vzdialenosť. Po odplávaní všetkých
štyroch dní bolo každé jedno zviera do bazéna vpustené bez toho, aby tam bola
platňa, tzv. „probe trial“, kedy sa sledoval čas strávený v kvadrante kde bola predtým
platňa.
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Behaviorálne testy boli vyhodnotené pomocou sledovacieho programu Ethovision 8.5
(Noldus, Netherlands). Na štatistickú analýzu sme použili Graphpad Prism verziu 5.01.Dáta
boli hodnotené ANOVA testom, s Bonferonihopost-hoc korekciou. Za hladinu štatistickej
významnosti sme zvolili hladinu α=0,05. Dáta sú prezentované ako priemer + smerodajná
odchýlka.

Výsledky
Pri OF teste sme nenašli žiadny štatisticky signifikantný rozdiel medzi testovanými
skupinami v prejdenej vzdialenosti (Obrázok 1A) ani v priemernej rýchlosti pohybu (Obrázok
1B) ani v čase strávenom v centrálnej časti bludiska (Obrázok 1C).
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Obrázok. 1. Výsledky OF testu. Bez štatisticky významného rozdielu v prejdenej
vzdialenosti (A), v priemernej rýchlosti (B) a v čase strávenom v centrálnej časti (C). Dáta
prezentované ako priemer + SD.

Pri vyhodnotení testu rozpoznávania nového objektu sa tiež nenašli žiadne signifikantné
rozdiely medzi skupinami v prejdenej vzdialenosti, priemernej rýchlosti, ani doby interakcie
s objektom    (Obrázok 2).

V Elevated plus teste a v teste preferencie svetla a tmy sme nezistili štatisticky významný
rozdiel pri porovnaní časov strávených v otvorených ramenách (Obrázok 3A) a v čase
strávenom v osvetlenej časti L/D bludiska (obrázok 3B).

V FST teste sme tiež nenašli štatisticky významný rozdiel v čase imobility (p<0.07). Výsledky
ale boli hraničné, kedy potkany zo skupiny Coca-coly mali tendenciu ku kratšej imobilite
v porovnaní s kontrolnou skupinou, a naopak, potkany zo skupiny CF boli zase viacej
imobilné ako potkany zo skupiny klasickej Coca-coly a kontrolnej skupiny (Obrázok 3C).
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Obrázok. 2.  Výsledky testu rozpoznávania nového objektu. A.prejdená vzdialenosť
B.Priemerná rýchlosť C.dĺžka interakcie s novým objektom. Bez štatisticky významných
rozdielov. Dáta prezentované ako priemer + SD.
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Obrázok. 3. A. Elevated plus, doba v otvorených ramenách,B. LD Box, doba v tmavej zóne,
C.FST, doba imobility. Dáta prezentované ako priemer + SD.

Pri testovaní priestorovej orientácie a pamäte, dochádzalo vo všetkých skupinách
k zlepšovaniu (Obrázok 4A), avšak už na druhý deň bol rozdiel v pracovnej pamäti medzi
CTRL a CF skupinou (p<0,02), kedy CF skupina dosahovala dlhšie latenčné časy
a potrebovala prejsť dlhšiu vzdialenosť. Tento jav trval následne až do posledného
testovacieho dňa. Od tretieho dňa sa následne preukázal aj rozdiel medzi Cola a CF
skupinami (p<0,05), kedy Cola potkany našli platničku podstatne rýchlejšie, avšak nie medzi
CTRL a Cola skupinou. Pri testovaní referenčnej pamäte, po odstránení platničky, CF
skupina mala tendenciu stráviť menej času v kvadrante s platničkou v porovnaní s CTRL
a Cola skupinou.
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Obrázok. 4. Morrisovo vodné bludisko,  A. priestorová pracovná pamäť, B. priestorová
referenčná pamäť. * p<0,05 medzi medzi CTRL a CF skupinou, # medzi Cola a CF skupinou
Dáta prezentované ako priemer + SD.

Diskusia
V OF teste sa síce neukázal žiadny signifikantný rozdiel medzi experimentálnymi skupinami,
ale vyskytla sa tendencia v Cola skupine mať vyššiu motorickú aktivitu ako i rýchlosť
v porovnaní s CTRL a CF skupinami. Tento efekt by sa dal považovať za  účinok spôsobený
kofeínom, ako psychostimulantom[4]. Potvrdzuje to taktiež tendencia pri Light a Zero skupine,
ale menej výrazne ako pri Cola skupine. Naskytá sa otázka, akú významnú úlohu v tomto
hrajú iné látky a to najmä glukóza. Čo sa týka NOR testu, tiež sa vyskytla tendencia vyššej
motorickej aktivity a vyššej rýchlosti v skupine potkanov, ktoré pili klasickú Coca-colu. Aj keď
nesignifikantne, potkany v CF skupine mali tiež podobne ako potkany z Cola skupiny
tendenciu stráviť viac času v otvorených ramenách, čo bolo prekvapujúce. Na druhej strane
kofeínové skupiny boli stále v tomto parametri nad CTRL skupinou. Vzhľadom na to, že
presné zloženie jednotlivých typov Coca-coly nie je známe, je otázne, či nie je v CF látka,
ktorá tento efekt zapríčiňuje. Potenciálne sa sem radia umelé sladidlá aspartám, acelsulfám
a cyklamát, ktoré sa v rôznych koncentráciách nachádzajú aj v bezkofeínovej, Light a Zero
Coca-cole. Žiaľ, ich množstvo je neznáme, podobne ako aj množstvo kofeínu v jednotlivých
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druhoch Coca-coly. Pokiaľ ide o FST, tam sme síce nezistili signifikantný rozdiel v čase
imobility. Vyskytla sa však pri CF tendencia k vyššej miere imobility. Colaa Lightskupiny túto
tendenciu nevykazujú a ich hodnoty sú nižšie ako pri CTRL skupine. Kofeín by teda mohol
mať tendenciu znižovaťdepresii podobné správanie, ale na druhej strane v CF môže byť
nejaká látka, ktorá podporuje túto vlastnosť. V Morrisovom vodnom bludisku sa podľa
očakávania všetky skupiny zlepšovali, avšak zdá sa, že bezkofeínová Coca-cola zatiaľ
neznámym mechanizmom spôsobuje zhoršovanie pracovnej pamäte.

Záver
Užívanie sladených nápojov klasickej Coca-coly u potkanov nepreukázal po šiestich
mesiacoch ani zmeny správania ani zmeny priestorovej pamäte a učenia sa. Naopak, zo
zistených výsledkov, kedy kofeínové skupiny mali tendenciu k vyššej motorickej aktivite ako
i rýchlejšiemu behaniu, sa dá usudzovať aj na prípadné pozitívne metabolické zmeny.
Prípadné nepriaznivé vplyvy klasickej Coca-coly si preto myslíme, že budú skôr spôsobené
najmä celkovým životným štýlom jej spotrebiteľov a inými podmienkami vonkajšieho
prostredia ako samotnou Coca-colou.
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Introduction
Cancer is one of the leading causes of premature death worldwide. Colorectal cancer is one
of the major causes of death, particularly in the western world. A giant leap in understanding
the genetic basis of cancer was made possible by the sequencing of the human genome [1].

Breast cancer, as the second most lethal cancer in women worldwide, is a quite important
public health problem. More importantly, the incidence of breast cancer is dramatically rising
in recent years and an estimated 1.7 million women with breast cancer will be found in 2020
from the current levels. Invention of improved drugs become more and more urgent in breast
cancer treatment, due to the fact that breast cancer cells can subsequently survive and gain
resistance after initially effective chemotherapy.

Cisplatin, cis-diamminedichloroplatinum(II),  and its derivative carboplatin are routinely used
as anticancer drugs. The toxicity associated with platinum drugs limits their extensive use in
the treatment of cancer. Transition metals naturally occurring in the organism are less toxic
and have shown promising antitumor activity. Copper complexes have been shown to have
anti-cancer properties in laboratory studies [2].

In this study we tested cytotoxic/antiproliferative and genotoxic properties of the copper
complex [Cu(N-sal-5-met-L-glu)(H2O)].H2O (MK1) on two human carcinoma cell lines (colon
and breast) and one healthy cell line, as well as the molecular mechanism and type of cell
death  induced by this complex.

Materials and methods
Chemical

In our study we used copper complex [Cu(N-sal-5-met-L-glu)(H2O)].H2O
(MK1) in the concentration range of 0,001-100 µmol / L, soluble in water, prepared
according to (3-7).

Cell lines

Human colon carcinoma cells (HT-29), human breast cancer cells (MCF-7), human healthy
cells VH10 were purchased from American Type Culture Collection (ATCC). MCF-7, HT-29
and VH10 were maintained in complete Dulbecco's Modified Eagle's Medium supplemented
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with 10% (vol./vol.) fetal calf serum, penicillin and streptomycin (100 µg/mL). Cell lines were
grown at 37 °C, 5% CO2.

Antiproliferative assay

Cell proliferation, growth curves and cytotoxic potential of the copper complex MK1 was
determined by MTT and trypan blue dye exclusion tests.  HT-29 were seeded at 1.5x105

cells per mL, MCF-7 at 8x104 cells per mL and VH10 at 1x105 cells per mL of medium in 60
mm Petri dishes. The cells were exposed to MK1 for 24, 48 and 72 h. Growth curves,
cytotoxic/cytostatic effects and inhibition concentration IC50 and IC100 were determined after
3 days. Final concentrations of MK1 added to the cells were in the concentration range of
0,001-100 µmol / L.

Electrophoretic analysis of cell death

Control cells (without MK1) and cells treated with MK1 (1, 10, 50, 100 µmol/L) were
harvested, washed with PBS, and then lysed in the solution supplemented with proteinase K
(1mg/mL) and incubated for 1 hour. Following lysis, RNase (200 µg/mL) was added and
samples were incubated again. The cell lysates were loaded into 2% agarose gel, stained
with ethidium bromide (1 mg/mL), and subjected to electrophoresis. Separated DNA
fragments (DNA ladders) were visualised on a UV transilluminator (254 nm). As positive
control we used L1210 influence with 6 µmol/L cisPt.

Comet assay for determination of DNA damage

DNA single strand breaks were measured using the alkaline comet assay [8]. Cells were
embedded in agarose on a microscope slide, lysed with detergent, and treated with high
salt. With this procedure, nucleoids are formed, containing non-nucleosomal but still
supercoiled DNA. Any breaks present in the DNA cause supercoiling to relax locally and
loops of DNA are then free to extend toward the anode as a “comet tail” when the slide is
subjected to alkaline electrophoresis. Comets were viewed by fluorescence microscopy by
DAPI.

Caspase assay 8, 9

Control cells (without MK1) and cells treated with MK1 (1, 10, 50, 100 µmol/L) were
harvested, washed with PBS and lysed. The assay kit provides a luminogenic caspase-8
substrate in a buffer system optimized for caspase activity, luciferase activity and cell lysis.
Reagent in an “add-mix-measure” format results in cell lysis, followed by caspase cleavage
of the substrate, and generation of a “glow-type” luminescent signal. As positive control we
used L1210 influence with 6 µmol/L cisPt.

Statistical analysis

Results are expressed as arithmetic means ± standard deviation (SD) of the means of three
separate experiments (each experiment was done with five parallels).

Results
Antiproliferative  effect

During 72 h treatment of MK1 with human colon carcinoma cells HT-29, human breast
carcinoma MCF-7 (Tab.1) and a healthy cell line VH10 MK1 showed cytotoxic effects after
48 h of influence. The same concentrations showed cytotoxic effects also on MCF-7 after 24
h of influence. This results indicate that human colon carcinoma cell line HT-29 was more
susceptible to the complex treatment than MCF-7 cells. MK1 was tested also on human
healthy cell line VH10 and had IC50 > 100 µmol/L.
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Table  1: The inhibition concentrationsIC50 for cell death induced by MK1 for  human colon
carcinoma cell line HT-29 and human breast carcinoma cell line MCF-7

Electroforesis

To determine the type of cell death (apoptosis or necrosis) caused by MK1 in human colon
carcinoma cell line HT-29 and human breast carcinoma cell line MCF-7 electrophoretic
analysis was used (Fig.1). For this purpose we tested four highest concentrations of the
complex (1, 10, 50 and 100 µmol/L). After 72h of incubation with the complex, the cells
exhibited DNA  fragmentation in human colon carcinoma cell line HT-29 (Fig.1a), whereas
such DNA changes did not appear in the control cells (without the complex). MCF-7 cells
might die by necrosis when incubated with the complex at all concentrations and times used
(Fig.1b).

Comet Assay

We have monitored also genotoxic effect of MK1 complex on HT-29 and MCF-7 cells after
24 h of incubation of MK1 with the cells. We detected DNA strand breaks and total DNA
damage. Comets formed by damaged DNA were viewed by fluorescence microscopy after
staining with 4´,6-diamidine-2-phenylindole dihydrochlorid (DAPI). The relative intensity of
fluorescence in the tails is a function of the frequency of DNA breaks, which can be
assessed visually.

Caspase Activity Assay

To confirm the apoptotic type of death induced by MK1 (in human colon carcinoma cell line
HT-29 we monitored the type of a pathway in apoptosis induction by determination of activity
of caspase 8 (extrinsic pathway) or caspase 9 (intrinsic pathway).   Therefore, we influenced
human colon carcinoma cell line HT-29 with the complex for 60h. We found that the activity
of caspase 8 was very low compared to the activity of caspase 9. These results indicate that
the induction of apoptosis by MK1 is carried out through the mitochondrial pathway by
activation of caspase 9.

HT-29 MCF-7

IC(50) [μmol/L] IC(50) [μmol/L]

24h 48h 72h 24h 48h 72h

MK1 31 25 6 25 48 >100
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(a) –––––––24h–––––– –––––––48h––––– –––––––72h––––––

PC      C 1      10      50 100      1       10      50 100      1       10     50     100

(b) –––––––24h–––––– –––––––48h––––– –––––––72h––––––

PC      C 1      10      50 100      1       10      50 100      1       10     50     100

Figure 1: Effect of MK1 on human colon carcinoma cell lines HT-29 (a) and MCF-7 (b). As a
positive control cis-platin was used on L1210 cell line at concentration of 6 µmol/L and
control cells were cells without MK1. PC - positive control; C - control; 1, 10, 50, 100 -
concentrations of MK1 in µmol/L.

Discussion
In this work we studied the molecular mechanism of cell death induced by Schiff base
copper(II) complex MK1 in human colon cancer cells HT-29, human breast carcinoma MCF-
7 and human healthy cell line VH10. Trypan blue dye exclusion test suggested significant,
concentration dependent antiproliferative effect of this complex against the human colon and
breast cancer cells. Higher concentrations of the complex (50, 100 µmol/L) showed a
cytostatic/cytotoxic effect on cancer cells after 24h of incubation  and on healthy cell line did
not detected after 24h of influence.

C.A. Bolos et al. (2012) studied copper complexes [Cu(dien)(2A5MT)NO ]NO3 on human
colon carcinoma cell line HT 29  and found that the IC50 value was 68 µmol/L  after 48h of
incubation which is significantly higher than IC50 of our copper complex after 48h of influence
(25 µmol/L) [9].

Zhong-Ying Ma et al. (2012) investigated the newly synthesized Schiff base copper(II)
complex, [CuII(5-Cl-pap)(OAc) (H2O)]·2H2O on MCF-7 and found that the IC50 values at 24



25

and 48h were 20.7 µmol/L and 9.8 µmol/L respectively. The schiff base copper(II) complex
MK1 we used showed similar results at 24h with IC50 value of 25 µmol/L like cisPt [2].

Induction of apoptosis by MK1 we studied with DNA fragmentation assay. Cells treated with
the complex displayed characteristic ladder-like patterns compared to untreated cells. We
had examined different concentrations (1 - 100 µmol/L) and different times of incubation (24
- 72 hours) of MK1 on the colon cancer cells and human breast cancer cells. We have not
detected apoptosis during 24h and 48h of incubation of the complex with cells HT-29 at any
tested concentrations. However, after 72h treatment the complex caused apoptosis at all
concentrations used. On the other hand we have detected necrosis in MCF-7 cells after 72
h.

Apoptosis caused by copper(II) complexes was determined also in other human carcinoma
cell lines. Xin Qiao et al. (2011) ( synthesized copper(II) Schiff base  complex [CuII(5-Cl-
pap)(OAc)(H2O)]·2H2O (5-Cl-pap = N-2-pyridiylmethylidene-2-hydroxy-5-chloro-
phenylamine)  and found apoptosis in HeLa cell line after 48h of incubation [10]. De Vizcaya-
Ruiz et al. (2007) (activated apoptosis by a novel copper-base agent [Cu(1,4-dimethyl-1,10-
phenanthroline)(glycine)NO3] on CH1 human ovarian carcinoma cells and mouse leukemia
cell line L1210. Mechanism of apoptosis depended on type of cell line used [11].

We studied also DNA damage in HT-29 and MCF-7. We found that MK1 caused a dose-
dependent damage to DNA . Zhong-Ying Ma et al. (2012) incubated MCF-7 with Schiff
base copper(II) complex, [CuII(5-Cl-pap)(OAc) (H2O)]·2H2O at 0, 5, 10 and 20 μmol/L for 48
h. Comet assay results indicated that the complex induced severe DNA fragmentation in
MCF-7 cells in a dose-dependent manner [2].

In our study, we detected apoptotic mechanism of MK1 in the human colon carcinoma cell
line HT-29. We also determined the type of apoptotic pathway induced by copper (II)
complex. We found that after 60h of treatment, this cell line undergoes apoptosis through the
intrinsic (mitochondrial) pathway.. Giuseppe Filomeni et al. (2006) found pro-apoptotic
activity of two novel isatin Schiff-base Cu(II) complexes which induced apoptosis also
through the mitochondrial pathway [12].
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Introduction
Diabetes mellitus is a commonly accuring disease with defective glucose control caused by

insulin deficiency or decreased target-cell responsiveness to insulin. It is known that
diabetes is accompanied with  substantial changes of intracellular metabolism in most
tissues, including liver. Glutathione detoxicating system plays an important role in
scavenging of free reactive radicals: (1) reduction of free reactive radicals by glutathione
peroxidase, (2) conjugation of radicals and damaged macromolecules by glutathione S-
transferase (GST). It is known from the literature, that administration of polyunsaturated fatty
acids has positive effect on metabolic syndrome, decreases insulin resistence, decreases
blood glucose level, decreases synthesis of lipids in liver tissue and prevents development of
atherosclerotic changes. Aim of study is to determine glutathione-dependent enzymes -
glutathione peroxidase and glutathione S-transferase in liver of animals with experimental
streptozotocin diabetes mellitus and to study the effect of administration of natural plant oil
rich in polyunsaturated fatty acids on activity of these two enzymes.

Material and methods
Induction of diabetes: Wistar rats, aged 5-6 weeks, injection of 45 mg Streptozotocin/kg

weight intraperitonealy. Administration of oil: 1 week after induction of diabetes we started
with administration of oil (80 and 400mg/day)  into the stomach by means of tube (gavage)
during 7 weeks. Methods: Activity of glutathione S-transferase were determined by the
method of Habig and Jakoby (1981) using 1-chlor-2,4-dinitrobenzene as the substrate and
activity of glutathione  peroxidase by spectrophotometric UV-method Paglia and
Valentine(1967).

Results
the activity of Glutathioen S Transferase was increased in animals with diabetes mellitus in
comparison with control group (0.52 μkat/g of tissue versus 0,61 μkat/g of tissue). The
activity of glutathione peroxidase was also elevated (0.62 μkat/g of tissue versus 1.03 μkat/g
of tissue). Administration of plant oil increases the activities of glutathione S-transferase in
control group (by 0,04μkat.g), but there was no effect of administration of oil rich on
polyunsaturated fatty acids on activity of GST in diabetic animals. In addition, administration
of plant oil has no effect in activity of Glutathione Peroxidase, nor in control group nor in
diabetic group.
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Discussion
Increased activity of glutathione related enzymes, in the liver of diabetic animals, is in
agreement with the idea of increased oxidative stress in the liver of the experimental
animals. In addition, our results indicate that the administration of plant oil rich on
polyunsaturated fatty acids has no affect in Glutathione peroxidase activity, however
increases the activity of GST in the control group but no in target group.
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Úvod
Deformabilita erytrocytov je schopnosť erytrocytov meniť svoj tvar vďaka ich špeciálnemu
membránovému skeletu. Toto im umožňuje dostať sa aj do kapilár, ktorých priemer je menší
ako priemer erytrocytov, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie mikrocirkulácie a dostatočnej
dodávky kyslíka tkanivám. Okrem toho, stupeň deformability ovplyvňuje aj viskozitu krvi,
a teda aj jej reologické vlastnosti v celom kardiovaskulárnom systéme.

Zmeny deformability erytrocytov boli popísané pri viacerých hematologických ochoreniach –
napr. pri talasémii [1] alebo pri hereditárnej sférocytóze [2], a tiež pod vplyvom oxidačného
stresu [ 3,4,5]. Je predpoklad, že deformabilita by mohla vykazovať aj istý cirkadiánny
biorytmus. Pre jeho možnú existenciu svedčí práca Yerera a Aydogana [6], ktorí sledovali
deformabilitu erytrocytov u potkanov vystavených rôznym typom L/D (svetlo/tma) cyklov a
zistili, že režim s 24-hodinovou tmou, vedie k jej významnému zníženiu. Cirkadiánny
biorytmus erytrocytárnej deformability u človeka však zatiaľ nebol zistený v žiadnej práci
doteraz registrovanej v databázach Medline, resp. Pubmed.

Cieľom našej práce bolo sledovať prirodzené zmeny deformability erytrocytov u zdravých
mladých ľudí počas dňa a overiť možné priame ovplyvnenie deformability erytrocytov
pomocou melatonínu – hormónu podieľajúceho sa na riadení biorytmov.

Materiál a metódy
Experimenty boli realizované v jesenných a zimných mesiacoch (september – január).
Skupinu dobrovoľníkov tvorili študenti  LFUK vo veku 21 – 24 rokov (5 mužov a 10 žien).
Vyšetrované osoby boli zdravé - bez hematologického, endokrinného alebo infekčného
ochorenia. Ženy boli v období mimo menštruácie.

Odoberali sme 20 µl kapilárnej krvi z prsta ruky do kapiláry prepláchnutej heparínom, a to
ráno medzi 8:00 a 8:30 hod. a podvečer medzi 16:30 a 17:00 hod. (vyšetrované osoby boli
ráno nalačno a v popoludňajších hodinách s posledným príjmom potravy do 13:00 hod.).
Každú vzorku krvi sme okamžite nariedili v 9,94 ml roztoku Cellpack a suspenziu sme
následne rozdelili do vzoriek na: spracovanie hneď, spracovanie po 2 hodinách státia
a spracovanie po 2 hodinách inkubácie s melatonínom (2000 µmol.l-1) pridaným do vzorky.

Pre sledovanie deformability sme použili meranie filtrability erytrocytov cez špeciálne filtre
Ultrafree MC, Millipore (Japan) s veľkosťou pórov 5µm pri 5 minútovej centrifugácii
s otáčkami 1400/min. Počty erytrocytov pred a po centrifugácii sme stanovovali pomocou
hematologického analyzátora Sysmex F-820 (Japan). Následne sme podľa nižšie
uvedeného vzťahu vypočítali index filtrability (IF), ktorý je jedným z možných parametrov pre
sledovanie deformability.
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= počet erytrocytov po centrifugáciipočet erytrocytov pred centrifugáciou
Výsledky sme spracovali pomocou štatistického programu InStat. Po teste normality
rozdelenia dát (Kolmogorov-Smirnov) sme použili buď t-test alebo neparametrický Mann-
Whitneyho test. Za signifikantné sme považovali porovnania s p < 0,05.

Výsledky
Naše výsledky zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke ukazujú, že je signifikantný rozdiel medzi
nižšou hodnotou indexu filtrability ráno a jeho vyššou hodnotou podvečer. Naopak, 2-
hodinové státie vzorky, ani 2-hodinová inkubácia vzorky s melatonínom, neviedli už
k ďalšiemu signifikantnému rozdielu, a to ani ráno ani podvečer.

Vzorka na stanovenie filtrability Index filtrability

( ±  SEM)

Signifikantnosť

ráno - hneď 0,68 ±  0,008

p = 0,02podvečer - hneď 0,72 ±  0,016

ráno - hneď 0,68 ±  0,008

NSráno - po 2 hod 0,70 ±  0,014

ráno - po 2 hod 0,70 ±  0,014

NSráno - po 2 hod s melatonínom 0,71 ±  0,010

podvečer - hneď 0,72 ±  0,016

NSpodvečer - po 2 hod 0,76 ±  0,011

podvečer -po 2 hod 0,76 ±  0,011

NSpodvečer - po 2 hod s melatonínom 0,73 ±  0,012

Tabuľka č.1. Porovnanie indexu filtrability z časového hľadiska a z hľadiska prítomnosti
melatonínu
( - aritmetický priemer, SEM – stredná chyba priemeru, NS – nesignifikantný rozdiel)

Diskusia
Deformabilita erytrocytov významne ovplyvňuje najmä mikrocirkuláciu a dodávku kyslíka
tkanivám. Naše výsledky naznačujú existenciu možného cirkadiánneho biorytmu
deformability erytrocytov, s nižšími hodnotami ráno a vyššími podvečer. Toto je v súlade so
zistením  Yerera a Aydogana [6], že tma vedie k zníženiu deformability, keďže aj naše
výsledky ráno (teda po tmavej fáze dňa) poukazujú na nižšiu deformabilitu a výsledky
podvečer (po svetlej fáze dňa) naopak na vyššiu. Takýto biorytmus by tiež, minimálne
čiastočne, mohol vysvetľovať aj všeobecne známy fakt vyššieho a závažnejšieho výskytu
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ischemických príhod v ranných hodinách [7], k čomu by ranná znížená deformabilita, a tým
určite aj nižšia saturácia tkanív kyslíkom mohla výrazne prispieť.

Napriek tomu, že dvojhodinová inkubácia s melatonínom v našom experimente deformabilitu
erytrocytov signifikantne neovplyvnila, predpokladáme, že nami zaznamenaný možný
cirkadiánny biorytmus erytrocytovej deformability by mohol súvisieť s v tele prirodzene
zvýšenými hladinami melatonínu počas noci, ktorých efekt pretrváva ešte aj v ranných
hodinách. Fyziologicky zvýšené hladiny melatonínu počas noci však, na rozdiel od našich
experimentálnych podmienok, pôsobia na erytrocyty dlhšie a tiež je možné, že efekt
melatonínu in vivo je nepriamy cez ovplyvnenie iných fyziologických parametrov, ktoré
potom pôsobia na erytrocyty. Fyziologické zníženie deformability erytrocytov in vivo počas
nočných, resp. skorých ranných hodín by mohlo slúžiť ako prirodzený mechanizmus
zabezpečujúci preferenčné odstraňovanie starých erytrocytov (s už aj tak vekom zníženou
deformabilitou ) práve v tejto dobe dňa, kedy sú požiadavky väčšiny tkanív na kyslík a
„kvalitu“ mikrocirkulácie znížené.

Práca bola čiastočne podporená grantom Ministerstva zdravotníctva SR č. 2007/29-UK-
06 “Štúdium funkčných vlastností erytrocytov, perfúzie a oxygenácie tkanív u vybraných
onkologických ochorení“.

Ďakujeme RNDr. Anne Maťašeje za odborné usmernenia a podporu.
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Úvod
Hudba ako pojem sa dá hodnotiť z viacerých aspektov. Z hľadiska hudobných vied napr. ako
časové umenie (chronometrické). Z fyzikálneho hľadiska ako zoskupenie čistých sínusových
kmitov – tónov. Z hľadiska fyziky je zvuk, a teda aj hudba, definovaný ako mechanické
vlnenie, ktoré sa od zdroja šíri vzduchom, preniká do organizmu sluchovým orgánom a je
spracovávané v mozgu človeka[5]. Všeobecne sa dá povedať, že má svoje miesto vo
všetkých oblastiach života a preniká do hlbších sfér ľudskej psychiky viac ako hovorené
slovo.

Formy a prostriedky využitia hudby sú rôznorodé. Vplyv akéhokoľvek zvuku, a teda aj tónov
prebieha na somaticko-fyziologickej, psychickej, sociálnej a spirituálnej rovine. Prežívanie
hudby podnecuje emocionálnu aktivitu a „prekračuje“ hĺbku javov verbálneho prejavu[8].
Vedecké výskumy dokázali, že emócie spôsobené pasívnym (počúvanie) alebo aktívnym
(hra na hudobné nástroje) kontaktom s hudbou vyvolávajú reakcie, ktoré bezprostredne
ovplyvňujú biochemické pochody v ľudskom organizme. Procesy, ktoré sa pri počúvaní
hudby odohrávajú v psychickej a biologickej vrstve organizmu, zasahujú vývojovo najstaršie
oblasti mozgovej kôry, t.j. thalamus, hypothalamus, limbický systém a retikulárnu formáciu
mozgového kmeňa. Pri vytváraní emocionálnych reakcií má dôležitý význam predovšetkým
limbický systém, ktorý ovplyvňuje správanie, výstavbu pamäti, osvojovanie si nových
poznatkov a emocionálnu aktivitu[2]. Čím je emočné pozadie výraznejšie, tým trvalejšie
a intenzívnejšie sa ukladajú senzorické informácie do vedomostných vrstiev.
Prostredníctvom tohto poznatku sa dá predpokladať, že využitie hudobného diela s vysokým
emocionálnym nábojom, napomáha aktivácii limbického systému a jeho prepojeniu s
dôležitými časťami mozgu. To má za následok podporu osvojovania si nových poznatkov,
činností a vzorov správania v motorickej i psychickej sfére zdravého aj postihnutého človeka.
Rozhodujúca je interakcia medzi psychickým vnímaním a obsahovou vrstvou hudobného
diela. Takto vzniknutý dialóg podnecuje psychické zmeny, prispieva k tvorivému rozvoju
osobnosti vnímateľa a aktivuje pozitívne emócie[9]. Efekt vplyvu hudby a jej prežívania je
samozrejme daný aj individuálnymi rozdielmi medzi ľuďmi. Neexistuje iba jeden u všetkých
rovnaký hudobný zážitok. Všeobecne platí, že postupným prienikom obsahovej vrstvy hudby
do poslucháčovej psychiky vzniká u neho umelecký zážitok. Ten následne ovplyvňuje jeho
hudobné vedomie ako aj citový a myšlienkový svet.

Muzikoterapia ako moderná psychoterapeutická metóda pracuje na princípe
systematického riadenia a cieleného využívania hudby za účelom zlepšenia, stabilizovania
alebo znovuobnovenia psychickej rovnováhy. Rozumieme ňou systém rôznorodých metód
a metodicky diferencovaných postupov, spôsobov, prvkov liečebno-preventívneho
pôsobenia na organizmus jedinca, uskutočňovaného prostredníctvom aktívnych alebo
pasívnych hudobných činností[10]. Osobitú úlohu má v procese rekonvalescencie, kde
pomáha eliminovať depresívne a úzkostné stavy, pozitívne môže ovplyvniť napr. vývoj
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dieťaťa s Downovým syndrómom. Využíva sa aj pri liečbe rôznych druhov závislostí. Formy
a metódy súčasnej muzikoterapie vychádzajú z poznatkov dlhodobého základného výskumu
R. W. Speryho, za ktoré v 70-tych rokoch minulého storočia dostal Nobelovu cenu. Zistil, že
všetky molekuly a teda i jednotlivé bunky nášho tela odpovedajú na rôzne zmeny pôsobiacej
energie vo forme mechanického vlnenia odlišne a pritom sa vzájomne ovplyvňujú[1].

Štúdium medicíny je právom považované za jedno z najnáročnejších, nakoľko nejde len
o povolanie, ale predovšetkým o poslanie, ktorému treba takpovediac „zasvätiť“ celý život.
Jedným z prostriedkov, ako sa ľahšie vyrovnať s každodenným stresom sprevádzajúcim
študentov, je využitie hudby ako určitého stimulačného, regeneračného alebo
uspokojujúceho prostriedku. Cieľom predkladanej pilotnej štúdie je overiť si prostredníctvom
3 otázok dokumentovaného prieskumu medzi študentmi 1. ročníka úroveň hudobnej
gramotnosti pre subjektívne uľahčenie náročného štúdia pomocou niektorých metód
využívaných v muzikoterapii. Postavili sme si pracovnú hypotézu, že viac ako 50 %
študentov hudbu akceptujú ako súčasť svojho života, aj tým, že sa jej aktívne venujú.

Materiál a metódy
Analýzou výsledkov anonymného dotazníkového prieskumu v súbore respondentov (n = 52),
ktorý tvorili študenti 1. ročníka programu všeobecného lekárstva na LFUK v Bratislave,
z toho bolo 22 mužov a 30 žien vo veku od 18 do 23 rokov. Vo výskume sme sa zamerali na
subjektívne postoje respondentov týkajúce sa ich hudobnej gramotnosti, vzťahu k hudbe,
pričom sme sa sústredili na oblasť využitia hudby pri každodenných činnostiach. Vyhodnotili
sme len kompletne vyplnené anonymné dotazníky, ktoré obsahovali 3 otázky týkajúce sa:

1. cieleného výberu určitej hudobnej nahrávky,
2. použitia hudby ako podporného prostriedku pri vybraných aktivitách (fyzická práca,

relaxácia, proces „učenia sa“, odpočinok – zaspávanie),
3. druhu najčastejšie počúvanej hudby ako aj hudobnému nástroju počas spomenutých

činností. Touto otázkou sme zároveň nepriamo zisťovali koľko respondentov má
takpovediac „užší“ vzťah k hudbe v zmysle jej aktívneho používania na rôznych
stupňoch profesionality.

Výsledky
Po analýze výsledkov prieskumu sme ich štatisticky vyhodnotili, aby sme zistili do akej miery
je nálada respondentov rozhodujúcim determinantom výberu konkrétnej hudobnej nahrávky,
nakoľko pre mladých ľudí je charakteristická určitá „nestálosť“ vo svojich postojoch
a náladách. V odpovediach sa potvrdilo nasledovné: na prvú otázku 61,0 % (32/52)
respondentov uviedlo, že momentálna nálada, je niekedy rozhodujúcim kritériom pri výbere
určitej hudobnej nahrávky, (18/52) označilo možnosť vždy a (2/52) možnosť nikdy.
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Najviac respondentov 79,0 % (41/52), počúva hudbu ako podporný prostriedok pri fyzickej
činnosti, typovo najmä rýchlu a rytmickú hudbu (rock, metal, punk..). Relaxačný vplyv hudby
využíva 71,0 % (37/52),  kde dominujú ukľudňujúce a melodické pomalé rytmy  (klasika,
jazz, pop, rockové balady...). Posluch hudby pomáha 32,0 % (17/52) opýtaných  počas
učenia sa, prevažujú pomalšie štýly bez textu (klasická, vážna hudba, inštrumentálne
nahrávky...). Hudbu pri zaspávaní počúva 25 % respondentov (13/52),  pričom uvádzané
hudobné žánre, sú skutočne rozmanité (Indie rock, country, orchestrálne skladby, rnb, rap,
K-rock, J-rock, Flamenco...).

U aspoň 50 % (26/52) opýtaných, sme predpokladali určitú hudobnú profesionalitu v zmysle
aktívnej hry na hudobný nástroj (klavír, elektrická gitara, husle), ktorý uvádzali v odpovedi na
3. otázku. Táto naša pracovná hypotéza sa nepotvrdila, nakoľko aktívne sa hudbe venuje
len 31 %  (16 /52) respondentov.

36%

61%

3% 0%

Vyberám si určitú hudobnú nahrávku podľa nálady:
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Niekedy

Nikdy

Nepočúvam hudbu, ruší ma
(vadí mi)

0,786

0,714

0,321
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Používam hudbu ako podporný prostriedok

Pri fyzickej práci

Pri relaxácii

Pri učení

Pri zaspávaní
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Diskusia
Pozitívny vplyv hudby, či už stimulačný, regeneračný a relaxačný je nesmierny, ale ako to
platí aj v prípade iných podporných prostriedkov, musí byť aplikovaný v dostatočnej dávke
a pravidelných intervaloch. Na základe preštudovaných literárnych prameňov sa ukázalo, že
diskusia o pozitívnych účinkoch hudby a jej využití ako „antistresora“ v živote študenta je
opodstatnená. Prostredníctvom výsledkov nášho prieskumu sme dospeli k záveru, že
študenti 1. ročníka programu všeobecné lekárstvo LFUK v Bratislave, síce využívajú hudbu,
ale nie do takej miery, ako sme predpokladali. Možný spôsob riešenia vidíme v zaradení
predmetu, ktorý pracuje s hudbou medzi nepovinne voliteľné predmety.

Záver
Pri štúdiu danej problematiky sme dospeli k záveru, že aj každodenné počúvanie cielene
zvolenej hudby počas bežných aktivít, smerujúce svojimi pozitívnymi účinkami ku
skvalitneniu života študenta, je určitou „prirodzenou“ formou muzikoterapie. Tá je
nápomocná pri regenerácii celého organizmu, či už na báze prevencie, alebo liečebne.
Nakoľko  muzikoterapia ako doplňujúca forma psychoterapie predpokladá poznanie
hudobných zákonitostí, mechanizmov vnímania a efektívnych princípov v ontologickom
i pragmatickom kontexte, považujeme túto prácu za akýsi úvod do problematiky
„profesionálnej“ muzikoterapie aplikovanej v medicíne.
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7. Fotostimulácia červeným svetlom v predškolských
zariadeniach

ako súčasť programu Zdravá škôlka
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Fraňová

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK

Úvod
V minulosti deti trávili oveľa viac času na dennom svetle, prakticky na ňom boli od rána do
večera. V súčasnosti väčšinu dňa sedia, alebo sa pohybujú v uzavretých priestoroch. Chýba
im viac slnečnej energie, ktorú ľudský organizmus potrebuje tak pre svoj zdravý vývoj, ako aj
pri prevencii chorôb.

Výsledky  prác vedeckých tímov zaoberajúcich sa fotostimuláciou v prevencii chorôb a 52
indikácií pri liečbe preukázali, že má preto zmysel využívať aj umelé zdroje viditeľného
svetla. V adekvátnych dávkach a odborne cielené aplikácieviditeľného inkoherentného
lineárne polarizovaného svetla (VIPL) z tzv. biolámp vyhovujú podmienkam priaznivého vplyvu
na organizmus. Preto Európska asociácia pre fototerapiu v ČR, SR a PL  podporuje projekty,
ktoré majú za cieľ vypracovať metodológiu na implementáciu fotostimulácie VIPL do projektu
realizovaného v predškolských zariadeniach pod názvom „Zdravá škôlka“, ktorý je
podprogramom celoeurópskeho projektu „Školy podporujúcej zdravie“, ktorý sa realizuje
ako súčasť Národných programov podpory zdravia v mnohých európskych štátoch
a krajinách pod garanciou troch organizácií: Svetová zdravotnícka organizácia, Rada Európy
a Komisia európskych spoločenstiev. Od roku 1991 je uvedený program k dispozícii školám
v Českej republike, v roku 2011 doň bolo zapojených približne 100 materských škôl, rovnaký
počet základných škôl a jedna stredná škola, ktoré spolu vytvorili tzv. Národnú sieť škôl
podporujúcich zdravie. Program zahŕňa 3 oblasti a to: zdravá výživa, pohybové aktivity,
vzdelávanie[1,2].

Väčšina z liečebných metód využívaných v prevencii chorôb detí patrí, ak ich princípom je
riadená interakcia fyzikálnej energie s organizmom človeka (zákon zachovania energie), do
odboru fyziatria. Indikovaná aplikácia príslušného fyzikálneho faktora na jedinca sa nazýva
procedúra. Je charakterizovaná: kvantifikáciou intenzity, časovým intervalom pôsobenia
a lokalizáciou aplikácie príslušného fyzikálneho faktora. Reakcie na fyzikálne prahové
podnety (stimuláciu) sú vo fyziologickom zmysle reakciami obrannými, pôsobia ako
ochranný mechanizmus pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Fyziatria využíva
obranné reakcie na vyvolanie vlastných schopností organizmu, podporuje jeho
prispôsobivosť zmenám vonkajšieho prostredia.

V našej práci nadväzujeme na výsledky pilotnej štúdie, v ktorej realizátori použili ako
stimulačný fyzikálny faktor s očakávanou pozitívnou odozvou nízkoenergetické fotóny
viditeľného svetla s vlnovou dĺžkou cca 626 nm (červená farba) emitované zo zdroja
Biostimul. Je známe, že elektromagnetické žiarenie interaguje s biologickou štruktúrou
(Lambertov-Beerov zákon), čo sa prejaví týmito fyzikálnymi javmi:

 časť žiarenia sa absorbuje (transmituje) do biologickej štruktúry,
 časť žiarenia sa odrazí (reflektuje)[3].
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Stimulácia viditeľným inkoherentným lineárne polarizovaným monochromatickým svetlom
s vlnovou dĺžkou 626 nm sa v podstate uskutočňuje dodaním energie na úrovni 1,9 eV.
V experimentálnych prácach sa potvrdilo, že sa tým podporuje tvorba ATP, ovplyvňujú sa
metabolické procesy a produkcia enzýmov, reparačná schopnosť DNA a RNA, normalizácia
hormónov a v konečnom dôsledku regeneračné procesy[4, 5, 6].

Cieľom celoeurópskeho projektu „Zdravá škôlka“ je podpora vzdelávania, zdravej výživy a
pohybových aktivít detí predškolského veku. Špecifickým prínosom nášho riešiteľského tímu
je prispieť k idei uvedeného projektu - pravidelnou každodennou fotostimuláciou
monochromatickým lineárne polarizovaným  svetlom - VIPL podporiť imunitu detí
predškolského veku, a tým prispieť k zníženiu chorobnosti v príslušnom zariadení.

Počas 12 mesiacov v rokoch 2011 – 2012 sa v pilotnej štúdii vytvoril súbor 87 detí vo veku
od 3-6 rokov. Podľa odporučenia príslušného pediatra sa deti fotostimulovali  2 x denne
v oblasti týmusu po piatich minútach, a to každé ráno po príchode do materskej školy pri
ranných hrách a popoludní počas záujmovej činnosti od 14. 45 hod. Ako zdroj VIPL sa
používala biolampa pod fy. názvom Biostimul. Projekt sa uskutočnil v MŠ na Kríkovej ulici vo
Vrakuni v Bratislave pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky[5].

Pilotná štúdia v rámci riešenia projektu „Zdravá škôlka“, v ktorej bol sledovaný vplyv
každodennej (v pracovné dni) fotostimulácie počas 12 mesiacov na zníženie chorobnosti na
súbore n=87 detí vo veku 3-6 rokov, preukázala štatisticky významné pozitívne výsledky na
hladine významnosti 0,01 [5]. Nakoľko bolo treba získať ďalšie informácie a podporné
argumenty pre rozšírenie a pokračovanie projektu „Zdravá škôlka“, zapojili sme sa do
uvedeného projektu a stanovili si 2 ciele:

1. Na základe dotazníkového prieskumu u sledovaných detí, ich rodičov a učiteliek,
ktoré sa realizácie prieskumu zúčastnili, zistiť ich subjektívne postoje k fotostimulácii.
Predpokladali sme, že postoje budú pozitívne, ale že pri rozhodovaní o rozšírení
fotostimulácie na ďalšie deti navštevujúce predškolské zariadenie a do domáceho
prostredia budú  učiteľky a rodičia požadovať ďalšiu odbornú argumentáciu účinkov
fotostimulácie.

2. Na základe znalostí z praktickej výučby biofyziky potvrdiť pracovnú hypotézu, že
fotostimulácia VIP krátkodobo mení v mieste aplikácie elektrické vlastnosti kože
s použitím metódy merania voltampérovej charakteristiky. Sledovali sme tým zistenie
exaktnej argumentácie pre využívanie fotostimulačnej metódy.

Materiál a metódy
Na dosiahnutie nami stanovených cieľov sme vybrali z pôvodného súboru n = 87 detí
podsúbor, ktorý tvorili deti n = 22 jednej triedy vo veku 4 roky, ich zákonný zástupca
a učiteľka, ktorá realizovala tak fotostimuláciu, ako aj sprostredkovala kontakt.
Respondentov.

Na splnenie prvého cieľa sme zvolili 3 riadené dotazníkové prieskumy a to u detí, rodičov
a učiteľky. Dotazník pozostával z 3 otázok s možnosťou alternatívnych odpovedí
vyjadrujúcich pozitívny postoj, neutrálny postoj a negatívny postoj. Na spracovanie údajov
sme použili štatistický softvér SPSS.

Pre dosiahnutie druhého cieľa sme v experimentálnej časti práce použili známu fyzikálnu
metódu, ktorou sa overujú pasívne elektrické vlastnosti kože, a to prostredníctvom
voltampérovej charakteristiky so štandardným postupom a metodikou podľa [7],[8].
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Výsledky
Vyhodnotením dotazníka sme zistili, že deti na všetky otázky odpovedali možnosťou a, čo
predstavuje postoj, že sa tešia, keď ich pani učiteľka osvetľuje „červeným svetielkom“.
Možnosť a v druhej otázke vyjadruje, že deťom bolo vysvetlené, prečo ich ožarujú
a rozumejú tomu. A možnosť a v tretej otázke prezrádza, že deti by chceli, aby ich
osvetľovali aj doma.

Rodičia na otázku, či súhlasili so zapojením svojho dieťaťa do programu biostimulácie
červeným svetlom boli jednoznačne súhlasné u 21 rodičov, jeden rodič uviedol, že sa
podriadil programu. Určitú diferenciu zaznamenávame až pri otázkach pre rodičov č. 2 a 3.
Či by rodič považoval za užitočné absolvovať diskusiu s lekárom o ďalších formách podpory
zdravia detí v projekte „Zdravá škôlka“; a či by mal záujem o možnosť fotostimulácie aj
v domácich podmienkach. Väčšina rodičov by chcela komunikovať s lekárom o ďalších
formách podpory zdravia  detí v projekte „Zdravá škôlka“, možnostiach fotostimulácie
a podobne. Väčšina rodičov by chcela aplikovať metódu fotostimulácie aj v domácich
podmienkach. Pri týchto otázkach boli zaznamenané odpovede siedmich rodičov, ktorí sa
nezamýšľajú nad tým, že by o fotostimulácii diskutovali s lekárom a odpovede troch rodičov
zo sledovanej skupiny, ktorí nemajú záujem o fotostimuláciu v domácich podmienkach (graf
1).

Graf č. 1: Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov špeciálne pre otázku č. 2 a 3.

Dotazník pre učiteľky bol vyplnený len jednou učiteľkou, čo považujeme z hľadiska nášho
projektu za výhodné, lebo sa minimalizuje individuálna rozdielnosť aplikácií.

V experimentálnej časti práce sme porovnávali pasívne elektrické vlastnosti kože ako
závislosť intenzity pretekajúceho prúdu [µA] v sledovanej lokalite od vstupného elektrického
napätia v rozsahu 0 - 3 V s použitím strieborných plošných elektród počas expozície
monochromatickým lineárne polarizovaným červeným svetlom (VIPL) lampy Biostimul
s vlnovou dĺžkou λ =  626 nm na pozadí  osvetlenia denným nepriamym slnečným svetlom
s intenzitou osvetlenia  100 a 300 lx.  Z výsledkov experimentu je zrejmá krátkodobá
závislosť pasívnych elektrických vlastností kože, ako biologického tkaniva, predovšetkým od
intenzity osvetlenia, expozičného času, od farby  a štrukturálnych vlastností kože.

Pri expozícii multispektrálnym nepolarizovaným bielym svetlom s nízkou svietivosťou a pri
malých jednosmerných napätiach si V-A charakteristika zachováva lineárny charakter.
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Naproti tomu pri expozícii monochromatickým lineárne polarizovaným svetlom s vlnovou
dĺžkou λ = 626 nm s intenzitou osvetlenia 3000 lx  sa linearita zachováva len v pásme
jednosmerného elektrického napätia v rozsahu 0 – 2 V.

Graf č. 2: Voltampérová charakteristika elektrických vlastností kože pri rôznej intenzite
osvetlenia

Diskusia
Najskôr sme vyhodnocovali dotazník, ktorý nám poukázal na postoje tak detí, ako aj rodičov
a učiteľky. Očakávanie, že deti budú odpovedať zväčša pozitívne, sa potvrdilo. Zistené
postoje boli pozitívne u všetkých zúčastnených detí. Z toho sa dá usúdiť, že deťom sa
fotostimulácia páči a považujú ju za zaujímavú. Je možné predpokladať, že aj keby sa počet
detí v tomto projekte zvýšil, odpovede by boli stále pozitívne.

Rodičia sa vo svojich postojoch odlišovali, ale najčastejšou odpoveďou bolo áno na otázku o
diskusii s lekárom, aj na otázku o možnosti fotostimulácie v domácom prostredí.
Predpokladáme, že zvýšený počet zúčastnených rodičov by sa prejavil vyšším rozptylom,
preto by bolo zaujímavé zväčšiť skupiny a sledovať rovnaké otázky.

Pre tento projekt bolo výhodné, že fotostimuláciu aplikovala len jedna osoba. S nárastom
zapojených škôlok do tohto projektu je nutné predpokladať zvýšenie počtu zapojených
učiteliek a z toho vyplývajúcu mieru nárastu náhodných chýb pri aplikácii.

Meraním V-A charakteristiky sme potvrdili, že vodivosť kože vyjadrená priebehom prúdu
s intenzitou rádovo v µA sa pri narastajúcej intenzite osvetlenia mení. Z uvedeného vyplýva,
že aplikácia osvetlenia na pokožku má merateľné dopady. Pri aplikácii Biostimulu bola
pozorovaná zmena V-A charakteristiky kože.

Záver
Záverom môžeme konštatovať, že v rámci popularizácie vedy, jej aplikácie do praxe
v zmysle skvalitňovania života populácie, prevencie chorôb, najmä u detskej populácie
vidíme ako jednu z možností použiť získané vedomosti z teoretickej výučby a angažovať sa
ako študenti lekárskej fakulty v prospech podpory zdravia v 21. storočí.
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Úvod
Srdce funguje ako pumpa, ktorá sťahmi svaloviny pumpuje krv do celého tela. Srdcový sval
sa kontrahuje ako dôsledok elektrického impulzu. Elektrickú aktivitu srdca môžeme na
povrchu tela zaznamenať prostredníctvom elektrokardiogramov. Používa sa pritom rôzny
počet elektród, ich rozloženie a zapojenie, aj rôzne spôsoby analýzy meraného napätia.

Elektrokardiografické mapovanie povrchu tela je neinvazívna metóda, pomocou ktorej
môžeme získať najdetailnejšie informácie o časových aj priestorových zmenách elektrickej
aktivity srdca z meraní z veľkého počtu elektród na povrchu tela. Výstupné dáta môžeme
znázorniť napríklad ako povrchovú izopotenciálovú mapu, ktorá zobrazuje rozloženie
potenciálov v určitom okamihu [1]. Počas jednej akcie srdca sa obvykle konštruuje sekvencia
izopotenciálových máp.

Elektrickú aktiváciu predsiení na elektrokardiograme reprezentuje vlna P. Jej maximálna
výchylka dosahuje 0,1 až 0,3 mV a obvyklé trvanie je 80 ms [2]. Tvar a polaritu vlny P na
elektrokardiograme určuje v prvom rade postupnosť aktivácie predsiení. Začína sa
v sínusovoatriálnom uzle, ktorý je uložený v pravej predsieni pri vyústení hornej dutej žily.
Odtiaľ sa aktivácia šíri približne koncentricky po svalovine pravej predsiene a prechádza do
svaloviny ľavej predsiene. Aktivácia oboch predsiení sa končí v predsieňovokomorovom uzle
[2] .

Pri zobrazení depolarizácie predsiení na izopotenciálových mapách sú na začiatku vlny P
kladné potenciály rozložené v spodnej časti hrudníka (Obrázok 1). Maximum je približne nad
hrotom srdca, potom sa posúva smerom doľava, niekedy až na chrbát, prípadne aj nadol.
Na konci vlny P leží maximum na ľavej strane hrudníka. Záporné potenciály sa nachádzajú
v hornej pravej časti hrudníka a chrbte. Minimum je na začiatku obvykle v oblasti pravej
kľúčnej kosti a pohybuje smerom k hrudnej kosti. Záporné potenciály zostávajú v hornej
časti hrudníka počas celej vlny P, avšak posúvajú sa mierne nadol[3].

Obrázok 1. Ukážka izopotenciálových máp vlny P zdravého mladého muža.
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Každý obdĺžnik predstavuje povrch hrudníka, ľavá polovica zodpovedá prednej stene
hrudníka, pravá polovica chrbtu. Farby zodpovedajú hodnotám elektrického napätia podľa
škály. Izopotenciálové mapy sú zobrazené po 5 ms.

Izopotenciálové mapy možno analyzovať rôznymi spôsobmi. Jeden z nich predstavuje
porovnanie rozloženia potenciálov v rôznych časových okamihoch, t.j. porovnanie obrazov,
pomocou korelačného koeficientu[4]. Pearsonov korelačný koeficient sa používa na zistenie
miery závislosti medzi dvoma veličinami. Pre porovnanie mapy A s mapou B je korelačný
koeficient rAB definovaný ako
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kde UAi (UBi) je hodnota elektrického napätia na mape A (B) v i-tom bode mriežky (mriežka
na našich mapách má 150 bodov). AU ( BU ) je priemerná hodnota elektrického napätia na
mape A (B).

Číselná hodnota koeficientu korelácie sa pohybuje od -1 do 1. Kladné hodnoty korelačného
koeficientu ukazujú na priamu závislosť medzi javmi, záporné na nepriamu závislosť medzi
javmi. Číselné hodnoty blízke jednej (v absolútnej hodnote) vypovedajú o tesnej závislosti
medzi javmi; hodnoty blízke nule o slabej závislosti [4].

Toto porovnanie sa graficky znázorňuje prostredníctvom autokorelačných máp. Sú to
štvorcové mriežky hodnôt od -1,0 do 1,0, ktoré reprezentujú korelačné koeficienty každého
páru potenciálového rozloženia v okamihoch merania nasledujúcich za sebou [5]. Hodnoty na
hlavnej diagonále sa vždy rovnajú jednej, pretože reprezentujú koreláciu (daného)
rozloženia potenciálov samého so sebou. Mriežka je symetrická vzhľadom na hlavnú
diagonálu [6].

Cieľ práce
Cieľom práce bolo zistiť, či autokorelačné mapy vlny P u zdravých mladých mužov majú
rovnaké črty alebo nie.

Materiál a metódy

Merania boli uskutočnené v skupine 42 zdravých mužov vo veku 18,6  0,4 rokov.
Povrchové EKG mapovanie bolo realizované mapovacím systémom ProCardio[7] použitím
24-zvodového systému podľa Barra, ktorý vznikol z úplnej mriežky 10 riadkov x 15 stĺpcov [8].
Dáta boli merané po ležiačky na chrbte počas normálneho výdychu. Začiatok a koniec
každej vlny P bol stanovený použitím strednej kvadratickej hodnoty signálu z 24
unipolárnych hrudníkových zvodov s Wilsonovým centrálnym terminálom ako referenciou
a použitím segmentu TP ako nulovej izoelektrickej čiary [9,10].

Pre každého probanda sme konštruovali izopotenciálové mapy vlny P od jej začiatku (prvá
mapa v čase nula) až po koniec vlny P s krokom 5 ms. Vypočítané mapy sme transformovali
do číselnej formy v tabuľkovom procesore MS Excel. Pomocou korelačných koeficientov
sme porovnali každú mapu s každou a zostrojili autokorelačné mapy. Získané výsledky sme
analyzovali pomocou deskriptívnej štatistiky[11]. Výsledky sú uvádzané vo forme priemer 
smerodajná odchýlka (rozpätie).

Výsledky

Priemerné trvanie vlny P bolo 88  10 ms (66 až 106 ms). Preto sme na porovnania použili
od 14 do 22 izopotenciálových máp. Priemerný korelačný koeficient všetkých
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autokorelačných máp bol 0,70  0,09 ms (0,46 až 0,88 ms). V 22 prípadoch zo 42 boli na
autokorelačných mapách iba kladné hodnoty, priemerné hodnoty korelačných koeficientov
boli 0,76  0,06 (0,64 až 0,87). Pre zvyšných 20 probandov, kde sa vyskytovali aj záporné
hodnoty, bola priemerná hodnota 0,65  0,07 (0,46 až 0,77). Záporné hodnoty korelačných
koeficientov sa u probandov vyskytovali pri okrajoch mapy, čiže pri porovnaní počiatočných
máp s konečnými mapami počas trvania vlny P. Priemerná autokorelačná mapa celej
skupiny je na obrázku 2.

Obrázok 2. Priemerná autokorelačná mapa celej skupiny.
Osi reprezentujú časy (v ms) od začiatku vlny P, v ktorých boli zosnímané izopotenciálové
mapy. Farby sa menia krokom 0,05. Čierna diagonálna oblasť má hodnotu 1-0,95. Biela
farba zodpovedá rozpätiu 0,05 až -0,05. Hodnoty na okrajoch mapy (vpravo a hore) sú
záporné.

Pri porovnaní autokorelačných máp sme identifikovali 4 základné typy: A, B, C a D. Pre typ
A (15 probandov) boli charakteristické vysoké hodnoty korelácie medzi počiatočnými
mapami počas trvania vlny P. Pre typ B (16 probandov) bolo rozloženie koeficientov viac
menej rovnomerné, čiže neukazovalo výrazne vyššie hodnoty korelácie medzi mapami
v jednom úseku trvania vlny P voči ostatným úsekom. Pre typ C (6 probandov) boli
charakteristické vysoké hodnoty korelácie medzi neskorými mapami vlny P. Pre typ D (5
probandov) boli charakteristické hodnoty korelácie v strede (polčase) trvania vlny P, čiže
v jej potenciálovom vrchole.
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Obrázok 3. Ukážka 4 typov autokorelačných máp. Bližší popis v texte. Ďalší opis ako na
obrázku 2.

Diskusia
Autokorelačné mapy sú veľmi citlivé na variácie v priebehu aktivácie. Zatiaľ čo zvodové
elektrokardiogramy alebo integrálové mapy majú veľmi podobný vzhľad, rozdiely v priebehu
aktivácie sú veľmi zreteľné v potenciálových mapách, obzvlášť v autokorelačných mapách
[12].

Pozorovali sme veľkú rôznorodosť autokorelačných máp v rámci skupiny, čo poukazuje na
vysokú variabilitu priebehu predsieňovej aktivácie medzi zdravými subjektmi. Na základe
spoločných čŕt autokorelačných máp vlny P u zdravých mladých mužov sme identifikovali 4
typy priebehu vlny P počas predsieňovej aktivácie. Čím širší je tmavý „pás“ okolo hlavnej
diagonály (t.j. čím bližšie k jednej je hodnota korelačného koeficientu), tým menšia je zmena
v tvare aktivačného frontu medzi nasledujúcimi okamihmi. „Zúženie“ tohto pásu (a jeho
prípadné následné rozšírenie) pravdepodobne zodpovedá prechodu aktivácie z pravej
predsiene na ľavú. Toto tvrdenie potrebujeme ešte dokázať samostatnou štúdiou.

Jestvuje však málo prác zaoberajúcich sa izopotenciálovými mapami vlny P u zdravých ľudí,
a ani tie zatiaľ neskúmali vzájomné porovnanie sekvencie izopotenciálových máp
prostredníctvom korelácie. Preto naše výsledky nemôžeme zatiaľ porovnať s inými dátami.

Záver
Ukázali sme niektoré možnosti štatistického a komparatívneho spracovania
izopotenciálových máp, pričom sme získali nové údaje o variabilite a rôznych typoch
priebehu elektrickej aktivity srdca počas predsieňovej aktivácie.
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Introduction
3D scanning is a fast and accurate method of putting physical measurements of an object
into the computer in an organized manner, resulting in what is commonly called 3D scan
data.
Typically, the 3D scan data is represented with a scale digital model or a 3D graphical
rendering. Once the scan data are in the computer, all of the dimensions of the physical
object can be taken, such as length, width, height, volume, feature size, feature location,
surface area, etc. 3D scan data is often used as a bridge between physical objects and
modern manufacturing.

Main medical applications that benefit from 3D scanning include: Dental: Making braces,
retainers, and mouth guards; Face: Making form-fitted face mask for treating burn victims;
Hands: Making customized gloves for patients; Other Body Parts: Making prosthetics (i.e.
leg, back)

Material and Methods

3D Face Scanning Technology
The use of 3D surface imaging technology is becoming increasingly common in craniofacial
clinics and research centers. Due to fast capture speeds and ease of use, 3D digital
stereophotogrammetry is quickly becoming the preferred facial surface imaging modality.
These systems can serve as an unparalleled tool for craniofacial surgeons, proving an
objective digital archive of the patient's face without exposure to radiation[1,5].

Methods that allow for the objective assessment of facial form are becoming increasingly
important for research in dysmorphology, genetics, orthodontics and surgical disciplines
among others. Non-contact 3D surface imaging systems are rapidly replacing traditional
"hands-on" anthropometry as the preferred method for capturing quantitative information
about the facial soft-tissues. These systems offer a number of distinct advantages: minimal
invasiveness, quick capture speeds (often under one second), and the ability to archive
images for subsequent analyses. The safety, speed and reliability of data acquisition that
these systems offer are particularly helpful when working with young children, for whom
quantification of facial features can be challenging.

Intraoral 3D scanners
These systems are capable of capturing three-dimensional (3D) virtual images of tooth
preparations from which restorations may be directly fabricated (Computer-aided design
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(CAD)/ Computer-aided manufacturing (CAM) systems) or can be used to create accurate
master models for the restorations in a dental laboratory (dedicated impression scanning
systems). The use of these products presents a paradigm shift in the way dental impressions
are made.

As the impression procedure is at the origin of the workflow, the data collected during this
phase is important as errors introduced in this phase will reverberate in the rest of the
workflow. An intra-oral scanner could overcome some of the errors associated with
traditional impression taking and cast production, as digital output data can be fed directly
into a digital
workflow. The assessment of the accuracy of traditional impression materials has primarily
been performed using linear or 3D measurements[4].

Benefits of Teeth Scanning:

eliminates impressions the most invasive procedure in orthodontic care.
superior accuracy with no distortion from patient movement during set, removal of
impression, or disinfection.
onscreen vizualization allows for immediate adjustment to create the ideal orthodonitc scan
the first time.
increased patient comfort as it eliminates the goop and gagging that comes with traditional
impressions.

Questionnairy
Questionnairy provided statistical data about possession of information by students of
medical faculty of Comenius University.

Results of evaluation questionnaire [based on 56 answers questionnaires]

I. Are you familiar with a term "3D scanning"?
I undertook a questionnaire and asked a range of students of medical faculty in Comenius
University in Bratislava of various age groups, various nationality and various medical
specialization whether they have ever heard something about 3d scanners used in medicine.
As you can see by the pie chart the only 26% of respondents know what I was speaking
about, the rest didn't know or had some doubts.

II. Do you want to know more about 3D scanning technologies?
36% of people asked said that they want to know more about 3D scanning technology other
34% won't mind to know something new, that's why I took into consideration working on this
project and decided to provide knowledge for students of our university.

III. Do you think 3D scanning is useful and perspective method used in medicine?
According to the results of questionnaire 75% of respondents think that 3D scanning is
important in medicine. This work was done to persuade rest 25% in benefits of this modern
highly developing technology.

3D planning in orthognathic surgery
The aim of this work is to determine the advantages of 3D planning in predicting
postoperative results and manufacturing surgical splints using virtual planning in
orthognathic surgery when the software program Dolphin Imaging was used for the purpose
of this study.
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The preoperative treatment plan devised was then transferred to a 3D-virtual environment on
a personal computer (PC). Surgery was simulated, the prediction of results on soft and hard
tissue produced, and surgical splints manufactured using 3D printer[3].

Patient Presentation
Zuzana, is female patient with mandibular retrognathia.

Retrognathia is a condition in which one jaw is set behind the other at a longer distance than
typical. The mandible is more frequently affected by retrognathia than the maxilla, like in our
case, s.c. "overbite". The term overbite refers specifically to the front teeth of the maxilla
overlapping that of the mandible.

Treatment

Mandibular advancement surgery
Mandibular advancement is a surgical procedure which moves the jaw bottom (mandible)
forward. It is used to correct facial deformity, receding chin, and for sleep breathing
disorders.
The main goals of orthognathic surgery are to achieve a correct bite, an aesthetic face and
an enlarged airway. Great care needs to be taken during the planning phase to maximize the
efficiency of operation.

Planning

Accurate treatment planning is an important element of orthognathic surgery for optimum
aesthetic and occlusal results are to be obtained. We always need to consider that
everybody is unique and every body is unique thats why no standardization of methods can
be applied.
Computed tomography (CT) and cone-beam computed tomography (CBCT) provide
volumetric images of the anatomic structure of a patient’s face[3]. Using a sequence of
computerised mathematical algorithms, these data can be converted into 3D images of a
patient’s craniofacial skeleton and the soft tissue covering it. It is also possible to interact
with these 3D images simulating the surgery that will take place and producing predictions
as to the postoperative outcome in soft and hard tissues.

The following is a step-by-step description of the process:

1. Three-dimensional image acquisition

The images were obtained using CBCT.
Then Using mathematical algorithms the images were converted into 3D images. As a result,
3D images were obtained of patient’s craniofacial skeleton, surrounding soft tissue, and
teeth.
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2. 3D planning

Using these 3D images it was possible to perform reposition of bony structures, control
intercuspation and simulate the postoperative results on hard and soft tissue in 3D on
computer screen.
It also allowed to evaluate disproportions and asymmetry of the patient's face to achieve
best aesthetic postoperative results.

3.Surgical splints

Movement of the dental arches was simulated in 3D. The software allowed to use algorithms
for finding the correct occlusion. And virtual planning of the splits.
Once surgery had been simulated, different linear and angularmeasurements from the
preoperative 3D images were used to determine the precision of the prediction of results.

These measurements were taken between points at the base of the skull which did not
change their position after surgery, and points that would change their position after surgery,
e.g. the Menton (Me).

Surgical splints were used to ensure right position of mandible and fix it during the operation
and after the operation to achieve habitual and comfort position of the teeth for the patient.
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Discussion
Three-dimensional scanners can have a great impact on medical research and practice.
The time is ripe for a grade shift in the use of scanning technology, exploiting the potential of
whole-body scanners for routine clinical practice in the same way that other techniques,
such as MRI, x-ray, and CT scanning have revolutionized imaging of the internal body[2].
Three-dimensional body-surface scanning is poised to become a mainstream medical tool of
major value. Now that appropriate hardware is available, the limiting factor is the software,
which is rapidly becoming more sophisticated. As with any new healthcare technology,
medical professionals must consider several ethics, privacy, and data-protection issues.
With patients being scanned in their underwear and 3D scanners producing higher-
resolution images, medical professionals must demonstrate sensitivity when using scans
and showing them to patients, especially adolescents and those with eating disorders.
However, the enormous potential benefits of 3D body scanning outweigh most of these
issues

Conclusion
The medical and dental industries have seen explosive growth in the use of 3D scanning
technologies. This is due, in part, to the free-flowing, organic shapes that are virtually
impossible to measure with traditional measurement devices. The other factor of growth is
the broad range of applications that span product design, medical treatment and scientific
research. Over the years, we have delivered 3D models to design engineers, manufacturing
engineers, doctors, researchers and scientists.

Supported by KEGA č. 052UK-4/2013
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Ten pentobarbitone anesthetized spontaneously breathing cats (n=10) were used to study
effects of GABA microinjections in the medullary raphe on cough. GABA is the principal
inhibitory neurotransmitter in the mammalian CNS. Six microinjections of 1 mM GABA in
artificial cerebrospinal fluid were made during one protocol (206±15 nl per all 6
microinjections) at the depths (2 injections at each) of approximately 1.1, 2.2, and 3.3 mm
below the dorsal medullary surface at four separated rostro-caudal positions: approximately
1 mm caudal (n=5), 1 mm (n=6), 2.5 mm (n=5), and 4 mm (n=4) rostral to the obex. Cough
was induced mechanically by a soft catheter in the tracheobronchial area.

Blood pressure, esophageal pressure (EP) and EMGs of the diaphragm (DIA) and the
abdominal muscles (ABD) were recorded. DIA and ABD EMGs and EP were normalized to
their mean amplitudes during control pre-microinjection coughs. ANOVA and paired t-test
were employed in statistical analysis. GABA microinjections 4 mm rostral to the obex
reduced the number of coughs during 10s stimulation from 4.7±0.5 to 3.4±0.3 (p<0,05;,
4.4±0.7 coughs in recovery 6-60 min after microinjections, p<0,05 vs. post-microinjection
value) and amplitudes of cough ABD EMG to 41±3% (p<0.01; recovery 58±10%, p<0.01 vs.
control) and of cough expiratory EP to 57±14% (p<0.05; recovery 80±13%, p>0.05). Cough
expiratory efforts were also reduced by GABA microinjections 1 mm rostral to the obex:
amplitudes of ABD EMG to 48±10% (p<0.001) with recovery 74±5% (p<0.01 vs. both post-
microinjections and control values) and of cough expiratory EP to 62±12% (p<0.05 vs. both
control and recovery of 99±14%). Other parameters were not significantly altered by GABA
microinjections. Our data confirmed a contribution of active GABA-related inhibition in
medullary raphe in generation (and inhibition) of cough reflex, however, with markedly
different efficiency and diversity of effects at different rostro-caudal raphe positions.
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Úvod
Srdcové zlyhávanie (SZ) je stav, kedy srdce nedokáže zaistiť prijateľnú perfúziu tkanív, a to
napriek normálnemu alebo zvýšenému plniacemu tlaku[1]. Príčiny môžu byť kardiálneho
alebo nekardiálneho pôvodu. Liečba SZ musí byť komplexná a odrážajúca patofyziológiu
ochorenia. Zahrňuje dodržiavanie zdravej životosprávy, farmakologickú liečbu a v prípade
potreby chirurgickú liečbu. Cieľom liečby nie je len predĺženie života pacienta, ale najmä
zlepšenie jeho kvality. Najdôležitejšie je SZ predchádzať, a to prevenciou a vhodnou
terapiou ochorení, ktoré k nemu vedú. V rámci farmakologickej liečby sa využívajú najmä
inhibítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (ACEI), blokátory receptora angiotenzínu
(sartany) ak sú predošlé neznášané, aldosterónové blokátory (spironolaktón, eplerenon), β-
blokátory, diuretiká a ďalšie[2].

Cieľom bolo hľadať príčinu hospitalizácie, sledovať dĺžku hospitalizácie, charakterizovať dve
podskupiny SZ (systolické a s dobrou systolickou funkciou = „diastolické“), analyzovať
komorbidity a liečbu pacienta pri prepúšťaní z hospitalizácie. Hlavným cieľom bolo porovnať
liečbu pacientov pri prepustení s „odporúčaniami Európskej kardiologickej spoločnosti“
pre liečbu SZ.

Materiály a metódy
Súbor tvorí 40 pacientov s chronickým SZ liečených na I. internej klinike Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava. V sledovanom súbore bol
priemerný vek pacientov 75,35 rokov (od 43 do 89 rokov, modus 79, medián 79). Mužov
bolo 25 (62,5%) s priemerným vekom 73,6 rokov (od 43 do 89 rokov, modus 89, medián 76)
a žien bolo 15 (37,5%) s priemerným vekom 78,27 rokov (od 54 do 88 rokov, modus 84,
medián 80). Pacienti trpeli chronickou ischemickou chorobou srdca, nakoľko buď prekonali
infarkt myokardu, alebo mali klinické symptómy či EKG prejavy ischémie.

Súbor sme rozdelili na dve podskupiny, pričom prvú tvorili pacienti so systolickým SZ [s
ejekčnou frakciou (EF) ≤ 40%, 22 pacientov], druhú tvorili pacienti s „diastolickým“ SZ (s EF
 40%, 18 pacientov). V prvej podskupine bolo 16 (72,73%) mužov s priemerným vekom
70,81 rokov (od 43 do 89 rokov), žien bolo 6 (27,27%) s priemerným vekom 75,17 rokov (od
54 do 85 rokov). V druhej podskupine bolo 9 (50%) mužov s priemerným vekom 78,56 rokov
(od 62 do 89 rokov) a 9 (50%) žien s priemerným vekom 80,33 rokov (od 69 do 88 rokov).
Dôvody hospitalizácie sme rozdelili na 4 skupiny: pre infekciu, pre akútny koronárny
syndróm, pre akútne SZ s dyspnoe a pre „iný“ dôvod.

Charakteristiky pacientov: NYHA (New York Heart Association) trieda, glomerulárna filtrácia
so štádiami renálnej insuficiencie podľa klasifikácie KDOQI.
Komorbidity: chronická obštrukčná choroba pľúc, diabetes mellitus, cievna mozgová
príhoda, depresia, renálna insuficiencia, fibrilácia predsiení srdca a anémia.
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Analyzovali sme užívanie ACEI, užívanie sartanov, β-blokátorov a aldosterónových
blokátorov, a to so zameraním na účinnú látku a percento z odporúčanej dennej dávky liekov
podľa odporúčaní. Vyhodnocovali sme i užívanie diuretík a digoxínu.

Štatistické spracovanie. Charakterizovali sme početnosť výskytu, percentuálne zastúpenie,
ďalej sme využili aritmetický priemer, modus, medián, korelačný koeficient.

Výsledky
Príčiny hospitalizácií: pre infekciu 4 (10%, priemerný vek 79 rokov), pre akútny koronárny
syndróm 3 (7,5%, priemerný vek 79,67 rokov), pre akútne SZ s dyspnoe 18 (45%, priemerný
vek 75,28 rokov) a pre „iný“ dôvod 15 (37,5%, priemerný vek 73,6 rokov) pacientov.

Priemerná dĺžka hospitalizácie bola 9,98 dňa, najdlhšia doba hospitalizácie bola 24 dní
a najkratšia 2 dni. Priemerne najdlhšie hospitalizovaní boli pacienti prijatí pre akútny
koronárny syndróm (11,67 dňa, od 5 do 16 dní), potom pre zhoršenie SZ s dyspnoe (11,44
dňa, od 3 do 24 dní). Kratšia priemerná dĺžka hospitalizácie bola pre „iný“ dôvod (8,67 dňa,
od 2 do 17 dní) a najkratšia pre infekciu (7 dní, od 4 do 11 dní).

NYHA trieda v podskupine 22 pacientov so systolickým SZ bola II. u 4 (18,18%) pacientov,
III. bola u 14 (63,64%) pacientov a IV. u 4 (18,18%) pacientov. NYHA trieda v podskupine 18
pacientov s „diastolickým“ SZ bola III. u 18 (100%) osôb.

Hodnota glomerulárnej filtrácie v podskupine systolického SZ bola priemerne 0,91 ml/s
(0,08-2,64 ml/s) a v podskupine „diastolického“ SZ bola priemerne 0,98 ml/s (0,18-2,12
ml/s). Renálnu insuficienciu (KDOQI klasifikácia ≥ 3.štádium) malo v 1. podskupine 15
(68,18%) z 22 pacientov a v 2. podskupine 9 (50%) z 18 pacientov.

Infarkt myokardu malo v 1. podskupine 15 (68,18%) pacientov a v 2. podskupine 4 (22,22%)
pacienti.

Výskyt komorbidít uvádza tabuľka 1. V 1. podskupine sa vyskytovala v rámci komorbidít
najčastejšie renálna insuficiencia a v 2. podskupine fibrilácia predsiení a anémia.

podskupina CHOCHP DM CMP depresi
a

KDOQI - štádium FP anémi
a1. 2. 3. 4. 5.

1. 8 11 3 1 1 6 11 3 1 14 12
2. 6 7 1 3 3 6 5 3 1 10 10

Tabuľka. 1: Výskyt komorbidít

CHOCHP – chronická obštrukčná choroba pľúc, DM – diabetes mellitus, CMP – cievna
mozgová príhoda,      FP – fibrilácia predsiení

Analýza liečby sa týka len pacientov so systolickým SZ, nakoľko len pre týchto pacientov
platia odporúčania (tab. 2).

Len ACEI v tejto podskupine (22 pacientov) s NYHA triedami II.-IV. užívalo 17 (77,27%)
pacientov, len sartan pre kontraindikáciu ACEI užíval 1 (4,55%) pacient, súčasne ACEI
aj sartan užíval 1 (4,55%) pacient a ani ACEI ani sartany nebrali 3 (13,64%) pacienti.
Z výsledkov vyplýva, že ACEI užívalo spolu 18 (81,82%) pacientov a sartan užívali 2
(9,09%) pacienti. Z hľadiska priemernej dávky v porovnaní s odporúčaniami boli na tom
najlepšie pacienti liečení perindoprilom (užívali 49% liečiva z odporúčanej dávky) a menej
priaznivo pacienti liečení ramiprilom (len 24% dávky). Závislosť medzi výskytom renálnej
insuficiencie a percentuálnym vyjadrením užívanej dávky k maximálnej dávke ACEI podľa
odporúčaní u jednotlivých pacientov bola preukázaná (r = -0,63).

β-blokátory užívalo 21 (95,46 %) pacientov. Pacienti liečení metoprololom a karvedilolom
užívali v porovnaní s odporúčaniami len štvrtinovú dávku liečiva.
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Ako aldosterónový blokátor bol pri liečbe podávaný spironolaktón 17 pacientom (77,27%).
Pacienti priemerne užívali 76,48% z odporúčanej cieľovej dávky podľa odporúčaní, pričom
cieľovú dávku 50 mg (poprípade vyššiu) užívalo 9 (40,91%) pacientov, 8 (36,36%) pacientov
užívalo menšiu dávku.

Tabulka 2: Užívanie ACEI, sartanov, β-blokátorov a aldosterónového blokátoru, používané
účinné látky a priemerné dávky

V grafe 1. uvádzame využívanie kombinácií liekov pre SZ, t.j. ACEI (resp. sartanov), β-
blokátorov a aldosterónových blokátorov v podskupine pacientov so systolickým SZ. Asi dve
tretiny pacientov užívalo všetky tri neurohormonálne blokátory (ACEI, resp. sartany, β-
blokátory a aldosterónové blokátory), 13,64% pacientov dva (ACEI, resp. sartany a β-
blokátory) a po 4,5% boli osoby s kombináciou ACEI, resp. sartanov a aldosterónových
blokátorov, a tiež s kombináciou β-blokátorov a aldosterónových blokátorov. Len samotný
β-blokátor užívalo 9% pacientov.

Graf 1: Kombinácia liečiv

Diuretiká užívalo všetkých 22 pacientov, každému bol predpisovaný furosemid. Priemerná
dávka bola 116,36 mg (20 mg-1000 mg). Užívanie furosemidu menej ako je priemerná
dávka v podskupine (116,36 mg) malo 17 (77,27%) pacientov a vyššiu ako priemernú
dávku (116,36 mg) mali 5 (22,73%) pacienti.

68,18 %

13,64 %

4,55 %
4,55 %

9,09 % Kombinácia liečiv

ACEI(sartan) + β-blokátor +
Aldost.blokátory
ACEI(sartan) + β-blokátor

ACEI(sartan) + Aldost.blokátory

β-blokátor + Aldost.blokátory

β-blokátor

skupiny liečiv
počet

paciento
v

účinná látka
počet

paciento
v

priemer
dennej dávky,
(min. - max.

dávka)
(mg)

maximálna
dávka
podľa

odporúčaní
(mg)

priemer
užívanej
dávky k

maximálnej
dávke  (%)

ACEI 18
ramipril 11 2,39 (1,25-5) 10 23,86
perindopril 6 4,92 (2-10) 10 49,20
lizinopril 1 1,25 35 3,57

Sartan 2 telmisartan 2 50 (20 – 80) 80 62,50

β-blokátory 21
metoprolol 10 52,5 (12,5-

150) 200 26,25

karvedilol 9 13,89 (6,25-
25) 50-100 25,69

bisoprolol 2 5 (2,5-7,5) 10 50,0
Aldosterónov
ý blokátor 17 spironolaktó

n 17 38,24 (12,5-
75) 50 76,48
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Sledovali sme aj užívanie digoxínu pri fibrilácii predsiení. Fibriláciu predsiení malo 14
(63,64%) a nemalo 8 (36,36%) pacientov. Zo 14 pacientov s fibriláciou predsiení užívalo
digoxín 9 (64,29%) osôb. Antikoagulačnú terapiu užívalo 9 (64,29%, INR 2-3) pacientov zo
14 s fibriláciou predsiení a neužívalo 5 (35,71%, priemerná hodnota INR 1,3) pacientov.

Diskusia
Hlavným cieľom v práci bolo hodnotenie preskripcie vybraných liečiv u pacientov so SZ,
pričom sa predpokladá, že pacienti by mali byť prepúšťaní s dávkami liečiv podľa
odporúčaní alebo by sa im ich hodnoty mali približovať.

ACEI by mali užívať potencionálne všetci pacienti so SZ a s EF ≤ 40%. Prvá línia liečby
(spolu s β-blokátormi a aldosteronovými blokátormi) by mala byť u pacientov s NYHA II.-IV.
zahájená čo najskôr. ACEI sú tiež vhodné u pacientov s asymptomatickou systolickou
dysfunkciou ľavej komory (NYHA I) [3,4]. Cieľová dávka má byť maximálna dávka určená
podľa odporúčaní pre liečbu SZ pre danú účinnú látku, v prípade, ak to nie je možné, tak
najvyššia dávka, ktorá je dobre znášaná pacientom. Po zhodnotení výsledkov bolo zistené,
že nie všetci pacienti užívali ACEI. U nás to boli 4 osoby, pričom jedna mala kontraindikáciu
užívania ACEI a brala sartan, z čoho vyplýva, že bez liečby ACEI, resp. sartanu boli
skutočne len 3 pacienti. Dôvody k neužívaniu boli pre prítomnosť hyperkaliémie
(K+5mmol/l) alebo signifikantnej renálnej dysfunkcie (podľa KDOQI 3.-5. štádium, kreatinín
221 μmol/l). Zároveň sme však u pacientov pozorovali výrazne nižšie dávky ACEI než sú
maximálne dávky podľa odporúčaní. Bola preukázaná nepriama závislosť hodnoty KDOQI
štádia k dávkovaniu lieku. Tým si vysvetľujeme používanie nízkych dávok ACEI u našich
pacientov. Z uvedených výsledkov teda vyplýva, že sa nepoužívajú tak často, resp. aj v takej
dávke, ako by sa mali. Je totiž dôležité, aby všetci pacienti, ak nemajú prítomné
kontraindikácie, užívali ACEI a v správnej dávke pre ich pozitívny efekt na liečbu SZ.

Užívať β-blokátory by mali potencionálne všetci pacienti so stabilným miernym alebo
stredným systolickým SZ (EF ≤ 40%), ale i pacienti s ťažkým SZ môžu tiež profitovať z
β-blokátorov, ale tu by liečba mala byť zahájená pod dohľadom odborníka [3,4]. β-blokátory
užívalo 95,45% pacientov, teda ich užívanie tu bolo najlepšie. Predpisované boli metoprolol,
karvedilol alebo bisoprolol. Pacienti mali výrazne znížené dávky, podobne ako v prípade
ACEI.

Aldosterónový blokátor majú užívať pacienti s pretrvávajúcimi príznakmi (NYHA II.-IV.) a EF
≤ 35% [5,6]. Aldosterónový blokátor užívalo 77% pacientov. Skoro štvrtine pacientov sa tieto
lieky nepodávali. Ako dôvody nepodávania boli zistené najmä hyperkaliémia 5 mmol/l,
znížená glomerulárna filtrácia, iatrogénna gynekomastia, vysadenie vzhľadom na zhoršenie
renálnych parametrov. Teda aj u tohto liečiva boli zistené v podstate dobré výsledky.

Diuretiká by mali byť používané v kombinácii s ACEI (alebo sartanmi), β-blokátormi
a aldosterónovými blokátormi u pacientov so zníženou EF [3,4]. Súčasné užívanie všetkých
druhov liekov bolo podávané 68% pacientom. Diuretiká majú hlavné pôsobenie v odstránení
prevodnenia, a preto pre zabránenie vzniku retencie tekutín by sa mali podávať čo najnižšie,
ale ešte účinné dávky.

Najčastejšou príčinou hospitalizácie našich pacientov bolo akútne SZ s dyspnoe, s ktorým
bola hospitalizovaná takmer polovica pacientov. Táto príčina hospitalizácie nemala priamu
súvislosť s ich vekom. Z možných dôvodov prichádzajú do úvahy asi súvislosť s užívaním
nedostatočných dávok liekov na liečbu SZ, alebo aj nedôsledné dodržiavanie liečby
pacientom v domácom prostredí. Je pravdepodobné, že značná časť týchto pacientov nie je
primerane edukovaná, o tom ako spolupracovať pri liečbe SZ. A tu sú dôležité už spomínané
liečivá, ale aj ich dávkovanie. Dnes zakladajúce sa jednotky SZ napomôžu problému
edukácie pacientov so SZ. Niekedy treba o SZ edukovať člena rodiny, s ktorým postihnutý
býva v domácnosti.
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Priemerná dĺžka hospitalizácie na choroby obehovej sústavy je 7,2 dňa [5]. V celej
posudzovanej skupine 40 pacientov bola priemerná dĺžka hospitalizácie približne o 2 dni
dlhšia. Avšak pacienti s chronickým SZ sú starí, polymorbídni a ťažko chorí, a tak len o dva
dni dlhšia hospitalizácia pre SZ, ako je priemer všetkých hospitalizácií, je skôr pozitívnym
zistením. Ale možno pri dlhšej hospitalizácii by sa zlepšilo dávkovanie potrebných
a spomínaných liekov a možno by sa tým znížil výskyt (hlave včasných) rehospitalizácií.
Najdlhšia priemerná hospitalizácia bola pre akútny koronárny syndróm, kde boli v priemere
najstarší pacienti, druhá v poradí bola hospitalizácia pre zhoršenie SZ s dyspnoe, pričom
rozdiel v ich priemernej dĺžke hospitalizácie bol minimálny. Na dĺžku hospitalizácie mohlo
vplývať viacero faktorov vrátane polymorbidity pacientov.

Výskyt SZ stúpa výrazne s vekom [6], a to z dôvodu kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti,
a tým účinnejšej farmakoterapie ochorení, ktoré vedú k SZ. V hodnotenej skupine bol
priemerný vek pacientov 75,35 rokov (medián 79). Pacienti s „diastolickým“ SZ sú starší,
častejšie ženy [7,8], čo vyplýva aj z výsledkov našich hodnotených podskupín.

V obidvoch podskupinách pacientov bola priemerná hodnota NYHA triedy III. Išlo teda
o ťažko chorých. Správne liečený pacient by mal mať hodnotu NYHA klasifikácie čo
najnižšiu, čo sa dá dosiahnuť len komplexným liečebným prístupom a trvá to istý čas (a toto
sme dlhodobo v tejto práci nesledovali). Renálna insuficiencia je bežná u pacientov so SZ [9].
Renálna insuficiencia sa vyskytovala u viac ako polovice pacientov, častejšie u pacientov so
systolickým SZ, čo súvisí aj s ich vysokým vekom. Pacienti so systolickým SZ majú o niečo
ťažší klinický priebeh ochorenia ako tí s „diastolickým“ SZ.

Infarkt myokardu patrí medzi najčastejšie príčiny SZ [10]. K zhoršeniu funkcie srdca po
infarkte myokardu dochádza buď priamo vyradením myokardu z činnosti alebo v dôsledku
následných komplikácií (aneuryzma, fibrilácia predsiení s tachyarytmiou, iné). V 1.
podskupine pacientov bol 3-krát vyšší výskyt infarktu myokardu, čo nie je prekvapivý údaj,
lebo je známy z mnohých registrov o SZ.
V 1. podskupine pacientov bol vyšší výskyt takmer všetkých komorbidít okrem depresie, čo
tiež indikuje vážnejší stav pacientov aj ich horšiu prognózu. So zvyšujúcim sa počtom
komorbidít sa totiž zvyšuje i riziko komplikácií pri SZ. Výskyt komorbidít poukazuje na to, že
ide o vysokorizikovú skupinu pacientov. Kumulácia komorbidít môže mať na druhej strane
pravdepodobne spätný vplyv na opatrnosť pri dávkovaní liekov (teda na používanie nižších
dávok liečiv).

Po zhodnotení uvedených výsledkov sme zistili, že naši pacienti so SZ sú veľmi starí (staršie
sú však ženy), trpia chronickým SZ s častými rehospitalizáciami pre akútne SZ, bývajú
krátko hospitalizovaní (ale často rehospitalizovaní) a trpia mnohými komorbiditami, ktoré
prispievajú k zvýšenej morbidite a mortalite. Preukázali sme, že sú často po prepustení z
hospitalizácie liečení nižšími dávkami liekov ako uvádzajú „odporúčania Európskej
kardiologickej spoločnosti“. Preto je dôležité ich následné dlhodobé sledovanie (najlepšie
v jednotke pre SZ) a neustále prehodnocovanie používaných látok podľa stavu a príznakov
pacienta. V opačnom prípade sa môže stav pacienta zhoršovať s potrebnou opätovnou
hospitalizáciou. A hospitalizácia „zvyšuje“ morbiditu a mortalitu, sťažuje kvalitu života
a zvyšuje finančnú náročnosť zdravotníctva.
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12. Farmakoterapia chronického zlyhania srdca

Vladimír Kuruc
(všeobecné lekárstvo, 4.ročník)

Školiteľ: Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
Transplantačné oddelenie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Úvod
Srdcové zlyhávanie je klinický syndróm, kedy srdce ako pumpa zlyháva v schopnosti
zabezpečiť adekvátne množstvo krvi pre tkanivá a orgány podľa ich aktuálnych
metabolických potrieb s následným rozvojom klinických symptómov (dyspnoe, unaviteľnosť
ai.) a objektívnych príznakov (edémy, šelesty ai.), ktoré postupom času vedú k častým
hospitalizáciam pacienta, k zníženej kvalite života a k skrátenej dĺžke života. Môže prameniť
z veľkého množstva dedičných alebo získaných štrukturálnych a funkčných srdcových
porúch.

Veľké množstvo rôznych srdcových ochorení a mechanizmov môže viesť k srdcovému
zlyhaniu. Najdôležitejšie príčiny sú zhrnuté v tabuľke 1.
Vedúcou príčinou je koronárne ochorenie (>50%) nasledované hypertenznou chorobou
(>20%), kardiomyopatiami (5-10%) a ochoreniami srdcových chlopní (5%).

Presné určenie etiológie je nesmierne dôležité pre následné plánovanie špecifickej liečby.
V niektorých prípadoch je možné ochorenie definitívne vyliečiť, kým v iných sa dá len
farmakologicky kontrolovať, no dokonca aj v týchto prípadoch je nevyhnutné  poznať príčinu
a patofyziológiu príslušného ochorenia na začatie správnej cielenej a špecifickej terapie.
/dif.dg. in int. Med./

V 20 - 30% všetkých prípadov systolického srdcového zlyhávania príčinu nepoznáme.
U týchto pacientov hovoríme, že trpia neischemickou, dilatačnou alebo idiopatickou
kardiomyopatiou. /Harrison hruby/

Akýkoľvek faktor, ktorý zvyšuje nároky na myokard môže zhoršiť už existujúce srdcové
zlyhávanie alebo toto zlyhávanie inicializovať. Medzi najbežnejšie patria arytmie, anémia,
tyreotoxikóza, gravidita, obezita, infekčná endokarditída, pľúcne infekcie, zmena terapie
prítomného srdcového zlyhávania vrátane zlej spolupráce pacienta. Opakované
hospitalizácie varírujú od 29% do 47% v období 3 – 6 mesiacov po prepustení zo
zdravotníckeho zariadenia.

Metodika
Retrospektívne sme analyzovali zdravotnú dokumentáciu 300 pacientov s ChZS.

Pacientov sme rozdelili do troch skupín:

 skupina 2000 – 100 chorých prijatých od januára 2000 do decembra 2000
 skupina 2005 – 100 chorých prijatých od januára 2005 do decembra 2005
 skupina 2012 – 100 chorých prijatých od januára 2012 do decembra 2012.
Analyzovali sme používanie nasledovných skupín liečiv:

 ACEI
 -blokatory
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 Diuretika
 Kardiotónika
 Blokátory receptoru 1 pre angiotenzín II (AT1-blokátory)
 Antikoagulancia
 Nitráty - vazodilatancia
 Antiaritmika (amiodaron)
 Ine kardiaka

Kritéria pre výber pacientov:

 Ejekčna frakcia < 50%
 Vek > 18rokov
 Pacienti s NYHA II-IV
 Diagnóza srdcového zlyhania

Vylučili sme následovné skupiny pacientov:

 Gravidne ženy
 Pacienty s abuzami
 Pacienti s malignitami
 Infekčni pacienti
 Pacienti uživajuce imunosupresiva
 Pacienti s hepatopatiou
 Pacienti s Hb < 11g/dl
 Pacienti s IM a operačným zákrokom < 6mes.

Zaznamenali sme frekvenciu použitia jednotlivých preparátov a aj ich dávkovanie.
Dávky ACE-I a -blok. sme klasifikovali podľa doporučení Pracovnej skupiny pre
zlyhanie srdca Európskej kardiologickej spoločnosti na nižšie ako odporúčané,
odporúčané a vyššie ako odporúčané.

Na štatistickú analýzu sme použili metódy deskriptívnej štatistiky. Dodržiavali sme
podmienky nezávislosti, homogenity a normalnosti pri štatistickom spracovani. Pri
jednotlivych masivoch dát na ich posúdenie sme vykonali Chí kvadrát test s α=0.05.

Výsledky
ACE-inhibítory

ACE inhibítory (resp. ATI ak ACEI sú kontraindikované) sú stale základom liečby
v 2000, 2005 aj 2012 roku. Vyhovuje odporúčaniu Európskej kardiologickej
spoločnosti v časti Farmakologicka liečba ChZS-ACEI ako liek prvej linie [11].

Diuretiká

Diuretiká sú nevyhnutné pri symptomatickej liečbe. Ich použitie sa bliži ku 100% ako
v roku 2000 alebo 2005 tak aj v 2012 – v súlade s odporúčaniami ESC. Zaznamenali
sme nové K šetriace diuretikum eplerenon, ktoré sa použiva v súčasnosti rovnako
často ako spironolakton.

Betablokátory

Medzi rokom 2000 a 2005 došlo k výraznemu vzostupu predpísovania bBlokatorov –
skoro o 2násobok. Podľa odporúčani ESC použitie betablokátorov treba zvážiť pri terapii
všetkých pacientov v triedach NYHA II – IV, nakoľko liečba betablokátormi znižuje počet
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hospitalizácií (pre všetky príčiny, kardiovaskulárne príčiny a pre srdcové zlyhávanie), zlep-
šuje funkčnú triedu a zmierňuje progresiu srdcového zlyhávania [11].

Kardiotónika

Výrazny pokles v použivani. 85% v 2000, 68 v 2005 a 55 v 2012. Indikuje sa
v prevažnej miere pri komorbidite fibrilacia predsiene.

Vazodilatancia

Podľa odporúčani ESC vazodilatanciá nemajú pri liečbe CHSZ žiadnu špecifickú úlohu, čomu
zodpoveda aj pokles ich indikovania na NUSCH.

Antitrombotika

Došlo k ich výraznému vzostupu v indikacii ako učinnemu nástroju na predchadzanie
komplikacii. Avšak podľa ESC dôkazov, že antitrombotická liečba ovplyvňuje riziko smrti
alebo vaskulárnych príhod u pacientov so srdcovým zlyhávaním, je málo.

Pri sledovaní dávkovania sme zistili, že je v súlade s odpuručaniami ESC
a v porovnani s vysledkami veľkych klinickych študii z poslednych rokov je up-to-date.

Diskusia
Liečba ZS sa v posledných 12 rokoch zásadne nezmenila.

Unikátne postavenie diuretík v liečbe ZS je nespochybniteľné. Diuretiká
najvýznamnejšie a najrýchlejšie ovplyvňujú symptómy a v takmer všetkých štúdiách,
ktoré sledovali účinky novších farmák, absolútna väčšina pacientov užívala diuretiká,
alebo dokonca podávanie diuretík bolo jednou z podmienok zaradenia do štúdie.
Napriek tomu, že dodnes nie sú k dispozícii kontrolované randomizované štúdie, ktoré
by hodnotili účinok týchto látok na symptómy alebo prežívanie vo vzťahu k užívaniu
diuretík, liečba symptomatického ChZS bez diuretík je nemysliteľná. Pri liečbe ťažkých
foriem ChZS sú absolútne nutné, pretože dôsledná kontrola retencie tekutín je
podmienkou pre podávanie liekov priaznivo ovplyvňujúcich mortalitu (najmä
betablokátorov). Preto diuretiká by sa mali vždy podávať v kombinácii s ACE-inhibítormi
a betablokátormi.

Digoxín znižuje potrebu hospitalizácií, vo vzťahu k mortalite je ale neutrálny. Jeho
trend je klesajuci, prispievaju k tomu aj ťažkosti s jeho davkovanim.

ACE inhibítory sú stale základom liečby symptomatickej aj asymptomatickej
systolickej dysfunkcie ľavej komory (ESC). AT1 blokátory, ako alternatíva ACE-
inhibítorov u symptomatických pacientov, ktorí ich netolerujú - štúdie ELITE II a Val
HeFT [9,10], indikuju sa s cieľom zlepšiť morbiditu a mortalitu v triede NYHA II.
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Obrázok 1 Trendy vo farmakoterapii ChZS

Pacienti s ChSZ sa vyznačujú vysokým rizikom tromboembolických komplikácií. Medzi
faktory, ktoré predisponujú k tromboembolizmu, patria nízky minútový objem s
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relatívnou stázou krvi v dilatovaných dutinách srdca, nízka kontraktilita, regionálne
poruchy kinetiky myokardu a fibrilácia predsiení.

Oprávnene sa dá predpokladať pozitívny účinok použitia amiodarónu (nie však iných
antiarytmík). Na druhej strane niet dostatok dôkazov, ktoré by v liečbe ZS
opodstatňovalo používanie nitrátov alebo kalciových blokátorov, preto registrujeme
výrazny klesajuci trend u tychto farmakologickych skupin.

Veľké klinické štúdie [2] konzistentne ukázali, že bB znižujú mortalitu u chorých so ZS
približne o 35 %. Napriek pôvodným obavám sa zistilo, že najväčší úžitok z liečby bB
majú pacienti s pokročilým ChZS. Jednotlivé betablokátory môžu mať u pacientov so
srdcovým zlyhávaním rozdielne klinické účinky. Preto možno odporúčať iba bisoprolol,
karvedilol, metoprolol a nebivolol. Ich uživanie má stále stúpajucí trend: v roku 2000
užívalo betablokátory na Slovensku 50% pacientov v špecializovanom centre a v roku
2012 ich používanie stúplo o skoro 100% a teraz dosahuje takmer 90%. U pacientov ,
ktorí netolerujú betablokátory, pridanie AT1-blokátorov k ACE-inhibítoru redukuje
morbiditu a potrebu hospitalizácie pre ChZS.

Je pozoruhodny nastup novych kardiak (ivabradin), frekvencia použitia ktorých už
dosahuje skoro 15%.

Pre správnu interpretáciu výsledkov našej analýzy je potrebné si uvedomiť jej
limitácie. Skúmaná populácia je zásadným spôsobom ovplyvnená výberom pacientov,
ktorých odosielali na hospitalizáciu do špecializovaného centra, v tomto prípade na
Transplantačné oddelenie. Tento výber je daný úvahou o možnosti indikácie
transplantácie srdca. Z toho vyplýva, že pozorovanie zahŕňa pacientov s pokročilým
ChZS, s ťažkou poruchou systolickej funkcie ľavej komory (medián EF – 21,7 %),
väčšinou mladších ako 60 rokov (medián veku – 48 rokov), mužov, bez významnejšej
komorbidity. Na druhej strane ide o pacientov s pokročilým štádiom ochorenia,
významne symptomatických, často so sklonom k hypotenzii, ktorí nemusia tolerovať
vysoké dávky ACE inhibítorov a bB.

Záverom konštatujeme, že liečba v špecializovanom centre pre terapiu ChZS
dôsledne sleduje odporúčania ESC.
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13. Zraková ostrosť pacientov s malígnym melanómom
choroidey po ožiarení na lineárnom urýchľovači

Adriána Furdová, Katarína Macková
(LF UK všeobecné lekárstvo, 1.r.; FMFI UK biomed. fyzika, 4.r.)

Školitelia: doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD., doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.
Klinika oftalmológie LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Úvod
Malígny melanóm uvey (MMU) je najčastejšie sa vyskytujúci vnútroočný nádor u dospelých,
tvorí viac ako 90% všetkých vnútroočných malignít. Najčastejšie vychádza z choroidey, až
75%. Ide o zriedkavé ochorenie, napriek tomu môže viesť až k strate orgánu zraku a tým v
konečnom dôsledku k vážnym sociálnym, rodinným a ekonomickým problémom pacienta
[1,2,3].

Klinické štádium rozvoja MMU, v ktorom pacient vyhľadal odbornú lekársku pomoc súvisí s
lokalizáciou rozvoja novotvaru v uvei. Čím je MMU ďalej od zadného pólu, tým je menšia
pravdepodobnosť, že pacient bude mať subjektívne ťažkosti [4,5].

Enukleácia – odstránenie celej očnej gule, bola v minulosti najčastejšou operáciou u
pacientov s MMU, v súčasnosti sa dostávajú do popredia metódy zachovávajúce očnú guľu,
napr. rádiochirurgické metódy. Stereotaktická rádiochirurgia (SRCH) je neinvazívna
alternatíva enukleácie v liečení uveálnych melanómov, s vysokou kontrolou rastu nádoru,
zachováva očnú guľu anatomicky a u vysokého percenta pacientov aj dostatočnú funkciu
orgánu zraku, ktorú meriame exaktne pomocou centrálnej zrakovej ostrosti (CZO)
Snellenovými optotypmi [2,3,6].

Materiál a metodika
Retrospektívna metóda klinického sledovania pacientov po SRCH oka pre MMU štádiu T2 a
T3. Zisťovali sme hodnoty CZO v závislosti na ožiarení rizikových štruktúr (zrakový nerv,
šošovka) v skupine 19 pacientov s MMU operovaných SRCH na Klinike oftalmológie LFUK a
UNB v spolupráci s Klinikou stereotaktickej rádiochirurgie OÚSA v Bratislave v roku 2011 na
lineárnom urýchľovači LINAC, pričom terapeutická dávka bola 35,0 Gy do nádorového
ložiska (Obr.1, Obr.2).

Hodnotili sme výsledky zmeny CZO týchto pacientov pred zákrokom, 6 mesiacov a 12
mesiacov po zákroku. Pacienti boli vyšetrení na Snellenovom optotype, pre štatistické
spracovanie sme zlomky prepočítali na decimálnu hodnotu. Štatistickou analýzou sme
sledovali zmeny CZO od veľkosti cieľovej štruktúry – nádoru v korelácii s dávkou ožiarenia
rizikových štruktúr (šošovka, zrakový nerv) pomocou lineárnej regresie a korelácie.
Normalita  rozloženia veku bola overená Shapiro – Wilk testom. Možný rozdiel výsledkov pri
výskyte tumoru na základe odlišného veku a pohlavia sme overili Mann – Whitney testom.
Popis závislosti hodnoty CZO od dávky žiarenia v rizikových štruktúrach sme spracovali
metódou jednoduchej a viacnásobnej lineárnej regresie. Rozdiel vo veľkosti melanómu v
závislosti na pohlaví sme zisťovali nepárovým t – testom.
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Výsledky
V súbore 19 pacientov s MMU operovaných na lineárnom urýchľovači v r. 2011 bolo 9
mužov a 10 žien, medián veku bol 57 rokov (31 - 73 r.). Ožiarených bolo 7 pravých a 12
ľavých očných gúľ. Priemer objemu nádorového ložiska melanómu bol 0,83 cm3 (0,11 – 1,76
cm3), priemerná maximálna aplikovaná dávka žiarenia bola 38,45 Gy (36,74 – 44,65 Gy),
terapeutická dávka priamo do nádorového ložiska bola 35,0 Gy.

Normalita rozloženia veku nadobúda hodnotu p = 0,22, ktorá nepreukázala žiadny dôkaz o
jej non – normalite. Overovaním možného rozdielu výsledkov pri výskyte tumoru na základe
odlišného veku a pohlavia (p = 0,34) sme nezískali dôkaz o závislosti od veku a pohlavia. V
skupine sme nezistili signifikantný rozdiel vo veľkosti melanómu v závislosti na pohlaví (p =
0,84).

Popisom závislosti CZO od dávky žiarenia v rizikových štruktúrach sme overili hypotézu, že
ožiarené rizikové štruktúry nie sú vo vzťahu k objemu melanómu (p = 0,941). Tiež sme
nezistili koreláciu medzi zmenou CZO a objemom melanómu (p = 0,588), alebo vekom (p =
0,7182). Jednoduchou lineárnou regresiou sme overili aj vzťah priemernej dávky v šošovke
a zmeny CZO (p = 0,981), kde sme nezistili koreláciu medzi veličinami. Pri predpoklade, že
zmenu CZO po stereotaxii neovplyvňuje len radiačné zaťaženie na šošovke, ale aj na
zrakovom nerve sledovaného oka, sme testovali túto závislosť viacnásobnou lineárnou
regresiou. Na základe analýzy variancie danej regresie (p = 0,71) sme nezistili koreláciu.
CZO po zákroku nie je ovplyvnená veľkosťou radiačnej dávky na šošovku a zrakový nerv
operovaného oka ako prediktorov (Graf.1).

Graf.1: Závislosť zmeny zrakovej ostrosti po 6 mesiacoch po zákroku (0 – nenastala zmena,
1 – významná zmena voči CZO pred zákrokom) a priemernej ožarovacej dávky na šošovku
a zrakový nerv pri zákroku

Diskusia
SRCH je neinvazívna alternatíva enukleácie v liečbe MMU. LINAC stereotaktická
rádiochirurgia s terapeutickou dávkou 35,0Gy v spojení s mechanickou imobilizáciou oka je
vysoko efektívna metóda liečby stredne veľkých uveálnych melanómov, anatomicky sa
zachová orgán zraku a u istého percenta pacientov aj užitočná zraková ostrosť, ktorá má
veľký význam pre ďalší plnohodnotný život pacienta [3,4,5,7].
Pri rádiochirurgických metódach je cieľom dosiahnuť deštrukciu nádoru, a zároveň
minimálne poškodenie okolitých štruktúr [2]. V našom súbore je v niektorých prípadoch
ožarovacia dávka na rizikových štruktúrach viacnásobne vyššia alebo nižšia ako je
odporúčaná dávka (8,0 Gy pre zrakový nerv a 10,0 Gy pre šošovku), čo by sa malo odraziť
aj na zmenách CZO. Postradiačné zmeny neprebiehajú len v nádorových bunkách, ale aj v
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zdravých tkanivách. Podľa nášho súboru by tieto zmeny neovplyvňovali zmeny CZO, čo v
iných súboroch sa dokázalo [4,5]. Predpokladáme, že na zmeny CZO vplývajú významne aj
ďalšie faktory, prípadne ich kombinácia.

Záver
V našom súbore sme zistili, že zmeny CZO po 6 a 12 mesiacoch od zákroku nie sú v
lineárnej závislosti od radiačnej dávky do šošovky a zrakového nervu. V budúcnosti budeme
pokračovať v ďalšom sledovaní a zbere dát. Naše výsledky nie sú ovplyvnené polohou
nádoru vo vnútri oka a ďalšími faktormi, ktoré ovplyvňujú tvorbu ožarovacieho
stereotaktického plánu a teda aj zmeny CZO ako veličiny, podľa ktorej môžeme určiť mieru
úspešnosti zákroku.
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Obrázok 1.: Poloha pacienta pri ožiarení na lineárnom urýchľovači, naložený má
stereotaktický kruh a ožarované oko je fixované stehmi.

Obrázok 2.: Stereotaktický plán ožiarenia pacienta, označené je nádorové ložisko aj
šošovka, terapeutická dávka žiarenia je 35,0 Gy.



.70

14. Nemotorické príznaky pri Parkinsonovej chorobe:
korelácia s depresiou a kvalitou života

Marta Hanáková, Ján Haršány
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník)

Školiteľ: Doc. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
II. Neurologická klinika, LF UK, Bratislava

Úvod
Parkinsonova choroba (PCH) je chronické neurodegeneratívne ochorenie nervového
systému, ktorého prevalencia narastá s vekom. Vzniká na podklade pokračujúcej
degenerácie neurónov v nigrostriatálnej oblasti a v ďalších jadrách mozgového kmeňa, čoho
dôsledkom dochádza k nedostatku dopamínu (DA) a iných neuromediátorov v bazálnych
gangliách mozgu [1]. PCH je charakterizovaná predovšetkým motorickými symptómami ako
bradykinézia, rigidita, tremor a posturálna instabilita. Okrem týchto kardinálnych motorických
príznakov, pacienti s PCH často trpia aj nemotorickými príznakmi (NMP), na ktoré sa
v poslednej dobe upriamuje pozornosť, vzhľadom na ich možný významný negatívny podiel
na zhoršenej kvalite života. Tento jav podporujú klinické skúsenosti z dennej praxe, kedy sa
podarí pacienta významne skompenzovať z hľadiska motoriky (vymiznutie trasu, zlepšenie
jemnej motoriky, úprava poruchy chôdze, atď.), avšak pacient ostáva depresívny, má
difúzne bolesti, zle spí, má urgentné močenie, ako aj problémy s gastrointestinálnym traktom
v podobe obstipácií, unikanie stolice a zvýšené slinenie. Všetky tieto faktory významne
vplývajú na jeho subjektívne prežívanie a pocit zdravia [2,3]. Patologickým podkladom týchto
príznakov sú lézie v štruktúrach s non-dopamínergickou neurotransmisiou
(sérotonínergickou, cholínergickou, adrenergickou a i.). Prítomnosť viacerých z týchto
príznakov môže o mnohé roky predchádzať objavenie sa typických motorických symptómov
a utvárať tzv. rizikový syndróm asociovaný s PCH [4]. V ambulantnej aj nemocničnej praxi je
problém so záchytom nemotorických príznakov. Prvou príčinou je to, že lekár po nich cielene
nepátra,  v tomto prípade by mohlo pomôcť používanie cieleného dotazníka alebo škály.
Taktiež väčšina pacientov pokladá  NMP príznaky za prejavy starnutia alebo za súčasť inej
komorbidity (kardiovaskulárnej, metabolickej, reumatologickej, a pod.). Cieľom našej práce
bolo stanoviť frekvenciu a závažnosť  NMP u pacientov s PCH. Navyše sme korelovali skóre
NMP s demografickými a klinickými údajmi, so skóre dotazníka kvality života a so skóre
hodnotiaceho dotazníka depresie.

Metódy
Do prierezovej štúdie boli zaradení pacienti s idiopatickou Parkinsonovou chorobou, ktorí
boli sledovaní na 2 špecializovaných bratislavských pracoviskách – na II. neurologickej
klinike LF UK a UNB a na Neurologickej klinike SZU a UNB. Zaradili sme 100 pacientov,
ktorí boli liečení dopaminergnými preparátmi levodopy a/alebo agonistov dopamínových
receptorov. Pacienti, ktorí boli práve diagnostikovaní a bez farmakoterapie, rovnako ako aj
pacienti s hĺbkovou mozgovou stimuláciou hodnotení neboli. Priemerný vek (±SD) bol 65,54
(±8,79) roka, trvanie PCH bolo v priemere 5,92 (±4,42) roka, L-dopová ekvivalentná dávka
bola 935,5 (±476,6) mg, štádium podľa Hoehnovej a Yahra (H&Y; škála udáva stupeň
postihnutia od 1 do 5) bolo v priemere 2,6 (±0,74). Podľa H&Y bolo 7 pacientov v štádiu 1,
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31 pacientov v štádiu 2;  9 pacientov bolo v štádiu 2,5; v štádiu 3 bolo 45 pacientov; v štádiu
4 bolo 7 pacientov a 1 pacient bol v štádiu 5.

Závažnosť  NMP sme determinovali použitím nasledujúcich diagnostických nástrojov: 1)
slovenská verzia škály Non-motor Symptoms Scale (NMSS; Chaudhuri, et al. 2007),[5],
pacientský dotazník NMP (the NMSQuest; Chaudhuri et al. 2006),[6] . Kvalitu života sme
posudzovali pomocou dotazníka Parkinson´s disease Quality of Life Questionnaire (PDQ-8),
[7] a depresiu sme skórovali pomocou Beck Depression Inventory (BDI), [8] .  Na štatistickú
analýzu sme s výnimkou popisných údajov použili Spearmanov korelačný koeficient, hladina
významnosti bola stanovená na P ≤ 0,01.

Výsledky
V našom súbore bolo priemerné skóre na škále NMSS 44,21 ± 26,68 (maximum 360,
hodnotí sa 30 položiek (frekvencia (1-4) x závažnosť 1-3)). Priemerné skóre v dotazníku
NMSQuest bolo 11,30 ± 4,64 (maximum 30). Skóre v dotazníku PDQ-8 bolo 9,37 ± 5,69
(maximum 32) a v dotazníku depresie BDI 14,92 ± 26,68 (maximum 63).

Skóre NMSQuest ako aj celkové skóre na škále NMSS signifikantne korelovali so skóre
dotazníkov kvality života PDQ-8 ako aj depresie BDI (Tab. 1). V hodnotení jednotlivých
domén NMSS sme odhalili signifikantnú koreláciu medzi PDQ-8 a doménami:
„Kardiovaskulárny systém vrátane pádov“, „Spánok/únava“, „Nálada/vedomie“,
„Pozornosť/pamäť“ a „Gastrointestinálny trakt“. Skóre BDI korelovalo so skóre domén:
„Nálada/vedomie“, „Problémy s vnímaním/halucinácie“ a „Pozornosť/pamäť“ (Tab. 1).

Tabuľka 1. Výsledky korelačnej analýzy medzi nástrojmi na hodnotenie kvality života (PDQ-
8) a depresie (BDI) a nástrojmi na hodnotenie nemotorických príznakov Parkinsonovej
choroby (NMSQuest a NMSS). Signifikantné korelácie sú zvýraznené boldom.

Záver
NMP sú prítomné vo všetkých štádiách PCH. Táto štúdia dokazuje účinnosť skríningu
pacientov pomocou dotazníka NMS-Quest, rovnako ako aj hodnotenie ich závažnosti
pomocou škály NMSS. Štúdia poukazuje na významný podiel NMP na zníženej kvalite
života a hĺbke depresívnej symptomatiky pacientov s týmto častým ochorením. Naše

Rho Hodnota P Rho Hodnota P
NMSQuest 0,612 <0,000 0,637 <0,000
NMSS celkové skóre 0,503 <0,001 0,455 <0,001
Kardiovask. systém vrátane pádov 0,261 0,009 0,195 0,052
Spánok/ únava 0,383 <0,001 0,231 0,021
Nálada/ vedomie 0,474 <0,001 0,686 <0,001
Problémy s vnímaním/ halucinácie 0,229 0,022 0,306 0,002
Pozornosť/pamäť 0,446 <0,001 0,439 <0,001
Gastrointestinálny trakt 0,264 0,008 0,208 0,038
Močenie 0,136 0,176 0,082 0,417
Sexuálne funkcie 0,146 0,147 0,119 0,236
Rôzne 0,253 0,011 0,186 0,064

PDQ-8 BDI
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výsledky sú podkladom pre cielenú kampaň v radoch špecialistov so zameraním na
upriamenie pozornosti a následný efektívny manažment NMP.
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15. Asociácia terapie sclerosis multiplex
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Úvod
Sclerosis multiplex (SM) je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, po
diagnostikovaní ktorého je zvýšné riziko kardiovaskulárnych ochorení (KVO), ktoré však
s progresiou terapie ustupuje [1]. Pri terapii SM je využívaný interferón β (IFN), ktorý znižuje
koncentráciu LDL a zvyšuje HDL, čím môže predchádzať spomenutým ochoreniam [2,3].
V našej práci sme sledovali lipoproteínový profil so zameraním na výskyt aterogénnych
lipoproteínov a mieru lipoperoxidácie u pacientov so SM ako možné rizikové faktory KVO.
Zároveň  sme chceli načrtnúť úlohu interferónu β pri ovplyvnení zastúpenia jednotlivých
lipoproteínov v plazme, u ktorého sa predpokladá antiaterogénne pôsobenie.

Materiál a metódy
Testovaný súbor pozostával z pacientov s relaps-remitujúcou formou SM, 8 žien a 2 muži, s
priemerným vekom 40,7±11,9 roka. V terapii SM títo pacienti užívali interferón β. Kontrolný
súbor pozostával z 10 zdravých jedincov, 8 žien a 2 muži vo vekovej kategórii 32,5±8,71
roka. U každého pacienta bola zistená hmotnosť, výška a vyrátaný body mass index (BMI).

Krv sa odobrala do komerčných skúmaviek na biochemické a serologické vyšetrenie. Sérum
sme získali centrifugovaním krvi 10 minút pri 1 200 g. Vo vzorke séra sa vyšetrili
triacylglyceroly (TAG) a celkový cholesterol (CH), lipidové hydroperoxidy, marker
oxidačného poškodenia lipidov [4] a lipoproteínový profil. Koncentrácie lipoproteínových tried
a podtried sa stanovili metódou lineárnej elektroforézy v polyakrylamidovom géli
Quantimetrix Lipoprint LDL systém. Sledované boli hodnoty cholesterolu vo VLDL, IDL 1-3,
LDL 1,2, LDL 3-7 a HDL – lipoproteínových triedach a podtriedach.

Na štatistické vyhodnotenie sme použili nepárový T-test. Výsledky sú uvedené ako
priemerná hodnota±SD.  Výsledky boli spracované programom GraphPadprism, hodnota
p<0,05 bola považovaná za signifikantne zvýšenú, resp. zníženú oproti hodnotám kontrolnej
skupiny.

Výsledky
U pacientov so SM bola nameraná významne nižšia hladina VLDL v porovnaní s kontrolnou
skupinou (17,6 ±4,78 mg/dl  vs. 28,5±11,06 mg/dl,  p < 0,05). Zároveň bol zaznamený
rozdiel v koncentrácii IDL-3 častíc, ktorá bola u testovanej skupiny znížená (16.3 ± 1.46
mg/dl vs 24.8±3.66 mg/dl, p<0,05). Pri sledovaní LDL subfrakcí bol signifikantný rozdiel
medzi sledovanými skupinami iba v LDL-1 subfrakcií (54.10±4.972 mg/dl vs 40.40±4.012
mg/dl, p<0,05), ktorá bola u SM pacientov vyššia ako u zdravých jedincov. Zároveň bola
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signifikantne zvýšená koncentrácia lipidových hydroperoxidov v testovanej skupine
(41,14±11,07 nmol/ml vs 25,9±5,48 nmol/ml, p<0,001).

V ostatných sledovaných parametroch neboli rozdiely štatisticky potvrdené. Hodnoty
sledovaných parametrov (BMI, TAG, celkový a LDL-cholesterol) spolu s hladinou
lipoperoxidov je uvedený v tabuľke 1. Analýza subfrakcií lipoproteínov je uvedená v tabuľke
2.

Tabuľka 1: Sérové lipidy a ďalšie rizikové markery KVO

Tabuľka 2: Lipoproteínové triedy a podtriedy

Hodnoty sú uvedené v mmol/l.

Diskusia
V nedávno publikovanej práci bolo popísané zvýšené riziko KVO po diagnostikovaní SM [1],
avšak s progresiou ochorenia i terapie sa toto riziko redukuje, no ostáva stále vyššie ako
u zdravej populácie [5]. Predpokladali sme, že by to mohlo byť spôsobené práve užívaním
IFN, ktorý ovplyvňuje lipoproteínové zastúpenie [2,3]. Podľa našich meraní, bolo ovplyvnené
VLDL, IDL-3 a LDL-1. Z toho vyplýva, že interferón by mohol podnecovať premenu
proaterogénneho VLDL cez IDL na LDL, čo by vysvetľovalo znížené hladiny prvých dvoch
lipoproteínov a zvýšenú hladinu tretieho. Zvýšenie celkového LDL cholesterolu by však malo
práve aterogénny vplyv, no podľa našich výsledkov bola štatisticky významne elevovaná
práve najmenej aterogénna subfrakcia LDL, t.j. LDL-1. Zároveň je potrebné zvážiť aj inú
alternatívu ovplyvnenia rizika KVO interferónom [6]. Doteraz popísané interakcie medzi INF
a LDL a HDL v zmysle redukcie LDL [3] a zvýšenia koncentrácie HDL [2] sú v rozpore
s našimi výsledkami, keďže tieto indikujú zvýšený celkový aj LDL cholesterol a mierne
zníženú hladinu HDL cholesterolu, avšak rozdiely neboli štatisticky potvrdené. Taktiež bol
popísaný efekt interferónu β na celkový cholesterol v zmysle poklesu a na TAG v zmysle
vzostupu [8], výsledky našich meraní, i keď štatisticky nepotvrdené, sa zhodujú s týmto
záverom.

Zvýšená produkcia voľných radikálov a oxidačný stres u týchto pacientov boli už taktiež
popísané [7]. Oxidačné poškodenie lipoproteínov by mohlo zvyšovať ich aterogenitu, avšak
lipoperoxidáciou sú poškodzované taktiež membránové fosfolipidy či voľné plazmatické
lipidy. Testovanie korelačných vzťahov medzi jednotlivými subfrakciami a lipoperoxidáciou
na takto malej skupine by mohlo byť klamlivé, no na tento rizikový faktor nemožno
pozabudnúť.

BMI

(kg/m2)

Celkový cholesterol

(mg/dl)

LDL-cholesterol

(mg/dl)

TAG

(mmol.l-1)

Lipoperoxidy

(nmol/ml)

Kontrola 26,73±5,98 5,16±0,98 2,93±0,82 1,01±0,63 25,41±5,48

SM-pacienti 25,40±5,51 5,06±1,02 3,31±0,65 1,10±0,33 41,6±11,07

P ns ns ns ns p<0,001

VLDL IDL-1 IDL-2 IDL-3 LDL-1 LDL-2 LDL 3-7 HDL

Kontrola 0,74±0,29 0,62±0,13 0,27±0,08 0,64±0,30 1,04±0,33 0,34±0,34 0,03±0,06 1,48±0,36

SM-pacienti 0,46±0,12 0,58±0,08 0,25±0,04 0,45±0,12 1,46±0,41 0,53±0,23 0,04±0,06 1,45±0,45

P p<0,05 0,3737 0,3462 p<0,05 p<0,05 0,1516 0,3771 0,6334
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Výsledky našej pilotnej práce nie sú celkom jasné a diskrepancie s doposiaľ publikovanými
sú pravdpodobne ovplyvnené nízkym počtom probandov, preto je potrebné aby testovací
súbor bol v budúcnosti väčší. Takisto je potrebné detailnejšie sledovanie parametrov ako
trvanie ochorenia, veľkosť dávky interferónu a iných faktorov pre presnejšie výsledky.
Záverom je možné povedať, že interferón β i samotné ochorenie môžu ovplyvňovať
lipoproteínový profil ako v zmysle negatívnom, tak i pozitívnom, no je potrebná ich ďalšia
investigácia.
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16. Kontrastová nefropatia u pacientov
hospitalizovaných na internom oddelení

Silvia Remiašová, Matej Rusina
( Všeobecné lekárstvo, 6. Ročník )

Školiteľ: MUDr. Martin Čaprnda, PhD
II. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava

Úvod
Kontrastom vyvolaná nefropatia (contrast medium induced nephropathy – CIN) je stav, keď
dochádza ku zhoršeniu renálnych funkcií v priebehu 24-72 hodín po intravenóznom podaní
kontrastnej látky. CIN je definovaná ako absolútne zvýšenie sérového kreatinínu o viac ako
44,2 umol/l alebo relatívne zvýšenie minimálne o 25 % oproti pôvodnej hodnote [1].
Incidencia CIN nie je presne známa, pretože jej priebeh sa manifestuje zväčša
asymptomaticky. Incidencia CIN sa v literatúre výrazne líšia v závislosti od populácie
pacientov a základných rizikových faktorov. Vo všeobecnej populácii sa výskyt CIN pohybuje
na úrovni 0,6 -2,3%, u vysokorizikových pacientov až 10-50% [1].

Vzostup incidencie CIN v poslednom desaťročí je výsledkom neustáleho zvyšovania sa
počtu pacientov, ktorí sú vyšetrovaní diagnostickými a intervenčnými rádiologickými
metódami s použitím jódových kontrastných látok (CT s kontrastom, angiografia, a ďalšie).
Dnes je CIN považovaná za tretiu najčastejšiu príčinu akútneho renálneho zlyhania
u hospitalizovaných pacientov. Prítomnosť CIN zároveň významne zvyšuje mortalitu
pacientov počas hospitalizácie a tiež po prepustení z nemocnice.

Cieľom tejto práce bolo posúdiť výskyt CIN u pacientov hospitalizovaných na internej klinike,
prítomnosť vybraných rizikových faktorov CIN u týchto pacientov a vplyv CIN na celkovú
mortalitu počas hospitalizácie, po 30 dňoch a po 1 roku od kontrastného vyšetrenia.

Metodika
Metódou retrospektívnej analýzy sme vyšetrili pacientov hospitalizovaných na II. internej
klinike LFUK a UNB v období 1.3.2010 – 30.9.2011 a identifikovali pacientov, ktorí
absolvovali vyšetrenie s intravenóznym podaním kontrastnej látky. U týchto pacientov sme
zistili hodnoty kreatinínu pred a po vyšetrení a vypočítali sme glomerulárnu filtráciu podľa
vzorca Modification of Diet in Renal Disease Study (GF-MDRD) [3]. Na základe GF-MDRD
sme zaradili pacientov podľa stupňa poškodenia obličkových funkcií do štádia podľa K/DOQI
[2]. Anamnesticky sme zisťovali vybrané rizikové faktory pre vznik CIN (ischemická choroba
srdca - ICHS, artériová hypertenzia - AH, diabetes mellitus - DM, chronická obličková
choroba - CKD) a sledovali sme ich vplyv na vznik CIN. Zároveň sme u pacientov sledovali
prežívanie počas hospitalizácie a následne po prepustení do 30 dní a do jedného roku od
kontrastného vyšetrenia. Získané dáta sme štatisticky analyzovali softvérom SPSS for
Windows za použitia Studentovho T-testu a chí-kvadrátového testu. Mortalitné dáta boli
zobrazené pomocou Kaplan-Meierových kriviek a hodnotené log-rank testom.

Výsledky
V sledovanom období bolo hospitalizovaných spolu 1654 pacientov, do nášho súboru sme
zaradili 302 pacientov (126 mužov a 176 žien) vo veku 21-91 rokov, ktorí absolvovali spolu
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350 vyšetrení s podaním kontrastnej látky (25 angiografíí a 277 CT vyšetrení). Z celkového
počtu pacientov ich 260 absolvovalo 1 vyšetrenie, 37 pacientov absolvovalo 2 vyšetrenia, 4
pacienti 3 vyšetrenia a 1 pacient 4 vyšetrenia.

Priemerná hodnota kreatinínu pred vyšetrením bola 89,27±43,81 umol/l, čo zodpovedá
glomerulárnej filtrácii podľa MDRD 80,09±34,01 ml/min. Priemerná hodnota kreatinínu po
vyšetrení bola 97,43±54,73 umol/l. Zaradenie pacientov podľa štádií K/DOQI je uvedené
v tabuľke 1. Prevalencia rizikových faktorov pre vznik CIN je uvedená v tabuľke 2.

Štádium

K/DOQI

Počet

pacientov

Rizikový faktor Počet
pacientov

1. 113  (37,4%) Ischemická choroba srdca 165 (54,6%)

2. 97  (32,1%) Artériová hypertenzia 234 (77,5%)

3. 80  (26,5%) Diabetes mellitus 99 (32,8%)

4. 10  (3,3%) Chronická choroba obličiek 45 (14,9%)

5. 1  (0,3%)

Tabuľka1. Klasifikácia CKD podľa K/DOQI. Tabuľka. 2. Prevalencia rizikových faktorov CIN.

Vzostup kreatinínu o viac ako 44,2 umol/l sme zaznamenali u 23 (7,6%) pacientov, relatívny
vzostup kreatinínu o viac ako 25% sme zaznamenali u 47 (15,6%) pacientov. Prítomnosť
CIN sme podľa týchto kritérií určili u 47 (15,6%) pacientov.

Využitím Studentovho T-testu sme zistili, že pacienti s CIN mali signifikantne vyšší vek oproti
pacientom bez CIN (67,02±15,09 vs. 72,74±13,12 rokov; p<0,05), avšak nezistili sme
signifikantné rozdiely vo výške kreatinínu pred vyšetrením (89,75±37,71 vs. 89,63±36,47
umol/l; NS) ani v glomerulárnej filtrácii podľa MDRD (78,06±32,29 vs. 82,55±44,54 ml/min;
NS)

Pomocou chí-kvadrátového testu sme zistili signifikantnú asociáciu prítomnosti DM
s výskytom CIN (diabetici 28,9% vs. nediabetici 13,4%; p<0,01), u ostatných rizikových
faktorov sme signifikantnú asociáciu nezaznamenali. Taktiež nebol zistený signifikantný
vzťah medzi štádiom obličkového ochorenia K/DOQI a výskytom CIN.

Pri sledovaní mortality sme zaznamenali z celkového počtu 302 pacientov 26 úmrtí počas
hospitalizácie (8,6%), 38 úmrtí do 30 dní od vyšetrenia (12,6%) a 88 úmrtí do jedného roku
od vyšetrenia (29,1%). Zaznamenali sme signifikantný vplyv CIN na prežívanie pacientov
počas hospitalizácie (7,8% vs 20,0%; RR 2,56; p<0,05), do 30 dní po vyšetrení (89,4% vs
76,6%; RR 2,21; p<0,01), do 1 roku po vyšetrení (26,9% vs 53,2%; RR 1,98; p<0,001) (Graf
1,2).
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Graf 1. Vplyv prítomnosti CIN na 30-dňovú mortalitu. Graf 2. Vplyv prítomnosti CIN na 1-ročnú
mortalitu.

Diskusia
V sledovanom súbore sme zaznamenali výskyt CIN u 15,6% pacientov, čo podľa
publikovaných údajov zodpovedá výskytu CIN u vysokorizikovej populácie [4]. To potvrdzuje
aj vysoký výskyt komorbidít v súbore (najmä ICHS, AH, DM). U pacientov s CIN sme
zaznamenali signifikantne vyšší vek a asociáciu CIN s prítomnosťou DM, čo zodpovedá
publikovaným údajom. Nezaznamenali sme rozdielne hodnoty kreatinínu a GF-MDRD
v porovnávaných skupinách; tento fakt by bolo možné vysvetliť nižším počtom pacientov so
závažnejším postihnutím renálnych funkcií, ktorí absolvovali kontrastné vyšetrenia. U týchto
pacientov boli taktiež pravdepodobne častejšie vykonané opatrenia v rámci prevencie CIN –
najmä infúzna hydratácia pred a po vyšetrení.

Pri sledovaní vplyvu CIN na mortalitu sme potvrdili signifikantnú asociáciu prítomnosti CIN
s mortalitou počas hospitalizácie, do 30 dní a do 1 roka po vyšetrení. Napriek tomu, že
v sledovanom súbore nebola zaznamenaná symptomatická CIN a u všetkých pacientov
došlo k reštitúcii renálnych parametrov, prítomnosť CIN predstavovala marker pozitívne
asociovaný s mortalitou.

Vzhľadom na zistené skutočnosti je dôležité pred každým vyšetrením s použitím kontrastnej
látky individuálne zvážiť skutočnú potrebu a prínos daného vyšetrenia pre pacienta. Každý
pacient by mal mať identifikované rizikové faktory pre vznik CIN a vyšetrené hodnoty
kreatinínu pred a 48 hodín po vyšetrení. Veľkým význam má aj preventívna príprava
pacienta na kontrastné vyšetrenie, najmä adekvátna hydratácia pred a po vyšetrení,
minimalizácia množstva použitej kontrastnej látky a vylúčenie podávania liekov
s potenciálnym nefrotoxickým účinkom [1]. Preventívne podávanie antioxidantov (N-
acetylcysteín, kyselina askorbová), nátriuretických peptidov a ďalších látok nedokázalo
jednoznačne zabrániť vzniku CIN u vysokorizikových pacientov [1,4].
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Úvod
Nástup antibiotík do liečby infekčných ochorení v 40. rokoch minulého storočia zaznamenal
obrovský prelom v prístupe a liečbe týchto ochorení. Prvé nádejné očakávania, že  problém
infekčných ochorení je zavedením antibiotickej  liečby vyriešený, sa ukázali ako predčasné,
najmä so stúpajúcim počtom rezistentných kmeňov na používané antibiotiká. 83 rokov po
objavení penicilínu Alexandrom Flemingom sa dostávame do postantibiotickej doby, kedy
niektoré kmene baktérií sa stávajú úplne rezistentné na dnes známe a používané antibiotiká
[1].

Problémom je najmä získaná rezistencia, ktorou baktérie získavajú schopnosť prežiť
zvýšený selekčný tlak vyvolaný nadmerným a často krát neuváženým používaním antibiotík.

Podľa WHO je rezistencia na antibiotikum schopnosť bakteriálnej populácie prežiť účinok
inak inhibičných koncentrácií antibiotika [2]. Vo vzťahu infekčný agens - pacient – lekár
vzniká výrazná nerovnováha v prospech prevahy infekčných agens. Dôvodov  je niekoľko,
ale ako hlavný môžeme považovať časté a nesprávne používanie antibiotík. Slovenská
republika v porovnaní so susednými krajinami ako sú Česká republika, Rakúsko, má trvalú a
neodôvodnene vyššiu spotrebu  antibiotík - Slovenská republika 24,8 DDD (dennej
definovanej dávky)  vs. Rakúsko 14,7 DDD, ČR 16,8 DDD [3].

Problémom je aj skladba predpisovaných antibiotík,  napríklad spotreba makrolidových
antibiotík, kde Slovensko má najvyššiu spotrebu z celej EU - 6,3 DDD vs. Rakúsko 3,6 DDD
vs. ČR 3,2 DDD [3].

Až 90 % antibiotík používaných na liečbu infekcií sú predpisované v slovenských
podmienkach najmä praktickými lekármi pre dospelých a deti [2].

Najčastejším dôvodom na indikáciu antibiotík v ambulantnej praxi sú infekcie dýchacích
orgánov. Podľa výsledkov štúdií zameraných na preskripciu antibiotík, tvorí pri týchto
infekciách nevhodná preskripcia 50 až 80 %. Veľká časť infekcií dýchacích orgánov patrí do
oblasti infekcií, pri ktorých  sa v ostatných rokoch dokázalo, že ovplyvnenie ich klinického
priebehu antibiotickou liečbou je minimálne [3].

Od roku 2001 prebiehajúce štúdie ukázali jednoznačne vzostupný trend v spotrebe antibiotík
v Slovenskej republike. Projekt Grace [4], ktorý sledoval preskripciu antibiotík v 13 regiónoch
Európy, kde priemer preskripcie antibiotík tvoril 52, 7 %, na Slovensku až 90 %. Najčastejšie
v tejto štúdii bol indikovaný amoxicilín.

Slovenský medicínsky dialóg [5] prebiehajúci v roku 2001 – 2009 u všeobecných lekárov pre
deti a dorast, analýzou prospektívnych a retrospektívnych dát sledoval trendy spotreby
antibiotík, rezistencie na antibiotiká, využitie laboratórnych vyšetrení, indexy kvality
preskripcie antibiotík. Škola antibiotickej terapie (SKANT) nadväzuje v pilotnej štúdii na
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projekt S - MedDdial, tento krát so zameraním sa na všeobecných lekárov pre dospelých.
Analýza prospektívnych dát získaných od lekárov umožňuje individuálnu spätnú väzbu o
preskripcii antibiotík a prostredníctvom vzdelávania môže zefektívniť preskripciu antibiotík v
ambulantnej praxi.

Metodika
SKANT ako pokračovanie projektu S - MedDial po úprave protokolov začal v zbere dát
o diagnostických postupoch a preskripčných návykoch všeobecných lekárov pre dospelých.
Zapojených bolo 9 lekárov z Bratislavy a zo Zvolena, ktorí spracovali protokoly od 608
pacientov – 249 z Bratislavy, 359 zo Zvolena.

Zber dát prebiehal od februára 2012 do mája 2012 od pacientov, ktorí navštívili ambulanciu
všeobecného lekára pre dospelých . U jednotlivých pacientov boli sledované tieto údaje: vek,
pohlavie, klinická diagnóza, na základe ktorej boli predpisované antibiotiká, pomocné
laboratórne vyšetrenia (CRP, leukocyty, FW, RTG), mikrobiologické vyšetrenie, starostlivosť
o pacienta, antibiotická liečba a jej dôvod, prípadné zmeny antibiotickej liečby, rizikové
faktory pacienta, doplňujúce informácie o pacientovi – najmä absolvovanie očkovaní proti
chrípke a pneumokokom.

Súbor 608 pacientov sme analyzovali na základe vopred stanovených kritérií. Štatistickým
spracovaním údajov sme vypracovali  charakteristiku  skúmaného súboru – demografické
rozloženie, zastúpenie mužov a žien v štúdii, výskyt sledovaných  klinických diagnóz,
využitie laboratórnych a  mikrobiologických vyšetrení pri stanovovaní diagnózy, indikácia
antibiotickej liečby, spektrum použitých antibiotík, výskyt sledovaných rizikových faktorov
u pacientov. Požité štatistické metódy: frekvenčná tabuľka, histogram, kontingenčná
(krížová) tabuľka, koláčový graf.

Výsledky
Najpočetnejšou skupinou pacientov, ktorá navštívila ambulanciu všeobecného lekára pre
dospelých tvorila v súbore  mužov aj žien  veková kategória od 20 do 40 rokov.

Najčastejšie sa vyskytovala infekcia dýchacích ciest u 83,14 % pacientov (tab. 1).

Na prvých štyroch  miestach boli ako dôvod návštevy pacienta u praktického lekára
tonsilopharyngitis acuta  (28,11 %) , bronchitis acuta (23,84 %) , rhinitis acuta (16,81 %),
sinusitis acuta (12, 8 %) . Ostané sledovaná klinické diagnózy sa vyskytovali menej ako v 10
% prípadov.

Diagnóza Počet Podiel
Infekcia dýchacích ciest 508 83,14%
Uroinfekcia 42 6,87%
Infekcia GIT 30 4,91%
Infekcia kože a mäkkých tkanív 18 2,95%
Otitis media acuta, Otitis externa 8 1,31%
Iná 5 0,82%
Lymská borelióza 0 0,00%

Tabuľka 1.: Výskyt diagnóz u pacientov (n = 608)
Ďalším sledovaným parametrom bolo využitie pomocných laboratórnych vyšetrení, ktoré
bolo indikované u 15,6 % pacientov. Najpočetnejšie použitým bolo stanovanie CRP  u 54
pacientov.  Mikrobiologické vyšetrenie bolo vykonané u 19, 3 % pacientov.
Najpoužívanejším  mikrobiologickým vyšetrením bol výter z hrdla u 73 pacientov a výter
z nosa u 32 pacientov.
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Antibiotická liečba bola indikovaná u 69,7 % pacientov (n=608), symptomatická liečba bez
použitia antibiotík u 30,3 % pacientov (graf 1.).

Graf 1. Indikácia antibiotickej liečby (n=608)

V indikácií najpočetnejšou skupinou antibiotík boli aminopenicilíny s inhibítory betalaktamáz
(36, 8 %),  makrolidy (25, 2 %) a aminopenicilíny (9,4 %) (tab. 2.).

Antibiotická skupina Počet Podiel
Aminopenicilíny s inhibítormi betalaktamáz 156 36,8%
Makrolidy 107 25,2%
Aminopenicilíny 40 9,4%
Chinolóny 40 9,4%
Cefalosporíny 33 7,8%
Penicilíny základné 25 5,9%
Iné ATB liečivá 11 2,6%
Linkosamidy 7 1,7%
Tetracyklíny 4 0,9%
Sulfametoxazol a trimetoprim 1 0,2%

Tabuľka 2. Spektrum použitých antibiotík podľa skupín (n = 424)

Antibiotická liečba bola najčastejšie indikovaná u klinických diagnóz: tracheobronchitis
acuta, bronchitis acuta 84,4 % , tonsilopharyngitis acuta 75,8 % , rhinitis acuta 61,2 %
a sinusitis acuta u 78,4 % pacientov.

Zo sledovaných rizikových faktorov  bol signifikatný počet pacientov alergických na penicilín
v 13,1 % prípadov. Aktívny fajčiari tvorili 14,14 % z celkového počtu pacientov.

Pri sledovaní vakcinácie proti chrípke a pneumokokom z celkového počtu 608 pacientov
bolo zaočkovaných proti chrípke 9,3 % a proti pneumokokom 2,5 % pacientov. Najvyššiu
mieru vakcinácie dosiahla  v oboch prípadoch veková skupina  pacientov „65 roční a viac“,
kde vakcinácia proti chrípke dosiahla podiel  27 % a vakcinácia proti pneumokokom  5,6 %.
Ostané vekové skupiny sa pohybovali pod  10 %  vakcinácie.

Diskusia
Najčastejšou príčinou návštevy pacienta u praktického lekára je infekcia dýchacích orgánov.
Najpočetnejšie sa vyskytujúce klinické diagnózy tracheobronchitis ac., bronchitis ac. u 28,11
% pacientov a sinusitis ac. 12,8 % pacientov, ktoré sú  prevažne vírusovej etiológie, kde
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antibiotická liečba spravidla nie je indikovaná.  Antibiotická liečba  bola indikovaná pri
tracheobronchitis, bronchitis acuta u 84,8 % pacientov a pri sinusitis acuta u 78,4 % .

Je zrejmé, že napriek vírusovej etiológii ochorenia sú vo veľkej miere indikované antibiotiká,
čo predstavuje závažný rozpor so zásadami racionálnej antibiotickej liečby.

Vysoká miera indikácie antibiotickej liečby, v sledovanom súbore  u 69,7 % všetkých
pacientov  je v rozpore s nízkym počtom využívania pomocných laboratórnych vyšetrení,
15,6 % pacientov použité laboratórne vyšetrenie a u 19,3 % pacientov použité
mikrobiologické vyšetrenie.

Môžeme konštatovať, že pri stanovovaní diagnózy, ktorá je základom racionálnej indikácie
antibiotickej liečby boli využité možnosti laboratórnej diagnostiky u nízkeho počtu pacientov.
Nízka úroveň využívania laboratórnej diagnostiky pri stanovovaní pôvodcu infekčného
ochorenia a jeho odpoveď na antibiotickú liečbu môže byť jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje
voľbu nasadenia antibiotickej liečby ako aj výber vhodného antibiotika.

Ako vhodný ukazovateľ správnosti antibiotickej liečby v zmysle výberu vhodného antibiotika
sa ukázalo sledovanie spektra používaných antibiotík pri liečbe tonsilopharyngitis acuta .
Odporúčaná antibiotická liečba v iniciálnej fáze je penicilín, podávaný 10 dní [3].

U 47,3 % pacientov bol nesprávne podávaný  amoxicilín alebo amoxicilín s inhibítorom
betalaktamáz, patria do skupiny aminopenicilínov, ktoré nie sú liekom voľby iniciálnej liečby.

V sledovanom súbore pacientov sme zistili nízky počet vakcinácii proti chrípke u 9,3 %
pacientov a proti pneumokokom u 2,5 % pacientov.

Záver
Analýzou a zhodnotením preskripčných a diagnostických postupov praktických lekárov pre
dospelých a poskytnutím spätnej väzby o ich aktuálnej úrovni používanej  antibiotickej
stratégií a možnosti jej zefektívnenia možno dosiahnuť:

1. Zmenu myslenia praktických lekárov pre dospelých vo vzťahu k antibiotikám a tým
iniciovať prehodnotenie preskripčných návykov v zmysle  zásad racionálnej
antibiotickej liečby.

2. Využívanie možnosti laboratórnej diagnostiky klinicky relevantných vzoriek na
zefektívnenie antibiotickej liečby v zmysle odlíšenia vírusovej a bakteriálnej etiológie
ochorenia.

3. Zvýšiť počet vakcinácie proti chrípke a pneumokokovým infekciám v detskom veku
a u starších obyvateľov.

4. Zmenu myslenia a správania sa vo vzťahu k antibiotikám na úrovni lekára a pacienta
a tým  priniesť rovnováhu do vzťahu lekár - pacient – mikroorganizmus, čo následne
môže pozitívne ovplyvniť rezistenciu baktérií na antibiotiká.
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18. Možnosti riešenia kozmetických defektov po
radikálnych operáciach v oblasti oka

Kristína Horkovičová
(všeobecné lekárstvo, 5. ročník)

Školiteľ: doc. MUDr. Alena Furdová, PhD.
Klinika oftalmológie  LF UK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Úvod
Nádory očnice sú zriedkavé, ale  veľmi závažné ochorenia orbity. Tvoria veľmi heterogénnu
skupinu s tomu zodpovedajúcimi možnosťami chirurgického riešenia. Vyskytujún sa benígne
aj malígne procesy, aj sekundárne nádory prerastajúce do očnice. Najčastejšími nádormi
v oblasti očnice sú v dospelom veku metastatický sekundárny karcinóm (16%), hemangióm
a lymfangióm (15%), lymfóm (9%), melanóm a iné nádory [1,2,3].

Exenterácia očnice je mutilujúci chirurgický zákrok, pri ktorom pacientovi odstránime okrem
očnej gule aj mäkké tkanivá očnice aj kožu mihalníc. Najčastejšou indikáciou sú malígne
nádory očnice [4,5] .

Ľudia sa po takomto radikálnom výkone môžu cítiť menejcenní, môžu sa hanbiť alebo
naopak ich okolie ich nemusí prijať.  Pokroky v medicíne idú míľovými krokmi dopredu, za čo
môžeme vďačiť novodobým prístrojom a pomôckam aj v oblasti oftalmológie. Na tomto
základe môžeme pomôcť  pacientom spríjemniť a plne navrátiť ich sociálny život, ktorý bol
pred exenteráciou očnice.

Materiál a metódy
V práci sme sledovali 4 pacientov Kliniky oftalmológie LF UK a UNB  po exenterácii očnice
pre malígny nádor operovaných v období od roku 2008 -2012. Priemerný vek pacientov bol
68 rokov, z toho boli 2 muži a 2 ženy. Testovanie pacientov bolo uskutočnené formou
dotazníka, kde mali pacienti označiť možnosť, ktorá ich aktuálny stav najviac vystihuje. Mali
9 otázok, ktoré sa týkali hlavne sociálneho života pred a po exenterácii a po vymodelovaní a
nasadení epitézy.

Výsledky
Na Klinike oftalmológie  LF UK a UNB, nemocnica Ružinov, sa v rokoch 2008 – 2012
vykonalo 5 exenterácii očnice, z toho 4krát bol histopatologicky potvrdený bazocelulárny
karcinóm v T4 štádiu a 1krát bol zistený malígny melanóm v štádiu T4. Po prehojení orbity
jednotlivo u pacientov bolo možné aplikovať individuálne vyrobenú epitézu. Túto možnosť
prijali 4 pacienti, jeden pacient túto možnosť odmietol.

Pomocou otázok, ktoré sme postavili formou dotazníka sme sa dozvedeli o pacientoch ako
prebiehal začiatok ochorenia, ako sa k ním správalo blízke a širšie okolie, ako sa im darilo
po operácii a ako sa zmenili vzťahy, ako to ich okolie prijalo a s odstupom času ako si na
epitézu zvykli, prípadne či sa ich život vrátil späť do pôvodného stavu pred exenteráciou.

Výsledky dotazníka, v ktorom bolo uvedených 9 otázok – zosumarizované výsledky :
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1. Aký dlhý čas predchádzal operácii? – 3-12 mesiacov
2. Aká bola reakcia príbuzných? - po exenterácii príbuzní mali šok, neboli schopní robiť

preväzy, pacienti museli chodiť na preväzy na Kliniku oftalmológie každý druhý deň
3. Aká bola reakcia širšieho okolia po operácii? – pacienti si postihnutú stranu

prelepovali obväzom a tak širší okolie nevnímalo defekt, ale iba to že pacienti majú
dlhodobo oko prelepené po operácii

4. Ako ste sa cítili po operácii? bolesti? – bolesti po exenterácii pacienti nemali, len pri
čistení dutiny a preväzoch pociťovali tupú bolesť

5. Koľko trvalo hojenie? – epitelizácia kože trvala od 6 – 8 mesiacov, kým sa dutina
úplne prehojila a bolo možné aplikovať epitézu

6. Ako sa zlepšil život po nasadení? – život sa zlepšil všetkým pacientom, zároveň aj
s nasadením okuliarov môžu ísť už bez obväzu do obchodu, na ulicu, do spoločnosti

7. Ako dlho máte epitézu? – okrem jednej pacientky, ktorá má epitézu 6 mesiacov zvyšní
3 pacienti ju majú viac ako 6 mesiacov

8. Podstúpili ste chemoterapiu? – chemoterapiu alebo rádioterapiu podstúpili všetci
pacienti

9. S odstupom času beriete ako život s epitézou? – pacienti sa jednotne zhodli, že
život s epitézou bolo dobré rozhodnutie, pretože im to veľmi pomáha v komunikácii so
širším okolím aj v úzkom rodinnom kruhu

Diskusia
Liečba malígnych nádorov očnice je náročná, vo väčšine prípadov je indikovaná chirurgická
liečba s doplňujúcou rádioterapiou a chemoterapiou. Malígne nádory očnice v pokročilom
štádiu treba riešiť radikálne – chirurgicky, pričom vzniká veľký defekt v oblasti tváre. Pacienti
s mutilujúcim defektom v oblasti oka sú znevýhodňovaní pri zaradení do sociálneho kontextu
aj do pracovného procesu, čo vedie k vážnym socio-ekonomickým problémom. Individuálne
zhotovená ektoprotéza - epitéza opmáha pacientom uplatniť sa v osobnom aj sociálnom
prostredí [5,6].

Pri exenterácii očnice je nutné odstrániť bulbus, časť očnice spolu s mihalnicami kompletne
aj  okolité tkanivo, epitézy sú teda náhrady všetkých štruktúr očnice. Zhotovujú sa
individuálne pre každého pacienta s presným odtieňom, ktorý musí korešpondovať
s odtieňom pacientovej pokožky. Epitéza sa vytvára tak, aby bola čo najmenej nápadná, aby
sa pri mimických pohyboch neodliepala a nespôsobovala pacientovi žiadny problém
v návrate k pôvodnému sociálnemu životu. Súčasťou epitézy a základom je aj očná protéza,
ktorá je buď sklenená alebo akrylátová. V minulosti sa začali používať sklenené očné
protézy, ktoré mali veľa výhod, napríklad lesk povrchu oka ako ako u prirodzeného, nezistili
sa u pacientov žiadne alergie, no však naopak treba sa o túto náhradu veľmi starať, jemne
s ňou zaobchádzať, lebo je krehká a je potrebné ju často vymieňať. Následne prišli
akrylátové očné protézy, ktoré sú nerozbitné, majú dlhšiu životnosť v porovnaní so
sklenenou, ale naopak vyskytli sa alergické reakcie a tak isto povrch akrylátových protéz nie
je tak hladký ako u sklenených, čo môže spôsobovať u jednotlivých pacientov dráždenie [6].

Pacienti v našom súborei používajú epitézy, ktoré si uchytávajú pomocou lepidla a následne
naložia okuliarový rám. V našom súbore sa nevyskytli alergické reakcie, ktoré sú niekedy
u nositeľov indivuálnych protéz, ale aj ektoprotéz – epitéz, popisované [7].
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Obrazová príloha

Obrázok 1. Pacientka č.1 jeden týždeň po exenterácii (foto Alena Furdová – so súhlasom
pacientky)

Obrázok 2. Pacientka č.1 – nález v oblasti očnice o mesiac, dutina očnice granuluje, koža
začína postupne vystieľať dutinu očnice  (foto Alena Furdová – so súhlasom pacientky)
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Obrázok 3. Pacientka č.1 – Epitéza a pacientka s naloženou epitézou (foto Alena Furdová –
so súhlasom pacientky)
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19. Funkčné a štrukturálne zmeny na distálnom
predlaktí a ruke - anastomóza vs. ligácia artérie

Viktor Dubravay
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník)

školiteľ: MUDr. Martin Boháč, MUDr. Lukáš Šimko
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Úvod
Poranenia arteriálneho systému v oblasti predlaktia majú stúpajúci trend v rámci úrazov
vyskytujúcich sa na oddeleniach centrálneho príjmu. Zväčša sa jedná o monolaterálne
lézie postihujúce jednu z hlavných artérii a zároveň variabilnú mieru poškodenia okolitých
anatomických štruktúr (nervov, šliach...). Mechanizmus úrazu je viac-menej uniformný -
sečné a rezné poranenia.

Momentálny nedostatok relevantných štúdii a chýbanie smerníc v manažmente vyššie
uvedených poranení, aj napriek zvyšujúcemu sa výskytu, vytvára dilemu, či stačí
poškodenú artériu ligovať, alebo je nutná jej rekonštrukcia. Pri rozhodovaní o spôsobe
ošetrenia musíme zvážiť, že nami zvolená terapia bude mať priamy vplyv najmä na
muskuloskeletálny systém, čo je možné s časovým odstupom pozorovať.[3,4,5]

Naša štúdia sa zameriava na hodnotenie a konzekvenciu použitej metódy pri lézii
arteriálneho systému predlaktia. Primárnym cieľom bolo zhodnotiť následky na funkcie
ruky a zistiť koreláciu medzi metódou a následnou funkčnou alteráciou, pokiaľ nastala.

Materiál a metódy
V retrospektívnej štúdii bola sledovaná vzorka pacientov, ktorí podstúpili operačný zákrok
pre traumatické poškodenie jednej, či oboch artérii predlaktia na Klinike plastickej,
rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava. Analyzovaní pacienti boli
v časovom rozmedzí 3 až 10 rokov po úraze (2000-2010). Štúdia bola schválená etickou
komisiou UNB Ružinov. Všetci pacienti, ktorí tvoria podklad pre štúdiu boli plne
informovaní o jej charaktere, jej účelovosti, a následne podpísali informovaný súhlas.

Informácie o pacientoch do štúdie, zahŕňajúc ich osobné údaje ako vek, technika
operácie, strana a rozsah poškodených štruktúr sme získali z ich zdravotnej
dokumentácie.  Po zozbieraní potrebných informácii sme následne písomne kontaktovali
pacientov.

Pacienti, ktorí sa dostavili na základe písomnej výzvy na štúdiu realizovanou KPECH
podstúpili komplexné vyšetrenie postihnutej a kontralaterálnej hornej končatiny.
Vyšetrenie zahŕňalo vyplnenie príslušného dotazníka, funkčných a zobrazovacích
vyšetrení a fotodokumentácie. V rámci štandardizovaného dotazníku (Functional Status
Scale) boli otázky týkajúce sa predovšetkým subjektívnych pocitov pacienta a kvality
funkcie ruky, ako citlivosť, obmedzenia rozsahu pohyblivosti, či limitácie vykonávania
každodenných aktivít, až po ťažkú fyzickú prácu.

Medzi funkčné vyšetrenia, ktoré sme realizovali patrí vyšetrenie citlivosti a krvného
zásobenia postihnutej ruky. Pri testovaní muskuloskeletálnych zmien sme sa sústredili na
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meranie svalovej sily, objemu ruky a meranie kostnej denzity. Na orientačné vyšetrenie
cievneho zásobenia ruky respektíve priechodnosti ledovanej artérie sa nám osvedčil
Allenov test, ktorý bol dostatočne špecifický, senzitívny, materiálne a finančne nenáročný
a nebolo nutné realizovať náročnejšie zobrazovacie vyšetrenie. Z vyšetrenia citlivosti bola
testovaná taktílna citlivosť (diskriminačná citlivosť a dermatómy). Svalovú silu ruky sme
merali hand-grip testom a objem ruky ponorením do kvapaliny odmerného valca. Na
meranie kostnej denzity sme využili denzitometrické DXA vyšetrenie, kde sme sa
zamerali hlavne na distálnu časť predlaktia.6 Vo všetkých meraniach sme použili metódu
porovnávania poranenej a zdravej ruky a zároveň pri vyšetrení objemu ruky, svalovej sily
a denzitometrie (BMD) sme porovnávali ruku dominantnú a nedominantnú, pričom bol
zahrnutý koeficient dominancie pre silu ruky -6%, a objem ruky -10%. Na základe
predchádzajúcich klinických štúdii nebolo nutné zahŕňať koeficient pri porovnávaní
merania BMD, nakoľko pri nich neboli zistené  signifikantné rozdiely 2

Výsledky
Zo 178 pacientov, spĺňajúcich inklúzne kritéria štúdie, oslovených písomnou
korešpondenciou sa do času uzáveru výsledkov tejto práce (štúdia stále pokračuje)
dostavilo len 12. Všetci pacienti boli mužského pohlavia s priemerným vekom 50 rokov.
Najmladší pacient mal 24, najstarší 70 rokov. Operácii sa podrobili v priemere pred 6,41
rokmi. U všetkých pacientov bola poškodená len jedna z dvoch dominantných artérii
predlaktia. A. ulnaris bola ledovaná v 9 prípadoch (75%), a. radialis v 3 (25%) prípadoch.
V 4 (33,33%) prípadoch sa vykonala revaskularizácia poškodenej cievy, v ostatných 8
prípadoch (66,67%) bola realizovaná ligácia. Pomocou Allenovho testu sme zistili oklúziu
vo všetkých prípadoch ledovaných artérii bez rozdielu použitej intervencie. Kožná
senzitívita, diskriminačná citlivosť ruky jasne koreluje s léziou nervov prebiehajúcich v
blízkosti ledovaných artérii predlaktia, pričom postrehnuté rozdiely sú markantné. Sila
ruky je významne oslabená na poškodenej strane po úraze v priemere na 2/3 (66,67%)
sily zdravej ruky. Rozdiel v objemoch ruky je v priemere na úrovni 40ml, čo by sme mohli
vysvetliť tým, že denerváciou intraoseálnych svalov a svalov lumbricales dochádza k
atrofii uvedených partii a tým k ubúdaniu objemu chorej ruky. Denzitometrické rozdiely
neboli dostatočné na potvrdenie signifikantnosti.

Diskusia
Pre našu štúdiu sme sa rozhodli kvôli vysokému počtu pacientov operovaných s léziou
arteriálneho systému predlaktia na KPECH v posledných 10 rokoch. K jej vypracovaniu
nás inšpirovala už existujúca štúdia (Basseto et al [1]). Predpokladali sme vzhľadom na
veľkosť nášho súboru, že budeme schopní relevantne zhodnotiť prínos respektíve
následky použitia techník pri léziach arteriálneho systému predlaktia. Avšak pre veľmi
nízku účasť pacientov na štúdii nemožno štatisticky podložiť výsledky existujúcej štúdie. Z
predbežných výsledkov možno hodnotiť v porovnaní s inými štúdiami, že ligácia, metóda
finančne, časovo aj technicky menej náročná obstála v porovnaní s anastomózou bez
výrazných rozdielov ku vzťahu neskoršej alterácie ruky. Predpokladáme, že na alteráciu
ruky má väčší vplyv rekonštrukcia šlachového aparátu a nervov v porovnaní s technikou
ošetrenia arteriálneho systému, čo sa potvrdilo aj v našej štúdii. To znamená, že nie je
výrazný rozdiel medzi použitím ligácie a rekonštrukciou, ale pokiaľ je to možne s
finačného a časového hľadiska treba sa pokúsiť o anastomózu, ktorá podľa štúdie
(Basseto et al [1]) prináša benefit z hľadiska dlhodobej prevencie a zachovania lepšej
funkcionality hornej končatiny.
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20. Porovnanie kvality života u pacientiek s
hypertrofiou prsníkov pred a po redukčnej operácii

Anita Klikáčová, Katarína Mészárosová
(všeobecné lekárstvo, 6. ročník; všeobecné lekárstvo, 5. ročník)

Školiteľ: MUDr.Martin Boháč
Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Úvod
Makromastia alebo hypertrofia prsníkov je príčinou ako fyzických, tak i psychosociálnych
ťažkostí žien [1]. Medzi telesné obtiaže patria najmä bolesti chrbta a šije, mastodýnia,
diskomfort spôsobený dráždením kože ramienkami podprsenky, intertrigo, kyfóza, zlé
držanie tela, obmedzenia v mobilite a iné. Psychosociálne ťažkosti zahŕňajú prevažne
zníženú sebaúctu, neschopnosť nájsť si vhodné oblečenie, neschopnosť vykonávať niektoré
spoločenské funkcie, neprimerane zvýšená pozornosť okolia a iné [2]. Konzervatívne
prístupy, vo vyššieuvedených prípadoch, sú väčšinou nepostačujúce ako permanentné
riešenia [3], preto na ne zväčša nadväzuje operačné riešenie - redukčná mammaplastika.

Našim hlavným cieľom bolo porovnať kvalitu života pacientiek s hypertrofiou prsníka pred a
po redukčnej operácii. Ďalšie ciele našej práce predstavovali zistenia korelácii medzi vekom
operantiek a kvalitou života, ich BMI (body mass index) a kvalitou života, technikou operácie
a kvalitou života, množstvom redukcie tkanív a kvalitou života, zmenou veľkosti podprsenky
a kvalitou života a medzi vzniknutými pooperačnými komplikáciami a kvalitou života. Existuje
veľký počet publikácii, s podobným cieľom, využívajúcich starší dotazník SF-36, ale len
minimálny počet publikácii využívajúcich nový dotazník Breast Q©.

Materiál a metódy
Získanie údajov bolo uskutočnené pomocou retrospektívnej štúdie skupiny pacientov, ktorú
tvorili dospelé osoby ženského pohlavia, a bola im realizovaná redukčná operácia prsníkov
na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UNB Ružinov v období -
od  roku 2000 do roku 2012. Získavanie objektívnych údajov ako vek pacientiek, veľkosť
podprsenky, BMI, technika operácie, množstvo odobratého tkaniva, pooperačné komplikácie
sa uskutočnilo zo zdravotníckych záznamov pacientiek. Následne boli respondenti
kontaktovaní poštovou korešpodenciou.

Celá štúdia bola schválená Etickou komisiou UNB Ružinov. Na zhromaždenie údajov
o kvalite života sme použili celosvetovo štandardizovaný dotazník so systémom
vyhodnotenia Breast Q©. Uvedený dotazník bol vytvorený, a je spoločne vlastnený, Memorial
Sloan-Kettering Cancer Center a University of British Columbia. Andrea L. Pusic, M.D.,
M.H.S., Anne F. Klassen, D.Phil. a Stefan J. Cano, Ph.D. sú jeho spoluautori. Dotazník je
rozdelený do štyroch modulov. V tejto štúdii sa využil pred- aj po- operačný modul pre
redukčnú operáciu prsníkov. Odpovede na zatvorené otázky sme previedli do špeciálnej
predlohy v programe Microsoft Excel a vyhodnotili  prostredníctvom programu Qscore©,
založenom na RUMM 2020 a vyvynutým Rasch Unidimensional Measurement Models
Laboratory v Perth, Australia, špeciálne na tieto účely. QScore© automaticky transformuje
nespracované dáta do súhrnných výsledkov v rozmedzí od 0 (veľmi nespokojný) do 100
(veľmi spokojný) pre každú stupnicu [4].
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Limitácie našej práce sú: nízky počet respondentov, všetci respondenti boli operovaní na
rovnakej klinike, pred- a po- operačné moduly vyplňovali v priemere 3,61 rokov po operácii
(minimum 1 rok, maximum 12 rokov), použitie dotazníka Breast Q© nám zatiaľ nedá
možnosť porovnať našu štúdiovú populáciu so štandardnou populáciou, čo je možné pri
štúdiach využívajúcich starší dotazník- SF-36 a iné predtým publikované dotazníky, limitácie
validizačných testov Breast Q© [5,6].

Štatistickú analýzu sme realizovali programom GraphpadPrism v. 6.01. Použili sme párový t-
test na zhodnotenie rozdielov v spokojnosti s prsníkmi, so psychosociálnou, sexuálnou
a fyzickou kvalitou života pred a po operácii. Zhodnotenie kvality života a zmeny v BMI sme
realizovali pomocou Spearmanovej korelačnej analýzy a lineárnej regresie. Za hladinu
štatistickej významnosti sme zvolili α=0,05. Dáta sú prezentované ako priemer + smerodajná
odchýlka.

Výsledky
Celkový počet respondentov tvorilo 36 osôb. Priemerný vek bol 41 rokov, najmladšia
respondentka mala 23, najstaršia 63 rokov. V priemere sa podrobili redukčnej operácii pred
3,61 rokmi. Medzi operáciou a vyplnením dotazníka uplynulo minimálne 1 rok a maximálne
12 rokov. Respondentom sa odstránilo v priemere 625,57g tkaniva z pravého a 614,3 g
tkaniva z ľavého prsníka. Z celkového počtu bolo 21(58,33%) respondentov operovaných
technikou podľa McKissock a 15 (41,67%) technikou podľa Lejour. Priemerný body mass
index bol pred operáciou 29,71 a po operácii 28,44. Priemerná veľkosť podprsenky bola
5,58 (t.j. košíky E-F) – pred operáciou a 3,4 (t.j. košíky C-D) po operácii. Nasledujúce
výsledky sú výsledky podľa stupnice QScore© (viď vyššie). Spokojnosť respondentov so
svojím poprsím bola pred operáciou 50,74 (median 46; SD 33,79; SEM 5,79) a 77,18
(median 75,5; SD 18,72; SEM 3,21) po operácii (p<0,0001). Respondenti hodnotilii svoju
psychosociálnu spokojnosť na 59,67 (median 56; SD 27,18; SEM 4,53) pred  a 79,83
(median 83; SD 17,81; SEM 2,97) po operácii (p<0,0001). Svoju sexuálnu spokojnosť
hodnotili na 63,21 (median 61; SD 24,13; SEM 4,14) pred a 76,85 (median 78; SD 19,89;
SEM 3,41) po operácii (p<0.01). Svoj telesný komfort hodnotili na 60,5 (median 57; SD
19,64; SEM 3,27) pred a 73,33 (median 74; SD 11,85; SEM 1,98) po operácii (p<0,001).
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Diskusia
V našej štúdii sme zistili zvýšenie spokojnosti respondentov so svojím poprsím o 52,1%,
zvýšenie psychosociálnej spokojnosti respondentov o 33,79%, zvýšenie sexuálnej
spokojnosti respondentov o 21,58% a zvýšenie telesného komfortu respondentov o 21,2%.
Kvalita života sa vypočítala z výsledkov spokojnosti pacientiek s poprsím, psychosociálnej- a
sexuálnej- spokojnosti a telesného komfortu pred a po operácii. Kvalita života bola pred
operáciou 57,26 ± 23,34 a po operácii 73,72 ± 18,96. Z predchádzajúcich výsledkov vyplýva
zvýšenie kvality života respondentov o približne 29%.

Naša štúdia jednoznačne potvrdila zvýšenie kvality života pacientiek, ktoré sa podrobili
redukčnej operácii prsníkov. Toto zistenie koreluje s výsledkami podobných štúdii [7,8,9]. Pri
hľadaní korelácií medzi vekom operantiek a kvalitou života, technikou operácie a kvalitou
života, množstvom redukcie a kvalitou života, veľkosťou podprsenky a kvalitou života a
medzi pooperačnými komplikáciami a kvalitou života sa nenašiel štatisticky signifikantný
vplyv skúmaných veličín na výlsednú kvalitu života. Toto zistenie spolu s výsledkami autorov
iných podobných štúdii10 nám dáva predpoklad, že vyššie uvedené veličiny neovplyvňujú
mieru kvality života pacientiek po operácii. Porovnanie BMI s veličinami kvality života
vykazovalo tiež signifikantnú koreláciu (p<0,05). Táto korelácia sa predpokladala, nakoľko je
vysoko pravdepodobné, že zníženie telesnej hmotnosti jedinca vedie k zvýšeniu kvality jeho
života. Avšak v iných štúdiách[10] sa preukázalo, že hodnota BMI nehrá rolu pri zvýšení
kvality života pacientiek po redukčnej operácii.

Ako zdravotné poisťovne pod ekonomickým tlakom menia svoj postoj k uhrádzaniu
jednotlivých zdravotných výkonov, preukázanie a jednoznačné potvrdenie zvýšenia kvality
života a dlhodobého zdravotného prínosu pacientov sa stáva nevyhnutným [10]. Naša štúdia
prispieva k rastúcemu objemu literatúry, ktorá potvdzuje, že zmenšenie prsníkov ako nástroj
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pre liečbu macromastie je účinný aj z perspektívy zvýšenia kvality života pacientov. Po
rozšírení a skvalitnení, by sa mohla táto štúdia následne využiť pri prípadných rozporoch
zdravotných poisťovní s finančným uhrádzaním redučných operácii.
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Introduction
Cytokines and angiogenic factors (CAFs) are intensely researched for their potential as
prognostic factors in various disease contexts and as therapeutic targets as well. Many
studies have found associations between plasma levels of different CAFs and
clinicopathologic characteristics in cancer patients. These studies mostly entailed multiple
myeloma, leukaemia, gastro-intestinal cancers, lung cancer, breast cancer and urinary
bladder cancer [1-9]. We found no published research in PubMed/MEDLINE concerning the
prognostic role of CAFs in testicular germ cell tumours (TGCTs).

Any potential new prognostic factors in TGCT patients are usually analyzed against the
established risk/prognostic classification of the International Germ Cell Cancer Collaborative
Group (IGCCCG). Indicators that form the basis of the prognostic classification are as
follows: primary tumour origin, presence of non-pulmonary visceral metastases and level of
the serum tumour markers (STM) – alpha-fetoprotein (AFP), beta-human chorionic
gonadotropin (bHCG) and lactate dehydrogenase (LDH, [10] ).

TGCTs have been proclaimed as an example of a curable cancer and prognosis of most
patients is good[11]. In spite of this, in some patients the disease progresses rapidly with early
metastasis and/or there is a poor response to therapy. Hence a biomarker that could predict
such poor prognosis would be useful e.g. in planning a more aggressive or otherwise
modified therapy. Conversely, if good responders were identified, their chemotherapy could
perhaps be less aggressive with a view to mitigate potential long-term unwanted side effects
such as cardiotoxicity and secondary malignancies, which is a health risk that becomes
apparent as the overall survival of patients improves[12].

In this study, the following questions are asked:
1. Is there any variation in CAF levels among TGCT patients with different

clinicopathological characteristics?
2. Which CAFs could potentially have predictive value for poor response to cisplatin

based treatment?

Patients and Methods
PATIENTS: Plasma of 56 patients treated for TGCTs at National Cancer Institute (NCI) in
Bratislava from June 2010 to December 2012 was used for this ongoing translational study.
42 patients received prophylactic immunostimulation with pegfilgrastim, five patients
received filgrastim to prevent febrile neutropenia. Clinicopathologic data were collected for
each patient (Table 1). Patients with negative response (NR) to chemotherapy were those
that failed to reach complete remission or partial remission with normalization of serum
tumour markers (AFP, bHCG and LDH). The study was approved by the NCI ethical
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committee and all patients were informed about the purpose of the study and consented to
participation.

METHOD: A panel of 51 CAFs was analyzed before and on day 22 after starting first line
chemotherapy with multiplex bead arrays by Bio-Plex 200 system (Bio-Rad Laboratories,
Hercules, CA, USA). Plasma was isolated and further processed in Cancer Research
Institute, Slovak Academy of Sciences by investigators associated with the study.
Patient/disease  characteristics were then evaluated in relation to the CAF plasma level.

STATISTICAL ANALYSIS: Nonparametric analysis was used to test differences between
groups of patients - Mann-Whitney U test was used for two-group comparisons, Kruskal-
Wallis ANOVA was used for comparisons among three (or more) groups. NCSS 2007
(Kaysville, UT, USA) and Microsoft Excel 2007 were used for data preparation, graphing and
statistical calculations.

Variable N %

All patients 56 100.00

Primary Tumour

Testis 50 89.29%

Retroperitoneum 4 7.14%

Mediastinum 0 0.00%

Histology

Pure seminoma 17 30.36%

Non-seminoma 39 69.64%

Presence of metastases at presentation

Metastatic 42 75.00%

Non-pulmonary visceral metastases 9 16.07%

Non-metastatic 11 19.64%

IGCCCG Prognosis/Risk [10]

Good 35 63%

Intermediate 8 14%

Poor 11 20%

Table 1: Patient sample characteristics IGCCCG – International Germ Cell Cancer
Collaborative Group.

Results
Table 2 shows a summary of CAFs that were found to differ significantly with respect to:
clinical stage, IGCCCG risk classification, negative response (NR) to first-line chemotherapy,
presence of non-pulmonary visceral metastases (NPVM), presence of lung, liver and brain
metastases, presence of retroperitoneal and mediastinal lymph node metastases. Cytokine
levels before the start and on day 22 of the first cycle of the first-line chemotherapy were
compared. Mostly the plasma level of a CAF was increased with higher risk group or
presence of the respective characteristic. However, when brain metastases were present,
TGF_b1 and TGF_b3 were lower compared to patients without brain involvement.
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Variable CAFs
Initial clinical stage IL-2Ra, Gro_a, HGF, b_NGF, SDF_1a
ICCCG Prognosis/Risk IFN_a2, IL_2Ra, HGF, M-CSF, b_NGF, SCGF_b
Negative response (as related to
pre-treatment CAF levels)

IFN_a2, IL-3, IL-16, HGF, MCP-3, M-CSF, MIF,
b_NGF, IL-6, SCGF_b, RANTES

Negative response (as related to
day 22 CAF levels)

IL_1a, M-CSF, SCGF_b, IL-6

NPVM IFN_a2, IL-2Ra, HGF, M-CSF, MIF, b_NGF
Lung metastases IL-16, HGF, MCP-3, SCGF_b, M-CSF, IL-6
Liver metastases IFN_a2, IL-2Ra, HGF, M-CSF, MIF, b_NGF, IL-6
Brain metastases TGF_b1, TGF_b3
Retroperitoneal LN metastases IL-16, MCP-3, MIG, b_NGF, PDGF_bb
Mediastinal LN metastases IL-12p40, Gro_a, LIF, MCP-3, SCF, IL-5, MIP-1a,

TNF_a

Table 2: CAFs that were found to differ significantly (p<0.05) with respect to the listed
clinicopathological variables. NPVM – non-pulmonary visceral metastases, LN – lymph
node.

Pre-treatment CAF levels were compared between patients with negative response (NR) to
first-line chemotherapy and those without NR. Among patients with negative response, only
M-CSF, SCGF_b and IL-6 were significantly increased before the start of chemotherapy as
well as on day 22 of chemotherapy (Figure 1).

M-CSF Before treatment M-CSF Day 22 of first line chemotherapy
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Figure 1: Box plot of plasma levels of M-CSF, SCGF_b and IL-6 before treatment and on
day 22 after starting first-line chemotherapy, compared between patients with negative
response to treatment (NEGRESPON=1) and those with complete or partial remission with
normalization of serum tumour markers (STM i.e. AFP, bHCG and LDH – NEGRESPON=0).
p<0.05 Median values are stated with each plot.

Discussion
Raised plasma M-CSF and SCGF_b showed association with risk classification, negative
treatment response and presence of pulmonary metastases. In addition, M-CSF was also
raised with liver metastases. Ide et al.[12] have found increased serum M-CSF in prostatic
cancer patients with bone metastasis compared to non-metastatic patients. M-CSF also
correlated with disease stage and lymph node metastases in colorectal carcinoma (CRC)
patients and was increased compared to healthy and colorectal adenoma patients [14].
Similar results were observed in pancreatic cancer patients [15].

IL-6 was clearly increased in patients with negative treatment response. This is in line with
several previous studies which identified an association between IL-6 and negative events in
cancer development. Increased plasma level of IL-6 was related to resistance towards
apoptosis in breast carcinoma[8] and oesophageal carcinoma [2], and activated the survival
pathway in a multiple myeloma cell line[1]. In ovarian cancer, IL-6 correlated with poor initial
response to chemotherapy as well as poor final outcome[16]. Its prognostic value was also
identified in pancreatic carcinoma[3,5]. Decreased IL-11 (an IL-6-like interleukin)
concentration in urine was associated with transitional cell bladder carcinoma grade and
stage [9].

Aberrant cytokine and angiogenic factor levels in cancer are typical and apparently reflect
the ability of some tumour cells to produce these substances and/or the complex immune
response against the tumour. Much research is needed to elucidate the intricate cancer
biology where CAFs most likely play a significant role. Nonetheless, based on consistent
correlations between CAF levels and various clinicopathological characteristics in cancer
patients, they harbor significant value as prognostic factors.

Conclusion
Several CAFs were found to clearly differ between groups of TGCT patients with different
clinical stage, risk classification, metastasis and response to chemotherapy. M-CSF,
SCGF_b and IL-6 were identified as potential markers of negative treatment response and
deserve further research with a view to identify early any treatment resistance in TGCT
patients.
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Introduction
The skull is divided into the neurocranium, which is the box that sustains the brain, and the
viscerocranium, which includes the skeleton of the face. The neurocranium has an external
surface and an internal surface, that supports the cerebrum and the cerebellum. The internal
surface of the cranial base is a bony structure with many vaults and passages, used for the
entrance and exit of cranial arteries, veins and nerves. It is composed of three main parts,
the anterior, the middle and the posterior cranial fossa [1].

The aims of this work were:

a. to present the internal cranial base and the foramina that are located on it, which serve
as passages for various vessels, and

b. to help medical students understand the complexity and evaluate the clinical
importance of the internal cranial base.

Methods
For this work, there were used two skulls, from two cadavers of seventy-years-old men
(Institute of Anatomy, Comenius University in Bratislava).The calvaria of each skull was
removed and the cranial base was used in order to show the basic foramina and fissures that
it contains. For this purpose, silicon and colours were applied on the first skull, in the
following way: blue colour was utilised for the venous sinuses, red colour for the artery
passages, yellow colour for the ganglia, dyed-blue silicon for the veins, dyed-red silicon for
the arteries and dyed-yellow silicon for the nerves. First, silicon stripes were created by using
a silicon pistol. Then, the dye which was in the form of powder, was mixed with silicon and
was applied by brushes on the silicon stripes, in order to colour them. Afterwards, the stripes
were cut into smaller pieces, using a classical anatomical forceps and a scalpel. Finally, the
stripes were attached to the skull, by using general usage glue, as well as super glue. During
the attachment, anatomical forceps was used.

On the second cranial base the process that was followed was simpler. In this case, the
foramina and canals were not depicted by silicon and dyes, but were digitally created by
using an image processing software on photos that were taken from the skull. However, it
must be noted that photos and digital placement of structures was also realised for the first
cranial base that was used.

Results and Discussion
The data that were depicted on the first skull include the twelve cranial nerves, the internal
carotid and the middle meningeal artery, as well as the internal jugular vein and the two large
systems of sinuses of the dura mater. The first system included the sphenoparietal sinus, the
cavernous sinus, the superior petrosal sinus (which connects to the sigmoid sinus) and the
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inferior petrosal sinus (which drains into the internal jugular vein). The second system is
composed of the superior and inferior sagittal sinus, the straight sinus, the transverse sinus
and the sigmoid sinus (which drains into the internal jugular vein) [2,3]. However, the straight
sinus (sinus rectus) and the inferior sagittal sinus (sinus sagittalis inferior) were not included
in the presentation, because of their position relatively to the falx cerebri.

The exact position of all the structures that were presented is seen in the following picture
which was created by image processing software (Figure 1.).

Figure 1. The yellow area shows the position of the trigeminal impression [4,5,6].
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Nerves Arteries Veins – Dural Venous
Sinuses

1 Olfactory nerve (I) A Internal carotid artery a Transverse sinus

2 Optic nerve (II) B Middle meningeal artery b Sigmoid sinus

3 Oculomotor nerve (III) c Occipital sinus

4 Trochlear nerve (IV) d Marginal sinus

5 5.1 Ophthalmic division of
trigeminal nerve (V1)

e Basilar plexus

5.2 Maxillary division of
trigeminal nerve (V2)

5.3 Mandibular division of
trigeminal nerve (V3)

6 Abducent nerve (VI) f Cavernous sinus

7 Facial nerve (VII) g Inferior petrosal sinus

8 Vestibulocochlear nerve (VIII) h Superior petrosal sinus

9 Glossopharyngeal nerve (IX) i Superior sagittal sinus

10 Vagus nerve (X) j Sphenoparietal sinus

11 Accessory nerve (XI) k Internal jugular vein

12 Hypoglossal nerve (XII)

The above picture was recreated on a real skull, and the result is showed in the following
photo. It must be mentioned that almost all of the structures were placed in only the left half
of the skull, so that the students can clearly see the foramina of the cranial base on the right
half, and make observations and comparisons.
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The nerves that were demonstrated on the first skull are summarized below. At the same
time, the clinical importance of the cranial base is presented, by mentioning briefly the
possible fractures of the skull and the impact that these would have on the nerves and, by
extension, on the human organism [4,5,7].

 Anterior cranial fossa:
o Foramina of cribriform plate:

 Olfactory nerves (I):Injury of the olfactory nerves, due to fracture in the
anterior cranial fossa, may cause impairment of the olfactory sense. It
can also affect the sense of taste, because of their close relationship.

o Optic canal:
 Optic nerve (II): Swelling of the optic nerve head, may reveal a rise in

the intercranial pressure. If the increase is sudden, it may even cause
haemorrage.

 Middle cranial fossa:
o Superior orbital fissure:

 Oculomotor nerve (III): Injury of this nerve may cause total paralysis of
the musculus levator palpebrae superioris, which results into fall of the
superior eyelid.

 Abducent nerve (VI):VI nerve supplies the lateral rectus muscle of the
eye. It runs a long way in the cranial base and because of that it can
get injured easily. An injury of this muscle causes diplopia, which may
be very tiring for the patient. Thus, patients with diplopia due to VI
nerve injury tend to close their eyes very often, voluntarily
(pseudoptosis).
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 Trochlear nerve (IV): Trochlear nerve is the only one that supplies the
musculus obliquus oculi superior. Injury on this point may cause
problems in the abduction, depression and internal rotation of the eye,
which result in diplopia.

 Opthalmic division of the trigeminal nerve (V1):Injury here prevents the
smooth operation of the eye.

o Foramen rotundum:
 Maxillary division of trigeminal nerve (V2): Injury here may cause

impairment in the mastication process.
o Foramen ovale:

 Mandibular division of trigeminal nerve (V3): Ιnjury here may also
cause paralysis of the muscle of mastication.

 Posterior cranial fossa:
o Internal acoustic meatus:

 Facial nerve (VII): The VII nerve supplies the muscles of facial
expression. Injury of this nerve may cause paralysis of the muscles,
such as in the Bell’s palsy disorder.The latter is characterized by
difficulty of closing one eye and food falling from the mouth’s area, on
same side of the face.

 Vestibulocochlear nerve (VIII): This nerve transfers information from
the vestibular apparatus and the organ of Corti. Thus, injury in this
nerve causes dizziness, difficulty in balancing and loss of hearing.

o Jugular foramen:
 Glossopharyngeal nerve (IX): This nerve carries the sense of taste

from the palate and the posterior part of the tongue. Injury here may
cause loss of taste from the dorsal third of tongue and difficulty in
swallowing.

 Vagus nerve (X): The vagus nerve innervates the palate and the vocal
cords, but it also supplies in a small extent the ear canal. Injury of the
vagus nerve may cause paralysis of the vocal cord (it
οbtainsthe“cadaveric position”) and impairment of the voice.

 Accessory nerve (XI):This nerve innervates musculus
sternocleidomastoideus and the upper part ofmusculus trapezius.
Injury here may cause partial or complete paralysis of musculus
sternocleidomastoideus or/and paralysis of musculus trapezius (the
“drooping shoulder” phenomenon takes place in this case).

o Hypoglossal canal:
 Hypoglossal nerve (XII):The hypoglossal nerve innervates the tongue.

A lesion of this nerve causes weakness and paralysis of the ipsilateral
part of the tongue. Moreover, it causes the tongue’s apex deviation
towards the injured side. However, fracture of the hypoglossal canal is
not frequent, because of its strong bone protection.
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Introduction
The cerebellum plays a vital role in the individual’s well being. It acts as a coordinator who
gathers and handles an unbelievable amount of information at every moment. Hundreds of
thousands of nerve fibers travel from the “Little brain” to regulate the sequence and duration
of the elementary movements. Posture and smooth voluntary movements are just few from
the responsibilities of the part of hindbrain that lies, well protected just above the brain stem
and towards the back of the brain.

The aim of this project is to observe and understand the cerebellum at a functional,
pathological and structural point of view.

Materials and Methods
For the practical part of the project there were used 13 brainspecimens from the Anatomy
department of the Comenius University Bratislava.The common dissection techniques were
used with the corresponding equipment(anatomical and surgical forceps).All the observed
structures were finally captured with a Canon 500d and were further elaborated in their digital
form via aa personal computer.

In order to observe the cerebellum we used, dissected from the cranium, brain
specimens.Then we studied the anatomical relations between brain structures and in some
cases we isolated cerebellum with a section in the level of midbrain (basal ganglia) for further
investigation.We detected that it is a fist-sized structure located at the base of the skull in the
posterior cranial fossa and is covered superiorly by tentorium cerebrii. It is directly dorsal to
the pons through which travel all the connections between cerebrum and othe parts of the
brain. Macroscopically, can be recognised that it consists of two hemispheres joined by
median vermis. After removing the pia mater, it’s vascular systemis visible (superior
cerebellarartery(SCA),anterior-inferior cerebellarartery (AICA) and posterior-inferior
cerebellar artery (PICA)). Then after substracting vessels, the characteristic laminated
appearance made from numerous curve transverse fissures of cerebellum’s surfacecould be
observed. At this point the peduncles and the lobes are also recognised. Further vertical
cross-section revealed pattern of the cortex and interior structures. Finally a dissection
between cerebellum and fourth ventricle revealed us the dentate nuclei.

Results
Cerebellum has a characteristic multiple folded surface called folia (Fig.10C).It consists of
two laterally hemispheres(Fig.1,2A) joined by a narrow median vermis(Fig.3A).During the
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dissection we were able to observe the structures as they are mentioned in the
corresponding literature without significant variations.

Anatomical lobes/fissures

Superior Surface

Anterior lobe(Fig.5A,3C)
Primary fissure(Fig.4A,1C).The V-shaped fissure which separates from middle lobe,curves
ventrolaterally to meet horizontal fissure.
Posterior lobe(Fig.6A,4C):Tonsill(Fig.2B)
Posterior superior fissure
Postlunatefissure(Fig.10A)
Vermis(Fig12A,6B)         Central lobule
Culmen(Fig.8A,9C)
Declive(Fig.11A)
Folium(Fig.9A)
Anterior and posterior cerebellar notch(Fig.5B)

Inferior surface

Anterior lobe            Alas of central lobule
Superior cerebellar peduncle
Middle cerebellar peduncle
Inferior cerebellar peduncle

Flocculonodular lobe
Posterolateralfissure(Fig.7A,2C)
Retrotonsilarfissure(Fig.7B)
Floculus(Fig.2D)
Middle lobe
Prepyramidalfissure(Fig.3C)
Tonsil
Secondary (postpyramidal fissure)
Horizontal fissure(Fig.4C)
VermisCentral lobule(Fig.8C)
Lingula(Fig.7C)
Nodule(Fig.5C)
Uvula(Fig.11C)
Pyramid(Fig.12C)
Tuber
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Figure1(A,B,C,D).A:Superior surface of cerebellum,B:Inferior surface of
cerebellum,C:Vertical cross-section,D:Section at base of fourth ventricle.

Longitudinal division

1) Vermis(medial zone)(Fig.13A)
2) Paravermis(intermediate zone)(Fig.14A)
3)Lateral hemisphere(lateral zone)(Fig.15A)

Cerebellar peduncles are the three symmetrical bundles of nerve fibers through which
cerebellum connects to the posterior aspect of the brainstem

1)superior(connects cerebellum with midbrain),
2)middle(connects cerebellum with pons),
3)and inferior cerebellar peduncles(connectscerebellum with medulla oblongata)

White matter:can be observed in a vertical cross-section that reveals the arbor vitae (6C),
a structure named after it’s close resemblance of trunk and branches of a tree. Large amount
of white matter exist in each cerebellar hemisphere and is made up of three groups of fibers:
a) Intrinsic,
b) Afferent, and
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c) Efferent.

The Gray matter of the cortex throughouti ts extent has a uniform structure. It may be divided
into three layers:
a)an external layer (molecular layer),
b)a middle layer ( Purkinje celllayer) and
c) an internal layer ( granular layer).

Intracerebellar nuclei:The cerebellum is composed of an outer covering of gray matter called
the cortex and inner white matter. Embedded in the white matter three paired masses of gray
matter can be identified, the intracerebellar nuclei.
a)Fastigial nuclei
b)Interpositus nuclei (Globuse nuclei and Emboliform nuclei),that cannot be seen due to their
close relation to the root of fourth ventricle,and
c)Dentate nuclei(Fig.1D).

Functional division:

a) Vestibulocerebellum (Archicerebellum): Flocculonodular lobe and associated fastigial
nuclei. b) Spinocerebellum(Paleocerebellum): Vermis,surrounding paravermis,globose and
emboliform nuclei.
c) Cerebrocerebellum (Neocerebellum, Pontocerebellum): Lateral parts of hemispheres and
dentate nuclei.

Discussion

Normal functions of the cerebellum

The cerebellum receives afferent information concerning voluntary movements from the
cerebral cortex and from the muscles, tendons, and joints. It also receives information
concerning balance from the vestibular nerve and possibly concerning sight through the
tectocerebellar tract. All this information is fed into the cerebellar cortical circuitry by the
mossy fibers and the climbing fibers and converges on the Purkinje cells.

Also other functions are:

a. Ipsilateral control
b. Coordination of muscle activity during movement (especially complex movement)
c. Learning of new movement through practice
d. Movement automatization

Signs and symptoms of Cerebellar Disease

Each cerebellar hemisphere is connected by nervous pathways principally with the same
side of the body; thus, a lesion in one cerebellar hemisphere gives rise to signs and
symptoms that are to the same side of the body.

1.  Hypotonia: The muscles lose resilience to palpation. There is diminished resistance to
passive movements of joints. Shaking the limb produces excessive movements at the
terminal joints.

2.  Postural Changes and Alteration of Gait: The head is often rotated and flexed, and the
shoulder on the side of the lesion is lower than on the normal side. When the individual
walks, he or she lurches and staggers toward the affected side.

3.  Disturbances of Voluntary Movements (Ataxia): The muscles contract irregularly and
weakly. Tremor occurs when fine movements are attempted, such as writing . Muscle
groups fail to work harmoniously, and there is decomposition of movements. A test for
ataxia detection  is finger-to-nose test.
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4.  Dysdiadochokinesia: The inability to perform alternating movements regularly and rapidly.

5.  Disturbances in reflexes: Movement produced by tendon reflexes tends to continue for a
longer period of time than normal. The pendular knee jerk, for example, occurs due to
tapping of the patellar tendon.

6.  Disturbances of Ocular Movement: Nystagmus, which is essentially an ataxia of the
ocular muscles, is a rhythmical oscillation of the eyes. The rhythmic oscillation may be of
the same rate in both directions(PendularNystagmus) or quicker in one direction than in
the other(Jerk Nystagmus).

7.  Dysarthria: Because of ataxia of laryngeal muscles.

Diseases predominantly affecting the cerebellum

Disease Time to
development
of full
disorder

Age Features

Psychogenic Ataxia Hours Adolescence
and young
adults

Varying manifestations depending
on the test situation, normal eye
movements, no nystagmus

Acute Cerebellar
hemorrhage or
infarction

Hours Any age Usually in hypertensive
individuals; intense headache,
increasing confusion and signs of
intracranial hypertension

Acute cerebellar
ataxia of childhood

Days First decade
of life

After nonspecific premonitory
illness; prognosis usually good

Fisher syndrome Days Any age Usually young adults , mainly
male;oculomotor disturbance,
ataxia,andareflexia;prognosis
always good

Multiple Sclerosis Days Young adults Ataxia is rarely the first sign of
multiple sclerosis; tends to persist.
Ictual form with dysarthria and
tonic brainstem attacks.

Intoxications Days Any age E.g.,DDT, Diphenylhydantoin,
organic
mercurialsalts,piperazine,lithium

Hartnup disease Hours-days Early
childhood

Autosomal
recessive,alsochoreoathetotic
involuntary movements

Progressive
cerebellar atrophy

Months Any age E.g.,paraneoplastic due to alcohol
abuse

Myxedema Months Any age Always accompanied by other
signs of severe hypothyroidism

Cerebellar tumor Weeks Mainly
children

Rapid development of signs of
intracranial hypertension
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Infantile myoclonic
encephalopathy

Weeks Early
childhood

Rapidly progressive ataxia with
myoclonus and opsoclonus;
association with neuroblastoma

Cerebellar
heredoataxia

Months to
years

Any age Family history. Slow progression,
often progressive deficits as
nystagmus, spasticity, optic
atrophy

Marie-Foix-
Alajouanine
syndrome

Months to
years

4th and 5th

decades
Progressively unsteady gait, less
commonly nystagmus;
predominantly truncal ataxia; not
hereditary

Olivoponto

cerebellar atrophy

Months to
years

3rd and 5th

decades
Ataxia, tremor, parkinsonism,
urinary incontinence, dementia
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Introduction
The heart is a hollow muscular organ of a somewhat conical form; it lies between the lungs in
the middle mediastinum and is enclosed in the pericardium . It is placed obliquely in the
chest behind the body of the sternum and adjoining parts of the rib cartilages, and projects
farther into the left than into the right half of the thoracic cavity, so that about one-third of it is
situated on the right and two-thirds on the left of the median plane.

The heart is subdivided by septa into right and left halves, and a constriction subdivides each
half of the organ into two cavities, the upper cavity being called the atrium, the lower the
ventricle. The heart therefore consists of four chambers, viz., right and left atria, and right
and left ventricles. The aim of this procedure was to examine the anatomical structure of the
heart with concentration on the heart skeleton and the coronary arteries. The work is also
reviewing some clinical impact of these anatomical structures.

Materials and methods
As a subject of our project we used male cadaver, aged 70. The procedures, where done at
the Institute of Anatomy, CU, Bratislava. All used methods follow the classical principals of
anatomical dissection.

Results and discussion
The examined cadaver of our study was male with severe thrombosis, which made the whole
procedure more difficult, while the size was bigger than the physiological values, indicating a
possibility of megalocardia. Thus, for better results in the view of the cardiac skeleton we
examined also a female’ s heart which had more thin walls and delicate features.

Size.— The heart, in the adult, measures about 12 cm. in length, 8 to 9 cm. in breadth at the
broadest part, and 6 cm. in thickness. Its weight, in the male, varies from 280 to 340 grams;
in the female, from 230 to 280 grams. The heart continues to increase in weight and size up
to an advanced period of life; this increase is more marked in men than in women.

Component Parts.—As has already been stated, the heart is subdivided by septa into right
and left halves, and a constriction subdivides each half of the organ into two cavities, the
upper cavity being called the atrium, the lower the ventricle. The heart therefore consists of
four chambers, viz., right and left atria, and right and left ventricles.

The division of the heart into four cavities is indicated on its surface by grooves. The atria
are separated from the ventricles by the coronary sulcus (auriculoventricular groove); this
contains the trunks of the nutrient vessels of the heart, and is deficient in front, where it is
crossed by the root of the pulmonary artery. The interatrial groove, separating the two atria,
is scarcely marked on the posterior surface, while anteriorly it is hidden by the pulmonary
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artery and aorta. The ventricles are separated by two grooves, one of which, the anterior
longitudinal sulcus, is situated on the sternocostal surface of the heart, close to its left
margin, the other posterior longitudinal sulcus, on the diaphragmatic surface near the right
margin; these grooves extend from the base of the ventricular portion to a notch, the incisura
apicis cordis, on the acute margin of the heart just to the right of the apex.

Clinical Correlations

Coronary artery diseases

Occlusion of a major coronary artery leads to a inadequate oxygenation of an area of
myocardium and cell death. The severity depends on the size and location of the artery
involved and whether or not the blockage is complete. Partial blockages may produce pain
during or after exercise. The typical symptoms are chest heaviness or pressure, which is
severe , lasting more than 20 minutes and associated with sweating. The pain in the chest
often radiates to the arms especially the left arm and can be associated with nausea. The
severity of ischemia and infraction depends on the rate at which the occlusion or stenosis
has occurred and whether or not collateral channel have had a chance to develop. Several
procedures are now available to improve blood flow in partial or completely occluded
coronary arteries

 Coronary angioplasty is a technique in which along fine tube-catheter is inserted into
the femoral artery in the thigh past through external and common iliac arteries into the
aorta to the origins of the coronary arteries. A fine wire is then past into the coronary
artery and is used to cross the stenosis. A fine balloon is then past over the wire and
inflated at the level of the obstruction thus widening it.

 if the coronary artery disease is too severe to be treated by coronary angioplasty ,
surgical coronary artery bypass grafting maybe necessary. The great saphenous vein
in the lower limb is harvested and used as an autologous graft. It is divided into
several pieces its of which is used to bypass blocked sections of the coronary
arteries. The internal thoracic or radial arteries can also be used for this purpose.

Cardiac auscultation

Auscultation of the heart revels the normal audible cardiac cycle which allows the clinician to
assess hard rate rhythm and regularity. Furthermore cardiac murmurs that have
characteristics sounds within the phases of the cardiac cycle can be demonstrated
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Introduction
The supramesocolic region is the superior compartment of the perotineal cavity, it lies
between diaphragm and transverse colon. The peritoneal cavity contains very important
organs of the human body and the blood vessels which supply them : the upper part of
abdominal aorta and the portal vein. One of the most important branches of the abdominal
aorta is the celiac trunk which is subdivided in three branches: the splenic artery, the left
gastric artery and the common hepatic artery.

The aim of this project is to study the main topographical, structural, functional and
pathological parts of blood vessels of the supramesocolic region. The high importance of this
study is the understanding of the blood circulation of important organs of the human body
and the correlation of the variations of these  blood vessels with severe pathological
situations.

Materials and methods
We used two male and two female cadavers from the anatomy department of the Comenius
University, Bratislava. Dissection was made according to the procedures described in
Pitevné cvičenia (Mráz et al 1995) [5].

For the dissection of the abdominal cavity of the cadavers: the anatomical kid equipment.

• For the measurement of the length and the diameter of the vessels: a ruler of ten (10)
cm.

• For the distinguisment of the structures of this area : colours :red colour for the
arteries, blue colour for the veins, and green colour for the bile duct.

• For the demarcation of some specific areas we used: thumbtacks

Results and discussion
The root of all the arteries that supply the organs of the supramesocolic space is the
abdominal aorta. The first unpaired visceral branch of the abdominal aorta is the celiac trunk
which gives off three branches: the left gastric artery, the splenic and the common hepatic.

The left gastric artery is the smallest branch of the celiac trunk which supplies both surfaces
of the stomach. It ascends to the cardioesophageal junction and sends esophageal branches
upward to the abdominal part of the esophagus, in a fold of peritoneum, the lesser curvature.
There, it distributes small branches to the esophagus and larger branches to the stomach
and it also anastomoses with the right gastric artery which arises from the hepatic proper
artery [1].
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Figure 1.
The biggest branch of
the celiac trunk is the
splenic artery. The splenic artery passes along the superior border of pancreas and reaches
the splenic hilum in which it is divided in six or more branches. The splenic artery also gives
off  pancreatic branches. The first branch is the dorsal pancreatic artery in dorsal aspect of
the body of the pancreas. The dorsal pancreatic artery bifurcates into the inferior pancreatic
artery and into one anastomotic branch which anastomoses with the anterior
pancreaticoduodenal artery. The second pancreatic branch of the splenic artery is the great
pancreatic artery at the body of pancreas which anastomoses with the inferior pancreatic
artery. The splenic artery also has gastric branches: five to seven short gastric branches and
the  left gastroomental artery that  runs to the greater curvature of the stomach and
anastomoses with the right gastroomental artery.

The last branch of the celiac trunk is the common hepatic artery which is divided superiorly
into the proper hepatic artery and inferiorly to the gastroduodenal artery. The gastroduodenal
artery has its course in the anterior and posterior aspect of the head of the pancreas and
anastomoses with branches of the superior mesenteric artery  forming  the anterior
pancreatic branches and  posterior pancreatic branches. These two branches give arterial
arcades around the duodenum. The gastroduodenal artery gives off the right gastoomental
artery which runs along the greater curvature of the stomach and anastomoses with the left
gastroomental artery. The proper hepatic artery passes through the hepatoduodenal
ligament and it is terminating at the porta hepatis where it is divided into left and right hepatic
arteries. The right hepatic artery gives off the cystic artery which supplies the gallbladder [2].

The hepatic portal vein and the inferior vena cava are the biggest veins of the
supramesocolic area into which all the smaller veins of the area drain. The portal vein after
metabolic procedure in the liver, drains into the inferior vena cava via the hepatic veins. The
portal vein is formed from the union of the superior mesenteric and splenic veins at the level
between L1 and L2. It lies posterior to the neck of the pancreas and anterior to the inferior
vena cava. Terminally, it enters the porta hepatis where it is divided into right and left
branches.

Splenic vein accompanies the splenic artery along the upper border of pancreas. In the
splenic vein drain: veins of hilum of spleen, short gastric veins, pancreatic veins, left
gastroomental vein from the greater curvature of the stomach  and one of the major
tributaries, the inferior mesenteric vein (in which drain veins from the inframesocolic region).
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The tributaries of the superior mesenteric vein in supramesocolic region are: right
gastoomental vein from the great curvature of the stomach where anastomoses with the
great gastroomental vein, anterior and posterior pancreaticoduodenal veins which run in the
anterior and posterior surface of pancreas arcades respectively. Only the posterior superior
pancreaticoduodenal empties directly into the portal vein.

Small branches which drain directly to portal vein are right and left gastric veins. Gastric
veins run to the lesser curvature of the stomach and anastomose there. They run parallel to
the gastric arteries after which they are named. In the right and the left gastric veins, also
drain some esophageal veins. Other veins which drain directly into portal veins are: cystic
veins, prepyloric and paraumbilical vein (which communicate with subcutaneous veins of  the
abdominal wall).

In specific regions of the body, the drainage area of hepatic portal vein communicates with
the inferior and superior vevae cavae. The regions of these portocaval anastomoses related
to the supramesocolic region are: the esophagus and the abdominal wall.

In the esophagus, the gastric veins connect with esophageal veins, which drain (via the
azygos and hemiazygos vein) into superior vena cava.

In the abdominal wall the hepatic portal vein is connected, via the paraumbilical veins, with
superficial veins of the abdomen, that empty via the thoracoepigastric veins, into superior
vena cava [1].

Measurements and Observation
The result of the measurement of the dimensions of the blood vessels are:

• Common hepatic artery: length:2.5 cm, diameter:0.7 cm

• Left gastric artery: length:2.5 cm

• Splenic artery: length:8 cm

• Portal vein: length: 15 cm

In one of our cadavers, we observe a variation: the right hepatic artery  was a branch
of the gastroduodenal artery.

Variation:

1) Of the celiac trunk:

• In 86% of the cadavers the left gastric, common hepatic and splenic arteries arise
from the celiac trunk.

• In 76% from the cadavers the origin of left gastric artery was proximal to the
bifurcation of the celiac trunk.

2) Of hepatic artery:

• Type I (normal): the common hepatic artery arises from the celiac axis
to form gastroduodenal and proper hepatic artery and the proper
divided into left and right branches.

• Type II: With a replaced or accessory left hepatic artery arising from left
gastric.

• Type III: With a replaced or accessory left hepatic artery arising from
superior mesenteric

• Type IV: With both right and left hepatic arteries arising from superior
mesenteric and left gastric respectively.
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• Type V: With the entire common hepatic artery arising as a branch of
the superior mesenteric.

• Type VI: With the common hepatic artery originating directly from the
aorta.

3) Of origin of the left gastric artery:

• Right hepatic artery

• Right hepatic artery

• Celiac trunk and be the part of each bifurcation with the splenic artery.

4) Of origin of  the right gastric artery:

• From celiac trunk in the site of common hepatic

• From celiac trunk in the site of the left hepatic artery

• From the right hepatic artery

5) Of origin of the splenic artery:

• majority of the celiac trunk

• courses: mainly suprapancreatic

• enteropancreatic

• intrapancreatic

• retropancreatic

Clinical impacts:

1) Arteriosclerosis of abdominal aorta

2) Of hepatic arteries:

 Portal hypertension, portal vein thrombosis, hepatic vein obstruction

3) Of the splenic artery:

 Aneurism and pseudoaneurism of pancreatic arteries

4) Of the gastric arteries:

 Gastric varices

5) Of the pancreatic arteries

 Pancreatic cancer
 Rupture as complication of chronic pancreatitis

6) Of the duodenal vessels:

 Pancreatic ulcer and hemorrhoids
 Duodenal ulcerations

Conclusion
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The study of the anatomy and the variations of blood vessels of supramesocolic area is
useful for planning and conduct of surgical and radiological procedures of the upper
abdomen.
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Introduction
Special senses have an important impact on humans during everyday life by helping in
perception and adaptation to extra environmental changes. Olfaction and vision are generally
considered as two very important senses, out of the five described up until now. Significance
of these senses is protection, sexual stimulation, observation and orientation. Associated
disorders can lead to inconvenient or life-threatening situations. The aim of this scientific
project is to detect and understand the most important neuroanatomical points involved in
transmission of the stimuli through the brain and the pathological correlations. Our work is
focusing mainly on the olfactory and optic pathway.

Material and methods
In the department of Anatomy of Comenius University in Bratislava we worked on several
brains (7) removed from cadavers and we dissected them in order to locate several
structures from different aspects of observation, such as horizontal and sagittal-sections with
an anatomical knife and scalpels. These brains were stored for long time in alcohol-formalin
solution which makes their fibers difficult to distinguish because of shrinkage which leads to
erosion of white matter. In addition, the utility of thin forceps was substantial as the removal
of gray matter was primary, in order to distinguish the exact fibers among white matter.

Results and Discussion
Olfactory Pathway

Olfactory pathway is responsible for the sense of smell. Starting from the point of olfactory
epithelium, continuing as the olfactory bulb, and then forming the olfactory tract, we reached
the area of trigonum olfactorium which is visible from the caudal view of brain. The floor of
the trigonum olfactorium is formed by the anterior perforated substance (olfactory cortex),
where the anterior group of central arteries penetrates the brain to reach the basal nuclei. At
the location of the trigonum, we observed the separation of the olfactory tract to medial and
lateral striae. Using the forceps we distinguished the medial stria for better explanation of the
orientation of its fibers. We followed the course of the fibers until the septal nuclei so their
contribution to the pathway is visible. Topographically, septal nuclei are located to the area
subcallosa at the medial surface of the telencephalon. Septal nuclei are common nuclei for
both limbic system and rhinencephalon, so it is a junction of synapses which gives branches
also to the anterior commisure. Anterior commisure is a structure which contains olfactory
fibers connecting both hemispheres. Septal nuclei and anterior commisure are visible by
sagittal -section of the brain.
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Figure 1. Trigonum olfactorium, Striae mediales et laterales

Considering the shrinkage of the brains due to alcohol-formalin solution and the erosion
effect on their white matter, it was not possible to proceed to the lateral stria. According to
acknowledged publications, fibers through the lateral stria pass to periamygdaloid and
prepiriform areas which belong to the parahippocampal gyrus. These areas help us in the
perception of the olfactory sensations. At this point, it should be mentioned that connections
between the olfactory pathway and the limbic system can be observed. This is particularly
obvious when an olfactory stimulus   creates an exact emotion. Many disorders can be
caused by the defect of the mentioned pathway for example, can result in smell disorders
such as hyposmia (partial impairment of smell ability), kakosmia (false perception of any
smell to atrocious smell) or even anosmia (complete failure of olfaction).

Optic pathway

Optic pathway is the pathway responsible for vision. As the optic stimulus is transmitted to
the optic nerve, axons reach the optic chiasm, situated at the junction of the anterior wall and
floor of the third ventricle. At the same vertical axis, below the optic chiasm, it is situated the
hypophysis (pituitary gland). This is very important for defects of vision related to the optic
chiasm which will be explained later on. In the chiasm, nasal fibers of each retina
(responsible for the temporal field of vision) cross the midline and enter the optic tract of the
opposite side, while temporal fibers of each retina (responsible for the nasal field of vision)
pass posteriorly in the optic tract of the same side. Nasal and temporal fibers of each optic
tract, head towards the lateral geniculate body. Geniculate body is the main point of
orientation of fibers since axons reach to it and then are separated to fibers going towards
the temporal lobe and fibers making the optic radiation, which terminate to the area of sulcus
calcarinus of the occipital lobe. In the dissection room, we used the forceps to remove gray
matter around the optic chiasm from the caudal surface of the brain, to make it more
distinguishable for observation. Moreover, in another subject material, using horizontal
section, we used the same process starting from the geniculate body and removed gray
matter from temporal lobe until we reached the point of the internal capsule, where the fibers
pass posteriorly through it and later form the optic radiation. Furthermore, we had to carefully
remove parts of white matter which were not related to the optic radiation’s fibers. This
process was extremely difficult since we had to deal with the erosion of fibers as mentioned
before. In another brain, we started to remove pia matter and gray matter from the surface of
the occipital lobe to reach the surface of optic radiation from the superior aspect. Here are
some pictures demonstrating what was mentioned before.
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Figure 2. Optic pathway caudal view

At last, it should be pointed out that any damage located at any point of the optic pathway
can result in serious obstruction of vision. More specific, any damage at the level of the optic
nerve, can lead to loss of temporal or nasal field vision or even complete loss of vision of the
eye. In case of damage to the optic chiasm, if the damage is done to its midline then the
temporal field vision can be lost but if the damage is more severe, then vision from both eyes
seems to be lost wholly. It is important to say that the clinical defects of this pathway lead,
more or less, to loss of vision. Examples of pathological correlations are expanding tumors
such as edema of hypophysis, inflammations of the optic nerve, rupture of axons at any
point, strokes, birth defects or even damage which was caused by a trauma from the external
environment either from the level of eyes or occipital lobe.
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Introduction
Heart innervation is one of the subjects that somehow neglected nowadays. Anatomical
preparations and anatomical studies concerning the innervation of the heart are not widely
available. This is controversial, because of the fact that many clinical syndromes and
diseases might be connected with nerves pertaining the heart. Innervation of the heart is one
of the most important parts of the cardiovascular system and its study should be thoroughly
understood from students in order to be able to use properly their knowledge about the
anatomical features of the heart in relation to the clinical manifestations as professional
doctors. That is the reason why we would like to study and present cardiac plexus as well as
the contribution of sympathetic and parasympathetic nervous system to it. The activity of the
heart is mainly influenced by the autonomic (vegetative) nervous system, which can be
divided into a sympathetic and a parasympathetic (vagal) part.  Due to the cooperation of
medulla and hypothalamus a cardiovascular response to emotion and stress is possible [1].
Cardiac nerves carry autonomic efferent fibers as well as viscerosensory afferent fibers [2].
The sympathetic supply arises from the cervical and upper thoracic portions of the
sympathetic trunk [3]. Specifically, three cardiac nerves originate from the cervical portion of
the sympathetic trunk which are the superior, middle and inferior cardiac nerves. Thoracic
portion of the sympathetic trunk includes thoracic cardiac branches which arise from the
upper thoracic ganglia [1]. The cardiac nerves of the sympathetic nervous system carry
postganglionic autonomic fibers whose preganglionic segments arise from the spinal cord
through the posterior roots of the upper four thoracic nerves and terminate on the sinoatrial
and atrioventricular nodes, on cardiac muscle fibers and on the coronary arteries [2,3]. Also
viscerosensory fibers are contained into the sympathetic cardiac nerves and particularly pain
fibers whose perikarya are situated in the cervical and thoracic spinal ganglia.
Parasympathetic cardiac nerves which arise from the vagus nerve supply also the heart.
They give off branches at the cervical portion of the vagus nerve as the superior and inferior
cardiac branches and from the thoracic portion as the thoracic cardiac branches. In the vagal
cardiac nerves preganglionic autonomic fibers predominate that synapse with postganglionic
fibers in subepicardial neurons at the base of the heart. Viscerosensory fibers are also
involved in the parasympathetic innervations of the heart. Finally, the sympathetic and
parasympathetic cardiac branches ramify and travel to join at the base of the heart and form
the cardiac plexus which is further divided into superficial and deep portion. These two
portions give rise to the true cardiac branches [2].

Methods
For our study we used one male cadaver which was provided to us by the Department of
Anatomy of Medical Faculty of the Comenius University. We began our study by dissecting
the cervical region in the carotid triangle to reveal the cervical sympathetic trunk and the
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vagus nerve. The opening of the abdominal cavity was performed in order to gain access to
the thoracic cavity and remove the sternum and the ribs until the point of midclavicular line.
After exposing the thorax we were able to follow and dissect the course of vagus nerve and
sympathetic trunk inside the thorax. By carefully inspecting mediastinum we were able to find
phrenic nerve and its pericardial branches and then we performed the opening of the
pericardial cavity. Careful dissection of the surface of the heart was performed to reveal the
cardiac plexus and the nerves accompanying the cardiac arteries.

Results
During our dissection we were able to find and describe the innervation of the heart.
Beginning in the cervical region we found the path of the vagus nerve lying in the carotid
sheath, to follow its path in the thoracic cavity and its branching point, where we discovered a
variation in the level of the branches, that they were divide just above the clavicle. In the
neck region we also dissected sympathetic trunk and we were able to describe superior
cervical ganglion and middle cervical ganglion with variant position than this described in
literature. Middle cervical ganglion found in supraclavicular fossa and superior cardiac nerve
arising from the middle of the sympathetic trunk and not directly from superior cervical
ganglion. After dissecting the cervical region we progressed to the thorax where we
dissected and found the phrenic nerves and its branches to pericardium in both sides of the
heart. After opening of the pericardial cavity we continued with the dissection of the surface
of the heart with the nerves accompanying the cardiac arteries. We found and dissect the
small nerves found on the anterior surface of the heart which were mostly ending in the
arteries. At last we were able to describe the cardiac plexus lying on pulmonary trunk and
aortic arch. After dissecting the cardiac plexus we were also able to find and describe
connection between phrenic nerve and the cardiac plexus through small nerves running
laterally.

Discussion
Professionals and mostly surgeons should be aware of possible variations and features that
deviate from the basic anatomical features. In this case incidence of the variations in a
population is crucial and that is the reason why as much as possible investigations should be
carried out. Precise dissections on sufficient amount of cadavers will contribute to reveal
which are and how frequently these variations appear. In addition to topographical
anatomical relations, clinical phenomena such as referred pain during myocardial infarction it

Figure 1 .1 cardiac plexus dissected over
ascending aorta

Figure 1 .2 Left Phrenic nerve and sensory
tributaries to pericardium with connection to
cardiac plexus
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can be explained on the basis of systemic shunts of sympathetic fibers and pain fibers
ending to posterior root ganglia in thoracic and cervical segments [4]. In recent years a new
type of cardiomyopathy came into the attention of clinicians and this is Takotsubo
cardiomyopathy. Takotsubo cardiomyopathy starts abruptly. In 85% of cases, takotsubo is
triggered by an emotionally or physically stressful event that precedes the onset of symptoms
by minutes to hours. Although the basic cause of this condition is unresolved, the frequent
association with stress has focused attention on the autonomic nervous system [5]. It has
been known for decades that sympathetic activation can trigger malignant arrhythmias,
whereas vagal activity may exert a protective effect. Transmural myocardial infarction causes
denervation and death of sympathetic fibers within the scar. Areas of dense scar do not
respond to either sympathetic nerve stimulation or norepinephrine infusion [6]. By knowing
localization of the infarcted site and its innervation we can have some important information
about the prognosis of the patients. Cardiac nerves are also affected by neuropathies.
Diabetic sensory neuropathy causes silent myocardial ischemia, characterized by loss of
pain perception during myocardial ischemia, which is a major cause of sudden cardiac death
in diabetes mellitus (DM). Despite its clinical importance, the mechanisms underlying the
control and regulation of cardiac innervation remain poorly understood [7]. Nerves of the heart
may play also a role to memory storage. It is generally assumed that learning is restricted to
neural and immune systems. However, the systemic memory hypothesis predicts that all
dynamical systems that contain recurrent feedback loops store information and energy to
various degrees. Sensitive transplant patients may evidence personal changes that parallel
the history of their donors [8]. Precise etiology of the phenomenon is not known and interest
on this field is increasing. Anatomy of the nerves and their connections to brain may play
crucial role.
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Úvod
Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je jej venovaná v prvých troch
semestroch štúdia na lekárskej fakulte Univerzity Komenského veľká pozornosť. S rýchlym
rozvojom  informačných technológii v posledných desaťročiach sa nám naskytá možnosť
implementovať tieto nové postupy aj do vzdelávania študentov medicíny a tým prispieť k
skvalitneniu výučby na Lekárskej fakulte. Interaktívny 3D atlas ľudských kostí či už formou
internetovej stránky alebo programu by mal sprístupniť študijný materiál, ľudské kosti v
prvom semestri pre každého študenta. Navyše študenti ktorí pochádzajú z iných miest budú
mať možnosť študovať tieto kosti v pohodlí domova a nebudú musieť kvôli štúdiu ostávať v
meste príslušnej fakulty.  Treba však dodať, že napriek tomu že všetky naše modely sú
reálne ľudské kosti, ich prezeranie v internetovej databáze nikdy plne nenahradí vlastnú
skúsenosť s osobným kontaktom s daným materiálom. Je to len istá forma podpory
vzdelávania nie však forma náhrady za reálne cvičenia.

Materiál a metódy
Materiál, ľudské kosti, sme pre účel tejto práce zapožičali z Anatomického ústavu Lekárskej
fakulty.  Tie sme následne podrobili skenovaniu vo firme NMS s. r.o. pod vedením Ing.
Martina Štiha. Pre kvalitné zachytenie kostí a ich prevedenie do formy 3D modelov sme
použili :

1. 7-ose rameno Romer s integrovaným laserovým skenerom (rozlíšenie skenovania:
0,040mm )

2. Stenbichler Comet L3D 2M 2 megapixlový snímač s použitými meracími  rozsahmi
200mm a 400mm  rozlíšenie skenovania: 200mm - 0,135mm , 400mm - 0,250mm

Výsledný materiál sme následne upravovali v nasledujúcich programoch :

1. InnovMetric Polyworks v.10
2. InnovMetric Polyworks v.12
3. Blender 2.65

Úprava zahŕňa editovanie úsekov, do ktorých sa lúč skenera nedostal a tým pádom tieto
miesta neboli zobrazované, centrovanie objektov a editácia ich veľkosti nakoľko primárne
výstupy zo skeneru sú natoľko objemné, že ich zobrazovanie na internete by sa stalo
obtiažne.

Prostredie aplikácie, bolo zvolené tak, aby bolo prístupné čo najväčšiemu množstvu
študentov. Preto bola ako najvhodnejšia forma zvolená internetová aplikácia. Užívateľ si tak
nemusí inštalovať software na každé zariadenie, kde by chcel danú aplikáciu používať.
Aplikácia by taktiež mala fungovať na všetkých zariadeniach, ktoré majú najnovšie verzie



129

internetových prehliadačov, ktoré podporujú technológiu WebGL alebo minimálne jazyk
HTML5. Ako sú napríklad Google Chrome a Mozilla Firefox.

Technická stránka je realizovaná pomocou HTML5, Javascriptu, programovacieho jazyka
PHP a databázou MySQL. Vďaka HTML5 a Javascriptu bolo možné interaktívne zobraziť
modely kostí. PHP a MySQL poskytli projektu modifikovateľnosť dát. Taktiež boli využité
frameworky Bootstrap, jQuery a Three.js.

Tento projekt je realizovaný bez akejkoľvek finančnej podpory.

Výsledky
Plne využiteľná funkčná stránka s databázou ľudských kostí v použiteľnom grafickom
rozhraní. Medzi najväčšie klady môžeme radiť jednoduchú  manipuláciu s 3D objektmi, ich
automatizovaný vyhľadávač v pravom hornom rohu a interaktívne anotácie jednotlivých
štruktúr na kostiach. Tento projekt je na Slovensku jediný svojho druhu. Voľne dostupné
databázy kostí väčšinou obsahujú iba malý počet modelov, málo kvalitné dáta alebo sú
spoplatnené. Táto práca je aj jediným interaktívnym 3D atlasom kostí v slovenskej mutácii.

Štruktúra projektu:

Po otvorení stránky sa nám automaticky zobrazí atlas kostí s kategóriami kostí na ľavej lište
a s ikonami kostí na pravej strane (obr.1). Horná lišta obsahuje tri záložky a to encyklopédiu,
kvíz a o projekte. Ak vyberieme kategóriu na ľavej lište vyobrazia sa nám kosti danej
kategórie. Teda ak vyberieme kategóriu napr. columna vertebralis, stránka nás posunie do
sekcie kde sa budú nachádzať stavce : atlas, axis, cervikálny stavec atď. Zvolíme si kosť,
ktorá nás zaujíma napr. atlas (obr.2). Na stránke nájdeme nadpis v ľavom hornom rohu. Pod
ňou stručný text a tabuľka s prehľadnými údajmi. Na pravo od textu a tabuľky sa nachádza
samotný 3D model kosti. Tento model je možné posúvať (podržaním pravého tlačidla),
rotovať vo všetkých smeroch (podržaním ľavého tlačidla), približovať a odďaľovať (rolovaním
stredného tlačidla). 3D model kosti je možné prezerať aj vo „Fullscreen“ móde pre
dôvernejšie zobrazenie detailov.

Najprevratnejšou súčasťou je interaktívne označenie štruktúr jednotlivých modelov. Pri
prechode kurzorom po určitej štruktúre sa zobrazí pop-up okno s  jej názvom, prípadne
doplňujúca informacia (obr.3). Táto funkcia umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu miesta na
kosti. V záložke Kvízy sa budú nachádzať rôzne formy testovania, ktorými si študenti môžu
overiť svoje vedomosti. Odpovede sa vpisujú priamo do vopred určených miest na stránke a
tá napokon vyhodnotí výsledky testu automaticky. V záložke O projekte je venovaný priestor
doplňujúcim informáciám o projekte a jej autoroch.

Po bližšom zoznámení so stránkou a pri jej opakovanom využívaní odporúčame využívať
funkciu SEARCH, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu a funguje obdobne ako
vyhľadávač Google pre našu stránku. Funkcia šetrí čas pri hľadaní modelu, pripadne iných
informácii na stránke.

Diskusia
Štúdium anatómie, ktoré považujeme za bázu  medicíny patrí medzi náročné vzhľadom  na
množstvo informácií o štruktúre ľudského tela, ktoré študent musí obsiahnuť aj v latinskom
jazyku. Vzhľadom  na veľký objem  učiva nie je možné  sa na praktických cvičeniach vracať k
predchádzajúcej látke , a preto je veľkým prínosom že si študenti touto formou môžu danú
látku zopakovať v takmer reálnej forme. Predpokladáme hlavne záujem zo strany študentov
prvého ročníka všeobecného lekárstva  v prvom semestri, študentov druhého ročníka pri
opakovaní učiva na skúšku z anatómie a priebežné overovanie si vedomostí pri študovaní
nasledujúcich predmetov. Jazyk je tiež výhodu nakoľko poskytuje prístup k študijnému
materiálu aj pre jazykovo menej zdatnú časť študentskej obce.
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Obrázok 1

Obrázok 2
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Obrázok 3

Záver
Pokladáme  tento projekt za prospešný pre predklinickú ako aj pre klinickú sekciu medicíny
pri overovaní si vedomostí, nakoľko vyhľadávanie jednotlivých štruktúr je rýchle a modely sú
reálne. Taktiež tento projekt svojou dostupnosťou prispieva k vzdelávaniu laickej časti
spoločnosti. Prezeranie a pomenovávanie kostí sa môže využívať aj pri štúdiu na strednej či
základnej škole.

Prvá verzia stránky bude oficiálne uverejnená na webovej adrese www.skeletopedia.sk
týždeň pred konaním sa 52. konferencie ŠVOČ LFUK 2013.
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Introduction
Upper limb is crucial for human’s everyday life. Arm’s movement depends upon shoulder’s
ability to function normally. Shoulder is the most unstable joint and the joint with the biggest
range of movements. Muscle tendon cuff or tendon hood is a group of muscles that is
responsible for the function of the shoulder joint and its stability. The clinical and most
common name for this group of muscles is Rotator Cuff and consists of four muscles in the
region of the shoulder: the subscapularis, the supraspinatus the infrasinatus and the teres
minor. The muscles of the rotator cuff are analyzed in the following table.

The Rotator Cuff Muscles

NAME ORIGIN INSERTION FUNCTION INNERVATION

subscapularis subscapular fossa

(scapula)

-lesser tubercle

-proximal part of its
crest

(humerus)

-Internal rotation

-Active and passive
stabilizer of the
joint

subscapular nerve

(C5, C6)

supraspinatus supraspinous fossa

(scapula)

upper (proximal)
facet of greater
tubercle

(humerus)

-abduction of the
arm

-stabilization of the
joint

suprascapular nerve

(C5, C6)

infrasinatus infraspinous fossa

(scapula)

middle facet of
greater tubercle

(humerus)

-external rotation of
the arm

-Active and passive
stabilizer of the
joint

suprascapular nerve

(C5, C6)

teres minor lateral border of
scapula

lower (distal) facet
of greater tubercle

(humerus)

-external rotation

-protection against
anterior dislocation

axillary nerve

(C5-C6)

Note that the function of the muscles highly depends on the position of the arm. The aim of
this project is to understand the anatomy and the function of the rotator cuff as well as the
study of clinical importance of anatomical variations in the area. For later use in the teaching
of the muscles of the shoulder a model with the muscles of rotator cuff was made.

Materials and methods
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For the project we used three cadavers from the Department of Anatomy Medical Faculty of
Comenius University. For the model we used bones from the Department as well as silicon
glue and powder paint. For the calculation of the anatomic variation of the acromion, we used
bones from the Department. For the pictures we used a Canon 450D with 18-55mm lens.

Results and Discussion
As a part of this project an anatomical model of the muscles is made so the anatomy of the
specific muscles becomes clearer especially to the relation to their function. Additionally we
dissected on the cadavers, found and cleaned the anatomical area of the rotator cuff.
Rotator Cuff ruptures are one of the major diseases in the Western world. At least 17 million
patients are known only in USA. Most of the ruptures do not possess any symptoms.
According to Tempelof and al. in healthy population between 60 and 69 years of age, the
incidence of rotator cuff ruptures are 20% and the corresponding percentage for the
population between 80 and 89 years of age is 51%. Rotator cuff ruptures can be
distinguished according a. to the width of ruptured tendons (affecting one, two, three or all
four tendons), b. according to the depth of the rupture (total or partial) and c according to the
duration as acute (less than three months) or chronic (over 3 months). There is a pool
anatomical variations that either combined or not cause the rotator cuff ruptures. They are
mainly distinguished between intrinsic and extrinsic. The intrinsic factors take place in the
tendons unlike extrinsic that take place outside of the tendons. In this project we are studying
the occurrence of the second. The extrinsic factors include the acromion’s type (angle)s, the
acromial slope, the lateral acromion angle, the type of the coracoaromial ligament, the
presence of osteophytes in the subacromial space, history of acute trauma or injury and
presence individual congenital or acquired anatomical variations leading to tendon’s
impingement to the coracoid process or the supraglenoid tubercle. All of the above contribute
to the development of the Impingement Syndrome.

Figure 1. The coracoid process and the head of the humerus
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In this project we are measuring the incidence of the acromion’s type, the acromial slope and
the lateral acromion angle. Due to the number of the bones form the Department of Anatomy,
we are not able yet to have any results.
The causes of the rotator cuff tearing are not yet fully understand. Most probably a
combination of one or more extrinsic and intrinsic factors is collaborating to the tear. Still
there are many discussions about what the primary cause of it is and what the linked results
are.
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Introduction
The carotid triangle is an anatomical space located on the anterolateral surface of the neck.
Through this space pass some of the most important vessels and nerves for the human body
as the vagus nerve and the carotid vessels. The aim of this project is to understand the
relationship between theese structures, point some variations and analyze their physiological
and clinical importance in the human body.

Materials and methods
We dissected 5 carotid triangles on 3 cadavers aging between 75-85 from the Anatomy
department of the Comenius University, Bratislava.

Dissection was made according to procedures described in Pitevné cvičenia (Mráz et al
1995).

To cadavers that where not discected we made a longitudinal cut along the bone of the
mandible, a transverse cut along the middle of the neck and a longitudinal cut along the
clavicle.

Then we removed the skin, the adipose tissue and the platysma, following the same
procedures (opening like a book).After that we reached the level of the carotid triangle,
where its borders where visible.With carefull use of the forceps and scalpel we cleared the
structures located inside and adjacent of the carotid triangle and we took pictures of our
findings. Because of some variations some structures were cut in order to reveal other
deeper structures.

Results
The carotid is bordered by the posterior belly of digastric (superiorly) superior belly of
omohyoid  (inferiorly) and sternocleidomastoid posteriorly [1].

Most superfiacially and below the omohyoid in the carotid triangle was found  the deep
cervical ansa, which lay superficial to the internal jugular vein and the carotid sheath, and
formed a loop of nerve fibers that supply motor innervation to the infrahyoid muscles (except
the thyrohyoid and geniohyoid). It was formed by 2 components:  The superior loop
(descending hypoglossal) passed anteriorly and lateraly on the carotid sheath. The inferior
loop, which was formed mainly by the cervical plexus(c2/c3), looped from posterior to lateral
of carotid sheath [1,4]. The internal jugular vein is the chief vein draining the neck. It received
the common facial vein with its tributaries (vena commitans of hypoglossal nerve and
superior thyroid vein), which runned superficially.

The vagus nerve conveys voluntary motor and sensory nerve fibers to structures in the neck.
In the carotid triangle we dissected it lay behind and between the carotid and jugular vessels.
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Its pharyngeal branch passed between the internal and external carotid vessels to the middle
constrictor of the pharynx to join branches from the glossopharygeal nerve and to form the
pharyngeal plexus. Its superior laryngeal branch was located medially to the external carotid
artery and divided into an internal and external laryngeal branch. The internal branch
reached the larynx together with the superior laryngeal artery. The external laryngeal branch
which runned on the lateral aspect of the larynx innervates the cricothyroid muscle [1,4,6]

The superior part of common carotid artery was found medially to the vagus nerve  and its
division into external and internal carotid arteries occured at the level of C4

At the bifurcation site, the carotid sinus and the carotid body were present. Moreover the
nerve of the carotid sinus (comes from glossopharyngeal) was present there which has
parasympathetic fibers and it extended to the carotid sinus as well as to the carotid body.
The internal carotid artery proceeded to the dorsolateral  wall of the pharynx and gave off no
branches.

However the external carotid artery gave off several branches.

1. Superior thyroid artery
Arised at the level of the hyoid bone.It curved downward, passing along the lateral margin of
the thyrohyoid muscle to reach the thyroid gland. It giva of the superior laryngeal artery,
which pierces the thyrohyoid membrane to supply parts of the larynx and sometimes the
sternocleidomastoid artery, which arises more often from the external carotid artery.

2. Lingual artery
Arised near the great horn of the hyoid bone. It extended between the middle constrictor and
hyoglossus muscles to the tongue.

3. Facial artery
Arised just above the lingual artery. It lay medial to the mandible, and passed deep to the
stylohyoid and posterior belly of the digastric muscles to continue deep between the
submandibular gland and mandible.

4. Ascending pharyngeal artery
Arised from the posterior aspect of the external carotid artery. It ascended between the
internal carotid artery and lateral wall of the pharynx to the cranial base [2].

Posteriorly to the carotid sheath in the carotid triangle on the anterior aspect of longus coli
was lacated the sympathetic trunk. It is seperated by the prevertebral  layer of cervical fascia
from the vagus nerve. May occur as a single band or as web-like filaments passing upward
and therefore may be difficult to differentiate from fascia of the sheath. It creates the middle
cervical ganglion lying at the level of C5/C6 [1].

At the same level of sympathetic trunk but more superiorly was found the External branch of
the accessory nerve
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Figure 1

Discussion
During dissection of a female cadaver, some of our findings were different than expected
(e.g. External Jugular vein, Internal Jugular vein). The left anterior jugular vein was swollen.
On the right anterior jugular vein we found a fenestration (bifurcation and reconnection), the
superior thyroid vein that drains here. The left internal jugular vein was swollen, just like the
equivalent anterior jugular vein and also many smaller branches from, different directions,
were draining to it. This dillation may be due to cavernous hemangioma which is a vascular
tumor composed of large dilated blood vessels and containing large blood-filled spaces. The
formation is due to dilation and thickening of  the walls of the capillary loops. Another
possible cause of this dilation might be Jugular phlebectasia which is an abnormal benign
sacculofusiform dilatation of jugular veins.  Phlebectasia may affect any vein in the neck in
the following sequence; Internal jugular, External jugular, Anterior jugular and the Superficial
communicansThe right internal jugular vein was connected with the anterior jugular vein. The
right vagus nerve had a communicating branch with the sympathetic trunk. The superior
thyroid vein had two branches and the superior thyroid artery was too small. Moreover
another important structure existing in the carotid triangle is the carotid body. The carotid
body is a small, reddish-brown, oval structure, located in the posteromedial aspect of the
carotid artery bifurcation. The healthy gland measures 3-5 mm in diameter and weighs less
than 15 mg on average. Ganglia like strructure (paraganglia) containing chemoreceptors
sensitive to blood CO2 and O2 concentrations. A network of sinusoidal capilaries is
intermixed with glomus cells of the carotid body. Moreover fibers from the glosopharyngeal
nerve(Hering nerve, originating from the glossopharyngeal nerve about 1.5 cm distal to the
jugular foramen) synapse with the glomus cells. The sensory nerve is stimulated by
neurotransmitters releashed by the glomus cells in response to changes in the sinusoidal
blood. (increased O2 and H+, Decreased CO2). The signals transmitted by the
chemoreceptors excite the vasomotor center elevating the arterial pressure back to normal
and also increasing respiration. Chemoreceptors are exposed at all times to arterial blood
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and their PO2 is same with the arterial PO2 and therefor are characterised as a highly
vascularised organ.

Statistical Table:

We made a statistical evaluation concerning the correlation between position of the carotid
bifurcation and the exact level of vertebral column it was located. For the creation of this
table we used 6 cadavers of varying gender and we statistically evaluated the results.

Gender Vertebral Correlation of D.
Carotid Bifurcation

Vertebral Correlation of S.
Carotid Bifurcation

M C6 C6

F C4 C4/C5

M C3 C3

M C4 C4

M C5 C5

M C5 C5

Statistical Evaluation
1/6 Bodies Had on C6 the Carotid Bifurcation

2/6 Bodies had on C5 the Carotid Bifurcation The Carotid Body is located
mos-

2/6 Bodies had on C4 the Carotid Bifurcation tly at the level of C4-C5.
Moreover

1/6 Bodies had on C3 the Carotid Bifurcation the exact position of the C.B and
the

Length of the common carotid
artery

Depend on the length of the
neck varying from people to
people.
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Introduction
The hand is without discussion the most capable tool in the existent world. The most
significant movement in the hand is the opposition produced by the muscles of the thenar
eminence. This enables the human to grasp things and making his life easier. Sometimes the
use of this magnificent instrument is not the proper, resulting in lesion with the most common
being the carpal tunnel syndrome. This is the most common condition surgically treated by
hand surgeons. It is interesting to say that this syndrome was only definitely described in the
World War 2. One of the first documents describing the syndrome under a different name in
that time was in the mid-1800s indicating that is a newly discovered lesion [4]. The aim of our
work is to demonstrate the muscles that pass through this narrow canal along with the
median nerve and in the discussion we try to understand better the emergence of the
syndrome.

Material and methods
We worked on a cadaver of the institute of anatomy in Comenius University in Bratislava. We
used silicone to demonstrate the muscles that pass through the carpal canal and the median
nerve and at the end we painted them with several colors in order to reassemble their normal
appearance. The carpal canal bone borders are supplied by the male cadaver’s hand. The
flexor retinaculum was resituated using transparent gelatin. We tried to emphasize only at
the structures that pass through the carpal tunnel therefore we didn’t demonstrate the other
muscles of the antibrachium, the radial artery and nerve or the ulnar artery and nerve. The
tendons of the muscles stop at the level of the metacarpals due to the very rigid nature of the
hand.

Picture 1:Flexor pollicis longus
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Picture 2: Male cadaver hand

Results
Normal anatomy and variations of carpal tunnel

In the human body, the carpal tunnel or carpal canal is a passageway that contains some
important tendons of the fingers and a nerve.

The normal contents of the carpal tunnel are:

- The median nerve: the only nerve that passes through the carpal canal. It courses the
tunnel deep to the flexor retinaculum with some tendons of the finger flexors. After its
passage gives both motor and sensory(cutaneous) branches. Specifically six terminal
branches: the recurrent motor branch that supplies afferent innervation to the thenar
muscles, three proper digital nerves, and two common digital nerves [2,3,5,6].

It’s motor branch arises under the flexor retinaculum and winds around distal border
of retinaculum to reach hypothenar muscles thus giving innervations to flexor and
adductor pollicis brevis and opponens pollicis. It also reaches and supplies the first
and second lumbricals of the hand. Also it gives sensory branches called the
common and proper palmar digital nerves that give innervation to the lateral three
and 1/2 digits and also the palm of the hand [2,3,5,6].

- Tendons of finger flexors (flexor dig. Superficialis et profundus and flexor pollicis
longus) [2,3,5,6].

Discussion
Etiopathology

In each statistical documentation the patients with identifiable causes of the syndrome are a
small part of the research and therefore the main causes of the CTS remain unknown. When
the cause of the syndrome is not clear it is termed as idiopathic. While there are many
possible causes of carpal tunnel syndrome, the vast majority of people with the condition
have no known cause. Any condition that puts pressure on the median nerve at the wrist can
cause the syndrome. The most common cause is narrowing of the canal by pressure.
The pressure in the carpal tunnel can alter by: motion of wrist joints, aberrant muscles or an
abnormal course of superficial branch of radial artery that borders the canal laterally. Also
according to the position of the wrist the pressure changes with the highest being at flexion
or extension with active grip. Also when people are subjected to repetitive hand or wrist work,
the risk for CTS can become significant [4,7].



.142

The other form is about the tissues that exist in the canal that can be diseased and compress
the median nerve. Inflammation or fibrosis of the tendon sheaths passing through the carpal
tunnel usually result in edema and compression of the median nerve. Many situations can
cause this like aspecific tenovaginitis of flexor retinaculum, rheumatoid arthritis, gout,
endocrine diseases( diabetes mellitus, hypothyroidism) vitamin deficiency, pregnancy,
breastfeeding, obesity [4,7].

People with carpal tunnel syndrome initially feel numbness and tingling of the hand in the
distribution of the median nerve. Symptoms of carpal tunnel syndrome usually progress
gradually over weeks and months and sometimes years. As the disease progresses, patients
can develop a burning sensation, cramping and decreased grip strength of the hand. Also
progressively sharp pain may be felt in the forearm. One of the most important indicators of
CTS severity is the feeling of swollen hands through there is no visible swelling. Symptoms
not only occur when the hand is used but also at night. The reason symptoms are worse at
night may be related to the flexed-wrist sleeping position and/or fluid accumulating around
the wrist and hand while lying flat [7].

Anyone with recurrent or persistent pain, numbness and tingling, or weakness of the hand
should consult a doctor for a diagnosis because if carpal tunnel syndrome becomes more
severe, a person may have decreased grip strength with atrophy, or wasting, of the muscles
in the hand. It is also important to learn that the actual cause of symptoms is carpal tunnel
syndrome or another condition with similar symptoms like rheumatoid arthritis, lupus diabetes
or something else [7].

There are many tests that can be performed in order to diagnose carpal tunnel syndrome.
Usually diagnosis comes from:

- Medical history of the patient: previous illnesses injuries or daily activities that may be
causing the symptoms.

- Electrodiagnosis: nerve conduction studies that measure conduction through the
carpal tunnel and electromyography.

- Physical exam: tests of Flick's signal, for thumb weakness, Tinel's sign, Phalen's sign.
Important is also diagnosis coming from imaging techniques:

- X-rays: Not exactly useful to diagnose CTS but can help identify signs that may be
causing the symptoms like dislocated bones or arthritis

- M.R.I.: effective for detecting any internal injuries, tumors, arthritis, or joint damage
that might be causing the problem. Also it can show swelling of the median nerve,
narrowing of the carpal tunnel, or problems with circulation of blood through the
carpal tunnel [1,4,7].

Treatment

It is important to begin treating early phases of carpal tunnel syndrome before the damage
progresses.

First of all movement should be limited. The patient should avoid activities at work or home
that may aggravate the syndrome. The affected hand and wrist should be rested for some
weeks. This allows the swollen, inflamed tissues to shrink and relieves pressure on the
median nerve [4].

-Non surgical treatments: Recommended for moderate cases of CTS. One common therapy
for relief of the symptoms is the uptake of Aspirin. Usually we treat with wrist splints and
corticosteroids [7].

-Surgical treatments: recommended when other treatment has not helped, if a carpal tunnel
condition has continued for a long time, or if there is nerve damage or the risk of nerve
damage. There are many types of surgical procedures but all are concerned with cutting of
the transverse carpal ligament [2,7].
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Conclusion
Carpal tunnel syndrome is a very recently discovered case of hand lesion, and the scientific
community has not yet reached a certain diagnosis. Nevertheless treatment nowadays can
offer great relief especially surgical treatment. With the biggest problem arriving at night the
individuals have a serious problem in their everyday life, with the symptoms fluctuating from
mild to extreme pain. The loss of active grip that is one of the fundamental factors of the
development of our society must be maintained, making the treatment necessary for the
individuals.
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Introduction
The eye detects the light and converts it into electro-chemical impulses in neurons. The
simplest photoreceptor cells in conscious vision connect light to movement. In higher
organisms the eye collects light from the environment, regulates its intensity through a
diaphragm, focuses it through an adjustable assembly of lenses to form an image, converts
this image into a set of electrical signals, and transmits these signals to the brain through
neural pathways that connect the eye via the optic nerve to the visual cortex and other areas
of the brain [1].

The human eye is an organ which reacts to light for several purposes. As a conscious sense
organ, the mammalian eye allows vision. Rod and cone cells in the retina allow conscious
light perception and vision including color differentiation and the perception of depth. The
human eye can distinguish about 10 million colors [1].

In common with the eyes of other mammals, the human eyes’ non-image-forming
photosensitive ganglion cells in the retina receive the light signals which affect adjustment of
the size of the pupil, regulation and suppression of the hormone melatonin and entrainment
of the body clock {1}.

The morphologically closest eyes to human are the porcine eyes. Deer eyes present some
morphological differences, which we will be analytically described in our report.

Generally, our aim is to observe the morphological differences of the cadaveric human,
porcine and deer eyes under the light microscope.

Materials and Methods
Two cadaveric human eyes were obtained from Anatomy Department, 10 porcine eyes from
a local butcher shop and four deer eyes from a hunter. Afterwards, they fixed with paraffin
wax embedding technique and observed under the microscope.

Processing Procedure

- Cadaveric human, porcine and deer eyes were admitted to the Histology laboratory of
the Anatomy Department. They were cleaned under running water for 16 hours and
20 minutes.

- The next day, they were drained with 70% alcohol for 2 hours, with 80% alcohol for 2
hours, with 96% alcohol for the next 2 hours and with 100% alcohol for 2 more hours.

- They were impregnated in methylsalicilate for 7 days.
- Afterwards, they were put in the automatic tissue processor and then methylsalicilate

was used again for a day.
- Then, toluene was used for 20 minutes; toluene was used 2nd time for 20 minutes

again. Afterwards, toluene paraffin was used for 40 minutes; paraffin for 2 hours and
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paraffin was used again for 2 more hours. At the end the samples were embedded in
paraffin blocks (embedding boxes).

- The samples were subsequently cut into rotary microtome with a thickness of 6-8
mm. 12 samples were cut from each Block. Then, they were applied on slide, where
we used the thermal benches to dry them and they were put in a Thermostat at 37°C
till the 2nd day.

- To be able to study the organ or tissue under light microscope we stained the
histological slides.

Staining procedure

1) Deparaffinization: 3 minutes with xylen, 3 minutes with xylen again for 2nd time, 3
minutes in 96% alcohol, 3 minutes in 70% alcohol and 5 minutes  in distilled water.

2) Staining: hematoxylin for 5minutes.
3) Washing: 10 minutes under running water.
4) Drainage: 70% alcohol for 3 minutes and 96% alcohol for 3minutes.
5) Staining: eosin for 2 minutes.
6) Differentiation: 80% alcohol for 1minute.
7) Drainage: 96% alcohol for 2minutes.
8) Translucency: carboxylol for 3 minutes., xylen for 3minutes and xylen again for 3

more minutes.

Stained sections on slides mounted in Entelan medium and covered with a coverslip.
Conclusion: Nucleus and cartilage cells were stained blue, collagen connective tissue pink
and muscles red.

After the staining, we observed the slides under the light microscope.

Results and Discussion
a) Comparing deer and human eye
 The eyes of the deer are located more to the sides and they have expansive field of

view. The deer’s view field extends to more than 300 degrees [2]. The normal human
visual field extends to approximately 60 degrees nasally from the vertical meridian in
each eye, to 90 degrees temporally from the vertical meridian, and approximately 70
degrees above and 80 below the horizontal meridian [3].

 Deer have less than 65 degrees of binocular overlap of the eyes, whereas in humans
is 140 degrees [2].

 The deer visual system is designed to function in extremely low-light conditions. Rod
to cone ratio in the deer retina is 20:1.[2] This ratio is the same in humans [15].

 Deer retina needs more than an hour to recover from sudden exposure to bright light.
In humans recovery is much more rapid [2].

 The tapetum lucidum is a shiny, blue-green colored membrane attached to the deer
retina which enhances their vision in low light and is responsible for the “eyeshine”.
This structure doesn’t exist in human eye [2].

 Human pupil is round, whereas deer have a horizontal slit pupil. The deer’s pupil
extends nearly the entire width of the eye. [2].

 In the human retina there is a small circular depression where cones are very dense.
It’s called the optic fovea. The deer retina has a horizontal visual streak in which
cones are highly concentrated along a wide band. In deer the density of cones is
about one-fifth the density in the human optic fovea [2].

 Deer ciliary muscles surrounding the lens are small. Also, their lens is quite thick.
Deer’s ciliary muscles are too weak to change the shape of such a thick lens. [2].
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 Humans are trichromats. On our cones we have three photopigments that are
sensitive to three wavelengths of color – blue, green and red. Deer is best described
as dichromats. Deer has two photopigments on their cones that are primarily
sensitive to the wavelengths of blue and green/yellow. Deer see colors similar to
humans with red-green colorblindness [2].

 The human lens and central portion of the retina have yellow pigmentation to absorb
and filter out UV light. Deer lens is perfectly clear, and lacks yellow pigmentation in
retina [2].

b) Comparing porcine and human eye

Sclera: Pigmentation of the anterior sclera made regular transscleral infrared fundus
illumination impossible. This illumination is feasible in human eyes [4,5]. Some papers show
that the human and porcine sclera have comparable permeabilities.
Cornea: Porcine corneal thickness is almost twice that of the human cornea, and lacks
Bowman’s layer. Pig corneal diameter is larger [4,6], with a larger corneal radius [4] and greater
corneal astigmatism than human cornea.
Lens: The anterior radius of the human lens is 10 mm, and the posterior radius is 6 mm, with
a central lens thickness of 4 mm. These values are smaller than those of the porcine eye.
Also, central thickness is less than that of the pig eye [4,7].
Ciliary body: The pig ciliary muscle is smaller and has a circumferential area in the temporal
quadrant, which is responsible for accommodation [4,8]. The study of Wagner et al. [4,9] using
enucleated porcine eyes showed that uveoscleral drainage contributes to the total drainage
of the aqueous humour and that the choroid does not represent a significant pathway for
uveoscleral drainage.
Retina and vitreous: The porcine retina shows great similarity to the human retina, except for
its holangiotic vascularisation and macular organisation [4,10]. The macula has a band form,
but photoreceptor cell density is comparable with that of the human macula [4,5,10,11,12,13]. The
pig central vitreous mechanical properties are very similar to the human vitreous. [4,14]

Conclusion
This project describes the anatomy of the deer, porcine and human eyeball collected from
the findings described in the literature and from our histologic study. It also summarizes the
differences between deer, porcine and human eye for easy use and interpretation. The main
limitations of our experimental study are the limited number of eyes investigated and the fact
that the measurements were conducted on dead animals.
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Úvod

V patogenéze diabetes mellitus (DM) zohrávajú významnú úlohu zvýšený oxidačný stres
a zápal, ktoré vznikajú v dôsledku hyperglykémie a podieľajú sa na vzniku a rozvoji
chronických diabetických komplikácií [1]. Najčastejšou príčinou smrti diabetikov sú
predovšetkým kardiovaskulárne ochorenia, ktoré vznikajú v dôsledku endotelovej dysfunkcie
a aterosklerózy [2].

V posledných rokoch sa ako marker dostáva do popredia asymetrický dimetylarginín
(ADMA), ktorého zvýšená hladina v plazme poukazuje na zvýšené riziko vzniku
kardiovaskulárnych ochorení. ADMA je kompetitívny inhibítor endotelovej NO syntázy
(eNOS) a v dôsledku jeho zvýšenej koncentrácie je v endotelových bunkách znížená syntéza
oxidu dusnatého (NO) [3]. ADMA vzniká pri proteolýze účinkom enzýmu proteínarginín metyl-
transferázy (PRMT) a odbúrava sa pomocou enzýmu dimetylarginín dimetylaminohydrolázy
(DDAH) [2]. Zvýšená hladina ADMA je podmienená zvýšenou tvorbou reaktívnych metabolitov
kyslíka (RMO) a zápalovými cytokínmi. V podmienkach oxidačného stresu sa aktivita PRMT
zvyšuje, čo spôsobuje zvýšenú tvorbu ADMA a aktivita DDAH sa naopak znižuje, čo vedie ku
zníženej eliminácii ADMA [4].

Na vzniku chronických diabetických komplikácií sa popri oxidačnom strese podieľajú aj
zápalové procesy, ktoré sú regulované aj adipokínmi tukového tkaniva (adiponektín a leptín).
Adiponektín je hormón syntetizovaný v tukovom tkanive, pečeni, kostrovom svalstve,
kardiomyocytoch, slezine a obličke. Popri regulácii príjmu potravy a energetického
metabolizmu tiež reguluje zápalové reakcie, inzulínovú citlivosť a vyznačuje sa aj
protizápalovými, anti-aterogénnymi a anti-diabetickými účinkami. Leptín je exprimovaný
prevažne v tukovom tkanive a reguluje telesnú hmotnosť prostredníctvom modulácie
metabolických dráh a príjmu potravy. Na rozdiel od adiponektínu sa vyznačuje
prozápalovými účinkami [5].

Výskum v oblasti diabetes mellitus sa v posledných rokoch sústreďuje na sledovanie účinkov
prírodných látok, ktoré by mohli priaznivo ovplyvňovať oxidačný stres a zápalové reakcie
u diabetikov, a tým znížiť riziko vzniku chronických diabetických komplikácií. Medzi takéto
látky patria aj prírodné rastlinné oleje s vysokým obsahom -6 polynenasýtených mastných
kyselín (PNMK). Cieľom našej práce bolo sledovať účinok podávania rastlinného oleja
bohatého na -6 PNMK na hladinu ADMA a adipokínov v plazme zdravých a diabetických
potkanov.
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Materiál a metódy
Modelovým organizmom boli samčie potkany rodu Wistar, ktoré boli rozdelené do 4 skupín:
1. zdravé kontrolné potkany (K, n = 7); 2. zdravé potkany, ktoré denne dostávali rastlinný olej
v dávke 500 mg/kg/deň (KO, n = 8); 3. diabetické potkany (D, n = 11); 4. diabetické potkany,
ktoré denne dostávali rastlinný olej v dávke 500 mg/kg/deň (DO, n = 9). DM bol indukovaný
jednorazovou dávkou streptozotocínu do chvostovej vény v množstve 50 mg/kg hmotnosti.
Rastlinný olej dostávali sondou do žalúdka po dobu 8 týždňov. Zloženie oleja: kyselina
palmitová (7,0%; C16:0), kyselina stearová (2,5%; C18:0),  kyselina olejová (15,6%; C18:1),
kyselina linolová (64,5%; C18:2, -6), kyselina linolénová (10,4%; C18:3, -3).

V plazme potkanov sme sledovali základné biochemické parametre, koncentráciu ADMA,
adiponektínu a leptínu. Biochemické parametre sme merali na analyzátore Hitachi 911
(Roche Diagnostics, Švajčiarsko). Koncentrácie ADMA, adiponektínu a leptínu sme stanovili
ELISA metódou pomocou komerčných setov od firmy Biovendor (Česká republika)
a Cayman Chemicals (USA).

Výsledky udávame ako medián a medzikvartilové rozpätie. Na štatistickú analýzu sme použili
program StatsDirect 2.3.7. (StatsDirect Sales, Sale, Cheshire M33 3UY, UK). Dáta
sme vyhodnotili neparametrickým Kruskal-Wallisovým testom (Connover-Inmanov test). Ako
štatisticky významné udávame hodnoty p  0,05.

Výsledky
Výsledky základných biochemických parametrov uvádzame v tab. 1. Zistili sme významne
zvýšenú hladinu glukózy, celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu
a alanínaminotransferázy (ALT) a významne zníženú hladinu kreatinínu a kyseliny močovej
v plazme všetkých diabetických potkanov (D, DO) v porovnaní so skupinou K. Podávanie
rastlinného oleja s vysokým obsahom -6 MK diabetickým potkanom významne zvýšilo
koncentráciu LDL-cholesterolu v plazme v porovnaní so skupinami K a D. Podávanie
rastlinného oleja zdravým potkanom (KO) významne znížilo hladinu glukózy v plazme v
porovnaní so skupinou K, ale ostatné parametre nie sú významne zmenené.

Koncentrácie adipokínov a ADMA v plazme uvádzame v tab. 2. Zistili sme významne
znížené hladiny leptínu u oboch diabetických skupín (D, DO) v porovnaní so skupinou K.

K KO D DO
glukóza
(mmol/l)

10,44

(10,35-11,12)

9,34

(9,06-9,51)
39,41

(37,76-42,28)
44,70

(42,24-47,33)
Celkový
chol.
(mmol/l)

1,55

(1,47-1,70)

1,52

(1,38-1,61)

2,29

(2,18-2,61)
2,54

(2,10-2,95)

LDL-chol.
(mmol/l)

0,13

(0,12-0,21)

0,12

(0,12-0,18)

0,17

(0,16-0,22)

0,25

(0,21-0,29)
HDL-chol.
(mmol/l)

0,52

(0,52-0,57)

0,50

(0,47-0,56)

1,01

(0,92-1,15)
1,08

(0,93-1,26)
TAG
(mmol/l)

1,16

(1,11-1,39)

0,95

(0,78-1,16)

2,28

(1,36-2,46)

1,66

(1,08-2,90)

AST
(kat/l)

3,23

(1,64-5,09)

5,01

(3,63-5,64)

2,19

(1,93-4,98)

3,60

(2,51-4,37)
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ALT
(kat/l)

0,84

(0,71-1,00)

1,01

(0,97-1,02)

1,43

(1,34-2,51)
1,89

(1,65-2,53)
kreatinín
(mol/ml)

34,80

(33,10-35,65)

37,10

(35,03-41,15)

26,30

(23,75-28,05)
25,15

(23,20-26,05)
k. močová
(mol/l)

158,90

(114,15-193,22)

143,47

(121,09-146,75)

65,53

(30,29-85,99)
70,85

(43,81-102,83)
Tabuľka 1: Základné biochemické parametre

* p < 0,05 štatisticky významný rozdiel voči K;  p < 0,05 štatisticky významný rozdiel voči D

LDL-chol. - lipoproteíny s nízkou hustotou, HDL-chol. - lipoproteíny s vysokou hustotou, TAG
– triacylglyceroly, AST – aspartátaminotransferáza, ALT – alanínaminotransferáza

K KO D DO
Leptín
(pg/ml)

4 224

(3 344-4 999)

2 494

(2 319-3 324)

574,56

(556,56-591,36)
565,56

(549,36-586,56)
Adiponektín
(ng/ml)

2 702,91

(2 580,66-3
179,54)

3 111,29

(2 680,35-3
358,19)

2 573,58

(2 304,68-2
846,06)

2 414,18

(2 094,73-2
805,76)

ADMA
(μmol/l)

0,70

(0,61-0,93)

0,63

(0,56-0,71)

0,66

(0,60-0,78)
0,82

(0,76-1,06)
Tabuľka 2: Koncentrácie adipokínov a ADMA v plazme

* p < 0,05 štatisticky významný rozdiel voči K;  p < 0,05 štatisticky významný rozdiel voči D

Koncentrácia adiponektínu v plazme nebola u diabetických potkanov významne zmenená
oproti kontrolnej skupine. Rovnako ani podávanie oleja s obsahom ω-6 PNMK významne
neovplyvnilo koncentráciu adiponektínu v plazme zdravých, ani diabetických potkanov.
V plazme skupiny D sme nezistili významne zmenenú koncentráciu ADMA v porovnaní so
skupinou K. Zistili sme však významne zvýšenú hladinu ADMA u diabetických potkanov, ktorí
dostávali rastlinný olej s obsahom ω-6 PNMK v porovnaní so skupinou D.

Diskusia
Zistili sme významne znížené hladiny leptínu u oboch diabetických skupín (D, DO)
v porovnaní so skupinou zdravých potkanov K (tab. 2). Je to pravdepodobne spôsobené tým,
že leptín je produkovaný predovšetkým tukovým tkanivom a u diabetických potkanov
v dôsledku hyperglykémie a deficitu inzulínu dochádzalo k odbúravaniu tukového tkaniva.
Viaceré štúdie uvádzajú, že koncentráciu leptínu v plazme reguluje aj inzulín, ktorý zvyšuje
jeho expresiu a sekréciu [6]. Deficit inzulínu u diabetických potkanov mohol pravdepodobne
spôsobiť nízku hladinu leptínu v plazme.

V našej štúdii sme nezistili významne zmenenú koncentráciu adiponektínu v plazme
diabetických potkanov v porovnaní so zdravými potkanmi. Na jeho koncentráciu nemalo
vplyv ani podávanie rastlinného oleja s -6 PNMK (tab. 2). K podobnému výsledku dospeli aj
[7], ktorí tiež nepozorovali významne zmenenú koncentráciu adiponektínu u pacientov s DM
1. typu.

V plazme diabetických potkanov sme v porovnaní so skupinou kontrolných zdravých
potkanov nezistili významne zmenenú hladinu ADMA. Koncentráciu ADMA v plazme skúmali
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vo viacerých klinických a animálnych štúdiách s DM. Niektoré štúdie zistili zvýšenú hladinu
ADMA v plazme počas DM [8,9], ktorá sa vysvetľuje redukovanou aktivitou degradačného
enzýmu DDAH, ktorý je citlivý na oxidačné poškodenie [4]. Naše výsledky sa zhodujú
s výsledkami Palm a spol (2007) [10] a Jehlička a spol. (2009) [11]., ktorí tiež nezistili významne
zmenenú koncentráciu ADMA v plazme počas DM. Môže to byť spôsobené tým, že ADMA je
čiastočne eliminovaný močom a počas DM dochádza k zvýšenému vylučovaniu moču
v dôsledku glykozúrie, a tým aj k zvýšenému vylučovaniu ADMA [12,13]. V skupine
diabetických potkanov, ktorí dostávali olej so zvýšeným obsahom -6 PNMK sme zistili
významne zvýšenú koncentráciu ADMA v plazme v porovnaní so skupinou D (tab. 2). Účinok
-6 PNMK nie je celkom jasný, pretože výsledky štúdií sa rozchádzajú. Suresh a Das (2003)
pozorovali, že -6 MK zmierňujú priebeh DM a inhibujú oxidačný stres u experimentálnych
zvierat. V ďalšej štúdii však zistili, že -6 PNMK majú prozápalové, proagregačné
a protrombotické účinky [15]. -6 MK môžu tiež pôsobiť pro-oxidačne. Na jednej strane sú
viac náchylné na lipoperoxidáciu v dôsledku dvojitých väzieb prítomných v molekule, na
druhej strane -6 PNMK môžu byť substrátmi na tvorbu zápalových mediátorov –
eikozanoidov [16,17]. Aj naše výsledky poukazujú na pro-oxidačné, proaterogénne
a prozápalové účinky -6 PNMK, keď účinkom podávania rastlinného oleja s vysokým
obsahom -6 PNMK sa u diabetických potkanov zvýšila koncentrácia ADMA ako aj LDL-
cholesterolu (tab. 1).

Záver

Podávanie diéty bohatej na -6 PNMK významne znížilo hladinu glukózy a zlepšilo lipidový
profil u pacientov s DM 2. typu [18]. Naše výsledky pri podávaní rastlinného oleja bohatého na
-6 PNMK s koncentráciou 500 mg/kg/deň diabetickým potkanom poukazujú skôr na
zhoršený lipidový profil. Súčasne pozorujeme pro-oxidačné účinky -6 PNMK, keďže
podávanie oleja s ich vysokým obsahom významne zvýšilo hladinu ADMA v plazme
diabetických potkanov. -6 PNMK môžu byť prekurzorom pre syntézu zápalových
mediátorov – eikozanoidov a v podmienkach zvýšenej zápalovej aktivity môže byť zvýšený aj
oxidačný stres. Zvýšená hladina ADMA v plazme je pravdepodobne spôsobená redukovanou
aktivitou degradačného enzýmu DDAH, ktorý je citlivý na oxidačné poškodenie. Podávanie
-6 PNMK diabetikom môže byť na jednej strane prospešné, ale na druhej strane po
prekročení určitej koncentrácie môžu pôsobiť na organizmus pro-oxidačne. V súčasnosti
ešte nevieme určiť hranicu, pri ktorej už -6 PNMK pôsobia pro-oxidačne.

Práca bola finančne podporená projektom Diaplant – EÚ N00039 Programu cezhraničnej
spolupráce SK-AT a Grantom UK/415/2012.
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Úvod
Diabetes mellitus je metabolické ochorenie charakterizované stratou homeostázy glukózy.

Zvýšená produkcia voľných radikálov a znížená aktivita antioxidačných enzýmov, ako sú
superoxiddismutáza (SOD), kataláza (CAT), glutatiónperoxidáza (GPx) vedie k zvýšeniu
hladiny markerov oxidačného, ako aj glykooxidačného poškodenia lipidov a bielkovín:
lipoperoxidov (LP), karbonylov proteínov (KP), koncových produktov pokročilej glykácie
(advanced glycation end product, AGE). Poškodenie týchto molekúl súvisí s následnými
diabetickými komplikáciami, ako napríklad hypertenzia, ateroskleróza, kardiovaskulárne
ochorenia a pod [2].

V redukcii spomínaných nepriaznivých vplyvov diabetu môže zohrávať dôležitú úlohu aj
príjem polynenasýtených mastných kyselín (PUFA), ktoré regulujú metabolizmus glukózy
a lipidov prostredníctvom zmien fluidity bunkovej membrány, syntézy druhých poslov
a reguláciou transkripcie génov spojených so syntézou lipidov [6].

Materiál a metódy
60 samcov potkanov rodu Wistar sme randomizovane rozdelili do skupín, a to na diabetickú
skupinu (D) (36 potkanov) a kontrolnú skupinu (24 potkanov). Diabetes sme vyvolali
jednorázovým podaním streptozotocínu (STZ) s koncentráciou 50 mg/g do chvostovej vény.
Každú skupinu sme ďalej delili na potkany bez intervencie (K, D) a skupiny, ktorým sme
podávali počas 8 týždňov olej s vysokým obsahom n-6 PUFA (64,5% kyselina linolová,
15,6% kyselina olejová, 10,4% kyselina linolénová, 7,0% kyselina palmitová a 2,5% kyselina
stearová) v koncentrácii 100 mg/kg hmotnosti (KC1, DC1) a 500 mg/kg hmotnosti (KC2,
DC2). Z diabetickej skupiny sme vylúčili potkany, ktoré mali hladinu glykémie v plazme
menšiu ako 15 mmol/l.

Aktivity enzýmov SOD a GPx sme stanovili komerčnými setmi od firmy Sigma-Aldrich.
Aktivity ostatných enzýmov, PON1 a CAT sme určili spektrofotometricky na prístroji
PharmaSpec UV-1700 (Shimadzu, Japonsko). Spektrofotometrické metódy sme použili aj na
stanovenie celkového antioxidačného stavu plazmy a na stanovenie lipoperoxidov. Na
stanovenie karbonylov proteínov sme použili ELISA metódu a na stanovenie AGEs
spetrofluorimetriu. Základné biochemické parametre v plazme stanovila firma Alphamedical
s.r.o.

Získané výsledky sú vyjadrené ako medián a interkvartilový rozsah (Q1-Q3, 25-75 %)
a výsledky boli analyzované neparametrickým Kruskal-Wallisovým testom a post hoc
Connover-Inmanovým testom pre viacnásobné porovnania. Na štatistické vyhodnotenie
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výsledkov sme použili program StatsDirect® 2.3.7. (Stats Direct Sales, Sale, Cheshire M33
3UY, UK).

Výsledky
Účinok oleja na parametre glykemickej kontroly.

U diabetických potkanov sme podľa očakávania zistili štatisticky významne zvýšenú hladinu
glukózy a fruktózamínu v plazme v porovnaní s kontrolnou skupinou. Podávanie oleja
nemalo vplyv na hladinu glukózy kontrolnej ani diabetickej skupiny, avšak vyššia
koncentrácia oleja štatisticky významne zvýšila hladinu FAM (tabuľka).

Účinok oleja na lipidový profil.

V plazme diabetických potkanov sme zistili štatisticky významne zvýšené hladiny celkového
cholesterolu (TCH), TAG, HDL a VLDL cholesterolu v porovnaní s kontrolnou skupinou. Po
podaní oleja s vyššou koncentráciou sme pozorovali významné (p<0,001) zvýšenie hladín
všetkých parametrov lipidového profilu u diabetickej skupiny potkanov (tabuľka).

PARAMETRE K KC1 KC2 D DC1 DC2

Glukóza

(mmol/l)

8,31

(9,64-
11,35)

11,69

(9,69-
13,16)

10,21

(10,53-
11,99)

42,39**

(23,28-
45,96)

40,14

(38,45-
48,37)

43,88
(42,23-
47,68)

Fruktózamín

mol/l)

20,5

(22-19,75)

24,5

(22,75-
25,5)

21,0

(18,5-
24,5)

164,0**

(153-
178,5)

165,0
(148,25-

177)

174,0■

(164-
200,5)

Celkový
cholesterol

(mmol/l)

1,52

(1,37-
1,73)

1,65

(1,49-1,7)

1,7

(1,52-1,7)

2,28 **

(2,17-2,45)

2,52

(2,16-2,59)

2,67 ■

(2,54-2,8)

TAG

(mmol/l)

0,85

(0,72-
0,88)

0,84

(0,76-
0,96)

0,96

(0,58-
0,89)

1,64**

(1,18-2,14)

2,11

(1,58-2,94)

3,26■

(2,8-4,42)

HDL

(mmol/l)

0,52

(0,47-
0,57)

0,51

(0,49-
0,56)

0,59

(0,45-0,54)

0,99**

(0,92-1,01)

1,05

(0,84-1,06)

1,14■

(1,09-
1,17)

LDL

(mmol/l)

0,15

(0,12-
0,18)

0,17

(0,17-0,2)

0,17

(0,14-0,2)

0,17

(0,16-0,18)

0,20■■

(0,18-0,25)

0,28■

(0,2-0,33)

VLDL

(mmol/l)

0,38

(0,41-
0,33)

0,41

(0,44-0,34

0,37

(0,75-0,3)

0,57*

(0,81-0,53)

0,89

(1,34-0,72)

1,48■

(2,0-1,28)

Tabuľka: Vplyv oleja na parametre glykemickej kontroly a lipidový profil plazmy.

Hodnoty sú vyjadrené ako medián a medzikvartilové rozpätie (Q1-Q3, 25-75%). Významnosť
bola určená Kruskal-Wallisovým testom. Porovnávali sme KC1, KC2, D skupiny vzhľadom ku
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skupine K: (*) p < 0,05; (**) p < 0,001 a DC1 a DC2 skupiny vzhľadom ku skupine D: (■) p <
0,05; (■■) p < 0,001.

Účinok oleja na aktivity antioxidačných enzýmov.

U diabetických potkanov sme nepozorovali štatisticky významné zmeny v aktivite SOD, CAT
a PON1 v porovnaní s kontrolnou skupinou. Zistili sme však štatisticky významne zníženú
aktivitu GPx (0,28 (0,25-0,3) U/g Hb vs. 0,63  (0,6-0,67) U/g Hb, p<0,001).

Podávaný olej mal na aktivity antiooxidačných enzýmov rôzne účinky. Jediný enzým
u ktorého sme pozorovali signifikantné (p<0,0001) zvýšenie aktivity po podaní oleja bola
Cu/Zn SOD (obr.).

Aktivitu GPx podávanie oleja signifikantne znížilo u kontrolnej (0,21 (0,2-0,22) U/g Hb
resp. (0,1 (0,08-0,13) U/g Hb vs. 0,63 (0,6-0,67) U/g Hb, p<0,0001) aj diabetickej skupiny
(0,35 (0,37-0,34) U/g Hb resp. 0,21 (0,22-0,19) U/g Hb vs. 0,28 (0,25-0,3) U/g Hb, p<0,0001)
v porovnaní so skupinami bez intervencie. Podávanie oleja významne nezmenilo
arylesterázovú a laktonázovú aktivitu PON1 u kontrolnej skupiny a ani u diabetickej skupiny.
Zistili sme, že podávaný olej významne znižuje aktivitu katalázy u diabetickej skupiny ak je
podávaný vo vyššej koncentrácii (2,73 (2,4-2,83) kat/g Hb vs. 2,02 (2,3-1,66) kat/g Hb,
p<0,0001).

Obr.: Aktivita Cu/Zn SOD. Porovnávali sme skupiny s intervenciou vzhľadom ku skupine K:
(*) p < 0,05 a DC1 a DC2 skupiny vzhľadom ku skupine D: (■) p < 0,05.

Účinok oleja na vybrané markery oxidačného a glykooxidačného stresu.

U diabetických potkanov sme zistili štatisticky významne zvýšené hladiny markerov
oxidačného a glykooxidačného stresu (LP, KP, AGEs) v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Hladina LP bola signifikantne zvýšená v skupine DC2 (368,6 (268,78-455,35) mol/ml vs.
103,29 (83,05-178,3) mol/ml, p=0,0017), a vskupine KC1 (63,94 (70,43-63,5) mol/ml vs.
39,35 (42,48-37,77) mol/ml, p=0,011). V prípade KP sme pozorovali signifikantné zvýšenie
hladiny v skupinách KC1 a KC2 (p<0,05). Hladiny AGEs boli signifikantne zvýšené účinkom
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oleja u nediabetických (49,52 (48,48-51,77) AU/g prot. resp. 47,99 (45,35-53,9) AU/g prot.
vs. 36,33 (33,08-37,42) AU/g prot., p<0,0001) aj diabetických (69,37 (62,49-77,74) AU/g prot.
resp. 90,45 (88,7-99,13) AU/g prot. vs. 60,78 (58,71-61,82) AU/g prot., p<0,0001).

Záver
Vplyv podávaného oleja na hladinu antioxidačných enzýmov v plazme je rôznorodý.

Zvýšená aktivita bola zaznamenaná v prípade Cu/Zn SOD u diabetickej a u kontrolnej
skupiny, čo možno vysvetliť zvýšenou tvorbou superoxidových aniónov, ktoré sú
metabolizované Cu/Zn SOD alebo faktom, že podávaný olej zvyšuje aktivitu Cu/Zn SOD.
Zvýšená aktivita SOD u diabetických potkanov, ktorým bol diabetes vyvolaný podaním STZ
sa tiež pozorovala avšak v obličkách potkanov (3). Zvýšená aktivita Cu/Zn SOD má za
následok zvýšenú produkciu H2O2, ktorý je substrátom pre katalázu. Z tohto dôvodu by sme
očakávali zvýšené aktivity katalázy po podaní substrátu. Avšak v našom experimente sme
pozorovali mierne znížené aktivity katalázy po podaní oleja, z čoho možno usudzovať, že
H2O2 je tiež substrátom pre iné reakcie v organizme

V dôsledku pokročilého diabetu (8 týždňov) u potkanov možno očakávať, že preváži
nepriaznivý účinok hyperglykéme a oxidačného stresu spojený so znížením aktivity
antioxidačných enzýmov. Tento účinok bol zreteľne pozorovaný v prípade plazmovej GPx, čo
je v súlade s pozorovaniami podľa Chung a kol., 2009. Predpokladáme, že hlavnou príčinou
zníženia aktivity GPx môže byť znížená koncentrácia GSH v dôsledku zníženej celkovej
antioxidačnej kapacity plazmy. Znížená aktivita GPx vedie ku zvýšenej lipidovej peroxidácii,
keďže lipidové hydroperoxidy sú metabolizované GPx [7]. Síce sme pozorovali zvýšené
hladiny LP po podaní oleja a zároveň znížené aktivity GPx u diabetických ako aj
nediabetických skupín, avšak bez zjavnej korelácie.

Zvýšený oxidačný stres má tiež vplyv na aktivitu PON1, ktorá však v našom prípade bola
u diabetickej skupiny po podaní oleja znížená nesignifikantne. Predpokladáme, že
spomínaný pokles aktivity PON1 súvisí so zvýšenou hladinou LP, ktoré pôsobia ako inhibítor
PON1 [4].

Zvýšená hyperglykémia, ktorú sprevádza zvýšený oxidačný stres a znížená aktivita
antioxidačných enzýmov vedie k zníženiu celkového antioxidačného stavu plazmy
u diabetických skupín. Z týchto výsledkov vyplýva, že podávanie oleja s vysokým obsahom
n-6 PUFA v množstvách 100 mg/kg a 500 mg/kg hmotnosti pravdepodobne pôsobí
prooxidačne [5] a podieľa sa na tvorbe oxidačného stresu u potkanov. Naše výsledky síce
naznačujú, že príjem n-6 PUFA zvyšuje oxidačný stres, avšak v prípade súčasného príjmu n-
6 PUFA spolu s vitamínmi alebo inými antioxidantami, ako aj strava s upraveným pomerom
n-3 k n-6 PUFA môžu viesť k odlišnému účinku n-6 PUFA v organizme.

Poďakovanie: Tento projekt bol finančne podporený grantom MŠ VEGA 1/1133/11
a medzinárodným grantom DIAPLANT EÚ - N00039 Programu cezhraničnej spolupráce SK-
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Úvod
Riziko kardiotoxicity je najzávažnejším limitujúcim faktorom klinického využitia
antineoplasticky pôsobiacích antracyklínových antibiotík ako sú doxorubicín (adriamycín),
daunorubicín alebo epirubicín. Hoci sú tieto látky mimoriadne často používané v onkologickej
medicíne, molekulárne pozadie antracyklínovej kardiotoxicity a cytotoxicity nie je celkom
jasné. Hlavný význam sa pripisuje excesívnej produkcii reaktívnych foriem kyslíka (ROS).
Antracyklíny môžu podporovať tvorbu ROS prostredníctvom vytvárania komplexov
antracyklínov s iónom železa [1]. V ostatných rokoch je však zrejmé, že okrem oxidatívneho
stresu sa na toxickom pôsobení antracyklínov môže podieľať downregulácia určitých
mitochondriálnych génov s následnou supresiou mitochondriálnej biogenézy [2]. Práve takáto
široká molekulárna báza toxicity antracyklínov je pravdepodobne zodpovedná za skutočnosť,
že antracyklíny môžu toxicky pôsobiť nielen na srdce, ale aj na rad iných orgánov, vrátane
mozgu. Literárne údaje naznačujú, že adriamycínová cytotoxicita môže spôsobiť kognitívne
poruchy mozgu na základe oxidatívneho stresu a myelosupresie [3]. Cieľom našej práce bolo
pomocou behaviorálnych testov potkanov zistiť, či chronické podávanie adriamycínu môže
vyvolávať poruchy správania a do akej miery môžu byť tieto poruchy pozitívne ovplyvnené
inhibítorom angiotenzín-konvertujúceho enzýmu (iACE) kaptoprilom alebo endogénnym
produktom corpus pineale melatonínom.

Metodika
12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do šiestich skupín po 12: kontroly
(K), liečené adriamycínom (5 mg/kg i.v.) (AIC), liečené adriamycínom a melatonínom (AIC 5
mg/kg i.v. a melatonín 10 mg/kg/deň) (AIC+MEL) a liečené adriamycínom a kaptoprilom (AIC
5 mg/kg i.v. a kaptopril 100 mg/kg/deň) (AIC+CAP). Potkanom sa v týždňových intervaloch
meral systolický tlak krvi (STK) pletyzmograficky na chvoste [4]. Správanie zamerané na
anxiózne prejavy sa sledovalo testom open field (OF) v trvaní 10 minút. Sledovali sa prejavy
úzkosti v správaní, ktoré vyjadroval čas strávený v stredovom štvorci v OF a exploračné
správanie, ktoré vyjadruje okrem stupňa anxiety aj alterácie v kognitívnych prejavoch.
Testovanie správania sa zaznamenávalo na videozáznam a ten sa vyhodnotil v programe
Anymaze 4.75. Výsledky sa vyjadrili ako priemer ± štandardná chyba priemeru (SEM).
Rozdiely boli štatisticky významné ak P < 0,05. Výsledky sa štatisticky spracovali pomocou
one-way ANOVA s Bonferroni (STK) a LSD (správanie) post hoc testami.
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Výsledky
Liečba adriamycínom spôsobila signifikantné zvýšenie STK. Podávanie kaptoprilu aj
melatonínu signifikantne znižovalo STK (obr. 1).

Obrázok 1 Efekt podávania adriamycínu, melatonínu a kaptoprilu na STK. * P<0,05 vs. K, +
P<0,05 vs. AIC.

V teste OF sa prejavil anxiogénny efekt užívania adriamycínu. Melatonín aj kaptopril tento
anxiogénny efekt eliminovali, pričom efekt melatonínu bol výraznejší ako efekt kaptoprilu
(obr. 2A). Okrem anxiogénneho účinku spôsobuje adriamycín aj dysfunkciu kognitívnych
funkcií (predovšetkým alteruje pamäťové funkcie), čo sa prejavilo v rámci exploračného
správania. Podávanie adriamycínu výrazne skrátilo čas explorácie potkanov v OF. Melatonín
aj kaptopril tieto negatívne zmeny zmierňovali, pričom len efekt kaptoprilu bol signifikantný
(obr. 2B).

Obrázok 2 Efekt podávania adriamycínu, melatonínu a kaptoprilu na anxiózne (A)
a exploračné (B) správanie. * P<0,05 vs. K, + P<0,05 vs. AIC.

Adriamycín spôsobil výrazné zvýšenie parametrov oxidačného stresu (AGEs, TBARS) (obr.
3A a 3B) a zníženie celkovej oxidačnej kapacity (TAC) (obr. 3C). Ako melatonín, tak aj
kaptopril kompletne eliminovali tieto prejavy oxidačného stresu (obr. 3A, 3B, 3C).
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Obrázok 3 Efekt podávania adriamycínu, melatonínu a kaptoprilu na parametre oxidačného
stresu. * P<0,05 vs. K, + P<0,05 vs. AIC.

Diskusia
Chronické podávanie adriamycínu zvyšovalo krvný tlak, pričom súčasné podávanie
kaptoprilu a melatonínu systolický tlak krvi výrazne znížilo. Adriamycín znižoval čas strávený
v centrálnej časti OF a znižoval exploratívne správanie, čo je indikátorom zvýšenej anxiozity
potkanov. Naše výsledky sú v súlade s literárnymi údajmi, keď Merzoug a spol. zistili prejavy
anxiozity a zhoršenie lokomočných a exploračných aktivít u potkanov 72 h po aplikácii
adriamycínu v porovnaní s kontrolami. Z literatúry taktiež vyplýva, že zhoršenie kognitívnych
funkcií analyzovaných neuropsychologickými testami pacientov sa stupňovalo so
zvyšovaním dávky chemoterapeutika [5]. Tieto patologické zmeny v správaní po aplikácii
adriamycínu sa dávajú do súvislosti so zvýšením oxidačného stresu v mozgu
a myelosupresiou [3]. Takýto patomechanizmus vzniku neuropsychických alterácií je
pravdepodobný aj na základe našich zistení, keď adriamycín u potkanov zvyšoval oxidačný
stres a znižoval totálnu antioxidačnú kapacitu.

Zaujímavým zistením našej práce je skutočnosť, že iACE kaptopril, aj hormón melatonín
redukovali nielen prejavy oxidačného stresu, ale aj alteráciu správania na rôznych
úrovniach. Tieto výsledky sú v súlade s literárnymi údajmi, keď deficit potenciálne
protektívneho receptoru pre angiotenzín II typ 2 (AT2) spôsobil anxiózne prejavy u myší [6],
alebo keď iACE perindopril zlepšoval kognitívnu výkonnosť na modeli potkanov
s Alzheimerovou chorobou [7]. Podávanie melatonínu u anxióznych potkanov po
pinealektómii redukovalo anxietu [8]. Podávanie umelého analógu melatonínových receptorov
agomelatínu redukovalo anxiózno-depresívne správanie u potkanov s prenatálnym stresom
[9].

Mechanizmy, ktorými kaptopril aj melatonín pôsobia protektívne na neuropsychické poruchy
pri podávaní adriamycínu sú hypotetické. Plauzibilným vysvetlením protekcie kaptoprilu
a melatonínu by mohol byť ich, v našom experimente deklarovaný, výrazný antioxidačný
potenciál. Okrem toho však kaptopril aj melatonín majú celý rad protektívnych pleiotropných
účinkov (redukcia neurohormonálnej aktivácie, pozitívny efekt na celulárny energetický
metabolizmus, antihypertenzívny efekt) [10], pričom ktorýkoľvek z uvedených účinkov sa
môže podieľať na neuropsychickej protekcii.

Záver
Antracyklínové chemoterapeutikum adriamycín vyvolal u potkanov neuropsychické alterácie
v zmysle zvýšenia anxiety a poruchy kognitívnych funkcií. Chronické podávanie iACE
kaptoprilu alebo hormónu melatonínu výrazne limitovalo tieto neuropsychické poruchy. Zdá
sa pravdepodobné, že na protektívnom efekte kaptoprilu a melatonínu by sa mohol podieľať
výrazný antioxidačný efekt oboch testovaných substancií.

Práca bola podporená VEGA 1/0831/11, VEGA 1/0227/12.
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Úvod
Karcinoidy alebo neuroendokrinné nádory (NET’s) predstavujú skupinu nádorov so
zriedkavým výskytom, pomalým rastom a potenciálne malígnym fenotypom. Definujeme ich
ako epitelová neoplázia s predominantnou neuroendokrinnou diferenciáciou.
Neuroendokrinné nádory sa klasifikujú podľa anatomického pôvodu, histológie a biologickej
aktivity. K ich spoločným vlastnostiam patrí schopnosť tvoriť aktívne hormonálne látky ako
serotonín ale aj gastrín, substanciu P, kalcitonín, glukagón a somatostatín. Často sú
diagnostikované až v štádiu metastatického rozšírenia primárneho nádoru, kedy je ich
prognóza nepriaznivá pre obmedzené terapeutické možnosti. Neuroendokrinné tumory
predstavujú len malé percento zo všetkých nádorových ochorení a prejavujú sa
nešpecifickými klinickými príznakmi. Sú to nádory s nízkou incidenciou (1–2 prípady na 100
000 obyvateľov ročne)1. Tvoria len 0,49 % zo všetkých malignít. Keďže nádory vyrastajú z
neuroendokrinných buniek, frekvencia ich výskytu koreluje s hustotou týchto buniek v
tkanivách. V gastrointestinálnom trakte sa vyskytuje približne 60 % karcinoidov. Viac ako 25
% karcinoidných nádorov rastie v bronchopulmonálnom trakte [2].

Schopnosť malígnych buniek adaptovať sa na potenciálne smrtiace podmienky je kľúčová
pre ich prežívanie. Podstatnú úlohu v tumorigenéze zohráva nádorová hypoxia a biomarkery
hypoxie, ktoré predstavujú diagnostické markery bunkovej hypoxie. Hypoxia aktivuje
prostredníctvom HIF-1 expresiu rozsiahleho komplexu génov, vďaka ktorým nádorová bunka
môže prežiť. K takýmto génom patrí napríklad aj karbonická anhydráza IX alebo vaskulárny
endotelový rastový faktor[4]. CD 31 predstavuje špecifický marker angiogenézy.  Karbonická
anhydráza IX je nádorovo asociovaný, transmembránový proteín, ktorý sa považuje za
endogénny marker intratumorovej hypoxie a významný faktor nádorovej proliferácie.

Materiál a metódy
Súbor bol tvorený archívnym bioptickým materiálom pozostávajúcim z 25 vzoriek tkanív
karcinoidov s rôznou lokalizáciou (tab. 1). Formalínom fixované a v parafíne zaliate tkanivá
boli narezané na 5um hrubé rezy a tieto boli použité na imunohistochemické farbenie s
použitím protilátok proti karbonickej anhydráze IX- CA IX (monoklonová myšacia M75) a
proti PECAM- CD31 (monoklonová myšacia, Dako). Tkanivá boli vyhodnotené
semikvantitatívne vo svetelnom mikroskope a následne morfometrickou metódou s použitím
softvéru ImageJ[3]. Na základe zmeranej plochy označenej antigénom CD 31 sme vypočítali
percento vaskularizácie na ploche piatich obrázkov z jednej vzorky. Mikroskopické preparáty
sme rozdelili podľa ich systémového zaradenia ako aj podľa lokalizácie v danom systéme.
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Zameriame sa len na karcinoidy s pozitívnou expresiou CA IX a zhodnotíme v nich
vaskularizáciu pomocou prítomnosti CD31.

Gastrointestinálny trakt Dýchací systém

duodenum tenké črevo appendix hrubé črevo pankrea
s pľúca

4 3 4 2 1 11

Tabuľka 1: Karcinoidy podľa lokalizácie vzoriek.

Výsledky
Identifikovali sme prítomnosť proteínu CA IX v karcinoidoch (46,2% pozitívnych vzoriek),
pričom sme odhalili zaujímavý vzťah medzi expresiou CA IX a miestom výskytu karcinoidu.
Pľúcne karcinoidy sa ukázali byť CA IX pozitívne až v 81,8% vyšetrovaných vzoriek, čo
predstavuje 9 pozitívnych vzoriek. Naproti tomu, karcinoidy z gastrointestinálneho traktu boli
pozitívne len v 7,1%, teda len 1 pozitívna vzorka. (tab. 2) Všetky karcinoidy značené
markerom CD 31 vykazovali pozitivitu. Priemerná hodnota vaskularizácie
v gastrointestinálnom trakte je 3,94%. Karcinoidy pľúcneho tkaniva vykazujú veľmi nízky
stupeň vaskularity s priemernou hodnotou 1,15%.  Najväčšiu skupinu karcinoidov
pozitívnych na CA IX  teda predstavujú pľúcne nádory, avšak s porovnaním karcinoidov
pozitívnych na CD 31 vidíme, že tieto nádory nie sú dobre vaskularizované (tab.4) na rozdiel
od karcinoidov z gastrointestinálneho traktu.

Karcinoidy Celkový počet
nádorov - n

Počet CA IX pozit.
nádorov

% CA IX pozit. nádorov
z počtu n

PĽÚCA 11 9 81,8%

GEP 14 1 7,1 %

Tabuľka 2: Expresia CA IX  vo vzťahu k lokalizácii primárneho karcinoidu

Karcinoidy Celkový počet
nádorov - n

Počet CD 31
pozit.

nádorov

% CD 31 pozit.
nádorov
z počtu n

% pomer podľa
intenzity

zafarbenia

Pľúca 11 11 100,00% 1,15%

GIT 16 16 100,00% 3,30%

Tabuľka 3: Expresia CD31 vo vzťahu k lokalizácii primárneho karcinoidu
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Pľúca CA IX CD 31

1 90% 0,59%

2 80% 0,48%

3 20% 0,82%

4 20% 2,36%

5 10% 0,47%

6 10% 2,21%

7 5% 1,35%

8 5% 2,40%

9 5% 0,44%

10 0 0,22%

11 0 1,35%

Tabuľka 4: Prítomnosť markerov CA IX a CD31 v karcinoidoch.

Diskusia
Nádorová hypoxia, vyplývajúca z abnormalít mikrovaskulatúry v solídnych nádoroch, spúšťa
kaskádu metabolických zmien vedúcu ku vzniku malígnejšieho fenotypu nádoru. Nezávisle
od iných, klasických prognostických faktorov je nádorová hypoxia nepriaznivým
prognostickým znakom spojeným s horším prežívaním pacientov [5]. Odpoveďou nádorovej
bunky na hypoxiu je aktivácia hlavného transkripčného faktora HIF1α- hypoxiou indukovaný
faktor, a indukuje prepis cieľových génov v jadre, medzi ktoré patrí napríklad aj karbonická
anhydráza IX (CA IX) a VEGF. Nádorové bunky potrebujú živiny a kyslík na svoje
prežívanie. Preto je pre ne dôležitá schopnosť aktivovať angiogenézu prostredníctvom
VEGF, o čom nám hovorí aj marker angiogenézy CD 31. Pri hypoxií sa nádorová bunka
snaží zachovať stabilitu, k čomu pomáha aj expresia CA IX, ktorá má dôležitú funkciu pri
udržiavaní acidobázickej rovnováhy a tým napomáha bunkám prežiť v nevhodných
podmienkach. Zdá sa, že produkcia týchto dvoch molekúl prebieha súbežne. Napriek tomu
máme v našom súbore rozdielnu expresiu jednotlivých génov a ich výsledných produktov.
Niektoré štúdie poukazujú pri neuroendokrinných nádoroch pľúc skôr na koreláciu medzi
proliferáciou a typom nádoru ako na stupeň angiogenézy [6].  Ale tak isto ako pri ostatných
nádoroch, vyššia expresia VEGF úzko súvisí s vysokou intranádorovou angiogenézou a zlou
prognózou pri nemalobunkových karcinómoch pľúc [7]. Boli uskutočnené viaceré práce, ktoré
analyzovali expresiu CA IX v pľúcnych nádoroch [8]. Malobunkové pľúcne nádory (SCLC)
patria medzi neuroendokrinné malignity, ktorých detegovaná CA IX-pozitivita je v zhode s
pozitivitou nami skúmaných plúcnych karcinoidov. Mnohé ďalšie práce prišli s rôznymi
výsledkami, ale zameriavali sa predovšetkým na NSCLC. Stanovenie mikrovaskulárnej
hustoty patrí k jedným z hodnôt, ktoré nám povedia o hustote cievnych štruktúr v nádoroch.
Pre neuroendokrinné tumory bez ohľadu na ich lokalizáciu, je však typická vysoká
mikrovaskulárna hustota (MVD) [9], čo kontrastuje s nami dokázanou expresiou CA IX. Avšak
je dokázaná asociácia vysokej MVD so zvýšenou cytoplazmatickou pozitivitou HIF-1 a
eleváciou VEGF, čo koreluje s našimi meraniami karcinoidov z GIT-u.  Naopak u nádorov s
nízkou MVD bola prítomná nukleárna HIF-1 pozitivita a zvýšená membránovo-viazaná
expresia CA IX [10].  Je predmetom ďalšej štúdie objaviť príčiny rozdielnosti alebo aktivácie
jednotlivých génov v karcinoidoch z rôznych lokalít.
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Introduction
Cancer cells adopt diverse mechanisms to adapt to variation in the surrounding
microenvironment and even to alter it. As a consequence of these alterations, the tumor
microenvironment can enable cancer cells to acquire some of their typical characteristics.
Over the past two decades, research in cancer biology focused on the role of stromal
microenvironment during cancer progression [1]. This stromal environment consists of
a dynamic network of cells, which are actively recruited by tumor cells, for example
mesenchymal stem cells (MSC). This cells play the role of repair cells by entering the wound
and differentiating to the kind of cells that are specifically needed to rebuild the tissue. MSC
also enter tumors because they apparently mistake the tumors for normal wounds.
Mesenchymal stem cells are a group of  heterogeneous multipotent cells which can be
isolated from many tissues throughout the body [2] and play a critical role in promoting cancer
progression. We decided to analyse the interaction between breast cancer cells and
mesenchymal stem cells so we cultivated adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
(AT-MSC) with different breast cancer cell lines. We have observed epithelial-to-
mesenchymal transition (EMT) of EGFP-MCF7 and EGFP-Sk-Br-3 after cultivation in AT-
MSC conditioned medium. EMT is a key event in a tumor invasion process and promoting of
tumor metastasis [3]. We have shown that adipose tissue-derived mesenchymal stem cells
also increased the size of formed mammospheres in EGFP-Sk-Br-3, EGFP-MCF7 and
EGFP-MDA-MB-231 breast cancer cell lines. Mammospheres are formed by a small
population of tumor cells termed cancer stem like cells, which are responsible for tumor
initiation and development [4]. Recent studies are connecting EMT to the emergence of stem
cells, which may be prerequisites for cancer cell metastasis [5].

Materials and methods
Cells were maintained in high glucose (for breast cancer cells) or low glucose (for
mesenchymal stem cells) Dulbecco´s modified Eagle´s medium (DMEM) supplemented with
fetal bovine serum (Biochrom AG), 10.000 IU/ml penicillin (Biotica, Part. Lupca, Slovakia), 5
µg/ml streptomycin, 2 mM glutamine, and 2.5 µg/ml amphotericin (Sigma, St. Louis, MO).

Cell-free AT-MSC conditioned medium was collected from 80 % confluent AT-MSC cultures
after 24 hours cultivation with fresh culture medium or serum free DMEM F12. 50.000
EGFP-Sk-Br-3 and EGFP-MCF7 cells pre well were seeded on 6-well plate and influenced
by AT-MSC conditioned medium and analysed on IncuCyte (Essen BioScience, IncuCyte
ZOOM).
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In mammosphere assay protocol we used non-adherent 6-well plate. We plated 5.000
EGFP-MDA-MB-231, 40.000 EGFP-MCF7 and 40.000 EGFP-Sk-Br-3 cells per well in serum
free DMEM F12 medium supplemented with bFGF, EGF and B27 and cultivated at 37 °C in
humidified atmosphere and 5 % CO2 for 5 days.

Results
Adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells have shown to induce specific
morphological and phenotypical alterations in breast cancer cell line EGFP-Sk-Br-3 and
EGFP-MCF7. We have shown that the cultivation of EGFP-MCF7 and EGFP-Sk-Br-3 cells in
AT-MSC conditioned medium with tumor cells led to changes in morphology of tumor cells
(Fig. 1) associated with epithelial-to-mesenchymal transition (EMT).

Figure 1.: EGFP-MCF7(A) and EGFP-Sk-Br-3 (B) cells in the presence of AT-MSC acquired
the signs of epithelial-to-mesenchymal transition after cultivation in adipose tissue-derived
mesenchymal stem cells conditioned medium. EGFP-MCF7 were cultivated in conditioned
medium for 5 days (A2) and EGFP-Sk-Br-3 for 8 days (B2).

We found that AT-MSC increased also mammosphere formation in EGFP-Sk-Br-3, EGFP-
MCF7 and EGFP-MDA-MB-231 cell lines. We determined that increased mammosphere
formation can be mediated by secreted factors as we used conditioned medium from AT-
MSC with the same results (Fig. 2). Mammosphere size was significantly increased and also
relative fluorescence of tumor cells corresponding to increased proliferation (data not
shown).

A1

A2

B1

B2
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Figure 2.: The size of EGFP-MCF7, EGFP-Sk-Br-3 and EGFP-MDA-MB-231
mammospheres cultivated in AT-MSC conditioned medium (B) were increased compared to
tumor cells cultivated in standard medium (A).

Discussion
The discovery that mesenchymal stem cells are recruited to tumor sites has led to a great
interrest in understanding their function and role in tumor microenvironment. They have
many effects on tumor cells [6] which have important biological consequences for tumor
behaviour. AT-MSC can interact with the tumor cells and induce epithelial-to-mesenchymal
transition. The EMT is typified by reduced E-cadherin expression and complex gene
expression changes in tumor cells and results in the acquisition of invasive and metastatic
properties [5]. We have shown that AT-MSC conditioned medium induce EMT in EGFP-
MCF7and EGFP-Sk-Br-3 cell lines, what correlate with results of Martin et al. [7], who
described similar effects of bone marrow MSCs on tumor cells.

We have shown that AT-MSC can also increase the size of mammospheres by mediation of
mammosphere proliferation. Our data correlated with Yan et al. [8], who described enhanced
mammosphere formation in MCF7 cells. Klopp et al. [9] hypothesized that this may occur
through an increase in EMT in breast cancer cells, which is associated with cancer invasion
and metastasis. The exposure to MSC conditioned medium could be enriching for the growth
of cells with stem cells properties, which are able to grow as spheres in anchorage-
independent conditions. AT-MSC mediated influence on tumor growth and progresion
reflects the necessity to study the tumor development in the context of tumor
microenvironment.

EGFP-MCF7 EGFP-MDA-MB-231 EGFP-Sk-Br-3A

BB B

A A
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Úvod
Rakovina hrubého čreva (kolorektálny karcinóm) patrí medzi zhubné nádory, ktorých výskyt
sa neustále z roka na rok zvyšuje. Priemerný vek výskytu ochorenia je okolo 60 rokov, ale
riziko rozvinutia tohto ochorenia sa začína zvyšovať po 40. roku života – v závislosti od
rizikových faktorov. Takmer 80% týchto nádorov vzniká z tzv. adenomatóznych polypov. Sú
to nezhubné nádory, ktoré vyrastú na črevnej sliznici. Postupne však v nich môže prichádzať
k zmenám, až príde k vzniku karcinómu [1]..

Od zavedenia cisplatiny do bežného užívania v klinickej praxi, bolo vyvíjané veľké úsilie
o vytvorenie komplexu s protinádorovými vlastnosťami bez obsahu platiny, pre zlepšenie
efektivity, redukciu toxicity a rozšírenia spektra aktivity látky. Veľký potenciál náhrady
platinových derivátov majú meďnaté komplexy, vďaka  ich nižšej toxicite a ich prirodzenému
výskytu medi v živých organizmoch [2].

Cieľom našej práce bolo zistiť mechanizmus účinku meďnatého komplexu so známymi
antibakteriálnymi, antivirálnymi, protizápalovými a antioxidačnými vlastnosťami na ľudskej
nádorovej línii hrubého čreva HT-29 a popísať mechanizmus jeho účinku.

Materiál a metódy
Testované meďnaté komplexy

N-salicylidénglutamátomeďnaté komplexy  s rôznymi doplnkovými ligandami (H2O –
komplex ZK1, izochinolín – MK0, imidazol – MK3, 2-metylimidazol – komplex MK5)
syntetizované podľa prác Krätsmár-Šmogrovič, J. a kol (1991) [3], Kohútová M. a kol (2000,
2002) [4,5] , Langer V. a kol (2009, 2010) [6,7].

Na základe primárneho skríningu sme vybrali na ďalšie testovanie koncentrácie 0,001; 0,01;
0,1; 1; 10; 50 a 100 µmol/L. Ako kontrolu sme použili bunky, ktoré neboli ovplyvnené
komplexom. Komplexy boli rozpustné v destilovanej vode.

Použité bunkové modely

Ľudská nádorová línia hrubého čreva HT-29

Bunky HT-29 sú izolované z primárneho nádoru hrubého čreva 44 ročnej ženy. Rastú
prichytené na dne kultivačnej nádoby, kde postupne vytvárajú jednovrstvu. Bunky sa
kultivujú pri 37 C vo zvlhčenej atmosfére s obsahom 5% CO2. Bunkové inokulum je 1x105

buniek na 1 ml. Na kultiváciu bunkovej línie HT-29 sme použili médium DMEM obohatené
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fetálnym sérom (10%) a antibiotikami penicilínom a streptomycínom (10 g/ml). Bunky boli
získané z American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD, USA.

Cytotoxický účinok meďnatých komplexov

Cytotoxický účinok meďnatých kompexov ZK1, MK0, MK3, MK5 sme sledovali na ľudskej
nádorovej bunkovej línii hrubého čreva HT-29. K vyrastenej kultúre buniek sme pridali
testovaný komplex vo výslednej koncentrácii 0,001 – 100 μmol/L. Kontrolné bunky neboli
ovplyvnené meďnatým komplexom. V rôznych časových intervaloch (24, 48, 72 hod) sme
určili bunkový rast priamym počítaním buniek v Bűrkerovej komôrke a viabilitu buniek
farbením 0,4 % trypánovou modrou. Vypočítali sme relatívnu inhibíciu rastu bunkovej
proliferácie a degenerácie bunkovej populácie. Z grafickej závislosti percenta rastu buniek
od koncentrácie derivátu sme určili hodnotu IC50.

Určenie typu bunkovej smrti

Kontrolné bunky a bunky ovplyvnené meďnatými komplexmi (1 x 106) sme zlyzovali a DNA
buniek elektroforeticky rozdelili v 2 % agarózovom géli s pridaním etídium bromidu.
Separované apoptotické DNA fragmenty (DNA rebríky) boli vizualizované s použitím UV
transiluminátora. Ako pozitívnu kontrolu sme použili cisplatinu (6 mol/L), ktorá podľa
literárnych údajov indukuje apoptózu buniek L1210.

Fluorescenčná mikroskopia aktínových vlákien

Ku kontrolným a látkou ovplyvneným bunkám sme pridali fluorescenčné farbivo Phalloidin-
Atto 488. Bunky boli kultivované 15 min., pri lab.teplote a sledované na podložnom sklíčku
pod fluorescenčným mikroskopom.

Výsledky
Cytotoxický účinok meďnatých komplexov

V rámci štúdia cytotoxického účinku meďnatých komplexov ZK1, MK0, MK3, MK5 na ľudskú
nádorovú bunkovú líniu HT-29 sme zistili, že hodnoty IC50 klesali s časom pôsobenia po
ovplyvnení komplexami ZK1 a MK0 na rozdiel od komplexu MK3 kde v 48. h bolo
pozorované zníženie inhibičného účinku a komplexu MK5, ktorý vykazoval znížený inhibičný
účinok v 72. hod. (Tab.1).

Tabuľka 1: Tabuľka hodnôt inhibičných koncentrácii komplexov ZK1, MK0, MK3 a MK5 na
ľudskú nádorovú líniu hrubého čreva HT-29.

IC50 (µmol/L)

24h 48h 72h
ZK1 42 21 6

MK0 10 4 1

MK3 0,17 13 0,007

MK5 0,57 0,07 0,17
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Určenie typu bunkovej smrti

Agarózovou gélovou elektroforézou sme študovali schopnosť komplexov ZK1, MK0, MK3
a MK5 indukovať apoptotickú resp. nekrotickú bunkovú smrť. Zistili sme, že ZK1 indukoval
internukleozomálne štiepenie DNA (tvorbu apoptotického „DNA rebríka“) po 48 a 72 h v
použitých koncentráciách (1, 10, 50 a 100 mol/L) aMK0, MK3, MK5 (1, 10, 50 a 100
mol/L) po 72 h kultivácii.

Fluorescenčná mikroskopia aktínových vlákien

Sledovaním morfologických zmien aktínových vlákien ľudských nádorových buniek HT-29
po ovplyvnení IC50 koncentráciami ZK1, MK0, MK3 a MK5 po dobu 24 h sme pozorovali
výrazné zmeny v porovnaní s kontrolou (ľudské nádorové bunky HT-29 neovplyvnené
komplexami) (Obr.1).

(a)                                                       (b)

Obrázok 1: Fluorescenčná mikroskopia aktínových vlákien (a) kontrolné bunky (bunky
neovplyvnené meďnatým komplexom), (b) bunky ovplyvnené meďnatým komplexom
koncentráciou IC50 po dobu 24h.

Diskusia
Štúdiom štyroch meďnatých komplexov sme zistili ich rôzny inhibičný účinok na ľudskú
nádorovú líniu hrubého čreva. Meďnatý komplex obsahujúci imidazol ako ligand (MK3) mal
najvýraznejší cytotoxický efekt v 72 h pôsobenia (IC50 = 0,007 mol/L). Najnižší cytotoxický
efekt v porovnaní s ostatnými komplexami mal ZK1 obsahujúci vodu ako ligand v 24h
pôsobenia (IC50 = 42 mol/L). Inhibičná koncentrácia komplexov ZK1, MK0 klesala s časom
pôsobenia. Inhibičná koncentrácia MK3 stúpla v 48h pôsobenia (IC50 = 13 mol/L), v72h
pôsobenia však opäť klesla (Tab.1). Podobne inhibičná koncentrácia stúpla aj pri komplexe
obsahujúcom 2-metylimidazol (MK5) v 72h pôsobenia. Z literatúry je známe, že mnohé
meďnaté komplexy majú výrazný cytotoxický účinok, ktorý je závislý od typu bunkovej línie,
koncentrácie a času pôsobenia. Ma a kol. (2012) študovali novo syntetizovaný meďnatý
komplex [CuII(5-Cl-pap)(OAc)(H2O)]·2H2O na ľudskej nádorovej línii prsníka MCF-7.
V použitom koncentračnom rozsahu (0,5; 5; 10; 20; 50  a 100 µmol/L) a čase pôsobenia (24
a 48h) zistili výrazný inhibičný účinok, pričom najvyššiu aktivitu mali koncentrácie 5, 10 a 20
µmol/L po 48 h ovplyvnení, čo koreluje s našimi výsledkami.

Väčšina študovaných meďnatých komplexov indukuje bunkovú smrť apoptózou, konkrétne
vnútornou mitochondriálnou dráhou. ZK1 indukoval intranukleozomálne štiepenie už po 48h
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pri štyroch najvyšších koncentráciách (1, 10, 50, 100 mol/L)a komplexy MK0, MK3, MK5
až po 72h od ovplyvnenia pri rovnakých koncentráciách (1, 10, 50, 100 mol/L). Ma akol.
(2012) tiež zistili apoptózu ľudskej nádorovej línie prsníka MCF-7. [CuII(5-Cl-
pap)(OAc)(H2O)]·2H2O meďnatý komplex indukoval apoptózu MCF-7 vnútornou
mitochondriálnou dráhou cez kaspázu 3 a 9 [8].

Bis(phenanthroline4-methylcoumarin-6,7-dioxacetatocopper(II)([Cu(4-Mecdoa)(phen)2])
meďnatý komplex bol študovaný Bhumika Thati a kol. (2007) a taktiež spôsobil apoptotickú
smrť buniek A-498 a HepG2 vnútornou mitochondriálnou dráhou cez aktiváciu kaspázy 3 a 9
[9].

Keďže mnohé signály v bunke sú spojené s funkciou aktínových vlákien, zaoberali sme sa
zásahom meďnatých komplexov do aktínových vlákien ľudských nádorových buniek HT-29.
Z fluorescenčnej analýzy sme zistili, že meďnaté komplexy ovplyvňovali aktínové vlákna pri
vybranej koncentrácii IC50 a výrazne menili ich morfológiu. Mechanizmus tejto zmeny
vysvetľujú Marcel A.G van der Heyden a kol. (1997) a popisujú prenos signálu pomocou
EGF (rastový epidermálny faktor) v bunkách NIH-3T3. Epidermálny rastový faktor
zabezpečuje prežívanie buniek. Stimuláciou EGF faktora (transfekciou) sa indukuje aktivácia
a translokácia proteínu c-Src do aktínových vlákien. Tento proces je závislý od neporušenej
morfológie aktínových vlákien a teda ak nastala zmena vo vláknach, proces prenosu signálu
a prežívanie bunky je inhibované. Táto skutočnosť môže byť využitá pri hľadaní možných
protinádorových liečiv [10].

Záver
Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že mednaté komplexy použité v našom
projekte vykazujú cytotoxickú aktivitu na rakovinovú bunkovú líniu hrubého čreva.
Táto aktivita je závislá od druhu ligandu naviazaného na meďnatý komplex, od času
ovplyvnenia buniek komplexami, ako aj od použitej koncentrácie komplexov. Najúčinnejší
cytotoxický efekt vykazoval meďnatý komplex s imidazolom, za ktorým nasledoval komplex s
2-metylimidazolom. Komplex s vodou ako ligandom vykazoval najnižšie cytotoxické účinky.

Poďakovanie
Autori ďakujú za finančnú pomoc občianskemu združeniu Rozum a zdravie a VEGA
1/0752/13.

Zoznam použitej literatúry
1. http://www.onkopacient.sk/?id=122

2. (Copper Complexes as anticancer agents – Marzano, pellei, tisato, santini 2009)

3. Krätsmár-Šmogrovič, J. a kol.: Z.Naturforsch.46b, 1323-1327, 1991.

4. Kohútová M., Valent A.: Chem.Papers, 56, 95-99, 2002.

5. Kohútová M. a kol.: Chem.Papers, 54, 87-90, 2000.

6. Langer V. a kol.: ActaCryst., C65, 208-210, 2009.

7. Langer V. a kol.: Chem.Listy, 62. zjazd chemických spoločností, 104, 413, 2010.

8. Zhong-Ying Ma, Xin Qiao, Cheng-Zhi Xie a kol.: Activities of a novel Schiff Base
copper(II) complex on growth inhibition and apoptosis induction toward MCF-7 human
breast cancer cells via mitochondrial pathway. J Inorg Biochem 2012; 117: 1-374

9. Bhumika T., Noble A., Creaven S. a kol.: Apoptotic cell death: A possible key event in
mediating the in vitro anti-proliferative effect of a novel copper(II) complex, [Cu(4-



175

Mecdoa) (phen)2] (phen=phenanthroline, 4-Mecdoa=4-methylcoumarin-6, 7-
dioxactetate), in human malignant cancer cells. European Journal of Pharmacology
2007; 569: 16–28

10. Heyden M., Weernink P., Oirschot B. a kol.: Epidermal growth factor-induced activation
and translocation of c-Src to the cytoskeleton depends on the actin binding domain of
the EGF-receptor. Biochimica et Biophysica Acta 1997; 1359: 211–221



.176

39. Vplyv príjmu kolových nápojov na hladinu
testosterónu a parametre oxidačného stresu

v semenníkoch u potkanov

Ing. Alexandra Wagnerová
(normálna a patologická fyziológia)

Spoluautori: Ľubomíra Tóthová, Helena Fabryová, Peter Celec

Školiteľ: RNDr. MUDr. Roman Gardlík, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK

Úvod
V posledných niekoľkých desaťročiach je konzumácia sladených nápojov vo svete extrémne
vysoká. Sladené sýtené nápoje s alebo bez kofeínu sú objektom mnohých štúdií z dôvodu
všeobecného presvedčenia, že ich zvýšený prísun pravdepodobne spôsobuje patologické
procesy, najmä u rôznych metabolických ochorení (obezita, metabolický syndróm,
získavanie na váhe, obličkové ochorenia a iné) [1]. Preukázalo sa, že tieto ochorenia majú
súvis s ovulačnou neplodnosťou [2]. Hoci sú prístupné mnohé štúdie týkajúce sa súvisu
medzi týmito nápojmi, ženskou plodnosťou a produkciou hormónov, výsledky sú rozporuplné
[3,4]. Kolové nápoje majú relatívne vysokú koncentráciu glukózy/fruktózy alebo umelých
sladidiel. Obsahujú najmä kyselinu fosforečnú a kofeín, čo ich robí zaujímavými aj z hľadiska
patofyziológie. Potenciálna cesta, cez ktorú môžu tieto nápoje ovplyvniť plodnosť (žien lebo
mužov) je v súčasnosti neznáma.

Aj napriek tomu, že sa neplodnosť považuje za multifaktoriálne podmienený stav, zdá sa, že
hlavným prispievateľom k neplodnosti je oxidačný stres [5]. Nadprodukcia reaktívnych
metabolitov kyslíka (ROS) je známa svojimi škodlivými následkami, avšak presná rola ROS
a podrobný  mechanizmus ich účinku stále chýbajú.

Ukázalo sa, že kofeín má pri rôznych podmienkach antioxidačné vlastnosti a spôsobuje
zníženie peroxidácie lipidov a/alebo zvýšenú reguláciu hladín antioxidačných enzýmov [6].
Na druhej strane, pozorované boli aj zvýšené koncentrácie steroidných hormónov [7].

Z množstva štúdií, týkajúcich sa rôznych škodlivých účinkov sladených nápojov (a/alebo
kofeínových nápojov), však ani jedna neberie do úvahy škodlivé účinky na mužské
reprodukčné orgány a/alebo produkciu hormónov a neplodnosť. Na podklade niektorých
dostupných kontroverzných štúdií získaných z in vitro experimentálnych podmienok
a zameraných hlavne na funkciu a motilitu spermií, sme navrhli štúdiu na objasnenie
možných toxických efektov prísunu kolových nápojov na testikulárne tkanivo a hladiny
testosterónu v potkaních semenníkoch [8,9] . V našej predošlej štúdii trvajúcej 3 mesiace
neboli zaznamenané štatisticky signifikantné rozdiely v hladinách testosterónu medzi
skupinami [10]. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či 6 mesiacov trvajúci príjem kolových nápojov
vedie k oxidačnej nerovnováhe v semenníkoch, ako aj k zmene produkcie testosterónu.
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Materiál a metódy

Zvieratá

Päťdesiat samčích dospelých potkanov kmeňa Wistar (12 týždňov starí, stredná telesná
váha 358±16,82g v rozsahu 322-380g) využitých v našom experimente bolo kúpených od
AnLab s.r.o. (Česká republika). Od príchodu sa potkany nechali dva týždne aklimatizovať.
Zvieratá sa chovali v kontrolovanom prostredí s 12-hodinovým cyklom svetlo/tma a počas
celého experimentu mali ad libitum prístup ku komerčne dostupným krmivovým granulám.

Zvieratá boli náhodne rozdelené do piatich experimentálnych skupín (n=10 v každej
skupine): 1. CTRL - kontrolná skupina prijímajúca pitnú vodu; 2. COLA - skupina udržiavaná
na obyčajnej Coca-cole; 3. CF - skupina dostávala Coca-colu bez kofeínu; 4. ZERO -
skupina pila Coca-colu Zero; 5. LIGHT - skupina pila Coca-colu Light. Potkany vo všetkých
skupinách mali ad libitum prístup k jednotlivým nápojom. CO2 bolo z nápojov odstránené
kontinuálnym silným trasením pred naplnením fliaš.

Po šiestich mesiacoch boli zvieratá usmrtené a zaznamenaná bola telesná hmotnosť
a hmotnosť testikulárneho tkaniva. Vzorky testikulárneho tkaniva boli využité na biochemickú
analýzu. Kým sa nepristúpilo k analýze, vzorky boli uložené na -80°C.

Biochemické analýzy

Na určenie rôznych parametrov oxidačného stresu a antioxidačného stavu boli vzorky
semenníkov (0,2g) homogenizované v 2ml ľadového fosfátového pufra (PBS, pH=7,2)
pomocou TissueLyser II homogenizéra (Qiagen, Nemecko). Homogenáty boli
centrifugované (4000 x g, 4°C počas 10 min) a supernatanty boli zozbierané na následnú
analýzu.

Hladiny testikulárnych koncových produktov pokročilej glykácie (AGEs) sa po pridaní PBS
hodnotili fluorometricky (pri λex = 370nm a λem = 440nm).

Peroxidácia lipidov vo vzorkách bola kvantifikovaná tvorbou látok reagujúcich s kyselinou
tiobarbiturovou (TBARS). Špecifické λex = 515nm a λem = 553nm boli merané použitím
1,1,3,3-tetrametoxypropánu ako štandardu. Naše hodnoty boli vyjadrené ako ekvivalenty
malondialdehydu (µg/mol proteínu). Antioxidačný stav a oxidačné poškodenie testikulárneho
tkaniva (úplná antioxidačná kapacita (TAC) a schopnosť tkaniva redukovať železitany
(FRAT)) boli merané spektrofotometricky.

Všetky merania sa uskutočnili na prístroji Safire II (Tecan, Rakúsko).

Určenie plazmatického a testikulárneho testosterónu

Hladiny plazmatického testosterónu sa merali využitím komerčného ELISA kitu (BioVendor,
Česká republika). Koncentrácie testikulárneho testosterónu sa merali pomocou RIA testu.
Koncentrácie testosterónu sa merali v 10 µl alikvótoch extraktu zriedenom 1:9 PBS. Použitý
bol [1,2,6,7-3H]-testosterón a špecifické protilátky proti konjugátu testosterón-3-(karboxy-
metyl)-oxím- hovädzí sérový albumín získané z králika.

Štatistická analýza

Rozdiely medzi skupinami boli vyhodnotené pomocou softvéru GraphPadPrism v.6.01
(GraphPad Software, USA) využitím one-way ANOVA a Tukey post-hoc testov. P-hodnoty
menej než 0,05 sa považovali za signifikantné. Hodnoty vyjadrujú priemer + štandardnú
odchýlku (SD).
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Výsledky
Namerané hladiny markerov oxidačného stresu neodhalili signifikantné rozdiely
v experimentálnych skupinách v porovnaní s kontrolnou skupinou potkanov pijúcou obyčajnú
pitnú vodu.

Markery karbonylového stresu (AGEs) mali v porovnaní s kontrolnou skupinou tendenciu byť
v CF skupine nižšie, aj keď nie signifikantne. Naopak, AGEs v obyčajnej COLA skupine boli
porovnateľné s kontrolnou skupinou (Obr. 1A).

Aj keď boli hodnoty TBARS, ako markery peroxidácie lipidov, v porovnaní s obyčajnou
kolovou skupinou v skupinách CF, LIGHT a ZERO mierne znížené, tieto zmeny neboli
štatisticky signifikantné. Rovnako, neprejavil sa žiadny signifikantný rozdiel medzi COLA
a kontrolnou skupinou (Obr. 1B).

Ani jedna skupina, okrem COLA skupiny, sa nelíšila vo FRAT ani v TAC testikulárneho
tkaniva (Obr. 1C a 1D). Avšak, v porovnaní s kontrolnou skupinou, obyčajná COLA skupina
preukázala signifikantne nižšie FRAT.

V testikulárnom tkanive mali všetky skupiny hladinu testosterónu v porovnaní s kontrolnými
potkanmi vyššiu, aj keď nie signifikantne (Obr. 2A). Po dlhodobom príjme kolových nápojov
sa v hladinách plazmatického testosterónu neprejavil signifikantný rozdiel medzi skupinami
(Obr. 2B).

Obrázok 1. Markery oxidačného a karbonylového stresu: koncové produkty pokročilej
glykácie (A), látky reagujúce s kyselinou tiobarbiturovou (B), úplná antioxidačná kapacita (C)
a schopnosť tkaniva redukovať železitany (D). * označuje p<0.05 vs. kontrolná (CTRL)
skupina. n=10 zvierat na každú skupinu. Hodnoty vyjadrujú priemer + SD.
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Obrázok 2. Efekt rôznych kolových nápojov na produkciu testosterónu v testikulárnom
tkanive (A) a hladiny plazmatického testosterónu (B). n=10 zvierat na každú skupinu.
Hodnoty vyjadrujú priemer + SD.

Diskusia
Výskum zameraný na kolové nápoje a plodnosť bol predmetom len niekoľkých štúdií na
mužoch a odhliadnuc od protichodných výsledkov, boli to zväčša in vitro štúdie [8,9]. V našej
štúdii sme testovali vplyv 6-mesačného príjmu kolových nápojov na plazmatické
a testikulárne hladiny testosterónu a prípadné poškodenie semenníkov oxidačným stresom.
Navyše, snažili sme sa zistiť, či sú príčinou predpokladaného oxidačného poškodenia umelé
sladidlá, hladiny bežnej glukózy/fruktózy alebo kofeín. Bežná Coca-cola obsahuje kofeín a
glukózu s fruktózou, čo môže dlhodobo viesť k zvýšenému karbonylovému stresu. Zvýšený
príjem fruktózy alebo glukózy je spojený so zvýšenými hladinami glykovaných a oxidovaných
proteínov. Súvis medzi oxidačným a karbonylovým stresom bol potvrdený [11]. V našej štúdii
sme preukázali, že v porovnaní s kontrolnou skupinou, ad libitum príjem kolových nápojov
nevyvolal po 6 mesiacoch zmenu v hladinách AGEs, TBARS a TAC.

Americká Food and Drug Administration (FDA) schválila aspartám (obsiahnutý aj v Coca-
cola Light, Coca-cola Zero, Coca-cola Caffeine free) ako všeobecné a bezpečné sladidlo
v roku 1996, odvtedy je aspartám svetovo najpoužívanejšie sladidlo [12]. Napriek tomu
možno sledovať v rôznych regiónoch, vrátane mozgu, prítomnosť metanolu (produkt
metabolizmu aspartámu) a zvýšený oxidačný stres [13]. Naša štúdia nepreukázala
signifikantné rozdiely medzi umelo a glukózo-fruktózou sladenými nápojmi a kontrolou ani
v jednom markere oxidačného a karbonylového stresu. Antioxidačná sila endogénneho
testikulárneho tkaniva ukázala, že FRAT bola v obyčajnej Coca-cole signifikantne znížená,
o 13% v porovnaní s kontrolnou skupinou, pričom TAC ostala medzi skupinami nezmenená.
Aj keď sú FRAT a TAC rozdielne metódy pre meranie antioxidačnej sily, druhá menovaná
vyzerá byť vhodnejšia pre biologické systémy využívajúce antioxidačný systém -SH skupiny,
a napovedá, že porovnateľné markery oxidačného a karbonylového stresu namerané medzi
skupinami nesúvisia s vyčerpaním antioxidačných obranných mechanizmov v tkanive.
V obyčajnej, Light a Zero Coca-cole to môže byť vysvetlené obsahom kofeínu. Kofeín je
xantínový alkaloidový stimulant a má negatívne aj pozitívne účinky na organizmus. Čo sa
týka antioxidačných efektov kofeínu, tie by mohli v našom experimente vysvetliť podobné
hodnoty medzi skupinami. Aj keď, Caffeine free kola preukázala rovnaké výsledky ako
ostatné skupiny, vrátane kontrolnej skupiny. Keďže presné zloženie jednotlivých kolových
nápojov nie je známe, toto nie je možné dostatočne vysvetliť.

Rôzne štúdie indikujú nutričný dopad na antioxidačný stav a/alebo oxidačný stres a ich
možnú väzbu na steroidogenézu u mužov. Nízke koncentrácie potenciálnych antioxidantov
(Se, Zn) v potrave viedli k zvýšeniu hladín reaktívnych druhov kyslíka, ktoré mali vzápätí
vplyv na steroidogenézu v semenníkoch, ako aj na hodnoty niektorých hormónov v plazme
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[14]. Kofeín však aj sám o sebe dokáže meniť sekréciu testosterónu [15]. V našej štúdii sme po
6-mesačnom napájaní potkanov kolovými nápojmi nezaznamenali signifikantné zmeny
hladín testosterónu v plazme, aj keď trend zníženia hodnôt zaznamenaný bol. Naopak,
endogénna produkcia v semenníkoch sa zdala byť zvýšená, aj keď štatisticky
nesignifikantná. Za tento efekt by mohol byť zodpovedný relatívne nízky príjem kofeínu
(približne 10-15 mg/deň), ako aj inter- a intra-individuálne rozdiely v príjme tekutín
jednotlivými potkanmi.

Na záver, 6-mesačné pitie Coca-colových nápojov nepreukázalo škodlivé účinky na
testikulárne tkanivo v zmysle zvýšeného oxidačného stresu a zníženého antioxidačného
stavu. Taktiež, plazmatické a testikulárne hladiny testosterónu zmenené neboli. Avšak, pre
objasnenie prípadného vplyvu kolových nápojov na fertilitu je potrebné vykonať ďalšie štúdie
s morfometrickou analýzou spermií.

Podporené Agentúrou na Podporu Výskumu a Vývoja Čís.: APVV-0753-10 a grantom Čís.:
VEGA 1/0674/12.
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Úvod
Všetky ľudské vlastnosti sú výsledkom interakcií medzi účinkom génov a vplyvom
prostredia. Nezodpovedanou otázkou však stále ostáva, čo možno považovať za
determinant intelektového nadania [1]. Sú nadpriemerné schopnosti jedinca len výsledkom
výhodnej kombinácie génov alebo možno výnimočnosť dosiahnuť cieľavedomou prácou a
vzdelávaním? Viaceré práce ukázali, že intelektovo nadaní jedinci disponujú unikátnymi
charakteristikami detegovanými od skorých štádií vývinu [1]. Z pohľadu neurofyziológie je u
nich pozoruhodná dominancia pravej mozgovej hemisféry.Geschwind a Galaburda
vysvetľujú model cerebrálnej dominancie účinkom prenatálneho testosterónu na organizáciu
mozgu počas vývinu in utero. Zvýšené koncentrácie testosterónu počas intrauterinného
vývinu inhibujú rast zadných častí ľavej hemisféry, súčasne však stimulujú rast pravej
hemisféry [2]. Táto vývinová nerovnomernosť má niekoľko dôsledkov. Okrem špecifického
nadania v matematike, v priestorovej predstavivosti a hudbe, aj vyšší výskyt deficitov
v oblasti verbálnej inteligencie. Na základe teórie „extrémne mužského mozgu“ možno
predpokladať,že atypická organizácia mozgu nadaných jedincov vplyvom zvýšených hladín
prenatálneho testosterónu ovplyvní schopnosti systemizácie a empatie podobne ako
v prípade autistických jedincov [3]. Jedinci vystavení zvýšeným hladinám prenatálneho
testosterónu sa vyznačujú poruchou empatie a sú intaktní alebo superiórni v systemizácii
[4,5].

Cieľom našej práce bolo poukázať na rozdiely v populácii intelektovo nadaných chlapcov
v porovnaní so štandardnou populáciou. Predpokladáme, že mozog nadaných chlapcov bol
počas intrauterinného vývinu vystavený vyšším hladinám testosterónu. V dôsledku rôznej
organizácie mozgových hemisfér v populácii nadaných očakávame, že ich schopnosť
empatie a systemizácie bude odlišná v porovnaní s chlapcami s priemerným IQ.   Prenatálne
hladiny testosterónunemožno merať priamo. Pomer dĺžok druhého a štvrtého prsta ruky
(2D:4D) však možno považovať za spoľahlivý biologický markerodrážajúci prenatálny
hormonálny vplyv [6]. Aktuálne hladiny a metabolizmus testosterónuovplyvňujú behaviorálne
charakteristiky aj neskôr po narodení. U nadaných ako aj kontrolných chlapcov boli preto
vyšetrené hladiny salivárneho testosterónu a výskyt  počtu (CAG)n opakovaní v géne
kódujúcom androgénový receptor (AR). Oba sledované parametre ovplyvňujú aktivačný
účinok testosterónu na cieľové tkanivá [7-9].
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Materiál a metódy
Štúdie sa zúčastnilo 66 intelektovo nadaných chlapcov vo veku od 10 do 14 rokov. Chlapci
navštevovali Školu pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Kritérium prijatia
na štúdium v uvedenej inštitúcii je IQ vyššie ako 130. Kontrolná skupina chlapcov rovnakého
veku (N=80) bola náhodne vybratá zo štandardnej populácie. Účasť dieťaťa vo výskumnom
projekte bola podmienená podpisom informovaného súhlasu zákonným zástupcom.
Probandi boli požiadaní o odber slín do sterilnej skúmavky vždy v čase od 8:00 do 10:00
vzhľadom na cirkadiánny rytmus testosterónu. Izolácia DNA bola uskutočnená komerčným
kitom podľa inštrukcií výrobcu (QIAamp DNA Blood Mini KitHandbook 04/2010). Stanovenie
hladín salivárneho testosterónu bolo realizované využitím metódy ELISA pomocou
komerčného kitupodľa inštrukcií výrobcu. Palmárna strana dlane na oboch rukách
u každého probanda bola elektronicky zoskenovaná. Pomer dĺžky druhého a štvrtého prsta
ruky (2D:4D) bol automaticky vyhodnotený systémom AutoMetric. V práci je prezentovaná
priemerná hodnota 2D:4D z meraní na oboch rukách. Polymorfný úsek v géne pre
androgénový receptor bol ohraničený špecifickou sadouoligonukloetidov a amplifikovaný
využitím metódy PCR. Počet (CAG)n opakovaní v prvom exóne génu pre androgénový
receptor bol detekovaný pomocou kapilárnej elektroforézy(10). Meranie inteligenčného
kvocientu (IQ) bolo realizované počas individuálneho vyšetrenia psychológom využitím
štandardizovaných IQ testov (Wechslerinteligencescaleforchildren, WISC-III). Empatizačný a
systemizačný kvocient bol stanovený využitím štandardizovanej sady dotazníkov. Úlohou
probanda je zhodnotiť, ako veľmi súhlasí resp. nesúhlasí so 60 tvrdeniami uvedenými
v dotazníku. Miera empatie bola tiež hodnotená testom očí, ktorý podľa predošlých prác
komplementujeempatizačný dotazník. V tomto type testu sa miera empatie hodnotí na
základe schopnosti odhadnúť emóciu zrkadliac(4, 5). Rozdiely medzi porovnávanými
skupinami boli zhodnotené nepárovým t-tesom.

Výsledky
Intelektovo nadaní chlapci vo veku vo veku od 10 do 14 rokov (12.81 ± 1.57, priemer ± SD)
dosahovalipriemerný inteligenčný kvocient 139 ± 5 (priemer ± SD). Kontrolnú skupinu tvorili
chlapci s priemerným vekom 12.90 ± 2.69rokov a inteligenčným kvocientom 101 ± 20.V
populácii intelektovo nadaných chlapcov boli detegované signifikantne nižšie hladiny
testosterónu v sline v porovnaní s kontrolnou skupinou (t=0.46, p=0.04, Obr.1A). Vyšetrenie
variability počtu (CAG)n opakovaní v géne kódujúcom AR neodhalilosignifikantné rozdiely
medzi nadanými a kontrolnými chlapcami (t=0.38, p=ns, Obr.1B). Pomer 2D:4D sa
v porovnávaných skupinách signifikantne nelíšil (t=0.71, p=ns, Obr.1C). Pri vyšetrovaní
psychologických parametrov, potenciálne súvisiacich s účinkom a hladinami testosterónu,
neboli pozorované signifikantné rozdiely v skóre dosiahnutom v teste systemizácie (t=2.71,
p=ns, Obr.1D) a empatie. Intelektovo nadaní chlapci signifikantne horšie rozlišovali prítomnú
emóciu v prezentovanej tvári (t=3.38, p=0.003, Obr.1E).

Diskusia
Práce iných autorov priniesli svedectvo o tom, že minoritná populácia intelektovo nadaných
jedincov vykazuje viacero jedinečných charakteristík. Neobyčajné schopnosti a inteligenčný
kvocient prevyšujúci hodnotu 130 môžu byť spôsobené vplyvom viacerých faktorov, ktoré
modulujú organizáciu mozgu a v konečnom dôsledku kognitívne funkcie. Vysoké hladiny
testosterónu  počas prenatálneho vývinu stimulujú rast a vývin častí pravej hemisféry, ktoré
zodpovedajú za nadpriemerné schopnosti priestorovej predstavivosti [2]. Albert Einstein je
príkladom génia, ktorého mozog bol organizovaný práve týmto smerom [11].Testosterón teda
možno považovať za jeden z etiologických faktorov intelektového nadania. Porovnali sme
preto vplyv prenatálnych hladín testosterónu v populácii nadpriemerne intelektovo nadaných
a kontrolných chlapcov. Prenatálne hladiny testosterónu nie je možné merať priamo počas
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postnatálneho života. Pomer dĺžok druhého a štvrtého prsta ruky (2D:4D) je však
považovaný za spoľahlivý biologický indikátor fixovaný v skorých štádiách vývinu reflektujúci
intrauterinné hormonálne prostredie. Porovnanie 2D:4D neodhalilo signifikantné rozdiely
v pomere 2D:4D medzi populáciou nadaných a kontrolných chlapcov. Očakávané rozdiely
v hladinea účinku prenatálneho testosterónu preto neboli potvrdené.

V súlade s predchádzajúcimi prácami sme v sline nadpriemerne nadaných chlapcov
detegovali významne nižšie hladiny testosterónu v porovnaní s kontrolnými chlapcami
rovnakého veku [8]. Zvýšené hladiny testosterónu v období puberty podobne ako prenatálne
zohrávajú dôležitú úlohu v organizácii mozgu a následnej aktivácii špecifických kognitívnych
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Obrázok 1. Rozdiely v sledovaných parametroch medzi skupinou kontrolných a intelektovo
nadaných chlapcov. Nadaní chlapci mali signifikantne nižie hladiny salivárneho testosterónu
v porovnaní s kontrolou (A). Počet (CAG)n opakovaní v géne pre AR sa signifikantne nelíšil
(B). Rozdiely v pomere dĺžok prstov ruky (2D:4D) u nadaných a kontrolných chlapcov neboli
pozorované (C). Skóre dosiahnuté v testoch systemizácie a empatie sa v porovnávaných
skupinách chlapcov signifikantne nelíšilo (D, E). Nadpriemerne nadaní chlapci dosahovali
signifikantne horšie výsledky v teste očí (F). Výsledky sú prezentované ako priemer + SD,
hladina významnosti p<0.05 a personálnych čŕt [12]. Predpokladali sme preto, že rozdielna
organizácia mozgu v dôsledku rôznych aktuálnych hladín testosterónu bude viesť
k rozdielom v personálnych a kognitívnych schopnostiach. Miera empatie a systemizácie boli
vo viacerých štúdiách spájané s účinkami testosterónu. Muži vystavený vyšším hladinám
testosterónu prenatálne aj postnatálne sú výrazne viac systemizovaní v porovnaní s
empatickými ženami, u ktorých je vplyv testosterónu slabší [4,5,10]. Porovnali sme schopnosť
empatie a systemizácie v populácii nadaných a priemerným chlapcov, ktorý sa líšia
v hladinách salivárneho testosterónu. Signifikantý rozdiel bol pozorovaný len v teste očí
zameranom na empatické vnímanie výrazu tváre. Nadaní jedinci napriek nižším hladinám
testosterónu skórovali výrazne horšie  porovnaní  s kontrolou. Účinok testosterónu na
cieľové tkanivá je sprostredkovanýaktiváciou androgénového receptora [13]. Domnievali sme
sa preto, že v populácii nadaných chlapcov sa bude vyskytovať citlivejší variant
androgénového receptora, ktorý aj napriek nižším hladinám voľného testosterónu bude
zosilňovať androgénový účinok a viesť tak k zníženej miere empatie. Senzitivitu
androgénového receptora ovplyvňuje počet (CAG)n opakovaní v prvom exóne génu. Menší
počet repetícií je spájaný s vyššou citlivosťou [9]. Genetická analýza neodhalila signifikantné
rozdiely vo variabilite génu pre androgénový receptor tak,ako by sme očakávali. Možným
vysvetlením je počet probandov nepostačujúci na jednoznačné preukázanie rozdielov.

Záverom možno zhrnúť, že v populácii nadaných a kontrolných chlapcov sme nepotvrdili
rozdiely v prenatálnom vplyve testosterónu hodnoteného na základe 2D:4D. Preukázali
sme,že chlapci s nadpriemerne vysokým IQ mali signifikantne nižšie hladiny testosterónu
a paradoxne dosahovali nižšie skóre v teste empatie. Nepodarilo sa nám však dokázať, že
v populácii nadaných chlapcov sa vyskytuje citlivejší androgénový receptor, ktorý by aj
napriek zníženej hladine testosterónu, zosilňoval androgénový účinok na mozog a redukoval
mieru empatie. V budúcnosti by bolo zaujímavé sledovať tieto vzájomné vzťahy
s rozšíreným počtom probandov.

Podporenégrantom VEGA 1/0066/12.
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Úvod
Testosterón, hlavný mužský hormón je syntetizovaný v Leydigových bunkách testes
a v menšej miere v obličkách, pečeni, kôre nadobličiek a v tukovom a svalovom tkanive.
Ovplyvňuje génovú expresiu, vývin mužského typu habitatu, správania sa a pamäť
účinkovaním cez androgénový receptor. Účinkuje cez väzbu na androgénové receptory, ale
aj prostredníctom svojich metabolitov, ktorých tvorba je podmienená enzýmami- aromatázou
a 5α-reduktázou. Pôsobením 5α-reduktázy sa testosterón konvertuje na dihydrotestosterón,
ktorý tak isto účinkuje cez androgénové receptory a aromatáza katalyzuje konverziu
testosterónu na estradiol, ktorý účinkuje cez estrogénové receptory [1].

V súčasnosti sa testosterónom a hlavne jeho vplyvom na mozog, pamäť a priestorové
správanie zaoberá mnoho vedcov. Na základe rôznych výskumov bolo zistené, že zvýšené
hladiny testosterónu môžu významne zlepšiť pamäť, priestorové správanie a takisto
ovplyvniť vývoj a funkciu jednotlivých oblastí mozgu. Napr. u pacientom, ktorí trpia
Alzheimerovou chorobou boli zistené nízke hladiny tohto hormónu [2]. Najdôležitejšie oblasti
mozgu, ktoré sa podieľajú na procese učenia sa a pamätania sa a sú zároveň významne
ovplyvnené testosterónom sú: hipokampus, amygdala, mozoček, frontálna kôra a stredný
mozog .

Testosterón sa vyznačuje dvoma spôsobmi účinku: organizačný a aktivačným. Organizačný
účinok vyplýva zo skorého pôsobenia hormónov pred kritickým obdobím vývoja (zvyčajne
prenatálne alebo perinatálne pôsobenie) a je trvalý, napr. zmena štruktúry sexuálne
dimorfného jadra hypotalamu [3]. Aktivačný účinok je prechodný účinok hormónov na mozog
a správanie a je prítomný len vtedy ak je prítomný aj príslušný hormón, napr. zmeny
v oblasti CA1 pyramídových buniek počas estrálneho cyklu u samíc potkanov [4]. Na základe
výskumov bolo už dokázané, že mužské pohlavné hormóny ovplyvňujú neurogenézu
u dospelých jedincov [5] a to tým, že testosterón významne vplýva na veľkosť a počet buniek.
a ich schopnosť prežiť.

Cieľom našej práce bolo preskúmať vplyv pohlavných hormónov na pamäť, anxiózne
a depresívne správanie a expresiu androgénových receptorov u mláďat potkana, ktorým bol
prenatálne podávaný testosterón, flutamid- antagonista testosterónu, testosterón spolu
s flutamidom a olivový olej.

Materiál a metódy
8 dospelých samíc a 16 samcov potkanov kmeňa Wistar boli dodané firmou AnLab Česká
republika. Zvieratá boli chované v polyvinylchloridových klietkach v dobre vetranej miestnosti
zverica s teplotou 24±1°C a vlhkosťou 45±1% so stálym prístupom k vode a potrave vo
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svetelných podmienok  12:12 so začiatkom subjektívneho dňa o 7.00. Habituácia zvierat
trvala 2 týždne.

Samice boli umiestnené do skupín – 2 samice na skupinu. Bol im zistený estrálny cyklus
v čase 8:00-8:30 pomocou vaginálnych výplachov. Pri určovaní fáz estrálneho cyklu sme
postupovali podľa článku Goldman a kol. [6]) Ak sa samice nachádzali v estre, bol k nim
umiestnený jeden samec kmeň Wistar – jedna samica a jeden samec na jednu klietku. Prvý
deň gravidity bol stanovený na základe prítomnosti spermí vo vaginálnom výplachu. Od 14.
dňa gravidity do pôrodu bol samiciam intramuskulárne podávaný testosterón - propionát
(TST)- 2 mg/kg (Testosterone propionate T1875,Sigma-Aldrich LLC, USA), flutamid (Flu) - 8
mg/kg (Flutamide, F9397,SigmaAldrich LLC, USA), testosterón - propionát a flutamid (TF).
Kontrolnej skupine (Ctrl) bol podávaný olivový olej (Oleum Olivae, VULM SK s r.o.,
Slovenská republika).

Celkovo sme náš experiment robili na štyroch skupinách: kontrolná skupina (Ctrl, n= 11),
testosterónová skupina (TST, n= 7), flutamidová skupina (Flu, n= 6) a skupina testosterón
a flutamid (TF, n= 11) Behaviorálne testy na mláďatách boli vykonané v dospelosti (100.-
120. deň).Testy boli vykonané v nasledujúcom poradí: test otvoreného poľa (5 min), test
rozpoznania nového objektu (5 min), test sociálnej interakcie (5 min), vyvýšené plusové
bludisko (5 min, test núteného plávania (5 min), test preferencie svetla a tmy (5 min)
a Morrisovo vodné bludisko.

V behaviorálnych testoch sme sledovali správanie typické pre anxietu a depresiu, t.j. čas
strávený v centrálnej časti (test otvoreného poľa, čas strávený pri novom objekte (test
rozpoznania nového objektu, čas vo svetlej časti bludiska (test preferencie svetla a tmy, čas
v otvorených ramenách bludiska (vyvýšené plusové bludisko) a plávanie vs. immobilitu (test
núteného plávania). Ďalej sme sledovali preferenciu medzi známym a neznámym zvieraťom
(test sociálnej interakcie) a pracovnú a referenčnú pamäť (Morrisovo vodné bludisko). Testy
boli vyhodnotené pomocou programu Noldus Ethovision.

Po absolvovaní všetkých testov bola zvieratám odobraná krv na meranie hladiny
testosterónu v plazme, zvieratá boli humánne usmrtené, zperfundované a dekapitované.
Mozgy boli vybrané a fixované vo fixačnom roztoku. Po fixácii sa tkanivo odvodnilo a zalialo
do parafínu. Parafínové bločky s tkanivom boli narezané na hrúbku 5µm na rotačnom
mikrotóme. Rezy boli prenesené na podložné sklíčka a vysušené v termostate pri teplote
37°C. Po dôkladnom vysušení tkaniva boli rezy odparafinované, rehydratované a zafarbené,
pričom sme sledovali expresiu androgénových  receptorov (Anti androgen receptor,
antibodies-online, Nemecko), NeuN pozitívnych neurónov (Anti-NeuN, clone A60, Millipore,
Nemecko) a jadier (Hoechst 33342, Invitrogen, Nemecko). Ako sekundárne protilátky boli
použité na vizualizáciu androgénových receptorov červená AlexaFluor 568 (Invitrogen,
Nemecko) a na neuróny zelená AlexaFluor 488 (Invitrogen, Nemecko). Pri vyhodnocovaní
preparátov sme  sa zamerali na expresiu androgénových receptorov v oblastiach CA1 a CA3
v hipokampe. Tieto oblasti boli identifikované na základe Rat brain atlas. Rátali sme iba tie
bunky, ktoré boli pozitívne zafarbené na androgénový receptor, neurón a obsahovali aj
dobre viditeľné jadro.

Na stanovenie hladín testosterónu v krvnej plazmy sme použili komerčné Elisa kity (DRG
Diagnostics Marburg, Nemecko). Všetky behaviorálne testy, hladiny testosterónu v plazme
a počty neurónov, ktoré obsahovali androgénový receptor sme vyhodnotili jednofaktorovou
analýzou variancie ANOVA. Výsledky sú zobrazené ako priemer ± stredná chyba priemeru.

Výsledky

Analýza hladín testosterónu v plazme u dospelých samcov nepreukázala signifikantné
rozdiely medzi skupinami.
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V teste skúmania nového objektu sme zistili signifikantné rozdiely medzi TST a Ctrl skupinou
v čase strávenom v zóne pri objekte (p<0,01) a Flu samce strávili menej času pri objekte ako
samce z TF skupiny. Test núteného plávania preukázal preukázal signifikantné rozdiely
medzi skupinami samcov. Samce TST skupiny vykazovali menší čas imobility oproti Ctrl
skupine samcov (p<0,001) a Flu skupine samcov (p<0,01). V teste sociálnej interakcie s
jedným novým jedincom rovnakého pohlavia strávila TST skupina samcov významne dlhší
čas interakciou v porovnaní s Ctrl (p<0,001), Flu (p<0,01) a TF skupine samcov (p<0,001).
Po pridaní ďalšieho nového jedinca do bludiska keď sa stal predošlý známym sme zistili
signifikantný rozdiel v čase strávenom pri novom jedincovi medzi Flu skupinou a kontrolnou
skupinou. TST samce strávili viac času pri novom jedincovi ako TF samce.
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Obrázok 1   Behaviorálne testy a) čas strávený pri novom objekte v teste rozpoznávania
nového objektu v sekundách, ** označuje p<0,01 v porovnaní s Ctrl skupinou, °°° označuje
p<0,001 v porovnaní s TST skupinou, ### označuje p<0,001 v porovnaní s Flu skupinou ; b)
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čas imobility v teste núteného plávania v sekundách, *** označuje p<0,001 v porovnaní s
Ctrl skupinou, °° označuje p<0,01 v porovnaní s TST skupinou; c) čas strávený pri novom
zvierati v sekundách v teste s jedným novým zvieraťom, ***označuje p<0,01 v porovnaní
s Ctrl skupinou, °° označuje p<0,01 v porovnaní s TST skupinou, °°° označuje p<0,001 v
porovnaní s TST skupinou; d) čas strávený pri známom jedincovi v sekundách, °° označuje
p<0,01 v porovnaní s TST skupinou; e) Čas strávený pri novom jedincovi v sekundách, **
označuje p<0,01 v porovnaní s Ctrl skupinou

Morrisovo vodné bludisko sme použili na hodnotenie rýchlosti učenia a referenčnej pamäte.
Ctrl samce nachádzali platničku v priebehu štyroch testovacích dní za rovnaký latenčný čas.
U TST samcov sme nezistili signifikantný rozdiel v rýchlosti nájdenia platničky počas
testovania. Je tu však náznak zrýchlenia medzi prvým a druhým (p=0,067) a prvým a tretím
(p=0,063) dňom plávania. Flu skupina nenašla platničku signifikantne rýchlejšie v priebehu
testovania a TF skupina našla platničku rýchlejšie tretí (p<0,001) a štvrtý deň (p<0,001) v
porovnaní s prvým dňom a rozdiel bol aj medzi druhým a tretím dňom (p<0,05) a druhým a
štvrtým dňom (p<0,05). Po odstránení platničky z bludiska sme sledovali čas, ktorý zvieratá
strávili v kvadrante, v ktorom bola platnička umiestnená. TF skupina strávila v tomto
kvadrante viac času ako TST skupina (p<0,05).

Morrisovo vodné bludisko
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Obrázok 2 Priestorová orientácia a rferenčná pamäť a) Latenčný čas, °označuje p<0,05
v porovnaní s TST skupinou; b)čas strávený v kvadrente, kde bola platnička (probe trial), °
označuje p<0,05 v porovnaní s TST skupinou
Histologická analýza preukázala vyšší počet androgénových receptorov u Flu samcov a TST
samcov v porovnaní s Ctrl samcami i TF samcami v CA1 a CA3 oblastiach hipokampu
(p<0,0001). Medzi Ctrl a TF skupinami sme zistili signifikantný rozdiel tiež (p<,0,0001) avšak
medzi TST a Flu skupinami signifikantný rozdiel nebol.
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Expresia AR v CA1 oblasti hipokampu
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2 Expresia AR v CA3 oblasti hipokampu
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Obr. 3 Expresia androgénových receptorov neurónoch v hipokampe a)fluorescenčné
sfarbenie androgénových receptorov (červená farba), neurónov (zelená farba) a jadier
(modrá farba) v CA1 oblasti hipokampu; fluorescenčné sfarbenie androgénových receptorov
(červená farba), neurónov (zelená farba) a jadier (modrá farba) v CA3 oblasti hipokampu;
c)expresia AR v CA1 oblasti hipokampu na mm2, *** označuje p<0,0001 v porovnaní s Ctrl
skupinou, °°° označuje p<0,0001 v porovnaní s TF skupinou d) expresia AR v CA3 oblasti
hipokampu na mm2, *** označuje p<0,0001 v porovnaní s Ctrl skupinou, °°° označuje
p<0,0001 v porovnaní s TF skupinou, °° označuje p<0,001 pri porovnaní Ctrl a TF

Diskusia
Testosterón, hlavný mužský hormón, má významný vplyv na formovanie a morfológiu
mozgových štruktúr a tak môže vplývať aj na ich funkciu. Naším cieľom bolo popísať vplyv
prenatálneho testosterónu a jeho antagonistu - flutamidu na anxietu, depresívne správanie,
sociálnu interakciu a referenčnú a pracovnú pamäť. Prenatálny podávaný testosterón a DHT
môže u samíc spôsobiť zlepšenie latenčného času, za ktorý nájdu zvieratá platničku.
Zároveň môže podávanie týchto hormónov spôsobiť zmeny vo veľkosti sómy pyramidálnych
neurónov v oblasti CA3 hipokampu [8]. Testosterón môže tak isto ovplyvniť aj priestorovú
orientáciu u samcov [9]. Intramuskulárne podávanie testosterónu intaktným
a gonadektomovaným samcom potkana spôsobilo zvýšenie expresie androgénových
receptorov oproti kontrole v CA1 regióne hipokampu. Náš experiment však výhodu
prenatálneho ovplyvnenia testosterónom u samcov tento výsledok nepotvrdil. TST skupina
dokonca strávila menej času v kvadrante, v ktorom bola umiestnená platnička. V našej práci
sme zistili, že prenatálne podávanie testosterónu spôsobuje zvýšenie počtu androgénových
receptorov v CA1 a CA3 oblasti hipokampu. Rovnaký účinok sme avšak pozorovali aj po
podávaní flutamidu. Výsledky tohto experimentu sú rozdielne od výsledkov behaviorálnych
štúdií, ktoré hovoria v prospech anxiogénneho účinku prenatálneho a neonatálneho
testosterónu u samcov v teste otvoreného poľa, preferencie svetla a tmy, rozpoznania
nového objektu a vyvýšenom plusovom bludisku [10]. V teste sociálnej interakcie sme zistili
zvýšenú sociálnu interakciu u TST skupiny. Tieto výsledky nie sú v súlade s teóriou
hypermužského mozgu, ktorá hovorí, že zviera, ktoré vyšším hladinám prenatálneho
testosterónu menej interagujú s inými jedincami [11].

Podporené grantmi UK/357/2012 a APVV-0753-10.
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Úvod
Bilirubín je degradačný produkt hému, ktorý telo samo nedokáže zdegradovať a efektívne
vylúčiť z organizmu. Z tohto dôvodu bol dlho považovaný za toxický odpad. Súčasné
výskumy zaoberajúce sa bilirubínom mu prisudzujú ochranný potenciál pred poškodením
tkanív  pri oxidačnom strese v priebehu rôznych chronických ochorení [1,2,3]. Skúmali sme
preto, ako vplýva jeho zvýšená hladina na progresiu autoimunitného ochorenia, keďže sa
okrem antioxidačného účinku spomína posledných 5 rokov aj účinok protizápalový
a imunomodulačný [4,5]. Experimentálne sme u potkanov navodili adjuvantnú artritídu (AA),
ktorá slúži ako experimentálny model pre reumatoidnú artritídu (RA) a ovplyvňovali sme ju
vysokými dávkami nekonjugovaného bilirubínu (UCB).

Materiál a metodika
V našej práci sme pracovali so skupinou 31 samcov Lewisových potkanov. Rozdelili sme ich
do 4 skupín: zdravé kontroly (HCA, n=7), zdravé kontroly, ktorým bol podávaný UCB (HCA-
BIL, n=8), skupina, u ktorej sme vyvolali AA (AA, n=8) a skupina s vyvolanou  AA
a administráciou UCB (AA-BIL, n=8). Protokol experimentu bol schválený Etickou komisiou
Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. V priebehu pokusu 2 zvieratá
uhynuli.

Čistý UCB (AppliChem, Nemecko) sme spracovali do suspenzie sodnej soli bilirubínu
a fyziologického roztoku v koncentrácii 50 mg/ml, ktorú sme podávali potkanom intra
peritoneálne 14 dní (od 14. do 28. dňa experimentu) v dennej dávke 200 mg/kg hmotnosti.
Počas zaobchádzania s UCB sme pracovali v režime s nízkou intezitou svetla [4].

AA sme vyvolali pomocou intradermálnej aplikácie Freundovho nekompletného adjuvans
aplikovaného do oblasti koreňa chvosta potkana v prvý experimentálny deň [6]. Ako marker
klinickej progresie sme si zvolili sledovanie objemu (opuchu) zadných končatín potkanov [7].
Vplyv na priebeh ochorenia sme sledovali cez a) zmeny v krvnom obraze na 14., 21., a 28.
deň komerčným hematologickým analyzátorom, b) zápalové ukazovatele merané 28. deň
komerčným ELISA kitom (CRP) a metódou podľa Přibyla (ceruloplazmín), a c) oxidačné
poškodenie DNA na 28. deň stanovené kométovou metódou podľa Collinsa [9].

Výsledky sme štatisticky vyhodnotili Studentovým t-testom (nepárovým, s obojstrannou
distribúciou a nerovnakým rozptylom) programu Microsoft EXCEL 2007 s vyjadrením
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štatistickej signifikancie (*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001). Uvádzané hodnoty sú vyjadrené ako
aritmetický priemer ± stredná chyba (SEM).

Táto práca bola podporená projektom VEGA 2/0045/11.

Výsledky
V skupinách HCA a AA boli koncentrácie bilirubínu takmer pod detekčným limitom, čo je
normálne pre Lewisových potkanov. 24 hodín po poslednej dávke UCB bola jeho priemerná
hladina v AA-BIL 23.72±2.23 µmol/L a v HCA-BIL 23.8±1.82 µmol/L čo predstavuje takmer
stonásobok ich normálnych hladín celkového bilirubínu. Objem zadných končatín bol
signifikantne znížený už po 7 dňoch podávania UCB- 21. a 28. deň pokusu a trend
znižovania pretrvával (p<0.01, Obr. 1). Zmeny v celkovom počte leukocytov (WBC) boli
u AA-BIL signifikantne znížené už po týždni aplikácie bilirubínu (p<0.01, Obr. 2A).
Významné zníženie bolo pozorované u AA-BIL v celkovom počte erytrocytov, hladine
hemoglobínu (pre oba parametre na 28. deň pokusu p<0.01) a naopak pri hladine zvýšenie
počtu doštičiek (PLT) (p<0.01, Obr. 2B, C). Oxidačné poškodenie lymfocytovej DNA bolo
u AA-BIL na konci experimentu efektívne znížené (Obr. 2D). Zaznamenali sme pokles
obidvoch sledovaných zápalových markerov na 28. deň (p<0.01) v skupine AA-BIL v
porovnaní s AA (Tab. 1).

Diskusia
V literatúre poznáme niekoľko prác, ktoré sa venujú téme vplyvu UCB na imunitný systém.
Naša štúdia je však jediná, ktorá zaznamenáva zmeny v hematologických parametroch
počas aplikácie dávok UCB zvyšujúcich klinicky relevantne jeho hladinu v krvi po dobu viac
ako 10 dní. Konkrétne opísaný vplyv UCB na bunky imunitného systému je možné nájsť iba
v nepočetných prácach [4,5]. Khan et al. skúmali toxicitu pre T a B-lymfocyty a makrofágy. Ich
výsledky in vitro poukazujú na toxický vplyv UCB pri hladine 25 µmol/L na B-lymfocyty a
makrofágy, kde navodzoval ich bunkovú smrť alebo pôsobí inhibične na B-lymfocytovú
proliferáciu po stimulácii lipopolysacharidom. V in vivo experimente podali zdravým myšiam
dávku UCB 25 mg a 50 mg/kg hmotnosti. Po 24 hodinách vyhodnotili významný pokles
erytrocytov, leukocytov, hladiny hemoglobínu, percentuálneho množstva lymfocytov
a monocytov, uviedli zníženú viabilitu buniek kostnej drene a periférnych krvotvorných
kmeňových buniek (PBSC) [5]. V tejto práci sa však neuvádza hladina bilirubínu v krvi pri
meraní skúmaných parametrov a rovnako neuvádzajú ani absolútne počty buniek lymfocytov
a monocytov. Svoje výsledky prisudzujú k podanej dávke a taktiež je krátky interval
pôsobenia UCB v organizme. V našom experimente sme nezaznamenali významné zníženie
počtu erytrocytov a hemoglobínu skôr než na 14. deň po začatí aplikácií UCB a to ani
u skupiny AA-BIL, ktorá bola vystimulovaná autoimunitnou chorobou ako ani u skupiny HCA-
BIL, ktorá sa modelovo viac podobala ich opísanému experimentu. Napriek
niekoľkonásobne nižším dávkam boli autori schopní zaznamenať takýto pokles už po
jednom dni od aplikácie.

Liu et al. opísal vo svojej práci vplyv na T-lymfocyty [4]. Uvádza, že bilirubín významne
inhiboval antigén špecifické aj polyklonálne T-bunkové odpovede, kým ostatné skúmané
antioxidanty podobný účinok nevykazovali. Vysoké hladiny bilirubínu indukovali apoptózu
v reaktívnych CD4+ T-lymfocytoch a pri neapoptotických  koncentráciách bilirubín potláčali
CD4+ T-lymfocytovú reaktivitu. UCB použili ako terapeutikum pri navodenej experimentálnej
autoimunitnej encefalomyelitíde u myší v dávke 100 mg/kg hmotnosti podávanej dvakrát
denne. Chorobu úspešne úplne potlačili a do konca pokusu sa klinický stav zvierat už
nezhoršil [4]. Podobne sa i v našej práci výrazne zlepšil klinický stav postihnutých zvierat, bol
potlačený opuch zadných labiek čím sa zvýšila ich mobilita.

Z uvedených zdrojov môžeme potvrdiť správnosť našich výsledkov o zníženej hladine WBC,
RBC a HBG. Prekvapivý nález zvýšených PLT sa žiaľ v preštudovanej literatúre
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nepopisoval. V dostupných zdrojoch sú opísané iba funkčné zmeny PLT [10]. Nález ale
môžeme podporiť výslednou hladinou PLT v skupine HCA-BIL, kde sme potvrdili rovnaký
výsledok.  Znížené hodnoty RBC a HBG mohli vzniknúť i v dôsledku zníženej viability buniek
kostnej drene ako je uvedené vyššie. Teória, že by bilirubín spôsoboval hemolýzu RBC sa
nepotvrdila, a to aj preto, lebo väčšina štúdií zameraných na cytotoxicitu bola realizovaná
predovšetkým in vitro a nie in vivo.

Ako pri každom zápalovom procese, aj pri adjuvantnej artritíde zohráva v patogenéze úlohu
oxidačný stres. Bilirubín ako endogénny prirodzený antioxidant znížil mieru oxidačného
poškodenia DNA lymfocytov natoľko, že bolo v skupine AA-BIL ešte nižšie ako u HCA.
V literatúre je dobre preštudovaná problematika Gilbertovho syndrómu, pri ktorých je
popisovaný významný antioxidačný účinok konštitutívne zvýšeného bilirubínu [11].

V predošlých prácach bolo CRP vyšetrované ako jeden z najvýpovednejších protizápalových
markerov na dôkaz protizápalového účinku. Naše výsledky korelujú so zisteniami ostatných
[4,5]. Naopak, ceruloplazmín ešte nebol vyšetrovaný v súvislosti s hyperbilirubinémiou. Jeho
hladina bola síce signifikantnejšie nižšia u AA-BIL v porovnaní s AA, ale bola vyššia
v porovnaní s nameranými hodnotami u HCA a HCA-BIL. Keďže sme očakávali výsledky
zmená CRP, predpokladáme, že to súvisí s nižšou špecificitou enzýmu a dlhším časom
rozpadu ako u CRP. V literatúre sme s obtiažami našli práce, ktoré opisujú zníženú hladinu
ceruloplazmínu u osôb s benígnou hyperbilirubinémiou, avšak tieto nálezy boli skôr náhodné
[12,13].

Z tradičnej čínskej medicíny je známe, že sa bilirubín používal ako liek vo forme prášku
rozdrvených kravských žlčníkových kameňov nazývaných “Niu Huang” pri akútnych
zápaloch [14]. Výsledky našej práce poukazujúce výrazné zlepšenie klinického stavu
potkanov s AA sú povzbudzujúce rovnako ako výsledky práce Liu et al. Podľa týchto
autorov, by mohol byť bilirubín dôležitým imunomodulačným agens, ktorý by chránil cicavce
pred autoimunitnými chorobami [4]. Nami podávaná experimentálna dávka UCB však
potrebuje prehodnotenie, keďže sme pri uzatváraní experimentu našli u niekoľkých potkanov
bilirubín vyzrážaný v brušnej dutine. Je známe, že stredne zvýšené hladiny bilirubínu sú
protektívnym faktorom pred vznikom RA [15]. UCB by teda mohol v budúcnosti predstavovať
alternatívu k biologickej a imunosupresívnej liečbe tejto degeneratívnej choroby, treba však
prehodnotiť jeho aplikačnú formu a dávkovací dizajn.

Záver
Predkladaná práca ukázala protizápalový, imunomodulačný a antioxidačný účinok UCB
v progresii autoimunitnej choroby- adjuvantnej artritídy a predstavuje dôležitý príspevok
k možnému použitiu bilirubínu v terapii zápalových a imunitných chorôb.
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Obrázok 1. Potlačenie klinického markeru AA: U artritických skupín vidno identický rast
opuchu zadných labiek do 14. dňa experimentu, kedy začala aplikácia UCG. Následne došlo
v skupine AA-BIL k zmenšeniu opuchov a ku koncu experimentu sa takmer vyrovnali
s veľkosťami zadných labiek so skupinou HCA. Nárast objemu zadných labiek je vyjadrený
ako percento zmeny oproti 0. dňu pokusu. HCA- zdravé zvieratá, AA- skupina s adjuvantnou
artritídou, AA-BIL- adjuvantná artritída s aplikáciou UCB. Skupina AA bola porovnávaná s
HCA; **p<0.01, ***p<0.001. AA-BIL je porovnávaná so skupinou AA; ++p<0.01. Každá
hodnota predstavuje priemer  ± SEM.

Obrázok 2. Zmeny meraných parametrov pri podávaní UCB: Zmeny hematologických
parametrov (A-C). Zmeny v počte leukocytov sú viditeľné u AA-BIL na 21. deň experimentu
(A). Od 14. dňa sa začala aplikácia bilirubínu, ešte v tento deň sú hodnoty leukocytov v
artritických skupinách vyrovnané. V priebehu 7 dní aplikácie UCG došlo ku signifikantnému
poklesu leukocytov v skupine AA-BIL a s rovnakým priebehom sa správali ich hodnoty do
ukončenia experimentu. Erytrocyty významne poklesli až k záveru pokusu (2B, p<0.01) kým
merané hodnoty v skupinách HCA a AA boli veľmi podobné. U doštičiek sme namerali u
artritických skupín signifikantne vyššie hodnoty ako u HCA. Na 28. deň bol rast u AA-BIL
signifikantne zvýšený (p<0.05), v skupine AA začali hodnoty klesať (C). Oxidačné
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poškodenie DNA lymfocytov v skupine AA-BIL vyhodnotené z 28. dňa pokusu ukázalo
efektívne zníženie množstva 8oxo-guanínu (D). HCA- zdravé zvieratá, AA- skupina
s adjuvantnou artritídou, AA-BIL- adjuvantná artritída s aplikáciou UCB. Skupina AA bola
porovnávaná s HCA; ***p<0.001. AA-BIL je porovnávaná so skupinou AA; + p<0.05,
++p<0.01.  Každá hodnota predstavuje priemer  ± SEM.

28. deň HCA (n=7) SEM AA (n=6) SEM AA-BIL (n=7) SEM
CRP (μg/mL) 548.53 42.93 792.55** 52.10 543.05++ 40.55

Ceruloplazmín (mg/L) 283.57 17.02 633.29*** 17.68 509.00++ 21.97

Tabuľka 1. Hladiny zápalových markerov na 28. deň

HCA- zdravé zvieratá, AA- skupina s adjuvantnou artritídou, AA-BIL- adjuvantná artritída
s aplikáciou UCB. SEM- stredná chyba priemeru . Každá hodnota predstavuje priemer  ± SEM.
Skupina AA bola porovnávaná s HCA; **p<0.01, ***p<0.001. AA-BIL je porovnávaná so skupinou
AA; ++p<0.01.
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Úvod
Cirkulujúce nukleové kyseliny fetálneho pôvodu v plazme matky v súčasnosti predstavujú
dôležitý zdroj biomarkerov využiteľných v neinavazívnej prenatálnej diagnostike (NIPD).
Priemerné množstvo voľnej cirkulujúcej DNA fetálneho pôvodou (cffDNA) je približne 10%
z celkového množstva voľnej cirkulujúcej DNA v maternálnej plazme [1]. Je možné ju
detegovať už v 32. deň gravidity a jej množstvo stúpa s postupom gravidity [2]. V súčasnosti
existuje množstvo aplikácií cffDNA v NIPD. Jednou z nich je určenie pohlavia plodu, ktoré je
dôležité v prípade rizika, že plod môže mať recesívne dedičné ochorenie viazané na
X chromozóm, akým je napríkad hemofília [3]. cffDNA sa taktiež využíva na určenie RhD
statusu plodu v prípade tehotenstiev, kedy je matka Rh negatívna [4], na diagnostikovanie
niektorých autozomálne dominantných dedičných ochorení, akým je napr. Huntingtonova
chorea [5] alebo myotonická dystrofia [6] a taktiež na určenie prítomnosti paternálnej alely
v plazme matky v prípade autozomálne recesívnych dedičných ochorení, napr. cystická
fibróza [7] a mnoho ďalších.

MicroRNA molekuly (miRNA) sú krátke nekódujúce RNA molekuly obsahujúce 19 – 24
nukleotidov. Patria medzi posttranskripčné regulátory génovej expresie a podieľajú sa na
regulácií mnohých bunkových procesov, akými sú apoptóza, bunková proliferácia a
diferenciácia, neoplastické transformácie, delenie bunky a regenerácia. Ich odlišná expresia
sa spája s množstvom ochorení, čo naznačuje, že sú kritickým bunkovým regulačným
prvkom [8]. Z tohto dôvodu predstavujú dôležitý zdroj potenciálnych biomarkerov využiteľných
nielen v NIPD, ale taktiež napríklad v diagnostike rôznych druhov rakoviny alebo ochorení
srdca.

Vzhľadom na nízku kvalitu cirkulujúcich nukleových kyselín fetálneho pôvodu v maternálnej
plazme, ktorá je spôsobená ich výraznou fragmentáciou, je robustná metóda na izoláciu
cirkulujúcich nukleových kyselín kľúčová pre nasledujúce analýzy, ako aj pre
reprodukovateľnosť výsledkov.

Cieľom našej práce bolo porovnať výťažok spoločne izolovanej cirkulujúcej DNA a miRNA
z rovnakej vzorky podľa troch rôznych protokolov s použitím dvoch komerčných kitov
určených na izoláciu cirkulujúcich nukleových kyselín.

Materiál a metódy
Vzorky venóznej krvi, ktoré pochádzali od desiatych tehotných žien s mužským plodom, boli
odobraté do štandardnej odberovej súpravy BD Vacutainer®, do skúmaviek
s antikoagulačným činidlom K3EDTA. Zo vzoriek krvi bola získaná plazma dvojkrokovou
centrifugáciou 10 minút pri 3000 rcf. Z každej vzorky plazmy bola následne simultánne
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izolovaná voľná cirkulujúca DNA a miRNA tromi rôznymi protokolmi s použitím dvoch
komerčných kitov.

Prvým spôsobom bola izolácia za použitia kitu QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen,
Hilden, Germany) z 2 ml plazmy podľa protokolu na izoláciu cirkulujúcej miRNA
poskytnutého výrobcom s minimálnou modifikáciou, kedy bol vákuový systém nahradený
centrifugačnými krokmi v dĺžke 1 minúta pri 2200 rcf.

Druhá izolácia bola vykonaná taktiež s použitím QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit z 2 ml
plazmy podľa originálneho protokolu na izoláciu cirkulujúcej DNA. Aj v tomto prípade bol
vákuový systém naradený centrifugačnými krokmi v dĺžke 1 minúta pri 2200 rcf. V oboch
prípadoch boli vzorky eluované v 200 µl H2O.

Na posledný spôsob izolácie bol použitý miRCURYTM RNA Isolation Kit od firmy Exiqon
(Exiqon, Woburn, MA, USA) zo 400 µl plazmy. Nakoľko, originálny protokol poskytnutý
výrobcom bol určený na izoláciu cirkulujúcich RNA z 200 µl plazmy, objem lyzačného pufru
(Lysis Solution BF), roztoku na zrážanie proteínov (Protein Precipitation Solution BF) a
izopropanolu boli podľa odporúčania výrobcu adekvátne navýšené k použitému objemu
vzorky. Jednotlivé kroky izolácie sa zhodovali s originálnym protokolom. Pre zachovanie
pomeru medzi vstupným materiálom a výstupným elučným objemom, boli vzorky eluované
v 40 µl H2O. Vzorky boli uskladnené pri teplote -80 °C.

Na relatívnu kvantifikácu izolovnanej DNA a miRNA bola použitá amplifikácia vybraných
úsekov DNA pomocou kvantitatívnej real time PCR (qPCR), kde boli DNA a miRNA použité
ako templát. DNA bola ako templát použitá priamo, miRNA bola najskôr reverznou
transkripciou prepísaná do cDNA, následne 10-krát zriedená v H2O a takto použitá ako
templát do qPCR. Na porovnanie výťažnosti jednotlivých spôsobov izolácie cirkulujúcej
DNA, bol ako marker detekcie a relatívnej kvantifikácie cirkulujúcej DNA fetálneho pôvodu
použitý gén DYS14, ktorý je lokalizovaný na Y chromozóme. Na detekciu celkovej
cirkulujúcej DNA bol ako marker použitý gén pre androgénový receptor (AR) lokalizovaný na
X chromozóme. Na porovnanie výťažnosti izolácie cirkulujúcej miRNA boli ako markery
relatívnej kvantifikácie použité miR-16, ktorý sa štandardne používa ako referenčná miRNA,
a miR-451. Všetky reakcie bežali v 2 paralelných esejách, resp. 3 paralelných esejách pre
marker DYS14.

Výsledky amplifikácie z qPCR boli vyhodnotené pomocou softvéru Eppendorf Realplex 2.0
na základe Ct hodnôt amplifikačných kriviek vzoriek pre jednotlivé markery. Nakoľko reakcie
bežali v paralelných esejách, výslednou Ct hodnotou bol priemer Ct hodnôt jednotlivých
amplifikačních kriviek. Dáta boli štatisticky vyhodnotené softvérom GraphPad Prism® verzia
5.03 pomocou testu opakovaných meraní ANOVA a Tukeyho testu.

Výsledky
Štatistické vyhodnotenie výsledkov ukázalo, že v množstve izolovanej cirkulujúcej DNA
použitím QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (CNA kit) pomocou dvoch rôznych protokolov
nebol signifikatný rozdiel. Množstvo cirkulujúcej DNA izolovanej kitom miRCURYTM RNA
Isolation Kit (miRCURY kit) bolo signifikatne nižšie v porovnaní s množstvom cirkulujúcej
DNA izolovanej CNA kitom podľa protokolu na izoláciu DNA. Tento rozdiel bol signifikatný
na hladine významnosti p<0,01 a F= 7,838 pre marker DYS14 (obr. 1a) a p<0,05 a F= 4,088
pre marker AR (obr. 1b). Štatistická analýza ANOVA neodhalila žiadny signifikatný rozdiel
v množstve cirkulujúcej DNA izolovanej miRCURY kitom v porovnaní s izoláciou CNA kitom
podľa protokolu na izoláciu cirkulujúcej miRNA.
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Obrázok 1. Porovnanie výťažnosti izolácie cirkulujúcej DNA tromi rôznymi spôsobmi
izolácie. Na obrázku 1a je znázornené porovnanie izolácií na základe vyhodnotenia Ct
hodnôt amplifikačných kriviek na marker DYS14 a na obrázku 1b je znázorné porovnanie
výťažnosti jednotlivých typov izolácií na základe vyhodnotenia amplifikačných kriviek na
marker AR (čím vyššia Ct hodnota, tým nižšie množstvo vyizolovanej cirkulujúcej DNA).
Výsledky sú prezentované ako priemer so smerodajnou odchýlkou. Na grafoch sú
znázornené aj výsledky štatistického sprcovanie dát, kde * znamená štatisticky významnú
zmenu p<0,05 a ** znamenajú štatisticky významnú zmenu p<0,01.

V prípade izolácie cirkulujúcej miRNA, bol štatisticky významný rozdiel vo výťažku
cirkulujúcej miRNA dosiahnutej jednotlivými spôsobmi izolácie (p<0,0001, F=859 pre marker
miR-16 a p<0,0001, F=854,4 pre marker miR-451). Signifikantne najvyššie množstvo
cirkulujúcej miRNA bolo dosiahnuté izoláciou použitím miRCURY kitu. Najmenej vhodnou
alternatívou na izoláciu cirkulujúcej miRNA je izolácia CNA kitom podľa protokolu na izoláciu
DNA, nakoľko množstvo vyizolovanej cirkulujúcej miRNA bolo signifikantne nižšie
v porovnaní s izoláciou CNA kitom podľa protokolu na izoláciu miRNA (p<0,001 ***), ako aj
v porovnaní s izoláciou miRCURY kitom (p<0,001 ***). Výsledky sú prezentované na
obrázku 2.

Obrázok 2. Porovnanie množstva cirkulujúcej miRNA dosiahnutej po izolácii tromi
rôznymi spôsobmi. Na obrázku 2 je znázornené porovnanie výťažnosti izolácií cirkulujúcej
miRNA na základe vyhodnotenia Ct hodnôt amplifikačných kriviek na marker miR-16 ako aj
na marker miR-451 (čím vyššia Ct hodnota, tým nižšie množstvo vyizolovanej cirkulujúcej
miRNA). Výsledky sú prezentované ako priemer so smerodajnou odchýlkou. Na grafoch sú
znázornené aj výsledky štatistického sprcovanie dát, kde *** znamenajú štatisticky
významnú zmenu p<0,001.
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Diskusia
V súčasnosti sa na izoláciu cirkulujúcich nukleových kyselín používajú predovšetkým
komerčne dostupné kity, nakoľko práca s nimi je jednoduhšia, uniformnejšia, silikagelové
kolónky sú schopné zachytiť aj krátke fragmenty nukleových kyselín a poskytujú
reprodukovatelnejšie výsledky v porovnaní s inými metódami izolácie, napr.
s fenolchloroformovou izoláciou. Výberu optimálnej metódy na izoláciu cirkulujúcej DNA sa
venovalo niekoľko štúdií, pričom najvyšší výťažok bol dosiahnutý použitím kitu QIAamp
Circulating Nucleic Acid Kit [9]. Izolácia s použitím Trizol/ TRI-Reagent s následnou
alkoholovou precipitáciou je narozšírenejšou metódou na izoláciu celkovej RNA vrátane
miRNA. Často využívané sú aj komerčne dotupné kity, najmä miRVana miRNA Isolation Kit
[10,11].

Nakoľko práca zameraná na výber optimálnej metódy spoločnej izolácie rôznych typov
cirkulujúcich nukleových kyselín doposiaľ nebola publiková a v najbližšom čase sa chceme
venovať štúdii neivazívnej prenatálnej diagnostiky preeklampsie, kde máme v pláne
sledovať zmeny v množstve cirkulujúcej DNA a taktiež sledovať zmenu hladiny expresie
vybraných miRNA molekúl, ktoré by mohli súvisieť s progresiou tohto ochorenia, cieľom
našej štúdie bolo porovnať výťažok spoločne izolovanej cirkulujúcej DNA a miRNA
z rovnakej vzorky. Kvôli výhodám použitia komerčných kitov na izoláciu nukleových kyselín,
ktoré už boli spomenuté, boli v našej práci porovnané tri rôzne protokoly s použitím dvoch
komerčných kitov určených na izoláciu cirkulujúcich nukleových kyselín.

Prístup spoločnej izolácie rôznych typov nukleových kyselín z jednej vzorky sa využíva
predovšetkým vo forenzných vedách kvôli obmedzenému množstvu vyšetrovaného
materiálu, kedy vzorku nie je možné viac rozdeliť, alebo v prípade, kedy by rozdelenie
vzorky a jej následné samostatné vyšetrovanie mohlo viesť k rozdielnym výsledkom,
nakoľko množstvo vzoriek pochádzajúcich z trestných činov je heterogénneho charakteru
[12]. V princípe je prístup spoločnej izolácie rôznych typov nukleových kyselín z rovnakej
vzorky využiteľný vo všetkých prípadoch, kedy je potrebné sledovať zmeny na úrovni
rôznych typov nukleových kyselín, alebo v prípadoch s obmezeným dostupným množstvom
vzorky.

Naša práca ukázala, že všetky tri metódy použité v tejto štúdii sú vhodné na spoločnú
izoláciu cirkulujúcej DNA a miRNA fetálneho pôvodu z rovnakej vzorky, pričom najlepšie
výsledky s ohľadom na pomer izolovanej fetálnej DNA a cirkulujúcej miRNA boli dosiahnuté
izoláciou s použitím miRCURYTM RNA Isolation Kit.

Táto práca vznikla vďaka podpore a financovaniu grantov APVV-0720-10, VMSP-II-0030-09
a VEGA-1/0285/11.
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Úvod
V klinickej praxi je  prenatálne určenie pohlavia indikované pri tehotenstvách s vysokým
rizikom, že plod zdedí mutáciu asociovanú s genetickým ochorením viazaným na pohlavie
[1]. Štandardne sú pre tento účel využívané invazívne techniky odberu biologického
materiálu, ako amniocentéza a odber choriových klkov. Tieto metódy síce majú 100%
presnosť určenia pohlavia [2],  nesú však so sebou malé, ale významné riziko straty plodu
(0,5 – 1%), ako aj riziko pre samotnú matku [3].Objav voľnej cirkulujúcej fetálnej DNA (cell
free fetal DNA-cffDNA) v maternálnej cirkulácii priniesol nové možnosti v oblasti neinvazívnej
prenatálnej diagnostiky (NIPD). Denis Lo a kol. v štúdii z roku 1997 prvýkrát jednoznačne
preukázali prítomnosť cffDNA v maternálnej plazme a sére detekciou sekvencií Y-
chromozómu mužského plodu v krvi tehotných žien [4]. Postupne bolo zistené, že cffDNA
v krvi tehotných žien je možné detegovať už vo veľmi skorých štádiách tehotenstva (od 5.- 6.
týždňa) [5], pričom jej podiel v celkovej plazmatickej DNA je 3-19% [5,6], čo predstavuje
postačujúce množstvo fetálnej DNA pre analýzu súčasným technickým vybavením. Táto
skutočnosť a rovnako neprítomnosť cffDNA z predchádzajúcich tehotenstiev, ju robí
ideálnym prostriedkom pre účely diagnostiky ochorení plodu, stanovenia pohlavia či Rh
faktora.

Vďaka tomu, že je relatívne jednoduché rozlíšiť sekvencie Y-chromózomu plodov mužského
pohlavia od maternálnych sekvencií v plazme tehotných žien, neinvazívne určenie pohlavia
plodu je najbežnejšou klinickou aplikáciou využitia cffDNA v rámci NIPD. Na identifikáciu
plodov mužského pohlavia boli využité rôzne sekvencie na Y-chromozóme, vrátane SRY,
DYS, DYZ, DAZ, amelogenínu a pod. Aj keď výsledky sú povzbudivé, diagnostická presnosť
sa líši v závislosti na použití rôznych metód analýzy cffDNA a zvolených cieľových sekvencií,
pričom priemerná senzitivita a špecificita je v rozahu 90-100%(7). Existuje však mnoho
technických a klinických prekážok, ktoré bránia dosiahnuť vysokú diagnostickú
presnosť.Hlavnou nevýhodou neinvazívneho určenia pohlavia plodu sú falošne negatívne
výsledky, pretože ženské pohlavie nie je identifikované priamo, ale len ako negatívny
výsledok amplifikácie Y-sekvencií, čo môže byť spôsobené nedostatkom materiálu,
vzhľadom na variabilitu v koncentrácii celkovej voľnej DNA a možnej chybe pri izolácii DNA.
Presnosť a spoľahlivosť detekcie cffDNA v plazme tehotných žien je možné výrazne zlepšiť
zvýšením pomeru signálu  sekvencií fetálnej DNA k signálu pozadia reprezentujúcim
maternálne sekvencie [8].
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Cieľom našej štúdie bolo porovnať vplyv rôznych metód koncentrovania DNA na úspešnosť
identifikácie paternálnych alel pomocou špecifických multiplex PCR esejí so zameraním sa
na využitie pri potvrdení výsledku pri neinvazívnoum určovaní pohlavia plodu.

Materiál a metódy
Vzorky periférnej krvi od  tehotných žien boli odoberané do štandardnej odberovej súpravy
(BD Vacutainer K3-EDTA) a následne bola plazma oddelená centrifugovaním dvakrát 10
minút pri 2200 rcf a odobratá bez toho, aby došlo k porušeniu bunkovej časti krvi.

Izolácia voľnej cirkulujúcej DNA sa uskutočnila z 20 vzoriek maternálnej plazmy tehotných
žien s plodom mužského pohlavia pomocou  QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen,
Germany) podľa originálnych protokolov. Vzorky DNA izolované z 3 mL plazmy a eluované
do 300 μL ultračistej vody boli koncentrované tromi odlišnými koncentačnými metódami:
vákuové koncentrovanie (Concentrator, Eppendorf, Germany); koncentrovanie cez kolónku
(DNA Clean & Concentrator-5 kit, Zymo Research, USA) a koncentrovanie cez centrifugačný
filter (Amicon Ultra -100K, Millipore, Ireland) podľa originálnych protokolov, pričom bol
zachovaný koncentračný pomer 10:1 pre všetky porovnávané metódy.

Vplyv použitej koncentračnej metódy bol zhodnotený použitím Y-STR genotypizácie cffDNA
komerčne dostupným kitom (AmpFlSTR Yfiler PCR Amplification Kit, LifeTechnologies,
USA). Na potvrdenie identifikovaných Y-STR profilov fetálneho pôvodu v maternálnej
plazme bola použitá paralelná genotypizácia otcov použitím vzoriek získaných sterom
bukálnej sliznice.

Výsledky identifikácie Y-STR boli štatisticky spracované pomocou Microsoft Excel 2007® a
softvéru GraphPad Prism ® verzia 5.03. Porovnanie vplyvu použitej metódy koncentrovania
voľnej cirkulujúcej DNA na testovanie fetálnych Y-STR v maternálnej plazme sa uskutočnilo
porovnaním počtu správne identifikovaných alel po použití rôznych metód koncentrovania
DNA pomocou testu opakovaných meraní ANOVA a Tukeyho testu.

Výsledky
Porovnaním výsledkov identifikácie Y-STR po použití rôznych metód koncentrovania bol
zistený štatisticky významný rozdiel medzi trojicou testovaných metód (F= 15.57; p<0.0001)
(Obr.1). Najviac správne identifikovaných alel, až 85,3%, sme dosiahli použitím
koncentrovania vákuom (11-17 alel zo 17 možných, identifikovaných u otca). Signifikatne
menej alel bolo správne identifikovaných vo vzorkách koncentrovaných cez AMICON filter,
75,9% (7-17/17) a tiež ZYMO kolónku,  66,5% (6-17/17) (Tab.1, Obr.1).
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vzorka vákuum amicon zymo otec
1 15 13 15 17

2 16 14 12 17

3 13 14 11 17

4 15 14 13 17

5 15 9 11 17

6 12 12 10 17

7 16 13 12 17

8 13 11 12 17

9 16 17 17 17

10 15 7 11 17

11 17 16 16 17

12 13 11 12 17

13 16 14 11 17

14 17 12 11 17

15 15 14 6 17

16 14 15 11 17

17 13 12 7 17

18 16 15 12 17

19 12 13 8 17

20 11 12 8 17

Tabuľka 1 Počet správne identifikovaných alel v jednotlivých vzorkách po použití troch
rôznych metód koncentrovania voľnej cirkulujúcej DNA.
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Obrázok 1 Výsledok  Y-STR testovania vzoriek koncentrovaných tromi rôznymi metódami.
Vzorky koncentrované jednotlivými metódami sa signifikantne líšili v počte správne
identifikovaných alel. Počet týchto alel pri použití vákua bol signifikantne vyšší ako pri použití
ZYMO koloniek (p<0.0001***) a tiež ako pri použití AMICON filtra (p<0.05*). Medzi použitím
ZYMO koloniek a AMICON filtra bol tiež detekovaný signifikantný rozdiel (p<0.05*).

Diskusia
Pri neinvazívnom určovaní pohlavia analýzou cffDNA izolovanej z maternálnej plazmy môže
úspešnosť analýzy ovplyvniť viacero faktorov, vrátane spôsobu odberu vzorky, metódy
izolácie nukleovej kyseliny, amplifikačnej techniky a týždňa tehotenstva [7].  Vo väčšine štúdií
zaoberajúcich sa touto problematikou bola na detekciu génov na Y-chromozóme plodov
mužského pohlavia použitá metóda qPCR (quantitative real time PCR). Táto metóda je ale
potenciálne citlivá na falošne negatívne výsledky, pretože ženské pohlavie nie je
identifikované priamo, ale len ako negatívny výsledok amplifikácie Y-sekvencií, čo môže byť
spôsobené aj neprítomnosťou cffDNA vo vzorke, či jej nízkou koncentráciou.  Na druhej
strane je možné získať falošne pozitívny výsledok analýzy v prípade, že dôjde ku
kontaminácii vzorky mužskou DNA v priebehu jej spracovania. Preto je v niektorých
prípadoch nevyhnutné potvrdiť determinované pohlavie inou nezávislou metódou. Pomocou
AmpFlSTR Yfiler systému je možné paralelne amplifikovať 17 Y-STR lokalizovaných na
Y-chromozóme. Overením všetkých identifikovaných Y-STR alel v maternálnej plazme
analýzou paternálnych vzoriek je možné vylúčiť možné falošne pozitívne výsledky
spôsobené takouto DNA kontamináciou.Rong a kol. vo svojej práci boli použitím tohto
systému schopní detegovať 5-12 Y-STR lokusov v jednotlivých maternálnych vzorkách
plazmy [9]. Presnosť a spoľahlivosť detekcie Y-STR markerov je možné výrazne zlepšiť
zvýšením pomeru signálu sekvencií fetálnej DNA k signálu pozadia – maternálnym
sekvenciám, a tiež zvýšením celkovej koncentrácie minoritnej mužskej DNA zložky – fetálnej
DNA [8,10]. V našej práci boli vzorky voľnej cirkulujúcej DNA izolovanej z maternálnej plazmy
koncentrované pomocou vákuového koncentrovania, koncentrovania cez  ZYMO kolónkua
cez 100K Amicon centrifugačný filter.  Vzorky koncentrované jednotlivými metódami sa
signifikantne líšili v počte správne identifikovaných alel. Použitím vákuového koncentrátora
sme boli schopní identifikovať najviac  alel paternálneho pôvodu, signifikantne menej ich
bolo identifikovaných pri použití ZYMO kolóniek a Amicon koncentračných filtrov. Rovnako z
pohľadu manipulácie so vzorkami bola najvhodnejšia metóda s využitím koncentrátora,
pretože pri nej nie je nutná následná manipulácia so vzorkou, na rozdiel od ZYMO kolóniek
a Amicon koncentračných filtrov, čím je znížené riziko jej kontaminácie. Jeho nevýhodou je
však nepredvídateľná rýchlosť evaporácie, preto môže dôjsť k tzv. presušeniu vzoriek a tým
k ovplyvneniu úspešnosti následnej analýzy. Je teda oproti ostatným dvom metódam
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náročnejší na realizáciu a vyžaduje si dlhší pracovný čas.  Výhodou AMICON
koncentrátorov a ZYMO kolóniek je na druhej strane možnosť rýchleho spracovania vzoriek
a nízka manuálna náročnosť spracovania vzoriek, teda majú svoje opodstatnenie najmä pri
potrebe štandardného a unifikovaného pracovného protokolu.

Záver
Ako najlepšia možnosť koncentrovania voľnej cirkulujúcej DNA izolovanej z maternálnej
plazmy za účelom analýzy cffDNA sa javí použitie vákuového koncentrátora, ktorý v našej
štúdii z troch testovaných postupov dosiahol najlepšie výsledky. Jeho výhodou je aj to, že
nevyžaduje následnú manipuláciu so vzorkou, čím je znížené riziko jej kontaminácie. Jeho
nevýhodou je však nepredvídateľná rýchlosť evaporácie a tým riziko tzv. presušenia vzoriek.

Táto práca vznikla vďaka podpore grantov APVV-0720-10,VMSP-II-0030-09 a VEGA-
1/0285/11.
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Úvod
Syndróm aspirácie mekónia (MAS) je vážne, život ohrozujúce ochorenie novorodencov s
komplexnou patofyziológiou. Terapia MAS je založená na podpornej ventilácii a aplikácii
exogénneho surfaktantu do pľúc pacientov [1]. K zníženiu účinku liečby surfaktantom
dochádza najmä v dôsledku zápalu, zvýšenej produkcie prozápalových cytokínov,
reaktívnych foriem kyslíka a proteolytických enzýmov, ktoré môžu surfaktant degradovať
a inaktivovať [2].
Pridanie protizápalovej látky – budezonidu k surfaktantovej terapii by malo potlačiť rozvoj
zápalu a prispieť k lepšej účinnosti kombinovanej terapie pri MAS.

Materiál a metódy
Novozélandské biele králiky s navodeným MAS boli rozdelené do 4 skupín: bez terapie
(Mec), s terapiou surfaktantom (Surf), s terapiou budezonidom (Bud) alebo s kombinovanou
terapiou (Surf+Bud). Kontrolnej skupine sme namiesto mekónia podali fyziologický roztok
(Sal). Respiračné parametre a krvné plyny sme zaznamenávali pred a po aplikácii mekónia
a 0.5, 1, 2, 3, 4 a 5 h po skončení terapie. Po usmrtení zvieraťa sme stanovili stupeň
pľúcneho edému (ako pomer vlhkej a suchej hmotnosti pľúc, W/D) a biomarkery oxidačného
poškodenia a zápalu – metabolity kyseliny tiobarbiturovej (TBARS) a hladiny cytokínov (IL-
1ß, TNFα, IL-8). Dáta sme štatisticky hodnotili pomocou ANOVA testu.

Výsledky
Kombinovaná Surf+Bud terapia zlepšila oxygenáciu a saturáciu hemoglobínu v porovnaní
s ostanými skupinami (p<0,05). Ďalej znížila W/D a TBARS v plazme (p<0,05 vs. Mec) a
v pľúcach (0,005 vs. Mec). Hoci všetky použité terapie znížili hladiny IL-1ß a IL-8 (p<0,05 vs.
Mec), najvýraznejší efekt mal Surf+Bud (IL-1ß p<0.009, IL-8 p<0,003).

Diskusia
Pridanie budezonidu k exogénnemu surfaktantu inhibovalo produkciu prozápalových
markerov, čo sa prejavilo na znížení hladín interleukínov, oxidačného poškodenia lipidov a
stupňa pľúcneho edému. Intratracheálne podanie samotných kortikosteroidov zlepšilo
dýchanie králikov s MAS [3], avšak kombinovaná protizápalová a surfaktantová terapia
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výraznejšie zlepšila pľúcne funkcie a mala rýchly nástup a dlhotrvajúci účinok počas celého
experimentu.

Záver
Výsledky ukazujú, že pridanie protizápalovej látky k terapii surfaktantom môže znížiť
inaktiváciu surfaktantu a zvýšiť efektivitu terapie MAS.

Podporené: APVV-0435-11, VEGA 1/0057/11, VEGA 1/0291/12
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Úvod
Sarkoidóza je multisystémová choroba neznámej etiológie. Prejavuje sa bilaterálnou hílovou
lymfadenopatiou, infiltráciou pľúcneho tkaniva, léziami očí a kože. Z iných orgánov môže byť
postihnutá pečeň, slezina, lymfatické uzliny, slinné žľazy, srdce, nervový systém a kosti.
Diagnóza sa stanoví na základe klinických a rádiologických nálezov potvrdených
histologickým obrazom nekazeifikujúcich granulómov. Granulómy neznámej príčiny a
lokálne sarkoidné reakcie musia byť vylúčené. Ak nie je možné histologické vyšetrenie,
zodpovedajúci klinický a rádiologický nález môže byť potvrdený dôkazom zvýšeného
pomeru pomocných a cytotoxických lymfocytov (CD4/CD8>3,5) v tekutine
z bronchoalveolárnej laváže (BAL), prípadne galiovou scintigrafiou, testom pozitrónovej
emisnej tomografie a Kweimovým testom [1]. V praxi sa využíva najmä vyšetrenie
bronchoalveolárnej tekutiny, kedy sa u pacientov so sarkoidózou zisťuje výrazná
lymfocytárna alveolitída a zvýšený pomer CD4/CD8 buniek.

TREM-1 bol objavený v roku 2000 [2]. Jeho expresia na bunkách sa zvyšuje v prítomnosti
extracelulárnych mikroorganizmov a ich produktov a ich aktiváciou sa amplifikuje zápalový
proces [3]. K expresii TREM-2 dochádza až po vstupe bunky do tkaniva. Molekula TREM-2
má pravdepodobne kľúčovú úlohu pri fúzii makrofágov [4] a tvorbe mnohojadrových buniek.

Cieľom tejto štúdie bolo: 1. stanoviť  expresiu TREM-1 a TREM-2 molekúl na bunkách
v tekutine z BAL; 2. zhodnotiť význam nameraných hodnôt expresií TREM-1 a TREM-2 na
povrchu buniek v tekutine z BAL pri pľúcnej sarkoidóze výpočtom špecificity, senzitivity,
pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty TREM-1 a TREM-2 testu; 3. porovnať
výpovednú hodnotu TREM-1 a TREM-2 testu s bežne používaným testom pomeru CD4/CD8
lymfocytov prítomných v tekutine z BAL a 4. zhodnotiť význam merania viacerých testov
súčasne (TREM-1, TREM-2, CD4/CD8). Doteraz nebola publikovaná žiadna podobná
štúdia.

Súbor pacientov a metodika
Do súboru sme zaradili pacientov, ktorým bolo z diagnostických dôvodov indikované
vyšetrenie tekutiny z BAL. Vyšetrenie bolo realizované na bronchoskopickej ambulancii
Kliniky pneumológie a ftizeológie LF UK v Bratislave.

10 – 20 ml tekutiny z BAL sme použili na zistenie expresie TREM-1 a TREM-2 na povrchu
myeloidných buniek. Bunky BAL boli inkubované so značenými anti-TREM-1 a anti-TREM-2
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monoklonovými protilátkami (R&D Systems, Minneapolis, USA). Bunky boli analyzované
prietokovým cytometrom NAVIOS  a hodnotené softwarom CXP (Beckman Coulter, Inc,
USA). Zisťovali sme absolútne hodnoty, percentuálne zastúpenie a strednú fluorescenčnú
intenzitu (SFI) (prepočítanú na 10 000 buniek) TREM-1 a TREM-2 pozitívnych myeloidných
buniek.

Do štúdie bolo zaradených 52 pacientov s pľúcnou sarkoidózou (PS: n=52), u ktorých
diagnóza sarkoidózy bola stanovená na základe odporúčaní  American Thoracic Society,
European Respiratory Society and the World Association of Sarcoidosis and Other
Granulomatous Disorders:  typický klinický a rádiologický nález spojený s histologickým
potvrdením nekazeifikujúceho granulómu a/alebo zvýšený pomer CD4/CD8 (>3,5) v tekutine
z BAL [1]. Iné príčiny granulomatózneho zápalu sme vylúčili. Týchto pacientov sme
porovnávali s pacientami s inými intersticiálnymi pľúcnymi procesmi (IPP: n=45) (tab.č.1).

Tabuľka č. 1 Charakteristika súboru

Legenda: PS – pľúcna sarkoidóza, IPP – iné intersticiálne pľúcne procesy, N – počet osôb,
RTG št. I/II/III – percento pacientov s PS v I/II/III štádiu podľa RTG nálezu, DLCO – difúzna
kapacita oxidu dusnatého vyjadrená ako percento náležitej hodnoty.

Štatistické metódy
Získané údaje sme najskôr analyzovali testami, ktoré zisťujú, či rozloženie dát je alebo nie je
parametrické. Skupiny dát s parametrickým rozložením sme analyzovali nepárovým T-
testom. Na štatistickú analýzu dát s neparametrickým rozložením sme použili Mann-
Whitneyho U- test. Na zistenie senzitivity a špecificity testu sme použili Fisherov test.

Výsledky
1. Expresie TREM-1 a TREM-2 na bunkách v tekutine z BAL u pacientov s pľúcnou

sarkoidózou.
Zistili sme signifikantne zvýšené absolútne hodnoty, percentuálne zastúpenie a SFI TREM-1
aj TREM-2 pozitívnych buniek u pacientov s pľúcnou sarkoidózou v porovnaní s pacientami
s inými IPP (tab.č.2).

N= %
mužov

Priemer
ný vek

RTG št
I/II/III (%
pacientov)

Lymfocytárna
alveolitída
>20% (%
pacientov

Zvýšenie
CD4/CD8
>3,5 (%
pacientov)

DLCO
(priemer)

PS 52 58 39,9 18/71/11 75 67 71,2

IPP 45 58 55,8 - 20 6,7 54,8
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Pozitívne bunky PS IPP P=

Abs. počet
TREM-1+

buniek

Priemer: 77,0 ± 103,0

Median: 38,5
Rozpätie: 6,9 – 532,3

Priemer: 29,6 ± 40,3

Median: 15,6
Rozpätie: 1,05 – 171,8

0,0002

%
TREM-1+

buniek

Priemer: 47,1 ± 23,4

Median: 47,9
Rozpätie: 13,3 – 90,8

Priemer: 23,2 ± 20,6

Median: 17,3
Rozpätie: 0,4 – 75,3

<0,0001

SFI
TREM-1+

buniek

Priemer: 8,1 ± 6,4

Median: 6,1
Rozpätie: 0,7 – 27,8

Priemer: 3,4 ± 4,4

Median: 2,2
Rozpätie: 0,5 – 27,3

<0,0001

Abs. počet
TREM-2+

buniek

Priemer: 41,2 ± 30,9

Median: 32,8
Rozpätie: 6,0 – 138,3

Priemer: 11,7 ± 12,3

Median: 7,8
Rozpätie: 0,3 – 53,6

<0,0001

%
TREM-2+

buniek

Priemer: 35,0 ± 15,4

Median: 34,3
Rozpätie: 2,7 – 82,3

Priemer: 9,7 ± 7,2

Median: 8,8
Rozpätie: 0,3 – 31,2

<0,0001

SFI
TREM-2+

buniek

Priemer: 9,0 ± 11,9

Median: 5,3
Rozpätie: 0,8 – 62,7

Priemer: 4,2 ± 9,0

Median: 1,7
Rozpätie: 0,6 – 57,0

<0,0001

Tabuľka č. 2  Porovnanie absolútneho počtu, percentuálneho zastúpenia a SFI TREM-1
a TREM-2 pozitívnych buniek u pacientov s PS a pacientov s inými IPP.

Legenda: PS – pacienti s diagnózou pľúcnej sarkoidózy, IPP - pacienti s inými
intersticiálnymi pľúcnymi procesmi, Abs – absolútne hodnoty, % - percentuálne zastúpenie,
SFI – stredná fluorescenčná intenzita.

2. Senzitivita a špecificita, pozitívna a negatívna prediktívna hodnota TREM-1
a TREM-2 testu

Na základe nameraných hodnôt sme určili hladinu (cut off) pre absolútny počet >20 buniek
/μl, pre percentuálne zastúpenie buniek >20% TREM-1 a TREM-2 pozitívnych buniek a
strednú fluorescenčnú intenzitu >3 a hodnoty vyššie ako definovaný cut off sme označili ako
pozitívny výsledok, hodnoty nižšie ako definovaný cut off sme označili ako negatívny
výsledok testu. Fisherovým testom sme vypočítali senzitivitu, špecificitu, pozitívnu
a negatívnu prediktívnu hodnotu TREM-1 a TREM-2 testu (najskôr každú premennú
samostatne) a následne senzitivitu, špecificitu, pozitívnu a negatívnu prediktívnu hodnotu pri
súčasnej pozitivite oboch premenných (TREM-1 + TREM-2 test) (obr. č. 1). Najvyššiu
špecificitu (83–96%) dostaneme pri pozitivite oboch premenných súčasne (TREM-1+TREM-
2 test). Senzitivita tohto testu je 63–68%. Z týchto výsledkov vyplýva, že pre sarkoidózu je
typické zvýšenie oboch receptorov súčasne. Súčasné testovanie expresie TREM-1 + TREM-
2 molekúl na povrchu buniek v tekutine z BAL sa javí ako najvhodnejší diagnostický test pre
pľúcnu sarkoidózu.
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Obrázok č. 1: Porovnanie senzitivity, špecificity, pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty
TREM-1 testu, TREM-2 testu a TREM-1+TREM-2 testu súčasne.

Legenda: TREM-1 – TREM-1 test samostatne, TREM-2 – TREM-2 test samostatne, TREM-
1+TREM-2 – súčasná expresia oboch receptorov, Abs – absolútne hodnoty, SFI – stredná
fluorescenčná intenzita.

3. CD4/CD8 index
Pomer počtu CD4/CD8 T- lymfocytov v tekutine z BAL patrí k bežne používaným markerom
v diagnostike sarkoidózy. Tento marker je vysoko špecifický pre diagnózu sarkoidózy, pomer
nad 3,5 má špecificitu od 94 do 96% ale senzitivita je relatívne nízka: od 52 do 59% [5].

Zisťovali sme špecificitu a senzitivitu imunoregulačného indexu u nášho súboru pacientov.
Zistili sme senzitivitu 67 %, špecificitu 96 % (graf č.1).

4. TREM-1 test, TREM-2 test, CD4/CD8. Zhodnotenie testovania viacerých testov
súčasne

Zvýšenie špecificity, senzitivity, pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty je možné
dosiahnuť kombináciou viacerých testov.

Výrazné zvýšenie senzitivity a mierne zvýšenie špecificity sme dosiahli spojením týchto
štyroch testov. 84% pacientov so sarkoidózou má zvýšené dva a viac z nasledovných
štyroch sledovaných testov:

1. Test: CD4+/CD8+

2. Test: absolútne hodnoty TREM-1 + TREM-2

3. Test: percentuálne zastúpenie TREM-1 + TREM-2

4. Test: SFI TREM-1 + TREM-2

Len 6,7% pacientov s inou diagnózou má zvýšené 2 z týchto štyroch testov. Senzitivita tohto
testu je 84%, špecificita 96% (graf č.1).
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Graf č. 1 Porovnanie senzitivity, špecificity, pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty 4
testov (CD4/CD8, absolútne hodnoty TREM-1+TREM-2, percentuálne zastúpenie TREM-
1+TREM-2, SFI TREM-1+TREM-2) a zohľadnenie viacerých testov súčasne (pozitivita >2
testoch).

CD4/CD8 – pomer CD4/CD8 (test 1), abs TREM –absolútne hodnoty TREM-1 a TREM-2
pozitívnych buniek (test 2), % TREM – percentuálne zastúpenie TREM-1 a TREM-2
pozitívnych buniek (test 3), SFI TREM-1 a TREM-2 pozitívnych buniek (test 4), > 2 testy + –
pozitivita minimálne dvoch predchádzajúcich testov.

Diskusia
Sarkoidóza je multisystémová choroba neznámej etiológie, ktorá sa zaraďuje medzi
intersticiálne pľúcne procesy. Táto choroba má v porovnaní s ostatnými IPP svoje špecifiká.
Sprevádza ju výrazná lymfadenopatia, lymfocytárna alveolitída s dominanciou T pomocných
lymfocytov. Ďalším typickým príznakom je tvorba nekazeifikujúcich granulómov. Špecifický
príznak neexistuje, imunitná odpoveď bunkového typu spojená s tvorbou granulómov môže
sprevádzať aj iné choroby, napríklad infekcie (intracelulárne baktérie, vláknité huby
/plesne/), cudzie telesá, autoimunitné choroby, nádory (sarcoid like reaction). V diagnostike
sarkoidózy sa v praxi používa vyšetrenie tekutiny z BAL, kde býva prítomná výrazná
lymfocytárna alveolitída a zvýšený pomer CD4/CD8.

Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť expresie TREM-1 a TREM-2 na bunkách v BAL a zhodnotiť
význam merania expresií TREM-1 a TREM-2 na povrchu buniek v BAL pri pľúcnej
sarkoidóze výpočtom špecificity, senzitivity, pozitívnej a negatívnej prediktívnej hodnoty
TREM-1 a TREM-2 testu.

Výsledky našej práce poukázali na štyri dôležité skutočnosti. 1. Pre pľúcnu sarkoidózu je
typické súčasné zvýšenie oboch receptorov TREM-1 aj TREM-2 (špecificita: 83-96%,
senzitivita: 63-68%); 2. Význam týchto TREM-1 a TREM-2 testu je porovnateľný
s významom vyšetrenia pomeru CD4/CD8 v tekutine z BAL (špecificita: 96%, senzitivita:
67%); 3. Zohľadnením všetkých markerov je možné dosiahnuť zvýšenie senzitivity až na
84%, negatívnej prediktívnej hodnoty na 85%, pri špecificite a pozitívnej prediktívnej hodnote

0
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CD4/CD8 abs TREM-1+TREM-
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96%. 4. Všetky premenné sa dajú stanoviťv tekutine z BAL, čo znamená, že pacient nie je
zaťažený ďalším vyšetrením.

Záver
Zisťovanie expresie TREM-1 a TREM-2 receptorov na bunkách v tekutine z BAL u pacientov
s pľúcnou sarkoidózou sa javí ako nový potenciálny diferenciálno-diagnostický marker
sarkoidózy.
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Úvod

Diabetes mellitus 2. typu je významným rizikovým faktorom rozvoja ischemickej choroby
srdca, akútnych koronárnych príhod ako aj smrti z kardiovaskulárnych príčin [1]. Tento vzťah
čiastočne vysvetľuje vplyv diabetu na lipoproteínový metabolizmus. Najčastejšie
pozorovanou lipoproteínovou abnormalitou je hypertriacylglycerolémia charakterizovaná
nadbytkom VLDL [2]. Koncentrácie celkového LDL cholesterolu sa síce u diabetikov
významne nelíšia, no viacerými autormi boli opísané zmeny v kompozícii LDL z hľadiska
lipoproteínových podtried [3,4]. Diabetici 2. typu majú podľa doposiaľ realizovaných prác
významne vyššiu koncentráciu podtried malých denzných LDL častíc [4]. Vysoká
koncentrácia malých denzných LDL je výrazne asociovaná s rizikom rozvoja infarktu
myokardu a významne sa podieľa na aterogenicite lipoproteínového profilu u diabetických
pacientov. V patogenéze rozvoja komplikácií aterosklerózy u diabetikov zrejme hrá dôležitú
úlohu aj priemerne nižšia koncentrácia HDL, ktorá predstavuje zvýšené kardiovaskulárne
riziko aj pri normálnych koncentráciách ostatný lipoproteínov [5].  Práce realizované u
novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu bez antidiabetologickej a antihyperlipidemickej
terapie pozorovali všetky spomínané abnormality, teda zvýšenie VLDL, LDL a zníženie HDL
cholesterolu [6].  Abnormality koncentrácií IDL a ich jednotlivých podtried (malé, veľké a
stredné IDL častice) u novodiagnostikovaných diebatikov bez liečby neboli doposiaľ
dostatočne preskúmané. Niektoré práce zaoberajúce sa poruchami kinetiky VLDL, LDL a
IDL u jedincov s inzulínovou rezistenciou preukázali spomalené vychytávanie IDL z plazmy,
čo by mohlo viesť k ich akumulácii už bezprostredne po rozvoji inzulínovej rezistencie [7].
Práce na animálnych modeloch, ako aj pozorovania v humánnej medicíne naznačujú, že IDL
častice zrejme nesú významný aterogénny potenciál a tak sa ich akumulácia môže podieľať
na zvýšenom kardiovaskulárnom riziku [9,10]. Cieľom našej práce bolo zhodnotiť
lipoproteínový profil u novodiagnostikovaných, doposiaľ neliečených diabetikov 2. typu bez
klinicky zrejmých makrovaskulárnych komplikácií a bez diabetickej nefropatie, ktorá by
viedla k proteinúrii, alebo k redukovaniu glomerulárnej filtrácie čase diagnostikovania
diabetu.

Metódy
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Zaradení boli nefajčiari vo veku 30 - 80 rokov s novodiagnostikovaným ochorením diabetes
mellitus 2. typu bez doterajšej liečby, ktorí navštívili našu diabetologickú ambulanciu.
Diabetes mellitus 2. typu bol definovaný ako glykémia na lačno nad 7 mmol/l, glykémia pri
odbere v priebehu dňa nad 11/mmol/l alebo glykémia 2 hodinu orálneho glukózovo
tolerančného testu nad 11/mmol/l pri zachovanej sekrécii inzulínu zisťovanou koncentráciou
C-peptidu v plazme. Vyraďovacím kritériom bola liečba hypolipidemikami, antidiabetikami
alebo inzulínom, anamnéza infarktu myokardu, nestabilnej angíny pectoris alebo akejkoľvek
formy ischemickej choroby srdca a cievnej mozgovej príhody v anamnéze. Vyradení boli aj
jedinci s glomerulárnou filtráciou pod 1,5 ml/s vyrátanou zo sérovej koncentrácie kreatinínu
podľa GF-MDRD (Modification od Diet in Renal Disease study) a jedinci s proteinúriou.
K novodiagnostikovaným diabetikom boli priradené páry z probandov kontrolného súboru.
Párovanie sa uskutočňovalo podľa veku, pohlavia a indexu telesnej hmotnosti s presnosťou
na 2 kg/m2. Pre výber jedincov kontrolného súboru platili rovnaké vylučovacie kritériá.
Zaraďovacím kritériom bola normálna koncentrácia glukózy nalačno a pod 6,7 mmol/l
v druhú hodinu orálneho glukózového tolerančného testu. U diabetikov ako aj u zdravých
kontrol boli stanovené koncentrácie lipoproteínových tried a podtried metódou lineárnej
elektroforézy v polyakrylamidovom géle Quantimetrix Lipoprint LDL systém a Quantimetrix
Lipoprint HDL systém. Stanovované a porovnávané boli koncentrácie VLDL, 3 podtriedy  IDL
(malé, stredné a veľké), 3 podtriedy LDL (malé, stredné a veľké) a 3 podtriedy HDL (malé,
stredné a veľké) (1,3,4). Koncentrácie lipoproteínov medzi diabetikmi a párovanými
kontrolami boli porovnané s použitím párového T testu. Normálne rozloženie
lipoproteínových parametrov bolo overované Kolmogorovým-Smirnovým testom.

Výsledky
zaradených bolo 30 diabetikov 2. typu a 30 kontrolných jedincov (17 mužov a 13 žien) vo
veku 28 až 86 rokov. Priemerný vek pacientov a kontrol bol 59,03 ± 14,24   rokov
a priemerní index telesnej hmotnosti u diabetikov bol 30,63 ± 4,937. U diabetikov 2. typu
bola zistená štatisticky významne vyššia koncentrácia VLDL, veľkých a stredných IDL častíc
(tab. 1). Rozdiely v koncentrácie LDL ako aj jednotlivých LDL podtried nedosiahli štatistickú
významnosť (tab. 1)..  U diabetikov bola taktiež zistená významne nižšia koncentrácia HDL.

Pacienti (mg/dl) Párované kontroly P
VLDL 31,07 ± 10,50 25,33 ± 9,057 < 0,005
veľké IDL 25,83 ± 7,502 18,7 ± 7,424 < 0,001
stredné IDL 13,73 ± 5,759 9,500 ± 3,946 < 0,001
malé IDL 21,6 ± 8,997 18,73 ± 7,961 > 0,05
LDL 125,8 ± 41,71 115,6 ± 27,54 > 0,05
LDL 1 46,27 ± 16,10 48,37 ± 14,27 > 0,05
LDL 2 18,1 ± 12,93 20,00 ± 8,367 > 0,05
LDL 3 až 7 1,533 ± 3,776 0,800 ± 1,186 < 0,05
HDL 47,77 ± 11,12 53,47 ± 16,64 < 0,05
Cholesterol 208,4 ± 47,47 193,1 ± 37,91 > 0,05

Tabuľka. 1: Plazmatické lipoproteíny u pacientov s diabetes mellitus 2. typu a párovaných
kontrol. Koncentrácie sú udávané v mg/dl, tak ako ich stanovuje nami požitá metodika. VLDL
– lipoproteíny veľmi nízkej hustoty, IDL – lipoproteíny intermediárnej hustoty, LDL –
lipoproteíny nízkej hustoty, HDL – lipoproteíny vysokej hustoty.

Pacienti Párované kontroly P
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Vek 59,03 ± 14,24 59,03 ± 14,24 -
BMI 30,63 ± 4,937 30,57 ± 5,137 > 0,05

Tabuľka 2: vek a index telesnej hmotnosti u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
a párovaných kontrol, BMI – index telesnej hmotnosti

Diskusia
Naša práca hodnotí lipoproteínový profil u novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu, bez
doterajšej antidiabetickej a hypolipidemickej terapie metódou elektroforézy v
polyakrylamidovom géle. V našom súbore diabetikov sme oproti kontrolným jedincom
párovaným podľa veku, pohlavia a BMI preukázali štatisticky významne vyššiu priemernú
koncentráciu VLDL a nižšiu koncentráciu HDL, čo je v súlade s pozorovaniami iných autorov
[3,4,5,6]. Diabetici v našom súbore sa nelíšili od kontrol  koncentráciou LDL ani celkového
cholesterolu, čo je taktiež v súlade s predošlými pozorovaniami [3,6].  V našom súbore sme
preukázali štatisticky významne vyššie koncentrácie veľkých IDL a stredných IDL častíc.
Shoji a spolupracovníci identifikovali vyššie celkové koncentrácie IDL u pacientov so
závažnejším stupňom diabetickej nefropatie (proteínúria a/alebo sérová koncentrácia
albumínu nad 177 mmol/l) [8]. Náš súbor pacientov s takto rozvinutou diabetickou nefropatiou
neobsahoval. Vysoké koncentrácie IDL u diabetikov sú zrejme vyvolané zvýšenou tvorbou
IDL pri nadbytku VLDL častíc a taktiež ich predĺženým plazmatickým polčasom pri zníženom
vychytávaní v pečeni [7]. V nami dostupnej literatúre sme nenašli prácu porovnávajúcu
sledujúcu jednotlivé podtriedy IDL častíc. Naše výsledky preukazujú, že za zvýšenie celkovej
koncentrácie IDL u diabetikov je zrejme zodpovedná práve vysoká koncentrácia veľkých
a stredných IDL častíc. Zistenie že vysoká plazmatická koncentrácia častíc intermediárnej
denzity je badateľná aj u novodiagnostikovaných diabetikov naznačuje, že sa jedná
o metabolickú abnormalitu prítomnú už v skorších štádiách ochorenia pred rozvojom
závažných klinicky zrejmých komplikácií, keďže v našom súbore boli vyselektovaní pacienti
bez predošlej anamnézy akútneho koronárneho syndrómu, stabilnej angíny pectoris
a cievnej mozgovej príhody, rovnako ako aj pacienti s proteinúriou alebo redukovanou
glomerulárnou filtráciou. Z nášho súboru neboli vyradení jedinci s mikroaulbuminúriou, teda
s diabetickou nefropatiou v štádiu mikroalbuminúrie. U diabetikov v našom súbore bola
prítomná mierne vyššia priemerná koncentrácia aterogénnych malých denzných LDL častíc,
rozdiel oproti kontrolnému súboru ale nedosiahol štatistickú významnosť. Vysvetlením môže
byť relatívne vysoký priemerný BMI a podiel jedincov v kontrolnom súbore, keďže
prevalencia fenotypu s nadbytkom malých denzných LDL častíc je u obéznych významne
vyššia [11].

Záver
Pre lipoproteínový profil novodiagnostikovaných diabetikov 2. typu bez doterajšej
hypolipidemickej liečby sú typické vyššie koncentrácie aterogénnych lipoproteínových tried
a podtried a naopak nižšie koncentrácie antiaterogénnych HDL častíc. Na aterogenicite
lipoproteínového profilu sa zrejme podieľa aj vysoká koncentrácia veľkých a stredných IDL
častíc.
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Introduction
Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) are the two major forms of inflammatory
bowel disease (IBD). In comparison to adults, children with CD often have a more
aggressive course of the disease with extended intestinal inflammation and involvement of
upper gastrointestinal tract. In addition certain complications exclusively concern pediatric
patients, such as growth failure or pubertal delay [1]. The primary goal of the treatment in
pediatric IBD is to achieve a long-lasting remission while reducing possible side effects of
the therapy, in order to allow children a normal physical and psychosocial development.
Generally, each successful therapy of IBD results in an increase in body weight and length,
which is accompanied with an increase in visceral fat.

The first description of increased mesenteric fat attached to the inflamed intestine comes
from Burrill B. Crohn from the 1930s [2]. However, the importance of “creeping fat” in the
pathogenesis or course of the disease has started to be explored in the last decade. Visceral
fat does not represent purely energy storage. It is a dynamic endocrine and paracrine organ,
participates in the regulation of metabolism and acts as an active immune organ [3]. This is
achieved by formation of cytokines and adipokines, derived from adipose tissue, that in turn
exert local and systemic effector functions and thus have a direct impact on the immune
system. Two major players in the family of adipokines are leptin and adiponectin. While
leptin is attributed a pro-inflammatory role, adiponectin has been described as a potent anti-
inflammatory molecule. In addition, fat cells (preadipocytes and adipocytes) behave as
partially self-active immune cells. They express pattern recognition receptors and can detect
the presence of microorganisms and react with the formation of inflammatory mediators [4].
Preadipocytes further have phagocytic and antimicrobial activity similar to macrophages [5].

Crohn’s disease is characterized by adipocyte hyperplasia and increased fat tissue
concentrations of TNFα, leptin and adiponectin [6-8]. In experimental models TNFα
suppresses the expression of leptin and the anti-inflammatory mediator adiponectin [9,10]. We
aimed to investigate the early effect of anti-TNFα therapy with infliximab (IFX) on visceral
adipose tissue and assessed serum adipokine levels in pediatric CD.

Material and methods
Serum concentrations of adipokines (leptin, adiponectin and resistin) were retrospectively
measured with commercially available ELISAs before the 1st, 2nd and 4th IFX infusion
(week 0, 2 and 14). Results of 18 CD patients were compared with 15 weight/body mass
index matched healthy controls (HC). We recorded the disease location and behavior
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according to the Paris Classification for pediatric CD [11], the mathematically weighted
Pediatric Crohn’s Disease Activity Index (wPCDAI) [12], laboratory parameters,
anthropometric data and treatment response. Wilcoxon signed-rank test was applied to
analyze differences between patients and HC and changes during IFX therapy at the 3 time
points. Statistical analyses were performed using GraphPad Prism version 5.00 (GraphPad
Software Inc., San Diego, CA, USA) and R version 2.15.0 (The R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria). P-values below 0.05 were considered statistically significant.

Results
The IFX treated patients included 10 males and 8 females (median age 14.9 years, range
12.2-17.5). Baseline patient characteristics are shown in Table 1. The wPCDAI decreased
from 26.3 (7.5-72.5) to 15 (0.0-35.0) and 8.8 (0.0-45.0) after 2 and 14 weeks, respectively
(p<0.01). Baseline resistin levels were higher in patients than in HC: median 14.7 ng/ml
(range 5.1-50.5) vs 7.3 ng/ml (0.5-14.5), respectively (p<0.001), and decreased with IFX at
both time points (p<0.01 compared to baseline, n.s. to HC). At baseline leptin levels did not
differ from HC, but leptin levels were significantly higher in girls compared to boys
(p<0.0001). In girls, leptin levels increased after 2 weeks from 9.5 ng/ml (7.6-30.1) to 16.0
ng/ml (7.9-35.2) (p<0.05). In boys, leptin increase showed only a trend from 2.0 ng/ml (0.6-
12.9) to 2.8 ng/ml (1.7-8.6) (n.s.).

Adiponectin baseline levels in patients were not different from HC: 7765 ng/ml (4591-11897)
vs 8660 ng/ml (5029-10795) (n.s.). Adiponectin notably peaked 2 weeks after 1st IFX
infusion to 9200 ng/ml (4075- 20706), (p<0.001) but thereafter fell to 6470 ng/ml (2956-
12681), which was lower compared to values in HC (p<0.05), at baseline (p<0.05) or at 2
weeks (p<0.001) (Fig. 1).

Figure 1. Serum levels of Adiponectin: Comparison of gender and weight/body mass index
matched healthy controls (n=15) with pediatric Crohn's disease patiens (n=18) before and
during Infliximab Therapy. * p< 0.05, *** p< 0.001.
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BASELINE PATIENT CHARACTERISTICS (N=18)

Gender (male/female) 10/8

Mean age at diagnosis 12.1 ± 2.2 years (7.5-16)

Mean age at IFX initiation 14.9 ± 1.5 years (12.2-17.5)

Disease location L1 Terminal ileum 7/18 (38.9%)

L2 Colon 3/18 (16.7%)

L3 Ileocolonic 8/18 (44.4%)

+ L4 (upper GI tract) 10/18 (55.6%)

Disease behavior B1 nonstricturing-
nonpenetrating

8/18 (44.4%)

B2 sticturing 2/18 (11.1%)

B3 penetrating 6/18 (33.3%)

B2B3 penetrating and
stricturing

2/18 (11.1%)

Perianal involvement 7/18 (38.9%)

Extraintestinal involvement 2/18 (11.1%)

Erythrocyte sedimentation rate 38 ± 19 mm/h

wPCDAI 29 ± 17.2 points

Associated medical therapy 5-Aminosalycilic acid 15/18 (83.3%)

Azathioprine 18/18 (100%)

Table 1: Baseline patient characteristics. Age is expressed as median ± standard deviation
(min, max). wPCDAI, Mathematically weighted Pediatric Crohn’s Disease Activity Index; IFX,
Infliximab

Discussion
The biological therapy with the anti-TNFα agent IFX is a very effective treatment in children
and adolescents with IBD. In our patients IFX successfully reduced disease activity and
inflammatory markers including resistin. Resistin has been previously shown to be a good
marker for effective therapy for good correlation with other inflammatory markers and
disease activity [13]. TNFα blockade by IFX led to a significant early increase of leptin and
adiponectin in pediatric CD. Increase of leptin is in agreement with the findings of
Franchimont at al., who assessed leptin levels under IFX therapy (week 1 and 4) in adult CD
patients [14]. Compatible with published data, leptin was significantly higher in girls and
paralleled weight gain. Similarly to our findings, in patients suffering from rheumatoid arthritis
an increase of adiponectin has been found under IFX therapy [15]. In contrast, Karmiris et al.
reported no significant changes in levels of adiponectin and leptin in adult IBD patients after
14 weeks of IFX therapy [13]. This might be due to a non-homogenous patient group (CD and
UC patients) and the later time point. We speculate that successful induction therapy with
IFX is partially mediated by the anti-inflammatory properties of released adiponectin.
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Úvod
Periodontálne ochorenia predstavujú významný stomatologický problém. Prevalencia
miernej až chronickej periodontídy predstavuje celosvetovo 13-57% . Periodontitída je
definovaná ako chronické infekčné ochorenie podporných tkanív zubu a môže viesť k
zvýšenej mobilite zubov a následne až k ich strate. Patogéneza periodontitídy je
multifaktoriálna a zahŕňa periodontálne patogény, formovanie biofilmu, hostiteľskú imunitnú
odpoveď a genetickú náchylnosť k periodontitíde [1]. V posledných rokoch sa viaceré štúdie
zaoberali úlohou oxidačného stresu v patológii periodontitídy [2-4].

Pojem oxidačný stres označuje nerovnováhu medzi produkciou reaktívnych metabolitov
kyslíka (ROS) alebo dusíka (RNS) a antioxidačnými obrannými mechanizmami . Hlavným
dôsledkom oxidačného stresu je oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a nukleových
kyselín. Viaceré práce potvrdili u pacientov s periodontitídou zvýšenú peroxidáciu lipidov [2,3].
Na našom pracovisku sme v predchádzajúcom období tiež ukázali koreláciu látok
reagujúcich s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS), markerov lipoperoxidácie, so stavom
parodontu u stomatologických pacientov [5].

K tradičným metódam hodnotenia dentálneho statusu patrí komplexné vyšetrenie klinických
parametrov, ktoré je však časovo náročné, založené na hodnotení stomatológa a je
nepríjemné pre pacienta . Analýzy zo slín predstavujú neinvazívnu alternatívu v porovnaní
s klasickým vyšetrením [6]. K hlavným výhodám analýzy slín patrí jednoduchý odber vzoriek,
možnosť dlhodobého monitorovania stavu pacienta a populačného skríningu .

Cieľom práce bola analýza oxidačného a karbonylového stresu a antioxidačného statusu
v slinách pacientov s periodontitídou, ktoré by mohli byť veľmi užitočné pri diagnostike
periodontitíd a zároveň by mohli pomôcť objasniť patogenézu periodontálnych ochorení.
Zistilo sa, že pri periodontitíde dochádza ku kvantitatívnym zmenám orálnej mikroflóry [7].
Ďalším cieľom našej práce bola preto kvantifikácia bakteriálnej a ľudskej DNA v slinách
pacientov s periodontitídou a tiež stanovenie integrity DNA.

Materiál a metódy
Do štúdie bolo zaradených 23 pacientov s chronickou periodontitídou (CP) (14 žien a 9
mužov, vek 43,0 ± 7,6) a 19 kontrolných pacientov obdobného veku (8 žien a 11 mužov, vek
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39,1 ± 8,8). Pacienti mali minimálne 16 zubov a >4mm hlboké periodontálne vačky v 2
odlišných kvadrantoch. Do štúdie neboli zaradení pacienti so systémovými ochoreniami a
akútnymi ochoreniami, fajčiari, bývalí fajčiari ani tehotné ženy.

Pacienti boli v ranných hodinách a minimálne 30 minút po konzumácii jedla a nápojov
odobraté celkové nestimulované sliny. Po odbere slín boli vyšetrené klinické parametre
(BOP - Bleeding on probing, SBI - Sulcus bleeding index, PI - Plaque index, PPD – Probing
pocket depth, CAL – Clinical attachment loss) v spolupráci so stomatologičkou MUDr.
Lenkou Baňasovou.

Oxidačný stres v slinách bol stanovený na základe koncentrácie látok reagujúcich s
kyselinou tiobarbiturovou (TBARS) a produktov pokročilej oxidácie proteínov (AOPP).
Karbonylový stres bol hodnotený prostredníctvom koncových produktov pokročilej
glykozylácie (AGEs) a antioxidačný status bol hodnotený na základe celkovej antioxidačnej
kapacity (TAC) a antioxidačnej schopnosti redukovať železitý katión (FRAP). Na analýzu boli
použité spektrofotometrické a spektrofluorometrické merania v 96-jamkových platničkách [8].

Z 200 µL celkových slín bola izolovaná DNA použitím izolačného kitu (QIAamp DNA Blood
Mini Kit, Qiagen, Hilden, Nemecko). Na kvantifikáciu bakteriálnej DNA bola použitá 16S
rRNA real-time PCR analýza [9]. Na kvantifikáciu ľudskej DNA bola použitá GAPDH real-time
PCR analýza [10]. Na stanovenie integrity ľudskej DNA bola použitá ALU real-time PCR
analýza [11].

Na štatistické analýzy a prípravu grafov zo získaných dát bol použitý GraphPad Prism 5.03.
Na analýzu dát bol podľa počtu analyzovaných skupín použitý nepárový t-test alebo ANOVA
test a Tukeyho post hoc test. Asociácie medzi meranými markermi a klinickými parametrami
boli vyhodnotené prostredníctvom Pearsonovho korelačného testu. Ako hranica štatistickej
významnosti bola stanovená pravdepodobnosť chyby prvého typu 0,05. Dáta sú
prezentované ako priemer ± SD. štatisticky významné rozdiely sú označené *** pre p<0,001,
** pre p<0,01 a * pre p˂0,05

Výsledky
Všetky klinické parametre boli signifikantne horšie v skupine pacientov s chronickou
periodontitídou. Salivárne hladiny TBARS boli o 192% vyššie u mužov s chronickou
periodontitídou v porovnaní s kontrolnou skupinou mužov (q=4,752, p˂0,01). Podobný trend
bol pozorovaný aj u žien (p=ns) (Obr.1A). Salivárne hladiny AOPP ani AGEs sa štatisticky
významne nelíšili medzi skupinami (Obr. 1B, C). Celková antioxidačná kapacita stanovená
na základe TAC (Obr. 1D) bola nižšia u žien s chronickou periodontitidou o 54% v porovnaní
s kontrolnou skupinou žien (q=5,35, p˂0,01). Podobný trend bol pozorovaný aj u mužov
(p=ns). Antioxidačná kapacita stanovená pomocou FRAP (Obr. 1E) bola o 54% nižšia u žien
s chronickou periodontitídou (q=4,77, p˂0,01). Salivárne koncentrácie TBARS korelovali
s klinickými parametrami BOP, SBI, PPD a CAL. Salivárne koncentrácie FRAP a TAC boli
asociované s miestami PPD a CAL ≤ 3 mm. Pearsonove korelačné koeficienty sú
zosumarizované v Tab. 1.

Priemerné množstvo baktérií v 1 mL slín stanovené na základe real-time PCR bolo v
rozsahu od 1,69 x 106 do 2,97 x 106 GE. Medzi kontrolnými pacientmi a pacientmi s
periodontitídou neboli pozorované štatisticky významné rozdiely v celkovom počte baktérií
(Obr. 2A). Množstvo ľudskej DNA v 1 mL slín bolo v rozsahu od 1,09 x 104 do 3,68 x 104 GE
(p=ns, Obr. 2B). Priemerná integrita DNA izolovanej zo slín zdravých žien a mužov bola 0,51
± 0,18 a 0,55 ± 0,3. Priemerná integrita DNA izolovanej zo slín žien a mužov s chronickou
periodontitídou bola 0,38 ± 0,23 a 0,3 ± 0,18 (Obr. 2C). DNA izolovaná zo slín mala vyššiu
integritu v kontrolných skupinách, avšak neboli pozorované štatisticky významné rozdiely
medzi kontrolnými pacientmi a pacientmi s periodontitídou. Integrita DNA izolovanej zo slín
pozitívne korelovala s percentuálnym výskytom miest s PD ≤3mm a s CAL ≤3mm (r= 0,343,
p˂0,01 a r=0,338,p<0,05).
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Obrázok 1: Salivárne markery oxidačného a karbonylového stresu u pacientov s chronickou
periodontitídou (CP) a zdravých kontrolných pacientov (K). (A) Látky reagujúce s kyselinou
tiobarbiturovou (TBARS), markery peroxidácie lipidov. (B) Produkty pokročilej oxidácie
proteínov (AOPP), markery oxidácie proteínov. (C) Koncové produkty pokročilej glykácie
(AGEs), markery karbonylového stresu. (D) Celková antioxidačná kapacita (TAC), marker
antioxidačného statusu. (E) Antioxidačná schopnosť redukovať železitý katión (FRAP),
marker antioxidačného statusu.

Klinické parametre Salivárne markery oxidačného stresu

AOPP TBARS FRAP TAC AGEs

BOP -0,191 0,447** -0,586 -0,623 -0,094

SBI -0,122 0,369** -0,621 -0,662 -0,154

PI -0,082 0,171 -0,564 -0,546 -0,345

Miesta s PPD ≤3mm 0,216 -0,419 0,492*** 0,514*** -0,060

Miesta s PPD 4-6 mm -0,203 0,461** -0,480 -0,491 0,022

Miesta s PPD ≥7 mm -0,226 0,239 -0,467 -0,523 0,167

Miesta s CAL ≤3mm 0,162 -0,349 0,411** 0,434** -0,012

Miesta s CAL 4-6 mm -0,145 0,345* -0,378 -0,398 -0,018

Miesta s CAL ≥7 mm -0,214 0,278* -0,506 -0,542 0,180

Tabuľka. 1: Pearsonove korelačné koeficienty medzi salivárnymi markermi oxidačního
stresu a klinickými parametrami

BOP, bleeding on probing; CAL, clinical attachment loss; PI, plaque index; PPD, probing
pocket depths; SBI, sulcus bleeding index; AOPP, produkty pokročilej oxidácie proteínov,
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TBARS, látky reagujúce s kyselinou tiobarbiturovou; FRAP, antioxidačná schopnosť
redukovať železitý katión; TAC, celková antioxidačná kapacita; AGEs, koncové produkty
pokročilej glykácie.

Obrázok 2: (A) Kvantifikácia bakteriálnej DNA v slinách. (B) Kvantifikácia ľudskej DNA.
Množstvo ľudskej a bakteriálnej DNA je prezentované v genómových ekvivalentoch. (C)
Stanovenie integrity ľudskej DNA. DNA integrita bola vypočítaná ako pomer real-time PCR
výsledkov s dvomi pármi primérov ALU247/ALU115 použitím absolútnych ekvivalentov
množstva DNA.

Diskusia
Na základe merania markerov oxidačného stresu a antioxidačného statusu sme potvrdili
asociáciu salivárnych TBARS, markerov lipoperoxidácie a antioxidačných markerov TAC a
FRAP s periodontitídou. Štatisticky významné výsledky sme pozorovali len u mužov, napriek
tomu že v štúdii Behuliaka a kol. [12] bola zistená vyššia interindividuálna variabilita
salivárnych TBARS práve u mužov. Zvýšená peroxidácia lipidov u pacientov s
periodontitídou bola zistená aj v predchádzajúcich štúdiách [2,3]. Nižšie hladiny
antioxidačného statusu sme pozorovali u žien s periodontitídou. U mužov neboli tieto
výsledky štatisticky významné, čo bolo pravdepodobne spôsobené vyššou interindividuálnou
variabilitou. Z literatúry sú známe rôzne výsledky salivárneho antioxidačného statusu
u pacientov s periodontitídou. Niektorí autori zistili, že medzi kontrolnými pacientmi
a pacientmi s periodontitídou nie sú rozdiely v hladinách antioxidačného statusu . Iní
pozorovali znížené hladiny TAC a ďalší naopak zvýšené hladiny TAC [4]. Hladiny salivárnych
AGEs a AOPP sa v našej štúdii významne nelíšili u kontrolných pacientov a pacientov
s periodontitídou. I keď sme pozorovali trend k nižším hladinám AOPP u pacientov
s periodontitídou. Celecová a kol [13] zistili nižšie koncentrácie AOPP u pacientov
so zhoršeným indexom zubného kazu. Zároveň v nedávno publikovanom prehľadovom
článku bola uvedená hypotéza, že markery AOPP by mohli v skutočnosti merať
neenzymatické antioxidačné proteíny a nie oxidačné poškodenie proteínov [14]. Zdá sa, že
naše výsledky sú v súlade s predloženou hypotézou.

Množstvo bakteriálnej DNA a množstvo a integrita ľudskej DNA sa významne nelíšili
medzi pacientmi s periodontitídou a kontrolnými pacientmi. Na základe získaných výsledkov
môžeme usudzovať, že nedochádza ku kvantitatívnym zmenám celkového počtu baktérií,
ale skôr konkrétnych druhov, ako to naznačuje aj štúdia Mineoka a kol [7]. Integrita salivárnej
DNA pozitívne korelovala s lepším stavom parodontu a bola nižšia u pacientov
s periodontitídou, i keď toto pozorovanie nebolo štatisticky významné. Štúdiu DNA integrity
v súvislosti s periodontitídou sa venovalo len niekoľko prác. Gamonal a kol. [15] preukázali
zvýšený výskyt apoptotických buniek v gingiválnych biopsiách pacientov s periodontitídou.
Pre apoptotické bunky je charakteristická kondenzácia chromatínu a DNA fragmentácia,
v budúcnosti by bolo preto určite zaujímavé zrealizovať analýzu integrity salivárnej DNA na
väčšom súbore pacientov s periodontitídou. Limitáciou predkladanej štúdie je nízky počet
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probandov na molekulárno-genetické analýzy. V budúcnosti plánujeme súbor rozšíriť a
tiež zrealizovať analýzy expresie génov asociovaných s oxidačným stresom.

Výsledky našej štúdie potvrdzujú predchádzajúce zistenia a rozširujú paletu salivárnych
markerov oxidačného stresu a antioxidačného statusu, ktoré sú asociované
s periodontitídou. Ďalšie štúdie by sa mali zamerať na odhalenie pôvodu týchto markerov.

Predložená práca bolo podporená grantom APVV VMSP-II-0027-09.
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50. Diabetes mellitus a akútne srdcové
zlyhávanie/akútny koronárny syndróm

MUDr. Miroslav Pernický
školiteľ: prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

I. Interná klinika UNB a LFUK, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

Úvod
Diabetes mellitus 2. typu (DM) patrí medzi najčastejšie chronické choroby. V dôsledku jeho
závažných akútnych a chronických komplikácií sa zvyšuje chorobnosť i úmrtnosť nielen na
diabetes, ale aj na iné hlavne kardiovaskulárne ochorenia. Tiež zhoršuje kvalitu života
pacientov. Ak sa DM 2. typu adekvátne nelieči, skracuje sa očakávaná dĺžka života
pacientov o viac ako 25 – 30 %. Závažná je však najmä problematika kardiovaskulárnych
ochorení, ktoré sú u diabetikov v porovnaní s bežnou populáciou 4 – 8-krát častejšie, majú
horšiu prognózu a náročnejšia je aj ich liečba.

Cieľom tejto práce je analýza výskytu DM 2. typu u pacientov prijatých pre akútne srdcové
zlyhanie (ASZ) a pacientov prijatých pre akútny koronárny syndróm (AKS) počas Ústavných
pohotovostných služieb (ÚPS) na internej klinike v našom rajóne (Bratislava – Staré Mesto,
Karlova Ves, Modra, Pezinok, cca 150 000 obyvateľov). Tiež analýza charakteristík
pacientov (vek, komorbidity) s ASZ a AKS podľa (ne)prítomnosti DM 2. typu.

Pacienti a metodika
V období október – december 2008 bolo v ÚPS vyšetrených 1052 pacientov a prijatých z
nich bolo celkovo 302 pacientov. Z prijatých pacientov sme podrobne analyzovali pacientov
prijatých pre akútne srdcové zlyhanie (akútnu dekompenzáciu pri chronickom srdcovom
zlyhávaní, de novo manifestované akútne srdcové zlyhanie, pľúcny edém resp. kardiogénny
šok) a pacientov prijatých pre akútny koronárny syndróm (NSTEMI, STEMI, nestabilná
angina pectoris). Prijatých pacientov sme rozdelili na podskupinu s prítomnosťou diabetes
mellitus a podskupinu pacientov bez prítomnosti diabetes mellitus. Akútne srdcové zlyhanie
(ASZ) sme diagnostikovali na základe subjektívnych ťažkostí (náhla pokojová alebo
ponámahová dušnosť), objektívneho nálezu (auskultačne nález vlhkých chrôpkov na
pľúcach, inspiračné krepitácie, cyanóza, opuchy dolných končatín, hepatosplenomegália,
ascites), laboratórnych vyšetrení (NTproBNP, hyponatriémia), zobrazovacích metodík
(echokardiografické vyšetrenie). Akútny koronárny syndróm (AKS) sme diagnostikovali tiež
na základe subjektívnych ťažkostí pacienta (bolesť na hrudníku charakteru stenokardií,
palpitácie, dušnosť v pokoji alebo po námahe), objektívneho vyšetrenia (auskultačne nález
šelestu na srdci), laboratórneho vyšetrenia (pozitivita kardiomarkerov - troponín T,
myoglobín, CK, AST, ALT) a zobrazovacích metodík (EKG záznam, echokardiografický
nález poruchy kinetiky stien ĽK event. mechanická komplikácia AKS). Podľa výsledkov
vyšetrení sme samostatne analyzovali výskyt AKS typu NSTEMI (bez elevácie ST
segmentu), typu STEMI (prítomná elevácia ST segmentu) a typu nestabilná angina pectoris
(negativita markerov myokardiálneho poškodenia – troponín T, myoglobín). Diabetes
mellitus sme diagnostikovali na základe laboratórnych výsledkov a dostupnej dokumentácie.
Komorbidity: artériová hypertenzia (TK > 140/90 mmHg alebo normálny TK pri liečbe), ICHS
(dľa klinických prejavov a dokumentácie: prekonaný infarkt myokardu, dľa anamnézy a EKG,
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revaskularizácia, koronarografia), dyslipidémia (TAG > 1,7 mmol/l, celkový cholesterol > 5,0
mmol/l, HDL < 1,0 mmol/l u muža a < 1,14 mmol/l u ženy, LDL > 2,5 mmol/l), renálna
insuficiencia (GF < 60 ml/min/m2 podľa výpočtu, podľa vzorca MDRD), anémia (Hgb < 130
g/l u muža, < 120 g/l u ženy).

Výsledky
Prijatých bolo 45 pacientov (15 %) pre ASZ a 34 pacientov (11 %) pre AKS. Priemerný vek
pacientov s ASZ a AKS bol 76 rokov, častejšie hospitalizovaní boli muži (58 % v.s. 42 %
ženy). Ženy boli vyššieho veku (78 rokov v.s. muži 70 rokov) a mali viac komorbidít.

Najčastejším typom ASZ bola akútna dekompenzácia chronického srdcového zlyhávania
(82 %), menej často pľúcny edém alebo kardiogénny šok (10 %) a novovzniknuté ASZ (8 %).
Pacienti prijatí pre pľúcny edém boli starší (priemerný vek: 80 r) a polymorbídnejší (častejšie
arteriová hypertenzia, dyslipidémia, obličková choroba). Metabolická dekompenzácia DM 2.
typu (hyper/hypoglykémia a zmena vnútorného prostredia) bola spolu príčinou 13 %
hospitalizácii. U 40 % pacientov prijatých pre akútne srdcové zlyhávanie a 32 % pacientov
prijatých pre akútny koronárny syndróm bol prítomný diabetes mellitus. V skupine pacientov
prijatých pre akútne srdcové zlyhanie so súčasne prítomným diabetes mellitus sa
vyskytovalo viac kardiovaskulárnych aj nekardiovaskulárnych komorbidít, ako u pacientov
bez prítomnosti diabetes mellitus. Z kardiovaskulárnych komorbidít sa najčastejšie
vyskytovala artériová. V skupine pacientov s prítomnosťou diabetes mellitus bol výskyt
artériovej hypertenzie 70 %, u pacientov bez prítomnosti diabetes mellitus sa vyskytovala v
62 %. Ischemická choroba srdca sa vyskytovala u 54 % s prítomnosťou diabetes mellitus a u
45 % pacientov bez prítomnosti diabetes mellitus. Dyslipidémia bola prítomná u 34 %
pacientov s diabetes mellitus a u 20 % pacientov bez diabetes mellitus. Arytmie (najčastejšie
fibrilácia predsiení) sa vyskytovali u 18 % pacientov s diabetes mellitus a u 12 % pacientov
bez prítomnosti diabetes mellitus. Najčastejšie sa vyskytujúcou nekardiovaskulárnou
komorbiditou bolo chronické ochorenie obličiek prítomné u 30 % pacientov v podskupine DM
a len u 18 % u nediabetikov. Anémia sa vyskytovala u 25 % pacientov s diabetes mellitus a
18 % pacientov bez prítomnosti diabetes mellitus. Charakteristika pacientov prijatých pre
AKS: 73 % pacientov prijatých pre NSTEMI s priemerným vekom 69 rokov, 24 % pacientov
prijatých pre nestabilnú anginu pectoris (priemerný vek 64 rokov) a 3 % pacientov prijatých
pre STEMI (priemerný vek 72 rokov). Diabetes sa vyskytoval u 35 % prijatých pacientov.
Podobne aj v skupine pacientov prijatých pre akútny koronárny syndróm boli častejšie
prítomné kardiovaskulárne komorbidity. Arteriová hypertenzia sa u diabetikov prijatých pre
akútny koronárny syndróm vyskytovala v 72 %, u pacientov bez prítomnosti diabetes
mellitus v 60 %. Dyslipidémia bola zastúpená u tretiny diabetikov prijatých pre akútny
koronárny syndróm a u 12 % pacientov bez DM. Arytmie (najčastejšie fibrilácia predsiení) sa
vyskytovali u 14 % pacientov s diabetes mellitus a 8 % pacientov bez prítomnosti diabetes
mellitus. Nekardiovaskulárne komorbidity: chronické ochorenie obličiek bolo prítomné u
25 % diabetikov a 12 % nediabetikov, anémia sa vyskytovala u 20% diabetikov a u 14 %
pacientov bez prítomnosti diabetes mellitus.

Diskusia a záver
Akútne srdcové zlyhanie bolo častejšou príčinou hospitalizácie ako akútny koronárny
syndróm. U oboch skupín prijatých pacientov (ASZ v 40 % aj AKS v 35 %) bol častý výskyt
diabetes mellitus 2. typu. DM 2. typu je teda časté a závažné chronické ochorenie s
mnohými komplikáciami (akútnymi, chronickými). Významne prispieva aj k hospitalizáciám
pacientov s ASZ i s AKS. Pacienti s ASZ aj AKS sú väčšinou vyššieho veku a majú mnoho
kardiovaskulárnych aj nekardiovaskulárnych komorbidít. Rehospitalizácie aj napriek správnej
liečbe u týchto pacientov sú časté. Dôležitá je správa prevencia (strava, životný štýl) a liečba
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rizikových faktorov oboch klinických syndrómov (arteriovej hypertenzie, diabetes mellitus,
dyslipidémie).
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Úvod
Pre správne a rýchlejšie hojenie popálenín a iných kožných defektov, ktoré nemôžu byť
kryté definitívne, je dôležité ich dočasné krytie biologickými alebo syntetickými materiálmi.
Dôležitou súčasťou prípravy biologických materiálov na transplantáciu je ich sterilizácia za
účelom zabránenia prenosu infekčných ochorení. Tkanivá sa po mechanickej očiste
vystavia účinku kokteilu antibiotík, ktorý samotný na ich dokonalú dekontamináciu nestačí.
Následne preto musia byť biologické materiály sterilizované niektorou z ďalších metód,
z ktorých najčastejšie používanými sú sterilizácia chemickými látkami alebo
prostredníctvom ionizačného žiarenia [1]. Vzhľadom na toxicitu používaných chemických
prostriedkov sa však javí ako vhodnejšia sterilizácia ionizačným žiarením. Patria k nemu
žiarenia alfa, beta, gama a röntgenové žiarenie. Pre svoje výhodné vlastnosti je z nich na
sterilizáciu najviac používané gama žiarenie. Má výborný prienik do tkanív, nedochádza pri
ňom k zvyšovaniu teploty, nezanecháva škodlivé rezíduá v tkanivách, znižuje ich
antigenicitu a nespôsobuje v nich výrazné biologické či mechanické zmeny [2].
Z ionizačných žiarení sa na sterilizáciu používa aj korpuskulárne žiarenie beta. Jedná sa
o tok elektrónov vyžiarených z lineárneho urýchľovača, ktoré rovnako ako gama žiarenie
majú ionizačné účinky na molekuly vody. V porovnaní s gama žiarením je menej prenikavé,
preto sú možnosti použitia beta žiarenia na sterilizáciu limitované hrúbkou tkanív. Na druhej
strane dávky beta žiarenia sú vyššie, čím sa skracuje expozičný čas a znižuje sa tým riziko
degradácie polymérov [3]. V našej práci sú posudzované tri druhy biologických tkanív
používaných na dočasné krytie kožných defektov (kožný xenotransplantát, kožný
alotransplantát, humánny amnion), dopad rôznych dávok žiarenia na bunky a zložky
extracelulárnej matrix, a tým aj vplyv na bezpečnosť použitia týchto tkanív.

Materiál a metódy
Tri druhy biologických tkanív (porcínny kožný xenotransplantát, kožný alotransplantát a
humánny amnion) boli rozdelené do dvoch skupín. Prvá bola ožiarená gama žiarením, a to
dávkami 12,5, 25 a 50 kGy, druhá bola vystavená pôsobeniu beta žiarenia pri použití
expozičných dávok 15, 25 a 50 kGy. Jedna skupina tkanív bola kontrolná, neožiarená.
Všetky vzorky boli prvotne fixované zmrazením na -80°C, následne fixované formalínom
a spracované rutinnou parafínovou technikou. Rezy boli farbené hematoxylínom a eozínom,
alciánovou modrou (ALC) pri pH 2,5 (farbenie na mucín), orceínom (farbenie na elastické
vlákna), PAS reakciou (Periodic Acid Schiff Reaction – farbenie na neutrálne sacharidy)
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a impregnované metenamínovým striebrom (znázornenie retikulínových vlákien). Farbené
rezy boli zaliate do akrylového média a prikryté krycím sklíčkom.

Výsledky
Každé z farbení preukázalo iný typ morfologických zmien v štruktúre ožiarených tkanív.

V prvej skupine tkanív vystavených účinkom gama žiarenia a zafarbených hematoxylínom
a eozínom sa zobrazila hydropická (vakuolárna) degenerácia buniek epidermy
xenotransplantátu už od dávky 12,5 kGy; v ľudskej koži od dávky 50 kGy. Farbenie na
elastické vlákna odhalilo poškodenie a rozpad jemných elastických vlákien v papilárnej
derme xenotransplantátu od dávky 12,5 kGy, v alotransplantáte od dávky 50 kGy.
Impregnácia striebornými soľami (metenaminové striebro) znázornila kondenzáciu
chromatínu jadier buniek epidermy tiež prevažne v amnione, a to už pri dávke 12,5 kGy,
v xenotransplantáte sú pri rovnakej dávke badateľné len drobné zmeny na jadrách
a v alotransplantáte pozorujeme nástup kondenzácie jadrového chromatínu až od dávky 50
kGy. Ďalšou zmenou bolo rozvláknenie a strata denzity bazálnej membrány epitelu vo
všetkých tkanivách, s najväčším postihnutím v amniálnej blane, s výrazným nástupom
degeneratívnych zmien pri dávke 25 kGy. Na druhú skupinu vzoriek ožiarených beta
žiarením sme použili rovnaké farbiace metódy. Vo farbení hematoxylínom a eozínom sa
objavila hydropická degenerácia buniek epidermy xenotransplantátu od dávky 15 kGy
a v alotransplantáte od dávky 25 kGy. Pri farbení orceínom dochádza v xenotransplantáte
k rozrušeniu jemnej siete elastických vlákien pri použití najvyššej dávky žiarenia (50 kGy);
v alotransplantáte nastupuje fragmentácia elastických vlákien už pri dávke 15 kGy.
V humánnom amnione sme zaznamenali rozvláknenie bazálnej membrány od dávky 25
kGy. Impregnačnou striebriacou metódou sme vizualizovali pyknózu jadier, ktorá sa
v xenotransplantáte a alotransplantáte objavuje najmä od dávky 25 kGy a v amnione už od
dávky 15 kGy. V tomto farbení sme tiež mohli pozorovať zmeny na bazálnej membráne
epitelu. V xenotransplantáte sa pri najnižšej dávke žiarenia objavuje len jemné rozvláknenie
bazálnej membrány, ale v alotransplantáte  a humánnom amnione sú pri rovnakej
expozičnej radiačnej dávke zmeny výraznejšie a so zvyšovaním dávky žiarenia sa ešte
stupňujú.

Obrázok 1 (A) Kontrolná vzorka amniálnej blany; impregnácia striebornými soľami (B)
Fragmentácia bazálnej membrány (šípka) a kondenzácia jadrového chromatínu (malá
šípka) v amniálnej blane po ožiarení ionizačným žiarením beta (50 kGy). Metenamínové
striebro, 400x.
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Obrázok 2 (A) Kontrolná vzorka amniálnej blany; impregnácia striebornými soľami (B)
Pyknóza jadier s kondenzáciou jadrového chromatínu (šípka) v amniálnej blane po ožiarení
ionizačným žiarením gama (50 kGy); impregnácia striebornými soľami (C) Kontrolná vzorka
porcínneho xenotrasnplantátu; impregnácia striebornými soľami (D) Strata denzity bazálnej
membrány (šípka) v porcínnom xenotransplantáte po ožiarení ionizačným žiarením gama
(50 kGy). Metenamínové striebro, 400x.

Xenotransplantát Alotransplantát Amnion
Gama Beta Gama Beta Gama Beta

Vakuolárna degenerácia
epitelových buniek

+++
12,5 kGy

+
15

kGy

+
50 kGy

+
25

kGy

- -

Jadrový chromatín -
kondenzácia

+
12,5 kGy

+/-
15

kGy

+
50 kGy

+
25

kGy

+++
12,5
kGy

++
15

kGy

Rozvláknenie a strata
denzity bazálnej membrány

+
25 kGy

+/-
15

kGy

+
25 kGy

++
15

kGy

++
25 kGy

++
15

kGy

Rozpad jemných
elastických vlákien
papilárnej dermy

++
12,5 kGy

+
50

kGy

+
50 kGy

++
15

kGy

- +
25

kGy

Tabuľka 1: Postradiačné zmeny v troch druhoch biologických tkanív – gama  a beta
žiarenie
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Diskusia
Biologické materiály musia byť pred použitím podrobené sterilizácii, ktorá však má
zachovať pôvodnú štruktúru tkanív. Z dostupných metód sa sterilizácia ionizačným žiarením
javí ako najšetrnejšia a nezostávajú po nej v tkanivách škodlivé rezíduá, ako je to v prípade
najviac využívanej sterilizácie prostredníctvom etylénoxidu [4]. Pri použití tohto spôsobu
dekontaminácie tkanív odpadá tiež nutnosť uchovávať určitú dobu biologické materiály za
účelom dostavenia sa bakteriostatického účinku, ako je tomu pri použití glycerolu [5].
Napriek tomu, že gama žiarenie sa javí ako šetrná metóda sterilizácie biologických
materiálov, nezanecháva tkanivá bez zmien. Postihnutý je hlavne dermálny kolagén typu I.
Dochádza k redukcii priemeru jednotlivých kolagénových vlákien a k formovaniu
abnormálnych zväzkov [6]. Efekt radiačného gama žiarenia na kolagén je priamy
alebo nepriamy, čo závisí hlavne od prítomnosti vody. Pri absencii vody dochádza
k polámaniu polypeptidových reťazcov kolagénu, čo sa označuje ako priamy efekt. Ak sa
v tkanive molekuly vody nachádzajú, vznikajú pod vplyvom gama žiarenia hydroxylové
radikály zapríčiňujúce zosieťovanie kolagénových vlákien (nepriamy efekt) [7]. V dostupnej
literatúre sme nenašli informácie o vplyve beta žiarenia na morfológiu vyšetrovaných
biologických tkanív, a tak naša práca prináša prvé poznatky z tejto oblasti.

Výsledky nášho projektu odhalili rôznu citlivosť analyzovaných biologických tkanív na
jednotlivé druhy žiarení. Pod vplyvom ionizačného gama žiarenia v závislosti od jeho dávky
dochádza k štrukturálnym zmenám hlavne v xenotransplantáte a amnione, kým kožný
alotransplantát sa javí ako odolnejší. Naopak pri použití beta žiarenia dochádza
k najmenším zmenám v xenotransplantáte, ale v alotransplantáte a v humánnom amnione
sa zásadné zmeny objavujú už pri použití najnižších dávok žiarenia. V ďalších fázach nášho
projektu sa budeme venovať podrobnejšej špecifikácii zmien na tkanivách, špeciálne na
štruktúrach extracelulárnej matrix použitím imunohistochemických techník zameraných na
jednotlivé zložky väziva a niektoré cytokíny.

Zoznam použitej literatúry
1. Ghosh MM, Boyce S, Layton C, Freedlander E, Mac Neil S: A comparison of

methodologies for the preparation of human epidermal-dermal composites. Annals of
plastic surgery 1997; 39(4):390-404.

2. Bolgiani A: Irradiated allodermis as bed for cultured grafts. Book of Abstract of
Sterilisation of Tissues using Ionising Radiations Conference 2003.

3. Silindir M, Ozer AY: Sterilization methods and the comparison of  e-beam sterilization
with gamma radiation sterilization. FABAD J. Pharm. Sci. 2009; 34:43-53.

4. Nakheon K, Jinyoung K, Jaehyoung A a spol.: Properties of sterilized human skin
allografts by gamma-irradiation. Key engineering materials 2007; 342-343:365-368.

5. Bourroul SC, Herson MR, Pino E, Matho MB: Sterilization of skin allografts by ionizing
radiation. Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France) 2002; 48(7):803-7.

6. Tzaphlidou M: Collagen as a model for the study of radiation induced side effects: use of
image proccesing. Micron 2002; 33: 117-120.

7. Adrovic F: Gamma radiation 2012; ISBN: 978-953-51-0316-5, InTech.



.240

52. Obezita a tlak krvi u adolescentov v Bratislavskom
kraji

Mgr. Ivana Koborová 1

(normálna a patologická fyziológia)

Spoluautor: Mgr. Radana Kollárová1

Školiteľ: doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.1

1 Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK

Úvod
V súčasnej dobe je obezita považovaná za epidémiu, ktorá sa stáva závažným civilizačným
chronickým ochorením, pre ktoré je typický pozvoľný nástup sprevádzaný celým radom
závažných metabolických zmien [1]. Medzi najzávažnejšie komplikácie detskej obezity
zaraďujeme následky spojené s metabolickými zmenami podmieňujúcimi rozvoj
kardiovaskulárnych ochorení s hypertenziou [2]. Artériová hypertenzia sa v detskom veku
vyskytuje v menšej miere ako v dospelej populácii, avšak v ostatných rokoch
zaznamenávame nárast prevalencie hypertenzie najmä v súvislosti s obezitou [3].
Patogenetické súvislosti týchto ochorení sú stále nejasné a veľmi komplikované. Obezita
môže viesť k hypertenzii, ale na druhej strane hypertenzia môže viesť k vzniku obezity.
Väčšina obéznych má hypertenziu, alebo ju získa behom života a naopak platí, že takmer
každý hypertonik má vyššiu hodnotu BMI alebo kumuláciu viscerálneho tuku. Stále sa teda
nevie, čo je príčina a následok [4].

Je známe, že výška krvného tlaku v detstve môže predurčovať vývoj artériovej hypertenzie
v dospelosti. Skoré odhalenie hypertenzie umožňuje podniknúť účinné opatrenia, ktoré môžu
zabrániť vývoju  komplikácií vo vyššom veku [5,6]. Taktiež ochorenia spojené s obezitou sa
obyčajne vyskytujú až v dospelosti, ale dospelí už len výnimočne dosiahnu požadované
zníženie hmotnosti. Preto je prevencia a efektívna liečba obezity a hypertenzie nevyhnutná
už v detskom veku [7].

Materiál a metódy
Analyzovali sme údaje 4195 adolescentov (2088 chlapcov a 2107 dievčat) vo veku 14 – 21
rokov, ktoré sme získali v rámci neintervenčnej prierezovej štúdie  „Rešpekt pre zdravie -
Efektívna podpora kardiovaskulárneho zdravia v prostredí stredných škôl v Bratislave“, ktorej
hlavným cieľom je prevencia kardio-metabolických ochorení a ich rizikových faktorov
v prostredí stredných škôl v Bratislavskom kraji. Realizátormi projektu sú Bratislavský
samosprávny kraj (BSK), Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Slovenská
zdravotnícka univerzita a Lekárska fakulta Univerzity Komenského. Štúdiu schválila Etická
komisia zdravotného odboru BSK. Účasť dieťaťa na projekte bola podmienená podpisom
informovaného súhlasu rodiča, resp. zákonného zástupcu.. Zber údajov prebiehal od
novembra 2011 do decembra 2012. Do projektu bolo zapojených 62 stredných škôl, ktorých
zriaďovateľom je BSK, z toho 14 gymnázií a 48 odborných stredných škôl rôzneho
zamerania. Z 19 172 oslovených žiakov podpísalo (resp. zákonný zástupca) informovaný
súhlas 5 234.
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Kvalifikovaný personál zmeral študentom tlak a pulz, výšku, hmotnosť, obvod krku, hrudníka,
pása, brucha a bokov, percento telesného tuku, percento kostrového svalstva a percento
viscerálneho tuku. Predmetom projektu bol aj zber epidemiologických údajov formou
dotazníkov a vyšetrenie krvi a moča.

Na posúdenie výživového statusu sme použili index telesnej hmotnosti - BMI = hmotnosť
(kg) / výška2 (m2). U dospelých sme použili hodnotenie hmotnosti podľa kategórií - hodnota
BMI pod 20 znamená podhmotnosť, hodnota BMI nad 20 a do 25 znamená normálnu
hmotnosť, nad 25 znamená nadhmotnosť, BMI nad 30 znamená obezitu. U detí a
dospievajúcich sa hodnoty BMI výrazne menia s vekom, preto sme výživový status hodnotili
na základe  percentilových tabuliek BMI pre deti a mládež do 18 rokov (vrátane) vzhľadom
na pohlavie, podľa Národných štandardy zverejnené Úradom verejného zdravotníctva
z roku 2001 (www.uvzsr.sk, informácie: deti a mládež). Probandov sme zaraďovali do
štyroch kategórií - ako podhmotnosť sme označili BMI pod 10. percentilom, ako
nadhmotnosť hodnotu BMI medzi 90. a 97. percentilom, ak BMI prekročilo 97. percentil,
probanda sme klasifikovali ako obézneho. Hodnoty BMI medzi 10. a 90. percentilom sme
považovali za normálnu hmotnosť.

Tlak krvi (TK) sme merali digitálnym tlakomerom OMRON M-6 Comfort na obnaženom
ramene pravej hornej končatiny. Meranie sme opakovali trikrát, za výslednú hodnotu sme
považovali priemer z druhého a tretieho merania. Probandov sme rozdeľovali do 3 kategórií
- s hodnotami normálneho tlaku (<120/80 mmHg), s prehypertenznými hodnotami (120/80 –
139/89 mmHg) a hypertenznými hodnotami (>140/90 mmHg) podľa Siedmej správy
spoločného národného výboru pre prevenciu, detekciu, hodnotenie a liečbu vysokého
krvného tlaku [8].

Priemerné hodnoty systolického a diastolického TK v kategóriách výživového statusu sme
vzájomne porovnávali jednostrannou analýzou rozptylu (ANOVA) s post-hoc Bonferroniho
testom. Rozdelenie početností sme porovnávali pomocou χ-kvadrát testu. Za významné sme
považovali p<0,05. Na štatistické vyhodnotenie sme použili program Microsoft Excel
a GraphPad Prism 5.

Výsledky
Z 4195 vyšetrených probandov tvorili 49,8 % chlapci a 50,2 % dievčatá. Po rozdelení do 4
kategórií podľa percentilových tabuliek pre BMI sme zistili, že v našom súbore je 3,98 %
chlapcov a 9,07 % dievčat s podhmotnosťou, normálnu hmotnosť má 77,97 % chlapcov
a 72,76 % dievčat, nadhmotnosť sme zistili u 10,34 % chlapcov a 9,25 % dievčat, a obezitou
trpelo 7,71 % chlapcov a 8,92 % dievčat.
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Obrázok 1. Hodnoty systolického tlaku krvi v jednotlivých kategóriách BMI u chlapcov
a dievčat

(* p<0,05, ** p<0.01; *** p<0.001)

Na obrázku 1 uvádzame hodnoty systolického tlaku v kategóriách výživového statusu
u chlapcov a dievčat (priemer, SD). Hodnoty systolického tlaku sa štatisticky významne líšili
medzi kategóriami podhmotnosť, normálna hmotnosť a nadhmotnosť u chlapcov. U dievčat
boli štatisticky významné rozdiely medzi všetkými kategóriami výživového statusu. Pri
porovnávaní hodnôt diastolického TK u chlapcov aj u dievčat boli štatisticky významné
rozdiely medzi kategóriami normálna hmotnosť, nadhmotnosť a obezita (obrázok 2).

Obrázok 2. Hodnoty diastolického tlaku krvi v jednotlivých kategóriách BMI u chlapcov
a dievčat

(* p<0,05, ** p<0.01; *** p<0.001)

Prevalenciu normotenzných, prehypertenzných a hypertenzných hodnôt TK sme
vyhodnocovali zvlášť v jednotlivých kategóriách výživového statusu u chlapcov a dievčat.
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Takmer 56 % obéznych chlapcov malo prehypertenzné hodnoty TK a až 25 % v oblasti
hypertenzie. Chlapci s nadhmotnosťou mali v 64 % prehypertenzné hodnoty a v 18 %
hypertenzné hodnoty TK. U adolescentov s normálnou hmotnosťou sme namerali
hypertenzné hodnoty u 8 % a prehypertenzné hodnoty TK u 49 % chlapcov. Môžeme
sledovať tendenciu zvyšujúcich sa hodnôt TK spolu so zvyšujúcim sa indexom BMI.

Obrázok 3. Hodnoty tlaku krvi v % v jednotlivých kategóriách BMI u chlapcov a dievčat

U dievčat s obezitou sme v 27 % namerali prehypertenzné a v 3 % hypertenzné hodnoty TK.
V kategórii nadhmotnosť mali dievčatá do 1 % hypertenzné a v 21 % prehypertenzné
hodnoty TK. Dievčatá s normálnou hmotnosťou mali hodnoty TK v oblasti hypertenzie taktiež
do 1 % a v oblasti prehypertenzie 10 % (obrázok 3).

Porovnávali sme početnosti probandov s normotenznými, prehypertenznými
a hypertenznými hodnotami v jednotlivých kategóriách výživového statusu. Zistili sme, že
všetky kategórie sa medzi sebou štatisticky významne líšili rozdelením početností aj u
chlapcov aj u dievčat.

Zo všetkých vyšetrených adolescentov s hypertenznými hodnotami TK bolo 20 % obéznych
(19 % chlapcov, 32 % dievčat), 17 % s nadhmotnosťou (18 % chlapcov, 5,26 % dievčat) a
59 % s normálnou hmotnosťou (61 % chlapcov, 37 % dievčat).

Diskusia
Hypertenzia je jedným z hlavných rizikových faktorov ochorení kardiovaskulárneho systému
v dospelosti. Jej prevalencia vekom stúpa. Esenciálna hypertenzia je u detí a adolescentov
oveľa zriedkavejšia ako u dospelých. V súčasnosti pri narastajúcej prevalencii obezity
a nadhmotnosti sa paralelne zvyšuje aj prevalencia hypertenzných a prehypertenzných
hodnôt TK.

Závažnosť problému potvrdzujú aj naše výsledky, kde sme poukázali na vysokú prevalenciu
hypertenzných a prehypertenzných hodnôt TK a to najmä u chlapcov. Taktiež je zrejmé, že
so zvyšujúcim sa BMI sa zvyšujú aj hodnoty TK. V našej štúdii adolescenti s hypertenznými
hodnotami TK boli v 20 % obézni, v 17 % mali nadhmotnosť a v 59 % normálnu hmotnosť.
V Českej republike Doc. Urbanová a prof. Šamánek hodnotili prevalenciu obezity
a hypertenzie u detí a adolescentov a už pred takmer desiatimi rokmi upozornili na paralelný
vzostup výskytu detskej hypertenzie a obezity – z hodnotených hypertenzných detí malo iba
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30 % normálnu hmotnosť, 17% nadhmotnosť a zostávajúca viac ako polovica osôb bola
obézna [9].

Prevalencia prehypertenzných a hypertenzných hodnôt TK bola výrazne vyššia u chlapcov
ako u dievčat, a veľmi vysoká najmä o obéznych chlapcov a chlapcov s nadhmotnosťou.
Údaje o prevalencii hodnôt TK u slovenských dospievajúcich, a vzťah prevalancie
k výživovému statusu, nie sú dostupné, takže nevieme porovnať nami zistenú prevalenciu
s výsledkami iných štúdií. Jednorázové meranie TK nepostačuje na diagnostikovanie
hypertenzie. Obezita sa však dá stanoviť aj z jednorazového merania. Zistili sme, že až 8 %
chlapcov a 9 % dievčat je obéznych. Keďže normy z roku 2001 vychádzajú z reálnej situácie
v tom čase, naše výsledky naznačujú že za posledné desaťročie prevalencia obezity
u oboch pohlaví niekoľkonásobne vzrástla.

Študentom s hraničnými alebo patologickými hodnotami sledovaných ukazovateľov sme
odporučili návštevu pediatra/dorastového lekára. Vysoká prevalencia nadhmotnosti, obezity,
a zvýšených hodnôt TK pri jednorázovom meraní u adolescentov pri ich dobrovoľnej účasti
však vyžaduje pozornosť v celoslovenskom meradle, nakoľko školy v BSK navštevujú
študenti z celej SR.

Príčiny vyššej prevalencie zvýšených hodnôt TK u chlapcov ako u dievčat nevieme
dostatočne vysvetliť Je možné, že chlapci citlivejšie reagujú na neobvyklú situáciu, majú
strach z vyšetrenia a tým väčší sklon k tzv. syndrómu bieleho plášťa. Merací tím pozostával
prevažne zo študentiek VŠ a je možné, že aj tento fakt mohol u chlapcov ovplyvniť hodnoty
TK. Aj keď sme sa pri meraniach snažili eliminovať stresujúce vplyvy, predsa len sa
probandi ocitli v neštandardnej situácii.

.

Včasná, cielená a účinná prevencia je možná len ak poznáme prevalenciu ochorenia
a cielene sledujeme manifestáciu príznakov. Skoré zachytenie mladistvých u ktorých sa
manifestujú rizikové faktory umožní adekvátnu liečba môžu zabrániť vzniku orgánových
komplikácií v dospelosti.
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53. In vitro modely popáleninových rán  na testovanie
účinnosti topickej antimikrobiálnej liečby voči

multirezistentným baktériám

MUDr. Marianna Hajská1

(chirurgia)

Školiteľ: doc. MUDr. Ján Koller, PhD.1

1Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB

Úvod
Infekcia je najčastejšou a najzávažnejšou komplikáciou rozsiahlych popálenín. Najčastejším
pôvodom týchto komplikácií je samotná popáleninová rana, z ktorej sa môže rozvinúť
najzávažnejšia celková infekčná komplikácia – sepsa z popáleninovej rany [1,2] .

Základnou liečbou infekcie je aplikácia antibiotík, ktoré môžeme podávať dvomi základnými
cestami, systémovo a topicky. Systémovo podávané antibiotiká sa však nemôžu dostať do
najhlbších ischemických, príp. nekrotických oblastí popálených tkanív. Nedá sa spoliehať na
ich pôsobenie, pretože jediná cesta prístupu je postupná difúzia antibiotík z periférie
popálenej oblasti. Z toho je zrejmé, že len topická aplikácia antimikrobiálnych prostriedkov
môže zaistiť ich zodpovedajúcu koncentráciu prítomnú aspoň na povrchu ranových plôch,
kde je riziko bakteriálnej kontaminácie najväčšie [3].

Bežnou praxou v klinickej medicíne je aplikácia systémovo podávaných antibiotík podľa
výsledkov mikrobiologického vyšetrenia a stanovenia minimálnej inhibičnej koncentrácie
(MIC). V prípade topických antimikrobiálnych prostriedkov však absentujú vyšetrenia, ktoré
by lekára týmto spôsobom informovali, či ním zvolené liečivo, s ohľadom na používanú
liekovú formu, je účinné na baktériu kolonizujúcu popáleninovú ranu a liečba ostáva len na
empirickej úrovni.

Základným predpokladom prevencie infekcie popáleninových rán je okrem vhodnej cesty
aplikácie aj výber liečiva, ktorého baktericídna účinnosť by mala pokrývať patogény
najčastejšie kolonizujúce popáleninové rany.

K najčastejšie sa vyskytujúcich bakteriálnych patogénnom v popáleninových ranách patria
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
koaguláza negatívne stafylokoky, Klebsiela pneumoniae, Enterobacter sp. a Acinetobacter
sp. [2,4]. Súčasne treba spomenúť, že ranové infekcie tak akútnych ako aj chronických rán sú
stále častejšie spôsobované multirezistentnými baktériami [5].

Nielen druh patogénu kolonizujúceho ranu, ale aj forma, v ktorej sa baktéria nachádza hrá
veľmi dôležitú rolu v procese vzniku ranovej infekcie[6]. Baktérie môžu rásť v planktonickej
forme, alebo vo forme biofilmu [7]. Biofilm je spoločenstvo jedného alebo viacerých druhov
mikroorganizmov prichytených na živom/neživom povrchu, obložených extracelulárnym
matrix a má vlastnosť interferovať s ľudským imunitným systémom [7,8]. Biofilmová forma
bakteriálneho rastu môže znižovať účinnosť topických prostriedkov a tým brániť hojeniu rany
[9].

Vzhľadom na skutočnosť, že pacienti sa do nášho popáleninového centra nedostávajú
okamžite po utrpení úrazu, ale od vzniku popálenín (ktorý je spojený s bakteriálnou
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kontamináciou týchto rán) po ich ošetrenie topickými antimikrobiálnymi prostriedkami uplynie
istý čas, predpokladáme formovanie sa bakteriálneho biofilmu v popáleninových ranách ešte
pred ich prvotným ošetrením.

Vyššie uvedené skutočnosti boli motívom realizovať v roku 2012 grantový projekt za účelom
zistenia účinnosti topických antimikrobiálnych prostriedkov, aplikovaných na
multirezistentnými baktériami kontaminované popáleniny, s časovým odstupom 4, 6 resp. 24
hodín.

Materiál a metódy
Základom metodiky bol jednoduchý a dobre reprodukovateľný monobakteriálny model
rozrušenia 24 hodinového biofilmu vytvorený Hammond et. al [10], podľa ktorého sme
pripravili 3 rôzne modely popáleninových rán:

Model A - rana 4 hodiny od bakteriálnej kontaminácie

Model B - rana 6 hodín od bakteriálnej kontaminácie

Model C - rana 24 hodín od bakteriálnej kontaminácie

Každý model bol kontaminovaný vždy jedným zo šiestich multirezistentných bakteriálnych
kmeňov – P.aeruginosa (2kmene), S.aureus (MRSA – meticilín rezistenstný S.aureus),
S.haemolyticus, E.coli, E.faecalis. Všetky použité baktérie boli získané z popáleninových rán
pacientov hospitalizovaných na KPaRCh LFUK a UNB v roku 2011, boli uskladnené
v kryoprotektívnom médiu vo Výskumnom laboratóriu Mikrobiologického ústavu LFUK, kde
bolo testovanie realizované. Vykonané testy sme hodnotili kvantitatívne – spočítaním
množstva CFU (kolónie formujúcich jednotiek), ktoré prežili 24 hodinové pôsobenie
jednotlivých topických antimikrobiálnych prostriedkov. Kým pôvodná metodika podľa
Hammond et al. [10], testovala len 3 topické prostriedky v krémovom/masťovom základe,
v našom projekte sme otestovali 11 topických antimikrobiálnych prostriedkov v rôznych
formách, ktoré sa v bežnej klinickej praxi používajú v popáleninovej chirurgií:

1. Roztoky:
- Acidum aceticum 1% (príprava magistraliter)
- Nitrofurantoin 0,2% (príprava magistraliter)
- Betadine®, EGIS Pharmaceuticals (povidón jódovaný 10%)
- Octenisept®, Schülke Mayr (oktenidindihydrochlorid 0,1%, fenoxyetanol 2%)
- Aqvitox®-D, Aquasystem (vodný roztok kyseliny chlórnej a chlórnanu sodného)

2. Krémy: Sulfadiazinum argentum 1% (Dermazin crm., Sandoz Pharmaceuticals)
3. Kombinácia: Acidum aceticum (1%) + Sulfadiazinum argentum (1%)
4. Impregnované textílie:

- Acticoat® SMITHandNEPHEW (obsahuje striebro)
- Aquacel®Ag CONVATEC (obsahuje striebro)
- Ialugen® Plus IBSA (obsahuje hyalurónovú kyselinu a Sulfadiazinum argentum)
- Actilite® Advancis Medical (obsahuje med medicínskej kvality)

Postup testovania: Na Petriho misku s Luria-Bertani tuhým kultivačným médiom (LB-agar)
sme uložili tri celulózové disky a na každý z nich sme aplikovali 10µl bakteriálnej suspenzie
s koncentráciou 104CFU/ml. Model A – disky sme inkubovali 4hod 37 °C, Model B – disky
sme inkubovali 6hod 37 °C, Model C – disky sme inkubovali 24hod 37 °C.  Následne sme
prekryli gázovým štvorcom (veľkosti 5x5cm) obsahujúcim liečivo (2ml roztoku, 1g krému
alebo masti), resp. impregnovaným obväzom rovnakej veľkosti, zaťažili malými sterilnými
sklenenými miskami a nechali inkubovať 24 hodín pri 37 °C.

Potom sme každý disk preniesli do skúmavky s 1ml Luria-Bertani tekutým kultivačným
médiom (LB-bujón) a intenzívne vortexovali 3x2 minúty. Obsah skúmavky sme 4-krát
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následne zriedili desiatkovým riedením, takže sme z jedného disku získali 5 skúmaviek.
Z každej skúmavky sme aplikovali 10µl na Petriho misku s LB-agarom na označené miesto
zodpovedajúce číslu skúmavky. Po 20 hodinách inkubácie pri 37 °C sme spočítali CFU
a prepočítali na CFU/disk. Ak množstvo CFU aj v mieste zodpovedajúcom najväčšiemu
zriedeniu prekračovalo hodnotu 100, do výsledkov sme uviedli 108 CFU/ml. Postup práce
sme zaznamenali fotograficky.

Výsledky
(Prehľad získaných výsledkov účinnosti jednotlivých topických prostriedkov na použité
bakteriálne kmene je uvedený na Obr. č.1,2,3.)

Výsledky boli vyhodnotené kvantitatívne stanovením množstva baktérií (CFU/disk), ktoré
prežili 24 hodinové pôsobenie aplikovaného topického antimikrobiálneho prostriedku.

Na nosiči (celulózovom disku) sa nachádzalo 102 CFU baktérií, ktorým bol umožnený ďalší
rast po dobu 4hod (model A), 6hod (model B) resp. 24hod (model C) a následne bol
aplikovaný topický antimikrobiálny prostriedok. Po pôsobení liečiva sme spočítali množstvo
baktérií, ktoré na nosiči prežili a zhodnotili, v akej miere a či vôbec  daný topický
antimikrobiálny prostriedok potlačil bakteriálny rast v porovnaní s kontrolou, ktorú
predstavovala sterilná gáza.

Acidum aceticum - napriek nízkym finančným nákladom na jeho výrobu sa v tomto projekte
ukázala  dobrá účinnosť na baktérie (výnimka E.coli) v modeloch A a B. Na všetky baktérie
v modeli C bol neúčinný.

Nitrofurantoin - neúčinný na P.aeruginosa, E.coli v modeloch A a B a na všetky baktérie
v modely C.

Betadine – baktericídny účinok na všetky testované kmene v modeli A, tiež na všetky kmene
okrem jedného P.aeruginosa v modeli B. V modeli C neúčinný na oba kmene P.aeruginosa,
S.haemolyticus a E.faecalis.

Octenisept - baktericídny účinok na všetky testované kmene vo všetkých modeloch, okrem
modelu C pre oba P.aeruginosa, S.haemolyticus a E.faecalis.

Aqvitox-D – vo všetkých modeloch neúčinný roztok, jedinou výnimkou v modeli A bol jeden
kmeň P.aeruginosa, na ktorý pôsobil baktericídne.

Sulfadiazinum argentum - baktericídne pôsobiaci krém, neúčinný na baktérie v modeli C.

Acidum aceticum + Sulfadiazinum argentum - baktericídne pôsobiaca kombinácia, neúčinná
na E.faecalis v modeli B a všetky baktérie v modeli C.

AquacelAg – striebrom impregnovaná textília baktericídne pôsobiaca v modeloch A a B na
všetky kmene okrem E.coli a E.faecalis. V modeli C neúčinná.

Acticoat - baktericídne pôsobiaca striebrom impregnovaná textília, neúčinná na E.faecalis
v modeli B a všetky baktérie v modeli C.

Ialugen Plus – tyl s naneseným 1% sulfadiazínom strieborným pôsobil baktericídne  na
všetky testované baktérie v modeloch A a B. V modeli C neúčinný.

Actilite – tyl impregnovaný medom medicínskej kvality baktericídne pôsobiaci len na
S.haemolyticus a MRSA v modeloch A a B.
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Obrázok.č.1. Model A (rana 4hod od kontaminácie) – graf zobrazuje bakteriálny rast
(CFU/disk) po 24 hod pôsobení liečiv. (AA1% - acid. aceticum, SS1% - sulfadiazinum
argentum, FUR - nitrofurantoin)

Obrázok č.2. Model B (rana 6hod od kontaminácie) – graf zobrazuje bakteriálny rast
(CFU/disk) po 24 hod pôsobení liečiv. (AA1% - acid. aceticum, SS1% - sulfadiazinum
argentum, FUR - nitrofurantoin)
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Obrázok č.3. Model C (rana 24hod od kontaminácie) – graf zobrazuje bakteriálny rast
(CFU/disk) po 24 hod pôsobení liečiv. (AA1% - acid. aceticum, SS1% - sulfadiazinum
argentum, FUR - nitrofurantoin)

Diskusia
Na základe vykonaných experimentov je možné konštatovať, že čím dlhší časový interval
uplynie od bakteriálnej kontaminácie rany po aplikáciu topického antimikrobiálneho
prostriedku, tým je jeho účinnosť nižšia. Zatiaľ čo v modeloch A a B (rany 4 a 6 hodín od
kontaminácie) bolo možné pozorovať u viacerých liečiv baktericídne pôsobenie na všetky
použité baktérie, v prípade modelu C (24 hodín od kontaminácie) sa účinnosť takmer
všetkých použitých topických prostriedkov rovnala účinnosti sterilnej gázy. Najlepšia
účinnosť bola zistená u liečiv povidón iódovaný, oktenidíndihydrochlorid a Aquacel Ag.

Vo všeobecnosti však testy dokázali, že aplikácia topických antimikrobiálych prostriedkov na
popáleninovú ranu 24hod od jej kontaminácie multirezistentnými baktériami nie je
dostatočná na potlačenie bakteriálneho rastu a s tým spojenej ranovej infekcie. Dôvodom je
pravdepodobne vytvorenie zrelého bakteriálneho biofilmu. Rovnako aj výsledky Huang et al.
[9] potvrdzujú, že vytvorenie biofilmu bráni topickej liečbe eliminovať baktérie v tejto forme
rastu. Porovnanie účinnosti topických prostriedkov sulfadiazinum argentum a AquacelAg na
rany 4hod a 24hod od kontaminácie MRSA v in vivo podmienkach vykonali Roche ED. [11].
Ich výsledky ukázali výrazne zníženú účinnosť tejto topickej liečby pri jej aplikácií 24hod po
kontaminácií v porovnaní s ranou 4hod po kontaminácií, čo je v súlade s našimi zisteniami.
Aplikujúc výsledky do klinickej praxe môžeme odporučiť, že ak časový interval medzi
vznikom a prvotným ošetrením popáleninových rán je 24 hod a viac, dôležitý je dôkladný
debridement a až následná aplikácia topických antimikrobiálnych prostriedkov.

Projekt podporený grantom Univerzity Komenského č. UK/347/2012

Za podporu pri realizácií tohto projektu ďakujem pani prednostke Mikrobiologického ústavu
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Úvod
Syndróm nepokojných nôh (SNN)  je pomerne časté neurologické ochorenie. Prejavuje sa
nutkaním pohybovať dolnými končatinami hlavne večer a v pokoji - s následným negatívnym
vplyvom na kvalitu života pacientov. Vo všeobecnej populácii sa vyskytuje približne v 7%
a u žien je prevalencia približne 2x vyššia ako u mužov. Obezita patrí medzi jeden
z mnohých rizikových faktorov. Pri SNN sa môže jednať o primárne ochorenie, no často sa
objavuje na podklade sideropénie, renálneho zlyhania alebo je prítomný v gravidite.
V patogenéze sa najpravdepodobnejšie uplatňuje dopaminergná dysfunkcia
diencefalospinálneho systému pri zníženej dostupnosti železa do centrálneho nervového
systému [1].  V diagnostike SNN je najdôležitejšia anamnéza. Každý, kto spĺňa 4 esenciálne
diagnostické kritéria podľa International Restless Legs Syndrome Study Group, má SNN
s veľkou pravdepodobnosťou. Liekom prvej voľby pri klinicky závažnom ochorení sú
dopaminergné preparáty, no využívajú sa aj antiepileptiká, benzodiazepíny či opioidy [2].
V našej práci sme sa zamerali na prevalenciu SNN a jeho charakteristiky u gravidných žien.

Materiál a metódy
Do výskumu bolo zapojených 300 po sebe nasledujúcich žien v treťom trimestri gravidity
starších ako 18 rokov, ktoré boli hospitalizované na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU
a UNB. Po podpísaní informovaného súhlasu vyplnili dotazník, ktorého hlavnou časťou boli 4
oficiálne diagnostické kritéria pre SNN. Tie, ktoré spĺňali všetky kritéria, boli hodnotené ako
SNN+ a následne boli dovyšetrené za účelom bližšieho opisu SNN. Ostatné boli hodnotené
ako SNN-. Realizovali sa rutinné laboratórne odbery na krvný obraz a biochémiu. Pacientky
boli kontaktované minimálne 3 mesiace po pôrode ohľadom zmeny frekvencie a intenzity
symptómov SNN. Výsledky boli štatisticky spracované.

Výsledky
Zo všetkých 300 respondentiek 94 (31,33%) udávalo výskyt príznakov SNN akejkoľvek
frekvencie a intenzity v priebehu gravidity. Demografické údaje a výsledky laboratórnych
vyšetrení sú uvedené v Tab.1.



253

Všetky

ŠO

SNN+

ŠO

SNN-

ŠO
p

Vek

(roky)

30,81 4,60 30,84 4,65 30,80 4,59 0,938

Body Mass Index
(kg/m2)

27,30 4,20 27,23 3,94 27,31 4,36 0,892

Hmotn. prírastok
(kg)

13,75 5,25 15,76 5,55 12,86 4,86 <0,001

Poradie gravidity 1,66 0,91 1,68 1,02 1,82 2,74 0,633

Dĺžka gravidity
(týždne)

38,99 3,08 39,49 2,61 38,77 3,26 0,060

Pôrodná hmotn.
(kg)

3328,75 532,10 3269,35 575,490 3355,41 509,07 0,196

Hemoglobín

(g/l)

117,11 10,35 109,43 9,30 120,57 8,85 <0,001

Sérové železo
(μmol/l)

16,74 9,79 15,62 12,45 17,20 8,56 0,351

Feritín

(μg/l)

23,69 15,04 22,71 18,31 24,21 12,92 0,565

Tabuľka 1.: Demografické údaje a parametre metabolizmu železa

*  Priemerné hodnoty, ŠO – štandardná odchýlka

Ženy trpiace SNN mali signifikantne nižšiu hladinu hemoglobínu (p<0,001) aj napriek
intenzívnejšej suplementácii železa počas gravidity v porovnaní so SNN-. V hladinách
sérového železa ani feritínu rozdiel medzi oboma skupinami nebol. Respondentky SNN+
mali počas gravidity signifikantne vyšší hmotnostný prírastok, celkový Body Mass Index
(BMI) nebol signifikantne rozdielny.

Viac ako 30% SNN+ malo klinicky závažný syndróm - so stredne ťažkými až ťažkými
symptómami s frekvenciou minimálne 2x týždenne (tzv. RLS sufferers). Polovica z SNN+
trpela poruchou spánku spôsobenou symptómami SNN. Podľa hodnotiacej stupnice
Intenational Restless Legs Scale (IRLS) táto porucha spánku viedla u budúcich matiek
k nadmernej únave, poruche nálady a k negatívnemu ovplyvneniu bežných denných aktivít.
Tehotné so SNN nemali signifikantne viac komplikácií gravidity a/alebo pôrodu. Mali však
nesignifikantne viac závažných komplikácií, ako je hroziaci potrat, hroziaci predčasný pôrod
a intrauterinná retardácia rastu plodu. Deti žien so SNN+ mali nesignifikante (p=0,19) nižšiu
pôrodnú hmotnosť napriek nesignifikantne dlhšiemu intauterinnému vývinu (p=0,06).

Celkové skóre závažnosti  na stupnici IRLS bolo v negatívnej korelácii s hladinou
hemoglobínu (Graf č.1).
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Graf 1: Korelácia medzi hladinou hemoglobínu a celkovou závažnosťou symptómov SNN;

rs = -0,32, p < 0,01

Pred graviditou boli symptómy SNN  prítomné u 15 žien (5% zo všetkých respondentiek), tie
pravdepodobne trpia primárnym SNN. Rodinná anamnéza bola prítomná takmer u polovice
z nich (n=7).

Príznaky pretrvávali aj po pôrode u 16 respondentiek , 2 z nich boli opäť tehotné.  U viac ako
2/3 boli symptómy  miernejšia ako počas gravidity, len 1 žena mala príznaky väčšej intenzity
podľa IRLS.

Diskusia
V populácii tehotných žien  sme odhalili prevalenciu SNN takmer 32%, čo je v zhode
s výsledkami rozsiahlych zahraničných epidemiologických štúdií [3]. Zo všetkých
respondentiek malo 5% pravdepodobne primárny SNN, čo je prevalencia porovnateľná so
všeobecnou populáciou (modifikované vzhľadom na pohlavie a vek) [1].

Hoci gravidné so SNN užívali preparáty železa vo väčšej miere, dosiahli signifikantne nižšie
hladiny hemoglobínu – ale nie železa a feritínu. To môže svedčať o fakte, že prioritne sa u
nich železo zo séra dostáva do plodu na úkor ich hematopoézy.  U 71% sa symptómy
objavili v 3. trimestri gravidity, kedy má vyvíjajúci sa plod najvyššie nároky na dodávku  tohto
mikroelementu. Naše údaje podporujú  hypotézu o primárnej úlohe zmien metabolizmu
železa v patogenéze SNN [4].  Súvis s hmotnostným prírastkom v gravidite pripisuje istý
spolupodiel hmotnosti (obezity) na výskyte SNN aj v tehotenstve.

Príznaky sa u takmer 98% vyskytovali výlučne pred spaním a počas noci a presne 50%
udávalo poruchu spánku s následnou  dennou únavou. Okrem negatívneho efektu  na
kvalitu života budúcej matky sme odhalili aj vplyv SNN na samotný priebeh gravidity.

Pomocou jednoduchého dotazníka sme potvrdili relatívne vysokú prevalenciu SNN
u gravidných žien. Pomerne málo z nich si uvedomovalo, že ich nepríjemné pocity by mohli
byť súčasťou syndrómu nepokojných nôh. To svedčí o nízkom povedomí našich obyvateľov
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o tomto častom a relatívne závažnom ochorení. Naše výsledky poukazujú na nutnosť zvýšiť
povedomie laickej verejnosti aj lekárskej obce o tomto syndróme.
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Úvod
Na území Slovenskej republiky je výkon prehliadok tiel mŕtvych od roku 2005 v pôsobnosti
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa zákona 581/2004 zbierky zákonov
[4], ktorý svojim vznikom prebral pôvodný model výkonu prehliadok a čiastočne ho aj
„liberalizoval“.

Pred rokom 2005 spadal výkon prehliadok tiel mŕtvych do kompetencie oddelení patológie
u zomretých v zdravotníckych zariadeniach. Pri úmrtiach mimo zdravotníckych zariadení
bola prehliadka tela mŕtveho vykonávaná v zmysle zákona 277/1994 zbierky zákona [3] tak,
že prehliadka bola vykonaná prvotne obvodným lekárom alebo lekárskou službou prvej
pomoci. K výkonu tejto činnosti nebolo potrebné poverenie od žiadneho úradu, podmienkou
nebolo žiadne ďalšie vzdelávanie v oblasti patologickej anatómie a súdneho lekárstva, či
absolvovanie školenia v danej problematike. Lekári získavali svoje skúsenosti a ďalšie
poznatky len dlhodobým výkonom prehliadkovej činnosti. Zväčša táto činnosť bola
vykonávaná len príležitostne u obvodných lekárov vramci úmrtí vo vlastnej obci. U lekárov
slúžiacich lekársku službu prvej pomoci bola táto činnosť vykonávaná častejšie, avšak
v oboch prípadoch boli skúsenosti a poznatky len na veľmi nízkej úrovni a tým dochádzalo
k častým omylom v rozhodovaní o výkone pitvy, prípadne pomoc orgánom činným
v trestnom konaní pri ich ďalšom rozhodovaní bola nedostatočná [2].

Po roku 2005 sa situácia zmenila, výkon prehliadok mŕtvych sa presunul do kompetencie
Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý na výkon tejto činnosti začal vydávať
poverenia. Na ich získanie je potrebné absolvovať školenie z odboru patologickej anatómie
a súdneho lekárstva. Po jeho absolvovaní môže túto činnosť absolvovať akýkoľvek lekár. Na
Slovensku splnilo túto podmienku približne 6000 lekárov z rôznych odborov [1].

Metódy
Bola vykonaná retrospektívna analýza prehliadok mŕtvych za rok 2011, ktorú vykonávali
dvaja prehliadajúci lekári v regióne Bratislavského a Trnavského kraja. Za toto obdobie
vykonali spolu 1069  prehliadok mŕtvych, pričom v následnom elektronickom vyhodnotení
dospeli k štatisticky dôležitým výsledkom. Sledovanými parametrami boli pohlavie
zosnulých, ich vek, príčina a druh smrti a rozhodnutie prehliadojúceho lekára o výkone pitvy
alebo pochovaní v zákonnej lehote.
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Výsledky
Z celkového počtu 1069 prehliadok mŕtvych bolo 554 mužského pohlavia a 515 ženského
pohlavia. Rozdelenie súboru podľa veku sme konštruovali podľa vekových skupín, ktoré sme
rozdelili do viacerých hladín podľa dekád života, pričom najvyššia úmrtnosť bola medzi 8. a
9. dekádou a to konkrétne 346 úmrtí, najnižšia úmrtnosť bola medzi 0. a 1. dekádou a nad
10. dekádou. Prvou najčastejšou príčinou smrti pri úmrtiach z chorobných príčin bolo
ochorenie kardiovaskulárneho systému a to konkrétne u 58% úmrtí, z toho na prvom mieste
bolo kariorespiračné zlyhanie u 62% úmrtí a na druhom mieste bol akútny infarkt myokardu
u 19% úmrtí. Druhou najčastejšou príčinou smrti pri úmrtiach z chorobných príčin boli
onkologické ochorenia a z nich najčastejšie boli zhubné nádory pľúc u 22% úmrtí.

Z celkového počtu 1069 úmrtí bolo pitvaných 131 z toho 103 mužov a len 28 žien. Prípady
násilných úmrtí alebo náhlych úmrtí, u ktorých bola nariadená pitva sa najčastejšie
vyskytovali zhodne vo vekovej kategórii medzi 4. a 5. dekádou  života a 5. a 6. dekádou
života a to v 32%.  Najčastejšou príčinou smrti pri násilných úmrtiach bolo samopoškodenie
obesením a to konkrétne u 13%.

Diskusia
V spomenutých regiónoch bola táto činnosť vykonávaná lekármi z dlhodobou praxou
v odbore patologickej anatómie a súdneho lekárstva, čo sa odrazilo na presnejšom  určení
príčiny smrti, pokiaľ túto bolo možné na mieste nálezu stanoviť na základe odborných
skúseností a dlhoročnej praxe v daných odboroch. Odbornou spôsobilosťou výkonu
prehliadok mŕtvych sa na pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómie dostali len
úmrtia, u ktorých bol výkon pitvy potrebný. Orgány činné v trestnom konaní navyše na
mieste prehliadky dostali relevantné zhodnotenie príčiny úmrtia a druhu  smrti.
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