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P53, bcl-2 a cirkulujúce nádorové bunky v rakovine prsníka
Katarína Šimová, Alexandra Šinská
(všeobecné lekárstvo, 3. ročník)
Školitel: doc. MUDr. Michal Mego, PhD.
II. onkologická klinika LF UK a NOÚ
Úvod
Proteín p53 je tumorsupresorový proteín, ktorý je produktom génu TP53 lokalizovaného na
17 chromozòme (17p.13.1). Jeho hlavnou úlohou je zastavenie rastu, navodenie apoptòzy
a bunkového starnutia. Naväzuje sa na DNA na konci G1 fázy. Tým pozastaví začiatok
replikácie DNA a v prípade, že je príliš veľa mutácií, navodí procesy vedúce k apoptòze.
Strata tumorsupresorového p53 sa podieľa na karcinogenéze. Už mutácia jednej alely TP53
naruší pósobenie proteínu, zníži sa jeho schopnosť viazať sa na DNA, predĺži sa jeho
životnosť a tým schopnosť určovať čas na reparáciu genetickej informácie. Zároveň stráca
schopnosť navodiť apoptòzu. (1,2)
Rovnako ako p53 aj Bcl-2 rodina proteínov hrá kľúčovú úlohu v regulácií bunkového života
a smrti. Mnoho z týchto proteínov sídli vo vonkajšej mitochondriálnej membráne, orientované
sú k cytosolu. Z tejto rodiny sú Bcl-2 a Bcl-XL cytoprotektívne a zabraňujú zmene
mitochondriálnej priepustnosti otvorením pòrov v membráne a uvoľnením apoptogénnych
proteínov z mitochondrie, ktoré by za iných okolností ústili do apoptòzy alebo nekròzy.
V kolorektálnom karcinòme, karcinòme prsníka a pľúc je expresia Bcl-2 spojená s vyššou
mierou apoptòzy, nižším rizikom vzdialených metastáz a priaznivou prognòzou. (3)
Cirkulujúce nádorové bunky (circulating tumor cells – CTC) sú bunky zapojené do
metastatickej kaskády a nádorového šírenia. Predpokladá sa, že z 1 gramu nádorového
tkaniva sa uvoľňujú približne 3 miliòny nádorových buniek do obehu v priebehu 24 hodín.
Cirkulácia predstavuje nepriaznivé prostredie pre CTC, predovšetkým vďaka pósobeniu
fyzikálnych síl, buniek imunitného systému ako i vďaka absencii kontaktu s inými bunkami.
Bunky sa do krvného riečiska móžu dostať jednak pasívne, napr. pri prerastaní do ciev,
alebo aktívne, vďaka ich zvýšenej motilite.(4)
Našim cieľom bolo zistiť koreláciu medzi expresiou proteínu p53 a bcl-2 v nádore prsníka a
prítomnosťou cirkulujúcich nádorových buniek v krvi.

Metodika
Štúdia zahŕňala 170 pacientov s nemetastatickým karcinòmom prsníka liečených chirurgicky
od marca 2012 do marca 2013. Mononukleárne bunky z periférnej krvi (Peripheral Blood
Mononuclear Cells - PBMC) boli oddelené od ostatných hematopoetických buniek použitím
negatívnej selekcie pomocou kitu RossetteSepTM. RNA extrahovaná z CD45- PBMC bola
vyšetrená na expresiu génov pre epiteliálno-mezenchymálny prechod (TWIST1, SNAIL1,
SLUG, ZEB1) a epiteliálnych génov (cytokeratín - CK19) pomocou kvantitatívnej RT-PCR.
Vzorky od pacientov s vyšším množstvom epiteliálnych a/alebo mezenchymálnych génových
transkriptov ako tie od zdravých donorov boli hodnotené ako CTC pozitívne. Expresia p53
a bcl-2 v chirurgických vzorkách sa hodnotila imunohistochemicky. (5) Súbor sme
analyzovali metòdami deskriptívnej štatistiky, na porovnanie premenných sme použili
Fisherov exaktný test. P-hodnotu menšiu ako 0.05 sme považovali za štatisticky významnú.
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Tabuľka 1. Charakteristika pacientov
Všetci

N
170

%
100.0

T-štádium
1
>1

117
53

68,82
31,18

N-štádium
0
>1

102
68

60
40

Stupeň
1a2
3

103
67

60,59
39,41

Histològia
Invazívny duktálny karcinòm (IDC)
Iné

143
27

84,12
15,88

Hormòn. Receptor. Status
Negat
Pozit

18
152

10,59
89,41

Receptor pre ľudský epitel. rast. faktor 2 (HER2)
Negat
Pozit

49
121

28,82
71,18

Ki 67 (hranica 20%)
Nízky
Vysoký

113
57

66,47
33,53

Invázia lymfatickými cievami (LVI)
Prítomná
Neprítomná

43
127

25,30
74,70

CTC Epiteliál.
Negat
Pozit

149
21

87,65
12,35

CTC EMT
Negat
Pozit
NA

143
25
2

84,12
14,70
1,18

CTC všetky
Negat
Pozit

126
44

74,12
25,88

Cirkulujúce nádorové bunky (CTC)
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Výsledky
Všetkých pacientov bolo 170 (100%). Pacientov sme podľa expresie proteínov rozdelili do 2
hlavných skupín – podľa expresie proteínov p53 a bcl-2 v nádore. Podľa prítomnosti
cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) sme ich zaradili do 3 skupín:
1. skupina s cirkulujúcimi nádorovými bunkami s epiteliálnymi markermi (CTC-EP) – 21
(12,4%) pacientov
2. skupina s cirkulujúcimi nádorovými bunkami s mezenchymálnymi markermi (CTCMES) – 25 (14,7%) pacientov
3. všeobecne skupina s cirkulujúcimi nádorovými bunkami(CTC) – 44 (25,9%)
pacientov
Pacientov s expresiou p53 v nádore a s prítomnými CTC-EP v periférnej krvi bolo 8 (12,5%),
kým pacientov, ktorí neexprimovali p53 a taktiež mali v krvi detekované CTC-EP bolo 13
(12,4%) (p = 1,00).
Pacientov, ktorí exprimovali proteín p53 v nádore a zároveň vykazovali prítomnosť CTCMES bolo 7 (10,9%), zatiaľ čo 18 (17,5%) pacientov bolo bez expresie proteínu p53
v nádore ale s prítomnými CTC-MES v periférnej krvi (p = 0,27).
Počet pacientov s expresiou p53 a prítomnými CTC bol 13 (20,3%), zatiaľ čo 31 (29,5%)
pacientov neexprimovalo p53, ale CTC v krvi prítomné mali (p = 0,21).
Pacientov s prítomnými cirkulujúcimi nádorovými bunkami s epiteliálnymi markermi (CTCEP) exprimujúcimi bcl-2 bolo 11 (9,3%), kým pacientov, ktorý bcl-2 neexprimovali, ale
v periférnej krvi CTC-EP boli prítomné bolo 10 (19,2%) (p = 0,08).
Pacientov, ktorí exprimovali proteín bcl-2 a v periférnej krvi mali prítomné CTC-MES bolo 17
(14,5%), kým 8 (15,7%) pacientov neexprimovalo bcl-2, ale CTC-MES boli v krvi detekované
(p=0,82).
Počet pacientov s expresiou bcl-2 a prítomnými CTC v krvi bol 27 (22,9%), kým 17 (32,7%)
pacientov síce neexprimovalo bcl-2, ale CTC boli v periférnej krvi detekované (p = 0,19).
CTC sa v periférnej krvi vyskytovali nezávisle od toho či exprimovali p53 a/alebo bcl-2. Tieto
dva proteíny teda pravdepodobne nesúvisia s uvoľňovaním CTC do periférnej krvi z
primárneho ložiska. Naše dáta nenaznačujú prepojenie medzi uvoľňovaním CTC do
periférnej krvi a expresiou p53 a/alebo bcl-2.

Diskusia
Nádorové ochorenia predstavujú heterogénnu skupinu chorób, pričom prognòza pacientov
závisí na róznych hostiteľských, ale i s nádorom súvisiacich faktoroch. Prítomnosť
cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) v periférnej krvi je jeden z nových a sľubných
prognostických faktorov u onkologických pacientov. (4)
Diseminácia rakoviny, ktorá zahŕňa cirkulujúce nádorové bunky (CTC), je dóležitým krokom
metastázovania. CTC sa ojedinele vyskytujú v krvnom riečisku medzi biliònmi
hematopoetických buniek. Na identifikovanie cirkulujúcich nádorových buniek (CTC)
v periférnej krvi musíme odlíšiť CTC od normálnych hematopoetických buniek a tiež od
normálnych epiteliálnych buniek.(6)
Predošlé štúdie ukázali, že prítomnosť cirkulujúcich nádorových buniek u pacientov
s metastatickým karcinòmom prsníka je spojená s krátkym prežívaním. (7)
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Zlepšené prežitie pacientok s menším počtom CTC ( menej ako 5 v 7,5 ml krvi) bol
pozorovaný bez ohľadu na histologický podtyp, expresiu hormonálnych receptorov
a receptora HER-2/neu, miesta metastáz, alebo či išlo o recidivujúce alebo de novo
diagnostikované metastatické ochorenie.(4)
V našej štúdii sme skúmali koreláciu medzi expresiou proteínov p53 a bcl-2 a prítomnosťou
cirkulujúcich nádorových buniek v periférnej krvi a teda ich uvoľňovaním z primárneho
ložiska. Štatisticky sme to vyhodnocovali na súbore 170 pacientov. Z hodnót uvedených
vyššie vyplýva, že expresia daných proteínov pravdepodobne nesúvisí s uvoľňovaním
cirkulujúcich nádorových buniek do periférnej krvi. Naša hypotéza, že tieto proteíny
zohrávajú úlohu v diseminácii metastatických ložísk cirkulujúcimi nádorovými bunkami sa
nepotvrdila, p53 a bcl-2 sa skór podieľajú na samotnej karcinogenéze a preto ich výskyt
nesúvisel s výskytom CTC v periférnej krvi.
Rózne aspekty a faktory mohli ovplyvniť výsledky tejto štúdie. Medzi ne patrí napríklad
citlivosť metòdy na zisťovanie CTC v krvi a/alebo citlivosť metòdy na zisťovanie prítomnosti
špecifickej RNA. Úlohu tiež mohol mať obmedzený počet pacientov s prítomnými
cirkulujúcimi nádorovými bunkami.
V tejto štúdii sme neobjavili asociáciu medzi CTC a p53 alebo bcl-2. Preto predpokladáme,
že ovplyvňovanie množstva týchto dvoch proteínov z terapeutických dóvodov nemá vplyv na
prítomnosť cirkulujúcich nádorových buniek v krvi.
Vlastný prínos riešiteľov ŠVOČ
Formulovali sme pracovnú hypotézu, robili sme štatistické vyhodnotenie dát pacientov s
karcinòmom prsníka, analýzu dát a ich klinickú a biologickú interpretáciu, ako aj ich
spracovanie vo forme ŠVOČ práce.
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Úvod
Karcinòm prsníka patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenie žien na Slovensku.
V poslednom štatisticky spracovanom roku 2007 bolo zaznamenaných 2423 invazívnych
karcinòmov prsníka, čo predstavuje 17,3 % podiel zo všetkých onkologických ochorení
u žien (1) . Etiològia tohto ochorenia nie je presne objasnená, avšak za významné sa
považujú nasledovné rizikové faktory: 1. vek, 2. genetická predispozícia, 3. dlhodobé
pósobenie a vysoké hladiny estrogénu či už endogénneho alebo exogénneho póvodu, 4.
geografický výskyt karcinòmu prsníka, ktorý sa dáva do súvislosti s konzumáciou vysoko
kalorickej stravy (až 6 krát vyšší výskyt v rozvinutých krajinách s výnimkou Japonska
v porovnaní s rozvojovými krajinami), 5. fibrocystické zmeny spojené hlavne s výskytom
atypickej hyperplázie epitelu, 6. ostatné faktory ako vplyv životného prostredia, fajčenie a iné
(2).
V súčasnosti je už známe, že pri vzniku a vývine nádorov zohrávajú dóležitú úlohu okrem
genetických aj epigenetické zmeny. Epigenetika sa zaoberá štúdiom dedičných
reverzibilných zmien v expresii génov bez toho, aby sa vyskytla zmena v sekvencii DNA.
Epigenetické mechanizmy sú súčasťou fyziologických procesov prirodzene prebiehajúcich
v bunkách. Medzi hlavné epigenetické zmeny zaraďujeme okrem modifikácie histònov aj
metyláciu DNA.
Najviac študovanou epigenetickou modifikáciou je metylácia DNA. Jedná sa o kovalentné
pridávanie metylových skupín na cytozín v CpG dinukleotidoch za účasti enzýmu DNA
metyltransferázy. Distribúcia CpG dinukleotidov v ľudskom genòme je nerovnomerná, ale
časť z nich je sústredená v rozsiahlych repetitívnych sekvenciách alebo úsekoch bohatých
na CpG, v tzv. CpG ostrovčekoch. Tieto ostrovčeky sa vyskytujú predovšetkým
v promòtorových oblastiach génov, v blízkosti miesta štartu transkripcie. Tieto úseky sú
v aktívnych génoch nemetylované a tým pádom je umožnená transkripcia za prítomnosti
zodpovedajúceho transkripčného faktora. Spomínané repetitívne sekvencie sú naopak
vysoko metylované a zohrávajú pravdepodobne rolu v utlmení endoparazitických
a retrovírusových transpozònov (3).
Metylácia cytozínových zvyškov je spojená s naviazaním špecifických proteínov (methylbinding proteins), s aktiváciou històn deacetyláz (HDAC) a històn metyltransferáz,
s modifikáciou histònov, kondenzáciou chromatínu a následne transkripčnou inaktiváciou
príslušného génu. Súhra DNA metylácie a histònových modifikácií je jednou zo súčastí
epigenetickej kontroly génovej expresie , umožňuje zapínať a vypínať gény na správnom
mieste a v správnom čase (3).
Pre karcinogenézu je charakteristická globálna hypometylácia - strata metylácie, ktorá je
príznačná najmä pre repetitívne sekvencie, čo móže podporiť chromozomálnu nestabilitu a
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reaktiváciu endoparazitických sekvencií, ďalej móže hypometylácia indukovať stratu
imprintingu alebo aktivovať expresiu onkogénov. V tumorigenéze bola súčasne
zaznamenaná aj DNA hypermetylácia promotòrov mnohých tumor supresorových génov.
V nádoroch prsníka bola zistená zvýšená metylácia tumor supresorových génov, ktoré sú
zahrnuté napríklad v regulácii bunkového cyklu, opravy DNA, bunkovej adhézie, signalizácie
cytokínov, apoptòzy, angiogenézy, invazivity, metastázovania a mnohých ďalších procesov
súvisiacich s tumorigenézou (4). Mnohé z aberantne metylovaných génov v nádorovom
tkanive by mohli byť potenciálne využité ako markery nádorového ochorenia a hodnotenie
metylácie DNA by mohlo slúžiť na vylepšenie diagnostiky nádorov, stanovenia prognòzy
a overenie účinnosti liečby (5).

Metodika
Práca je zameraná na zistenie frekvencie a hladiny metylácie vybraných génov
a preštudovanie vzťahu medzi karcinòmom prsníka a samotnou metyláciou. Metòdou
pyrosekvenovania študujeme tumor-supresorové gény, ktorých inaktivácia buď podporuje
invazivitu a metastázovanie alebo vedie k autonòmii pri odpovedi na rastové faktory a teda
k nekontrolovanému rastu nádorových buniek. Celý proces štúdia metylácie zahŕňa
odobratie vzoriek nádorového tkaniva a periférnej krvi od pacientok s karcinòmom prsníka.
Následne sa zo vzorky tkaniva zaliateho v parafínovom bločku a z lymfocytov z periférnej
krvi izoluje DNA a analýza metylácie génov sa vykoná pomocou pyrosekvenovania.
Pyrosekvenovanie patrí medzi najmodernejšie prístupy sekvenovania. Je to kvantitatívna
sekvenačná metòda, ktorá umožňuje nielen získanie DNA sekvencie pomocou real-time
sekvenovania počas syntézy DNA, ale aj kvantitatívne vyhodnotenie výsledkov. Princíp je
založený na luminometrickej detekcii pyrofosfátu (PPi), ktorý je uvoľňovaný pri polymerizácii
DNA.
Samotnému pyrosekvenovaniu predchádza príprava vzoriek. Vyizolovanú DNA je potrebné
modifikovať bisulfidom sodným. Modifikovaná DNA je amplifikovaná polymerázovou
reťazovou reakciou (PCR), kde je jeden z dvoch primerov značený na 5´ konci biotínom,
výsledkom čoho sú biotinylované PCR produkty. Biotín zabezpečí imobilizáciu PCR
produktu na streptavidín-sefaròzové guličky počas prípravy DNA templátu na sekvenovanie.
Nakoniec sa PCR produkty prečistia, denaturujú a po ochladení pri izbovej teplote je
príprava vzoriek pre pyrosekvenovanie ukončená. Pri pyrosekvenovaní hrajú kľúčovú úlohu
4 dóležité enzýmy: DNA polymeráza, ATP sulfuryláza, luciferáza a apyráza. Reakčná zmes
musí okrem spomenutých enzýmov obsahovať aj enzýmové substráty: adenozín-fosfosulfát
(APS), luciferín, templát (PCR produkt) a sekvenačný primer. Prvým krokom
pyrosekvenovania je pridanie jedného zo 4 nukleotidov (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) do
reakcie. Ak je pridaný nukleotid komplementárny k báze v templátovom vlákne, DNA
polymeráza katalyzuje jeho zabudovanie do vlákna. Zabudovanie nukleotidu je sprevádzané
uvoľnením pyrofosfátu (PPi) v kvantite zodpovedajúcej k množstvu inkorporovaného
nukleotidu. Uvoľnený pyrofosfát indukuje druhú reakciu a je v prítomnosti adenozín-5’fosfosulfátu konvertovaný ATP-sulfurylázou na ATP. Energiu vo forme ATP využije
luciferáza na konverziu luciferínu na oxyluciferín, čo je sprevádzané vyžiarením viditeľného
svetla, ktoré je úmerné k množstvu ATP. Svetlo je detegované CCD kamerou (charge
coupled device) , kvantifikované a znázornené v pyrograme v podobe píkov róznej výšky v
závislosti od množstva snímaného svetla. V poslednom kroku sú nezabudované nukleotidy
degradované apyrázou, keď je degradácia kompletná, do reakcie je pridaný ďalší typ dNTP.
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Pyrosekvenovanie umožňuje optimálne kvantitatívne vyhodnotenie metylácie každého CpG
dinukleotidu v analyzovanej sekvencii, čo je značným prínosom pre posúdenie významu
stupňa metylácie špecifických génov v nádorovom procese.
Výsledky
Zo súboru 34 pacientok s karcinòmom prsníka, ktoré boli analyzované na Ústave
experimentálnej onkològie SAV (6) sme sa bližšie zamerali na 2 pacientky, u ktorých bola
zaznamenaná v nádorovom tkanive zvýšená metylácia v analyzovaných génoch.
Kvantitatívne stanovené hodnoty metylácie 11 génov u 2 pacientok a index kumulatívnej
metylácie sú uvedené v tabuľke č. 1. Index kumulatívnej metylácie (cumulative methylation
index – CMI) bol počítaný ako suma percent všetkých hodnotených génov. Pre 11 génov by
mohla byť maximálna hodnota až 1100. Na obrázku č. 1 je znázornený pyrogram RASSF1A
génu analyzovaného v nádorovom tkanive (pacientka č. 2). V tabuľke č. 2 sú uvedené
klinicko – histopatologické údaje 2 vybraných pacientok.
Tab.č. 1: Hodnoty metylácie (v %) 11 génov v DNA izolovanej s lymfocytov a z nádorového
tkaniva, posledný stĺpec predstavuje výsledné CMI.
pacientka Materiál/Gény APC
1
DNA z lymfocytov
č. 1
86
DNA z nádoru
2
DNA z lymfocytov
č. 2
82
DNA z nádoru

RASSF1A
1
86
1
59

pacientka Materiál/Gény TIMP3
2
DNA z lymfocytov
č. 1
27
DNA z nádoru
4
DNA z lymfocytov
č. 2
4
DNA z nádoru

BRMS1
1
7
1
1

ADAM23
2
53
2
7

SOCS1
1
6
1
2

CXCL12
3
37
3
48

ESR1
7
9
5
5

PGRB
13
6
6
6

CDH1
10
6
10
6

SYK
1
5
1
2

CMI
42
332
36
223

Obr.č. 1: Pyrogram analyzovanej oblasti promòtora RASSF1A génu v nádorovom
tkanive pacientky č 2. (priemerná metylácia 59 %)
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Tab.č.2: Klinicko – histopatologické údaje pacientok.
pacientka vek veľkosť nádoru typ nádoru TNM
č. 1
56 80 mm
DIC
III
č. 2
72 15 mm
DIC
IV

grading HER2 ki67 ESR
3
pozit. 1
0%
3
negat. 20
90 %

PGR
0%
30 %

DIC - duktálny invazívny karcinòm, grading - určenie stupňa diferencovanosti, HER2 - gén kòdujúci
transmembránový receptor, jeho amplifikácia silne koreluje s overexpresiou príslušného proteínu a je
prognostickým faktorom invazívneho karcinòmu mliečnej žľazy, ki67 - gén kòdujúci antigén KI67, čo
je jadrový proteín asociovaný s bunkovou proliferáciou, ESR - expresia estrogénových receptorov,
PGR - expresia progesterònových receptorov

Ako vyplýva z uvedených výsledkov zobrazených v tabuľkách, u oboch pacientok je
metylácia génov APC, RASSF1A a CXCL12 a u pacientky č.1 aj v géne ADAM23 výrazne
vyššia v nádorovom tkanive v porovnaní so vzorkou DNA z periférnej krvi. Predpokladá sa,
že v priebehu tumorigenézy sa kumuluje a zvyšuje metylácia tumor-supresorových génov,
čomu zodpovedajú nami namerané vyššie hladiny metylácie a pokročilejšie štádiá
karcinòmu prsníka u oboch pacientok. Expresia hormonálnych receptorov pravdepodobne
nie je epigeneticky regulovaná v týchto prípadoch.

Diskusia
Pyrosekvenovanie je pomerne nová sekvenačná metòda, ktorá poskytuje informáciu o
metylačnom statuse každého CpG dinukleotidu v analyzovanej sekvencii génu. Okrem
metylačných analýz umožňuje študovať polymorfizmy, krátke inzercie a delécie.
Pyrosekvenovanie je časovo menej náročné oproti iným kvantitatívnym metòdam, relatívne
jednoduché a vysoko reproducibilné. Je však finančne nákladné a vyžaduje si prístrojové
vybavenie, ktoré nie je bežné v laboratòriách. Pyrosekvenovanie umožňuje analyzovať aj
degradovanú DNA zo vzoriek nádorov zaliatych v parafíne a odhaliť v takýchto vzorkách
nádorovo špecifické zmeny ako metyláciu DNA vo vysokej senzitivite, čo je nevyhnutnou
podmienkou pre klinické vzorky (6). U oboch analyzovaných pacientok sa vyskytli nádorovo
špecifické zmeny v metylácii promòtorov viacerých génov v porovnaní s nízkou metyláciou
zaznamenanou v DNA z ich periférnej krvi. Štúdiom patogénnych zmien DNA chceme nájsť
potenciálne biomarkery, ktoré by mohli slúžiť jednak pre identifikáciu pacientov so zvýšeným
rizikom vzniku karcinòmu prsníka, pre spresnenie diagnostiky, ďalej ako potenciálne
prognostické markery a markery pre efektivitu terapie.
Táto štúdia je výsledkom implementácie projektu č. APVV-0076-10 financovanom Agentúrou
na podporu výskumu a vývoja, projektu č. 26240220058 (ITMS kòd) na základe podpory
operačného programu Výskum a vývoj, ktorý je financovaný zo zdrojov Euròpskeho fondu
regionálneho rozvoja a projektu č. 2/0065/10 podporenom Agentúrou VEGA.
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Introduction
Prostate cancer is the most common malignancy in male and the second leading cause of
death from oncological disease. The most common type of prostate cancer is
adenocarcinoma. Currently, prostate specific antigen (PSA) is the best tumor marker
available. However, prostate specific antigen lacks specificity as it can be elevated in men
with cancer as well is in men with benign conditions (hyperplasia, inflammation). Specimens
obtained by fine needle aspiration biopsy offer the greatest diagnostic accuracy.
Histopathological evaluation is fundamental for determination of appropriate therapy in
patient.
Glycosylation is the process by which the cell modifies its protein and lipid constitution. The
function of molecules, the chemical properties and reactivity can be changed due to
glycosylation. Sialic acids are an important component of cell glycoconjugates. These
represent a group of acidic sugars derived from neuraminic acid and are localized in the
terminal position of oligosaccharides. Sialic acids modulate the function of cell adhesion and
are an important component of cellular receptors. Sialic acid is also involved in intercellular
interactions, transport and recognition (1). Besides having an immunomodulating effect, the
sialic acid presence on cell surfaces decreases the cell sensitivity to complement lysis (2).
Changes in cell surface glycosylation are associated with the survival, invasiveness and
metastatic potential of neoplastic cells. The aim of the study was to evaluate the analytical
sensitivity and specificity of sialylation changes between cancer and non neoplastic tissue of
the prostate.

Materials and Methods
A total of 18 archival biopsy specimens of prostatic tissue were analyzed. The diagnosis was
stated from slides stained with hematoxylin and eosin according to the WHO criteria (3).
Sialic acid was detected by lectin histochemistry as has been previously described (4).
Sambucus nigra agglutinin (SNA) and Maackia amurensis leukoagglutinin (MAL) (Vector
Laboratories, USA) were used for sialic acid detection in α2,6 and α2,3 linkage, respectively.
The glycosylation changes were evaluated in light microscope semiquantitatively as strong
+++, moderate ++, weak + and irregular weak ±; with given scores 3,2,1,0.5 and 0 for
statistical evaluation by one way ANOVA with Bonferroni test.

Results
Histological evaluation indicated areas of adenocarcinoma, normal or hypertrophic glands
and areas with dysplastic changes in the prostatic tissue. These three types of
histopathological findings were then evaluated for positivity of SNA and MAL lectins. Both
lectins showed significant decrease of staining intensity in the process of neoplastic
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transformation of prostatic glands (Fig. 1). The results are summarized and expressed in
graphic form in Fig. 2.

Figure 1. Lectin histochemistry of fine needle aspiration biopsy specimens of prostate. SNA
detecting the α2,6-linked sialic acid indicates low level of expression in the neoplastic glands
(Tu) when compared with the normal hypertrophic glands (N). MAL staining detecting the
α2,3-linked sialic acid indicated the same tendency but at a lower level of positivity. Avidinbiotin-peroxidase, diaminobenzidine, 400 x.

Figure 2. Lectins positivities in the biopsy specimens of prostate. SNA detecting strong α2,6linked sialic acid expression in normal tissue is significantly decreased in dysplastic glands
(PIN, prostatic intraepithelial neoplasia) and the adenocarcinoma. Similar result shows the
α2,3-linked sialic acid expression detected with MAL. The significances between the groups
are p < 0.001

Discussion
The obtained data in the presented work provided evidence that histomorphological changes
in malignant transformation of prostatic glands are accompanied by changes in expression
and linkage of sialic acid. This study is the first in the available literature which
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comprehensively evaluates sialic acid expressions changes in prostate cancer by using
specific lectins. The most important finding was the strong binding of SNA lectin specific for
α2,6-linked sialic acid in normal glands and significantly decreased positivity in the
neoplastic glands. Similar finding, but at a lower level of expression, was found with α2,3linkage sialic acif specific MAL. Interestingly, in other neoplasms (e.g. colon cancer, thyroid
gland cancer) the malignant transformation is accompanied by an increase in sialic acid
expression (4)
Changes in cellular glycosylation detected with lectins that recognize residues other than
sialic acids have also been reported in the prostate (5). The comparison of different lectins
showed low binding to normal prostate glands and increased affinity in cancer cells. None of
the positivities was consistent and comparable with the differencies in sialylation detected in
our study.
Surface glycoproteins participate in cell adhesion and intercellular interactions, and changes
in the sialylation of cell surface glycoproteins correlate with the risk of distant metastases (6).
Glycosylation involves sugars that affect the character of prostate cancer, such as α1,3
fucosyltransferase for prostate cancer cell trafficking (7). From this aspect it will be a task for
the future to evaluate the level of sialylation decrease in prostate carcinoma in correlation
with its metastatic potential.
The study by Meany et al. (8) provided data from SNA and MAL lectins immunosorbant
assay of serum PSA. They found significant increase of sialylated forms of PSA in sera of
patients with prostate cancer. Our data correlate with their findings in the sense of significant
change especially of SNA positivity. Since the SNA binding in the serum increases, and in
the histochemical findings the SNA positivity in cancer cells decreases, it is evident that
these two events are connected. What is the mechanism behind this phenomena will be the
task for further research.
In conclusion, we demonstrated in the presented work that the decrease of α2,6-linked, to a
lesser degree also of α2,3-linked, sialic acid in neoplastic glandular cells may have a
practical use in the diagnostic detection of neoplastic transformation in the prostatic tissue.
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Úvod
Týmus je primárny lymfatický orgán s dóležitou endokrinnou funkciou. Vnútri orgánu
dochádza k mnohonásobnému mitotickému deleniu progenitorových buniek, k ich selekcii
a diferenciácii na zrelé T- lymfocyty. Dozrievanie T- lymfocytov v týmuse je spojené
s komplikovanou vnútrobunkovou prestavbou ich genetického materiálu sprostredkovanou
medzibunkovými kontaktmi medzi vyvíjajúcimi sa lymfocytmi a ďalšími bunkami tvoriacimi
špecifické mikroprostredie týmusu, akými sú epitelové bunky vytvárajúce nosnú sieťovinu
pre lymfocyty, myoidné bunky, makrofágy a dendritové bunky prezentujúce antigény (Varga
et al., 2009; Dorko a Varga, 2011; Polák a Varga, 2013a; Polák a Varga; 2013b).
Termín „syndròm náhleho úmrtia dojčiat“ (Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) sa
v odbornej medicínskej literatúre používa od roku 1969. Definuje sa ako náhla smrť dieťaťa
v prvom roku života, ktorá je neočakávaná, nevysvetliteľná a často spojená so spánkom.
Momentálne predstavuje 25% až 50% zo všetkých príčin úmrtia u dojčiat. Príčiny úmrtia
ostávajú neobjasnené aj po dókladnom prešetrení možných príčin (pitva, prehliadka miesta
úmrtia, preskúmanie osobnej anamnézy, ...) (Krous et al., 2004). Takéto nevysvetliteľné
a náhle úmrtie dieťaťa sa dáva do súvisu s množstvom faktorov ako zo strany matky, tak aj
dieťaťa. Najdóležitejšie faktory predstavujú nízka pórodná hmotnosť, nízke skòre podľa
Apgarovej, poloha v ktorej dieťa spí, gemini, prebiehajúce vírusové ochorenia, nižší socioekonomický status rodičov, nikotinizmus, alkoholový abúzus matky počas tehotenstva, nízky
vek matky a ďalšie. Avšak ani jeden z týchto faktorov exaktne nevysvetľuje príčinu smrti.
V predkladanej práci sa zameriavame na imunohistochemické štúdium a porovnanie
jednotlivých bunkových populácií v týmusoch detí s vrodenými chybami srdca s týmusmi
detí, ktoré zomreli náhle (SIDS).
Súbor a metódy
Náš prvý súbor tvorilo tkanivo z týmusov 19 detí so SIDS, ktoré sme získali z róznych
Ústavov súdneho lekárstva v rámci Slovenska. Vzorky pochádzali z obdobia rokov 2006 až
2011. Priemerný vek v čase úmrtia v tomto súbore bol 3,1 mesiaca. Kontrolný súbor bol
tvorený tkanivom z týmusov 14 novorodencov, ktorým bola počas operácie pre rózne
závažné vrodené chyby srdca odstránená časť týmusu.
Vo formalíne fixované a do parafínu zaliate tkanivá boli spracované na Ústave histològie a
embryològie LF UK v Bratislave zaužívanými histologickými metòdami (Polák et al., 2010). V
rámci rutinných farbení sme použili kombináciu hematoxylínu a eozínu. Protilátky proti
dezmínu (Dako, M0724) a α-aktínu (Dako, M085129) boli použité pre ich väzbu na deriváty
mezenchýmu (dezmín) a bielkoviny hladkej a priečne pruhovanej svaloviny (aktín), čo slúžilo
ako marker pre prítomnosť myoidných buniek. Monoklonové protilátky proti S100 proteínu
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(Dako, Z0311) sme použili na dókaz interdigitujúcich dendritových buniek. Protilátku proti
CD68 antigénu (Dako, M0876) sme využili ako marker pre makrofágy. Hodnotili sme aj
mieru expresie markeru proliferácie ki67 a onkoproteínu Bcl2, ktorý zabraňuje apoptòze
buniek. Vzniknutý imunokomplex sme zviditeľnili diaminobenzidínom do hneda. Jadrá
buniek sme 2 minúty dofarbovali hematoxylínom do tmavomodra. Takto získané histologické
preparáty sme pozorovali na svetelnom mikroskope NIKON Eclipse 80i, mikrofotografie sme
zhotovili pomocou digitálnej kamery Nikon DS-Fi1. Preparáty sme hodnotili
semikvantitatívne. Doplnkovou metòdou pri hodnotení bolo využitie možnosti mikroskopu
a následnej počítačovej analýzy TissueFAXS od firmy Biotech-Europe.
Výsledky
Všetky pozorované týmusy mali normálnu štruktúru, dobre vyvinutú kóru aj dreň. Hassallove
telieska drene týmusov sledovaných týmusov sa vzájomne značne líšili vo veľkosti, ako aj v
početnosti. Súčasťou Hassallových teliesok boli aj rózne bunkové populácie. Vo vnútri,
prípadne v tesnej blízkosti Hassallových teliesok sa nám metòdami imunohistochémie
podarilo dokázať prítomnosť makrofágov (CD68-pozitívne bunky), interdigitujúcich
dendritových buniek (S100-pozitívne bunky) a myoidných buniek (pozitívne na alfa-aktín a
dezmín). V tkanive týmusov získaných od jedincov so SIDS v porovnaní s týmusmi
získanými od detí s vrodenými chybami srdca možno pozorovať:


vyššiu aktivitu makrofágov (obr. 1),



menej dendritových buniek (antigén-prezentujúce bunky) v dreni týmusu (obr. 2),



menej proliferujúcich lymfocytov v subkapsulárnej časti týmusu, ktoré sú ki-67
pozitívne (obr. 3),



menej prežívajúcich lymfocytov v dreni týmusu, ktoré sú bcl2-pozitívne (obr. 4).

Na základe našich pozorovaní predpokladáme, že v týmusoch detí so SIDS dochádza
k potlačeniu množenia a dozrievania lymfocytov. Navyše zvýšená aktivita makrofágov nám
napovedá o tom, že lymfocyty vo zvýšenej miere zanikajú, čo nám zároveň pripomína aj
obraz akútnej involúcie týmusu.

Diskusia
Podľa niektorých autorov sa SIDS spája s anomáliami vývinu prípadne s hyperpláziou
viacerých orgánov, ako štítna žľaza (Mitiaeva, 1973), prištítne telieska (Valdés-Dapena
a Weinstein, 1971), adenohypofýza (Tsibel' a Bochkareva, 1988) alebo receptorové teliesko
glomus caroticum (Porzionato et al., 2013). V databáze PubMed / Medline sa v súčasnosti
nachádza 84 literárnych odkazov, ktoré dávajú do súvislosti so syndròmom náhleho úmrtia
dojčaťa týmus. Jedná sa zväčša o štúdie sovietskych / ruských autorov staršieho dáta, ako
napríklad Tsinzerling et al. (1992).
Dóvodom, pre ktorý sme si vybrali práve štúdium tkaniva týmusu, je jeho doteraz
nevysvetlený podiel pri niektorých úmrtiach detí z minulosti. Aj keď sa z väčšej časti jedná
o mýtus, v minulosti sa v súvislosti s týmusom objavovali mnohé „fiktívne“ diagnòzy ako
„tymická astma“ a „status thymolymphaticus“. Proporčne najväčšia veľkosť týmusu
u novorodencov a dojčiat bola dlhé desaťročia nesprávne interpretovaná. V roku 1830 opísal
J. H. Kopp chorobu zvanú tymická astma (asthma thymicum), ako príčinu náhlej smrti u detí
spósobenej stlačením dýchacích ciest „zväčšeným“ týmusom. Podľa jeho hypotézy
hypertrofovaný týmus mechanicky zatlačil dýchacie cesty, čo mohlo viesť až k úmrtiu
dieťaťa. Nebolo v tom čase ťažké identifikovať „zväčšený“ týmus u detí, ktoré zomreli náhle,
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najmä keď sa veľkosť týmusu porovnávala s týmusom dieťaťa, ktoré umrelo po dlhotrvajúcej
chorobe. V roku 1889 zaviedol do praxe rakúsky lekár Arnold Paltauf ďalšiu nozologickú
jednotku status thymolymphaticus, pričom jediným prejavom tejto fiktívnej choroby bol veľký
týmus pri pitve detí. Diagnòza status thymolymphaticus sa týkala výlučne detí, ktoré umreli
počas narkòzy a okrem hypertrofie týmusu sa predpokladala aj hypertrofia všetkých
lymfatických orgánov (Jacobs et al., 1999; Lavini, 2008, Varga et al., 2007; Pospíšilová et
al., 2008; Dorko a Varga, 2011). Našťastie sú už dnes tieto mýty vyvrátené. Napriek tomu v
patològii koncept tzv. týmolymfatického stavu (hyperplázia týmusu a lymfatických uzlín) ako
reakcie novorodenca na postnatálne akvirovanú infekciu nie je tak jednoznačne zavrhnutý
(ako možný pitevný nález) (Varga et al., 2014).
Podľa Middletona et al. (1994), ak jedinec umrie do 3 hodín od smrteľného inzultu, v tkanive
týmusu sa vyskytuje relatívne málo apoptotických lymfocytov. Naopak, ak jedinec umrie po
viac ako troch hodinách, týmus začne podliehať akútnej involúcii a v jeho tkanive sa dá
dokázať až 75x viac apoptotických lymfocytov. Táto štúdia čiastočne potvrdzuje domnienku,
podľa ktorej predpokladáme, že aj u jedincov so SIDS už mohol skryto prebiehať nejaký
doposiaľ nevysvetliteľný patologický proces, ktorý sa morfologicky prejavil zmenou
bunkového mikroprostredia týmusu v porovnaní s kontrolnou skupinou.
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Obrazová príloha

Obr. 1. Vizualizácia makrofágov (protilátky
proti CD68). Vľavo detail kóry týmusu 6dňového chlapca so SIDS, vpravo detail
kóry týmusu 1-mesačného chlapca
s defektom komorového septa

Obr.
2.
Vizualizácia
antigénprezentujúcich
dendritových
buniek
(protilátky proti S-100 proteínu). Vľavo
detail drene týmusu 4-mesačného chlapca
so SIDS, vpravo detail drene týmusu 1mesačného
chlapca
s transpozíciou
veľkých ciev srdca
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Obr. 3. Vizualizácia proliferujúcich buniek
v týmuse (protilátky proti Ki67 antigénu).
Vľavo detail kóry 2-mesačného dievčaťa
so SIDS, vpravo detail kóry 1-mesačného
dievčaťa
s nekompletným
atrioventrikulárnym kanálom

Obr. 4. Vizualizácia onkoproteínu bcl2
v jadrách prežívajúcich lymfocytov. Vľavo
detail drene týmusu 2-mesačného chlapca
so SIDS, vpravo detail drene týmusu 1mesačného dievčaťa s nekompletným
atrioventrikulárnym kanálom
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Úvod
Pohyb je základným životným prejavom a súčasťou takmer každej ľudskej činnosti.
Civilizovaný človek sa však so zvyšujúcim životným štandardom dostal do situácie, kedy
pravidelná fyzická aktivita už nie je nutnosťou ani potrebou, naopak sedavý spósob života sa
stáva normou. Udržanie zdravia pritom vyžaduje cielené zvýšenie pohybovej aktivity.
Epidemické rozmery sedavého životného štýlu spolu s nesprávnymi stravovacími návykmi
sa odzrkadľujú na zdraví populácie v podobe stále sa zvyšujúceho počtu chronických
ochorení ako diabetes 2. typu, kardiovaskulárne, onkologické či neurodogeneratívne
ochorenia, ktoré patria do skupiny tzv. „ochorení z nedostatku pohybu“. Fyzická inaktivita je
jedným z najvýznamnejších nezávislých rizikových faktorov týchto ochorení (1). Naopak
pravidelná fyzická aktivita sa ukazuje ako jeden z najúčinnejších a pritom ľahko dostupný,
finančne nenáročný preventívny aj terapeutický prostriedok.
Sval nie je len výkonným orgánom pohybu, ale svojou endokrinnou funkciou sa priamo
podieľa na pozitívnom pósobení pravidelného cvičenia na zdravie človeka (2). Pri kontrakcii
sa zo svalovej bunky vylúči množstvo bioaktívnych signálnych molekúl, ktoré svojim
pósobením vo vzdialených tkanivách (tukové tkanivo, B bunky pankreasu, CNS...)
sprostredkúvajú adaptačné zmeny na fyziologicky pozitívny stresor, akým je fyzická aktivita.
Dnes vieme, že okrem bioaktívnych látok proteínovej povahy sa z buniek svalu pri cvičení
uvoľňujú aj mikroRNA (miRNA), a to buď vo väzbe na špecifický proteín alebo v podobe
exozòmov. Viaceré práce pritom naznačujú, že sa cirkulujúce miRNA zatiaľ neznámym
mechanizmom vychytávajú v mnohých cieľových tkanivách, s potenciálnym dopadom na ich
funkciu.
MikroRNA sú malé nekòdujúce molekuly RNA (19-23 nukleotidov), ktoré hrajú kľúčovú
úlohu v sekvenčne špecifickej postranskripčnej regulácii génovej expresie. V podobe
ribonukleoproteínových komplexov RISC (RNA-Induced Silencing Complex) sa princípom
komplementarity viažu na cieľovú mRNA a spósobia jej degradáciu. Móžu ovplyvniť aj
stabilitu cieľových proteínov. Ľudský genòm kòduje okolo 1000 mikroRNA, ktoré regulujú
až 60% ľudských génov. Doposiaľ popísané funkcie mikroRNA zahŕňajú reguláciu
bunkovej proliferácie, apoptòzy, diferenciácie, neuroplasticity a synaptogenézy ako aj
lipidového a glukòzového metabolizmu (3). MikroRNA sa za róznych fyziologických aj
patologických situácií uvoľňuje z buniek do krvi (4) a dokáže sprostredkovať signalizáciu
medzi bunkami v rámci integrovaného organizmu ale aj v in vitro systéme (5). Dysregulácia
a dysfunkcia
mikroRNA
sa
v mnohých
štúdiách
spája
s
metabolickými,
neurodegeneratívnymi a onkologickými ochoreniami (6,7,8), aj keď ich kauzálna úloha
v patogenéze jednotlivých ochorení nie je zatiaľ objasnená. Ukázalo sa, že cvičenie vedie k
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zmenám profilu svalovo špecifických mikroRNA v cirkulácii (9) ako aj vo svale (10,11).
Pochopenie a objasnenie úlohy miRNA v regulácii patofyziologických mechanizmov ako aj
benefičných účinkov sprostredkovaných pravidelným pohybom móže viesť k novým
možnostiam prevencie a liečby neurodegeneratívnych ochorení.
Hlavným cieľom našej pilotnej klinickej štúdie bolo študovať účinok 90 minútového behu na
expresiu vybraných svalovo špecifických mikroRNA v likvore a v cirkulácii zdravých,
trénovaných jedincov.
Čiastkové ciele:
1. izolácia mikroRNA zo vzoriek biologického materiálu (sérum, likvor),
2. stanovenie koncentrácie a integrity mikroRNA (Agilent),
3. kvantifikácia špecifických mikroRNA pomocou real time PCR.

Materiál a metódy
Pilotnej klinickej štúdie sa zúčastnili 6 zdraví dobrovoľníci vo veku od 23 do 39 rokov, bez
farmakoterapie, nefajčiari. Charakteristika populácie je uvedená v tabuľke 1. Všetci
dobrovoľníci boli fyzicky zdatní jedinci, ktorí sa minimálne 3x do týždňa venujú aeròbnej
aktivite s intenzitou 70-80% VO2max, a to minimálne počas 1 hodiny. Štúdia bola schválená
etickou komisiou Univerzitnej nemocnice Bratislava, všetci dobrovoľníci boli informovaní o
protokole štúdie a eventuálnych rizikách spojených s jej absolvovaním a podpísali
informovaný súhlas.
Protokol štúdie: V deň experimentu bola dobrovoľníkom ráno o 8,00 hod odobratá vzorka
krvi nalačno. Energetický výdaj sa stanovil pomocou nepriamej kalorimetrie (Ergostik,
Nemecko). Telesné zloženie (percento tukovej a netukovej telesnej hmoty) sme stanovili
bioimpedanciou (Omron, Japonsko). Následne dobrovoľníci (n=4) absolvovali 90 minútový
beh (70-80% maximálnej tepovej frekvencie, monitorované pomocou sport testeru). Počas
behu aj po behu bola zabezpečená primeraná hydratácia. Bezprostredne a 60 minút po
ukončení behu bola dobrovoľníkom opäť odobratá vzorka krvi. Lumbálna punkcia spojená s
odberom 3-4 ml cerebrospinálneho likvoru sa realizovala v priebehu 60 minút po ukončení
behu. Lumbálnu punkciu realizoval skúsený neurològ a dobrovoľníci boli po zákroku
štandardne 24 hodín hospitalizovaní a sledovaní. Kontrolné vzorky likvoru boli odobraté v
pokoji ráno nalačno v iný deň (n=4), pričom jedinec sa predchádzajúce tri dni vyhýbal
náročnej aeròbnej pohybovej aktivite. Dvaja dobrovoľníci absolvovali obidve punkcie (1.
kontrolnú v pokoji nalačno aj 2. po behu) s odstupom 4-6 týždňov medzi punkciami. Získané
vzorky séra a likvoru sa centrifugovali pri 4oC a uskladnili sa pri teplote -80°C. V štúdii sme
vyhodnocovali 4 vzorky séra získané bezprostredne po ako aj 60 minút po absolvovaní 90
minútového behu ako aj 4 vzorky likvoru získané 30-60 minút po behu. Tieto sme
porovnávali so 4 vzorkami likvoru a séra odobratými v iný den v bazálnych podmienkach
v pokoji (bez behu).
Izolácia mikroRNA: mikroRNA sa zo vzoriek biologického materiálu izolovala pomocou
microRNeasy minikitu (Qiagen , USA), integrita a koncentrácia sa stanovila pomocou Agilent
bioanalyzer 2100 (Agilent, USA), kvantifikácia svalovo-špecifických mikroRNA (mir1, mir206,
mir133a, mir133b) sa realizovala pomocou RT-PCR (ABI 7900HT, Applied Biosystems,
USA). Vzorky likvoru sa preamplifikovali pomocou miScript PreAMP PCR Kitu (Qiagen,
USA).
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Výsledky

dobrovoľník 1
dobrovoľník 2
dobrovoľník 3
dobrovoľník 4
dobrovoľník 5

Vek
pohlavie [roky]

BMI
tuk
[kg/m2] [%]

Sval visc.tuk RMR
Vzorka Vzorka
[%] [%]
[kcal/24h] 1
2

žena
muž
muž
muž
muž

20,5
23,5
21,5
23,7
23

34,3
42,7
42,8
42,3

39
26
28
23
34

21,3
14,7
13,5
16,5
21,5

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

1316
1737
1651
1722

bazál

bazál
bazál

záťaž
záťaž
záťaž
záťaž

dobrovoľník 6 muž
29
22,9
20,2 38,2 5,9
1805
bazál
Tabuľka 1. Charakteristika populácie. RMR - Resting Metabolic Rate, bazál- vzorka likvoru
odobratá v pokoji (bez behu); záťaž - vzorka likvoru odobratá v iný deň po 90 minútovom
behu.
Zistili sme, že expresia svalovo špecifických mikroRNA miR-1 a miR-206 v sére sa po 90
minútovom behu zvýšila trojnásobne až šesťnásobne, pričom ich hladina sa v rámci 60
minút po behu ďalej zvýšila na šesť (miR-1) až osem násobok (miR-206) bazálnych hodnót
(obr.1). Hladina miR-133a a 133b v sére nebola po behu významne zmenená.

Obrázok 1. mikroRNA v sére pred behom (v pokoji nalačno), bezprostredne po behu a 60
minút po ukončení behu. Normalizované na expresiu RNU6. (n=4)
Na rozdiel od séra sme v likvore nezistili významné zmeny expresie miR-1 a miR-206, avšak
zaznamenali sme viac ako štvornásobné zníženie expresie miR-133a a miR-133b v čase 3060 po behu (obr.2).

Obrázok 2. Expresia svalovo špecifických mikroRNA v likvore pred behom a po behu
(lumbálna punkcia bola realizovaná v priebehu 30-60 minút po ukončení 90 minútoveho
behu). Normalizované na expresiu RNU6. (n=4)
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Diskusia
MikroRNA sa podieľajú na posstranskripčnej regulácii mnohých fyziologických procesov
vrátane neurogenézy a diferenciácie neurònov a špecifické zmeny v spektre mikroRNA sa
dávajú do súvisu s patogenézou neurodegeneratívnych či neuroinflamačných ochorení (14).
Je známe, že akútna fyzická záťaž niekoľkonásobne zvyšuje produkciu biologicky aktívnych
látok (IL6, HSP72) v kostrovom svale i v cirkulácii, avšak hladiny týchto látok
v cerebrospinálnom likvore zostávajú nezmenené (12). Regulácia mikroRNA
v cerebrospinálnom likvore akútnym cvičením zatiaľ nebola popísaná.
Naša pilotná štúdia ukázala niekoľkonásobné zníženie expresie miR-133a a miR-133b
v cerebrospinálnom likvore po 90 minútovom behu. MiR-133 je exprimovaná najmä
v kostrovom svale (3). Nedá sa však vylúčiť, že miR-133 v cerebrospinálnom likvore
pochádza z iného zdroja (13), a teda pokles po cvičení by mohol súvisieť s redukciou
sekrécie miR-133 priamo zo štruktúr CNS či z inýcho orgánov/tkanív. Redukcia expresie
miR133b bola popísaná v mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou (14). Na druhej
strane niektoré práce poukazujú na význam miR-133b pre diferenciáciu dopaminergných
neurònov (14). MiR-133 bola popísaná aj ako súčasť cirkulujúcich proinflamačných
exozòmov, ktoré sa pravdepodobne uplatňujú v patogenéze ateroskleròzy (15). Pokles miR133 po behu móže súvisieť aj s jej zvýšeným vychytávaním v CNS. Zistilo sa, že fyzická
aktivita selektívne ovplyvňuje permeabilitu hematoenecefalickej bariery (16) a viacero prác
poukázalo na signálnu funkciu exozomálnych miR (17). Výskum v budúcnosti snáď pomóže
objasniť, či je pokles miR-133 dósledkom zníženej produkcie alebo zvýšeného clearence,
prípadne akú funkciu plní miR-133 v mozgu po cvičení.
Zmeny svalovo špecifických mikroRNA v cirkulácii vplyvom akútnej fyzickej záťaže už boli
popísané (9, 2). V našej štúdii sme pozorovali zvýšenie svalovo-špecifických miR-1 a miR206 bezprostredne po ako aj 1 hodinu po 90 minútovom behu u trénovaných jedincov. Nedá
sa vylúčiť, že ich zvýšenie súvisí s poškodením svalu pri intenzívnej protrahovanej fyzickej
záťaži, aj keď práca Baggish et al 2011 (9) poukázala na špecifický charakter zmien, ktorý
nekopíruje zvýšenie markerov svalového poškodenia. Pre špecifickosť pozorovaných zmien
svedčí aj to, že zmeny expresie pretrvávali 30-60 minút po behu ako aj rozdielna regulácia
štyroch sledovaných svalovo špecifických mikroRNA.
Fyziologický význam behom navodeného poklesu miR-133 v likvore resp. zvýšenia miR-1
a miR-206 v cirkulácii je zatiaľ nejasný. Je však pravdepodobné, že ide o súčasť
adaptačného mechanizmu, ktorý sa podieľa na neuroprotektívnych resp. iných benefičných
účinkoch cvičenia.
Malý počet účastníkov je síce limitujúcim faktorom v našej pilotnej štúdii, avšak
jednoznačné, niekoľkonásobné zmeny v sledovaných mikroRNA, pozorované u všetkých
dobrovoľníkov, poukazujú na zatiaľ nepopísaný originálny mechanizmus, sprostredkujúci
účinky cvičenia na úrovni CNS. Ďalší cielený výskum móže prispieť k objasneniu
mechanizmov, ktorými sa mikroRNA podieľajú na sprostredkovaní benefičních účinkov
fyzickej aktivity, ako aj k lepšiemu pochopeniu patomechanizmov neurodegeneratívnych
ochorení, súvisiacich so sedavým spósobom života.
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Úvod
Periodontitída je bakteriálne zápalové ochorenie, ktoré postihuje podporné zubné tkanivo.
V ústnej dutine je prítomných viacero druhov baktérií, ktoré sú za fyziologických podmienok
neškodné. Avšak pri zlej ústnej hygiene sa zvyšuje počet patogénnych baktérií a na povrchu
zuba sa tak vytvára zubný povlak. Metabolizmom baktérií prítomných v povlaku vznikajú
toxíny vyvolávajúce gingivitídy, periodontálne vačky a postupne aj deštrukciu podporných
zubných tkanív [1].V súčasnosti je dostupných viacero spósobov liečby periodontitídy, ale
nie vždy je daná liečba efektívna.
Zápalový proces pri periodontitíde je spojený aj s oxidačným stresom. Produktom
metabolizmu baktérií sú aj voľné radikály, ktoré narúšajú normálnu rovnováhu medzi
oxidantami a antioxidantami. Nadbytok kyslíkových voľných radikálov, resp. reaktívne
metabolity kyslíka (ROS- reactive oxydative species), alebo nedostatok antioxidantov,
nepriaznivo ovplyvňuje dóležité fyziologické procesy, čím prispievajú k poškodeniu
samotného periodontálneho tkaniva [1,2].
Viaceré štúdie už v minulosti potvrdili schopnosť melatonínu vychytávať voľné radikály, a je
preto považovaný za vhodné antioxidačné činidlo. Melatonín má navyše protizápalové
účinky, čím reguluje imunitnú odpoveď organizmu, a tiež podporuje syntézu kolagénu typu
I v periodontálnom tkanive [1,3,4]. Jeho výhodou je aj to, že neznižuje hodnotu pH.
Cieľom našej práce bolo otestovať účinky melatonínu na zvieracom modeli periodontitídy.

Metodika
V pokuse sme použili 40 potkaních samcov kmeňa Wistar, vo veku 16 až 19 týždňov.
Potkany boli náhodne rozdelené do 4 skupín: ligovanej skupiny (LIG+H2O), ligovanej
liečenej skupiny (LIG+MEL), kontrolnej skupiny (CTRL+H20) a kontrolnej liečenej skupiny
(CTRL+MEL). V skupinách LIG a LIG+MEL sme navodili periodontitídu pomocou trojitého
obviazania prvého pravého dolného molára v krčkovej oblasti niťou 7-0 počas 4 týždňov [1].
Ligatúru sme zvieratám pravidelne každé dva týždne kontrolovali. Po uplynutí 4 týždňov od
ligácie sme začali s podávaním vodného roztoku melatonínu (10 mg/kg) v CTRL+MEL
a LIG+MEL skupinách, pričom sme ligatúru neodstránili. Počas 24-hodinového cyklu bol
potkanom na 12 hodín podávaný vodný roztok melatonínu (19:00–7:00) a v ďalších 12
hodinách (7:00-19:00) dostávali vodu ad libitum. Po dvoch týždňoch liečby boli zvieratá
uspaté ketamín/xylazínom (100 mg/kg ketamín, 10 mg/kg xylazin). Následne po
intraperitoneálnej aplikácií pilokarpínu (1 mg/kg) im boli odobrané sliny. Po poslednom
skontrolovaní ligatúry boli zvieratá, ktorým ligatúra spadla (celkovo 5 potkanov) vyradené
z ďalšej analýzy. Miera opuchu a začervenania postihnutej oblasti bola stanovená na
základe makroskopického skòre (0-3), pričom hodnotenia boli vykonané bez znalosti
začlenenia do skupiny. Odhalenie zubného koreňa bolo merané pomocou programu ImageJ
na makroskopických snímkach pravého prvého dolného molára a okolitého kostného
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tkaniva. Odhalenie zubného koreňa, resp. zmeny na alveolárnej kosti boli posúdené na
základe mikro-CT a RTG snímkov. Výsledky boli štatisticky spracované prostredníctvom
programu Graphpad Prism verzia 6.0. Rozdiely medzi skupinami sme hodnotili ANOVA
testom s následnou Bonferroniho post-hoc korekciou. Hodnoty p < 0,05 boli považované za
štatisticky významné. Dáta prezentované ako priemer + SD.
Výsledky
Zvieratá s periodontitídou, mali viditeľne väčšiu mieru opuchu v porovnaní s kontrolnými
skupinami (p˂0,001; Obr.1A). Liečba melatonínom nespósobila menší opuch u ligovaných
zvierat.
U potkanov, ktorí pili vodu viedla ligácia k signifikantnému rozdielu v začervenaní
v porovnaní s kontrolnou skupinou bez ligácie (p<0,05; Obr.1B). Aj keď miera začervenania
bola vyššia v LIG+H2O skupine v porovnaní s LIG+MEL skupinou, nebol rozdiel signifikantný
(Obr.1B). Podávanie melatonínu výrazne neovplyvnilo začervenanie postihnutej oblasti.
Odhalenie zubného koreňa bolo signifikantne väčšie u ligovaných neliečených potkanov
v porovnaní s kontrolnou skupinou (p˂0,05; Obr.1C). Podávanie melatonínu malo za
výsledok menšie odhalenie zubného koreňa v porovnaní s neliečenou skupinou (Obr. 1C).
MicroCT snímky potvrdili odhalenie zubného koreňa u ligovaných zvierat (Obr. 2B),
v porovnaní s kontrolnými zvieratami (Obr. 2A). Terapia melatonínom znížila odhalenie
zubného koreňa (Obr. 2D) v porovnaní s neliečenými zvieratami (Obr. 2B).

Obrázok 1. Vplyv melatonínovej terapie na klinické parametre periodontitídy. A) Opuch. B)
Začervenanie. C) Odhalenie zubného koreňa.
*˂0.05 vs CTRL+H2O; ***˂0.001 vs CTRL+H2O; ###˂0.001 vs CTRL+MEL; $˂0.05 vs
LIG+H2O
Diskusia
Klinickými prejavmi periodontitídy sú opuch, začervenanie a tvorba periodontálnych vačkov.
Tieto znaky sa prejavujú u ľudí, avšak my sme sa ich pokúsili pozorovať aj na zvieracom
modeli periodontitídy.
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Obrázok 2. Vplyv melatonínovej terapie na odhalenie zubného koreňa v jednotlivých
skupinách zobrazené pomocou mikro CT fotografií. A) CTRL+H2O. B) LIG+H2O. C)
CTRL+MEL. D) LIG+MEL.
Päť zvierat bolo vyradených z analýz, pretože im spadla ligatúra. Tento výsledok mohol byť
spósobený nadmerným mechanickým poškodením ligatúry.
Pri celkovom hodnotení periodontitídy vyvolanej u potkanov sme používali rózne metòdy,
vďaka ktorým sme mohli sledovať viacero parametrov. Pomocou týchto výsledkov by sme
mohli v budúcnosti upraviť dávkovanie, prípadne spósob liečby, alebo vyskúšať iné
kombinačné prístupy.
Zistili sme, že ligatúra vedie k prejavom periodontitídy ako sú opuch a začervenanie, a
nehodnotili sme periodontálne vačky, ale zamerali sme sa na odhalenie zubného koreňa.
Semikvantitatívnym zhodnotením opuchu, začervenania a odhalenia zubného koreňa sme
zistili rozdiely medzi skupinami, z čoho vyplýva, že vytvorenie zvieracieho modelu
periodontitídy bolo úspešné. Antioxidačné účinky melatonínu nestačili na zníženie opuchu
a začervenania u ligovaných zvierat, avšak zmiernili poškodenie alveolárnej kosti. Tieto
výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi prácami zaoberajúcimi sa vplyvom antioxidačnej
terapie na poškodenie alveolárnej kosti [1]. Priaznivé účinky melatonínu pri periodontitíde u
potkanov boli už v minulosti popísané [1] avšak melatonín bol potkanom podávaný
intraperitoneálne. V našej práci sme jeho pozitívne účinky potvrdili aj pri orálnom podávaní,
teda lokálnym pósobením priamo na postihnuté tkanivo. Domnievame sa, že tento spósob
podávania je bližšie ku klinickým spósobom liečby periodontitídy. Limitáciou našej štúdie je
relatívne lokalizovaný zápal ďasna v okolí ligovaného zuba, pričom pri periodontitíde u ľudí
býva postihnutá väčšia oblasť.

Záver
V tejto práci sme sa zamerali na účinok melatonínu pri liečbe periodontitídy na zvieracom
modeli. Z našich výsledkov usudzujeme, že sa nám podarilo vytvoriť animálny model
periodontídy. Hoci melatonín podľa výsledkov našej práce nemá významný vplyv na
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redukciu opuchu a začervenania gingívy, má dóležitý účinok na odhalenie zubného koreňa,
pri ktorom znižuje mieru odhalenia v liečených skupinách.
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Úvod
Antokyaníny a ich glykozidy – antokyány sú prírodné farbivá modrej, fialovej, alebo červenej
farby, príbuzné flavonoidom. Sú zodpovedné za farbu kvetov, plodov, alebo aj listov, danej
rastliny.
Existujú štúdie na základe ktorých možno antokyánom priznať rózne pozitívne vplyvy na
procesy v organizme. Už dlhšie je známa antioxidačná schopnosť antokyánov[1] Tým
pomáhajú znižovať celkový oxidačný stres. Oxidačný stres má na organizmus negatívny
dopad. Voľné radikály móžu hrať úlohu druhých poslov v prenose signálu. Oxidačný stres
taktiež pravdepodobne móže ovplyvniť aj emotivitu jedinca. Existujú štúdie, ktoré dokazujú
anxiolytický vplyv antokyánov a zvýšenie exploratívneho správania pod ich vplyvom [2] To
móže mať priamy súvis so znížením oxidačného stresu, ktoré antokyány spósobia.
Oxidačný stres je rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby, ochorení koronárnych artérií,
diabetes mellitus a móže mať pravdepodobne aj účasť na rozvoji róznych typov nádorov.
Tieto farbivá taktiež móžu potláčať syntézu prozápalovýchmediátorov v makrofágoch[3].
Taktiež majú hepatoprotetívny účinok. V pokuse na myšiach sa ukázalo, že antokyány
pridané do ich potravy spomaľovali u nich priberanie na váhe [4]. Dá sa teda predpokladať,
že antokyány móžu do istej miery pósobiť aj proti rozvoju obezity, ktorá je rizikovým
faktorom ateroskleròzy a iných chorób. Taktiež sa ukázal istý stabilizačný efekt
antokyánovčiernych ríbezlí na membrány erytrocytov [5].
V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie zmien anxiety a exploratívneho správania pri
konzumácii stravy obohatenej o antokyány.

Metodika
V experimente sme použili 20 potkanov rodu Wistar. Títo jedinci boli náhodným výberom
rozdelení do dvoch skupín. Kontrolná skupina (n=10) mala ad libitum prístup k pšenicovým
štandardným paletám. Druhá skupiny (n=10) mala k dispozícii ad libitum prístup
k pšenicovým paletám obohateným o antokyány. Kŕmenie týmto spósobom sme začali na
28. deň po narodení týchto testovacích zvierat. Potrava pre kontrolnú skupinu bola
pripravená zo pšenice s názvom Viglanda a potrava pre druhú skupinu obsahovala 30%
antokyanínov a 70% pšeničnej potravy toho istého typu, ako kontrolná skupina. Potkany boli
takto kŕmené v priebehu dvoch mesiacov. Umiestnené boli v miestnosti so svetelným
režimom 12/12 (svetlo/tma).. Na konci experimentu sme správanie zvierat otestovali
pomocou phenotyperov (Noldus, Holandsko).
Phenotyper je testovacie zariadenie so štvorcovou podstavou d=45cm,
a štyrmi
priehľadnými stenami. Ide v podstate o obohatenú domovskú klietku, vybavenú kamerou,
s možnosťou 24 hodinového monitorovania zvieraťa a jeho činnosti. Vo vnútri je umiestnený
úkryt, kde sa zviera má možnosť skryť, zòna s jedlom a zòna s prístupom k vode. Zariadenie
obsahuje taktiež svetlo, pod ktorým sa nachádza najintenzívnejšie osvetlená zòna. Každé

39

zviera bolo do phenotyperu samostatne uložené na 24 hodín, počas ktorých bolo celý čas
snímané kamerou. Počas 24 hodín sa vo phenotyperoch svietilo 6 hodín svetlom
umiestneným v zariadení.Svietilo sa počas tmavej fázy dňa. Sledovala sa prejdená
vzdialenosť, čas strávený v úkryte, zòne s jedlom, zòne s vodou a taktiež čas v zòne pod
svetlom. Výsledky sme potom štatisticky spracovali pomocou programu GraphpadPrism. Na
porovnanie skupín sme použili štatistický nepárový t-test a za hladinu štatistickej
významnosti sme si zvolili P<0.05 .
Výsledky
Pri porovnaní prejdenej vzdialenosti sa nevyskytli žiadne signifikantné rozdiely ani tendencie
pri porovnaní oboch skupín.

Prejdená vzdialenosť
8000
6000
4000
2000
0

antokyány

ctrl

Obr. č. 1.: A - porovnanie prejdenej vzdialenosti kontrolnej a antokyánovej skupiny
Pri porovnaní času stráveného v úkryte, teda v zòne, kde sa zviera mohlo skryť sa medzi
jednotlivými skupinami nevyskytol žiadny signifikantný rozdiel ani tendencia. Rovnako tomu
bolo aj pri porovnaní času stráveného pod svetlom, v zòne s najintenzívnejším osvetlením.
Čas v úkryte
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Obr. č. 2: A – čas strávený v úkryte B – čas strávený v zòne pod svetlom
Na porovnanie anxiety sme použili porovnanie pomerov času, ktorý zviera strávilo v aréne
mimo zòny pod svetlom (teda v zòne s jedlom, zòne s vodou a v ostatných častiach arény
mimo úkrytu) a času stráveného pod svetlom. Skupina s antokyánovou stravou sa aj keď
nesignifikantne, ale menej aktívne vyhýbala priamemu svetlu pod lampou.
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Pomer času v zóne pod svetlom k času v inej časti arény
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Obr. 3. Porovnanie pomerov časov vo svetelnej zòne a mimo nej

Diskusia
Nevyskytli sa žiadne rozdiely v prejdenej vzdialenosti medzi kontrolnou skupinou a skupinou,
ktorá mala k dispozícii stravu s antokyánmi. Existujú však práce, ktoré ukazujú vplyv
antokyanínov na CNS. Napríklad dokážu do istej miery napraviť zmeny v CNS pri
Alzheimerovej chorobe [6]. Dá sa teda predpokladať, že pri dlhšom užívaní, alebo vyšších
dávkach antokyánov by sa zmeny v exploratívnom správaní mohli ukázať. Podarilo sa nám
však dokázať isté rozdiely v anxiete medzi skupinami. Pri porovnaní časov sa ukázala
u antokyánovej skupiny tendencia menej aktívne sa vyhýbať priamemu svetlu, ako skupina
kontrolná. Týmto sa ukázala u nich znížená miera anxiety, čiže sa potvrdil anxiolytický
účinok.
Záver
V tomto experimente sa nám síce nepodarilo dokázať zmeny v exploratívnom správaní,
nakoľko neboli prítomné výrazné rozdiely v prejdenej vzdialenosti medzi skupinami. Naopak
sa nám do istej miery podarilo preukázať anxiolytický účinok u antokyánovej skupiny, ktorý
by pri vyšších dávkach, alebo dlhšom užívaní mohol byť ešte výraznejší.
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Introduction
Cardiovascular diseases represent a group of diseases with the highest mortality and
morbidity rate in developed countries. One of the most frequent causes of cardiovascular
symptomatology is acute myocardial infarction (AMI). Its incidence and unpredictability
makes it one of the most pressing issues of modern medicine. Current diagnostic
approaches are based on three main features: clinical symptoms of myocardial ischemia,
rise in the concentration of specific biomarkers in blood and a development of typical
electrocardiographic changes. In the course of time, the originally used cardiac enzymes
such as lactate dehydrogenase, aspartate transaminase or creatine kinase were replaced by
new, more specific and sensitive markers such as cardiac troponins or myoglobin. Currently,
these represent the gold standard for a diagnosis of acute myocardial infarction.[1] However,
none of the nowadays-used assays are suitable for the unambiguous diagnosis within the
first 6 hours after the onset of the chest pain. The first six hours belongs to the critical period
for the diagnostic and therapeutic decisions. That is why there are needs for new, specific
and sensitive markers that will cover this crucial time period. MicroRNAs (miRNAs) could
supposedly have a potential to fulfil these expectations.[2] They are endogenous, small and
non-coding molecules that regulate gene expression at the post transcription level.
Nowadays, approximately 2000 types of miRNA have been described in humans, of which
many are organ or tissue specific. [3] The aim of this experiment was to analyze the selected
cardiospecific miRNAs in relation to myocardial infarction from time point of view and to
determine which miRNA molecule would be most suitable as an early marker of myocardial
infarction.

Material and methods
Sixteen rats were used in the experiment divided into the two groups; 8 Wistar rats (Anlab,
Praha) in each group were used. One group consisted of rats that underwent experimental
myocardial infarction by ligating the coronary artery (AMI group), the other group served as
the control group (CTRL group), where every step except the ligation was performed.
According to the literature, these five miRNA candidates (miR-1, miR-21, miR-15b, miR-214
and miR-223) were selected for further analysis. The study was approved by the ethics
committee of Institute of molecular biomedicine, Comenius University in Bratislava.

Surgery
Under general anesthesia, induced by intraperitoneal administration of Ketamin and Xylazine
(100mg/kg and 10mg/kg respectively), the front of rat neck was disinfected with Betadine
and slowly dissected until trachea was clearly visible. After the incision of trachea, the 16G
cannula (BD Venflon, Belgium) was attached to the ventilator and then inserted into the
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trachea. The ventilation parameters were set as follows: respiratory rate 116 breaths per
minute, inspiration time 0.17s. The oxygen flow was set to 2 litres per minute. The cannula
was fixed and the rat turned on its right side. The hair on its left thorax side was shaved, the
skin disinfected with Betadine and cut until the ribs and intercostal muscles were exposed.
The muscles in the fourth intercostal space were incised. Using the retractor the thoracic
cavity was opened. After pulling the left lung lobes aside and the incision of the pericardium,
the heart of the rat was exposed. Then, an atraumatic prolene 5/0 suture was placed around
the accessible left coronary artery. After this procedure, the rat was kept anesthetized for
additional 3.5 hours. Finally, the blood was taken from the abdominal aorta into prepared
K3EDTA tubes, centrifuged for 5 minutes at 7000 rpm and plasma was stored at -20 C until
further analysis. The presence of the infarction was confirmed by troponin T levels in rat
plasma samples.

MicroRNA analysis
MiRNAs were isolated from 400 µL of plasma using the miRCURY³ RNA Isolation Kit –
Biofluids (Exiqon, Woburn, MA, USA). As the original protocol was designed to isolate
circulating miRNA from 200 µL of plasma, the volume of Lysis Solution BF, Protein
Precipitation Solution BF and isopropanol were increased according to the manufacturer´s
recommendations. The individual steps of isolation were consistent with the original protocol.
Samples were eluted in 40 µL of RNase-free water. All samples were then stored at -20 °C.
For miRNA relative quantification, the RT-qPCR kit based on SYBR Green chemistry and
commercially available miScript Primer Assays for five endogenous miRNAs were used
including miR-1, miR-21, miR-15b, miR-214 and miR-223 (Qiagen, Hilden, Germany). The
isolated miRNA was converted to cDNA using the miScript II RT Kit (Qiagen, Hilden,
Germany) according to the original protocol. As template, 5 µL of isolated miRNA was used.
The cDNA samples were stored at -20 °C until their further processing for qPCR. The qPCR
reactions were prepared using the miScript SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Hilden,
Germany) according to the manufacturer’s protocol with 5 µL of 10-fold diluted cDNA from
the previous step as the template. The following PCR program was used: initial denaturation
step at 95 °C for 15 min followed by 40 cycles each consisting of denaturation at 94 °C for
15 s, annealing at 55 °C for 30 s and extension step at 70 °C for 30 s as stated in the kit
protocol. The PCR reaction was finished by melting curve analysis. All qPCR reactions run in
duplicates and were performed on LightCycler² 480 II System (Roche, Basel, Switzerland).

Statistical analysis
Obtained data were analysed using Graphpad Prism v. 6.01 (California, USA). Nonparametric Mann-Whitney test for unpaired data was used for the comparisons. Alpha less
than 0.05 was chosen as significant. Data presented as mean + SD.

Results
Out of the five microRNAs tested in the experiment, only the expression of miR-1was
significantly increased in AMI when compared to the CTRL group. The average
concentration of miR-1 in AMI rat plasma was approximately eight times higher than in the
control group according to the ct values (Figure 1; 26.21 ± 2.546 vs. 29.26 ± 1.636,
respectively; p<0.05). miR-21, miR-15b, miR-214 and miR-223 in AMI group did not differ
significantly when compared to the CTRL group.
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Fig.1: Ct value of miR-1 in rats with
confirmed myocardial infarction vs.
controls. * denotes p<0.05 in comparison
to CTRL group. Data presented as mean
+ SD.

Discussion

MicroRNAs were discovered in 1993 and since then they became target molecules
in biomedical research. The fact that the over-expression of various microRNAs
accompanies cardiovascular diseases has been proved in numerous experimental
and clinical studies, previously. [4] Their abundance in both myocardial tissue and
peripheral blood has awakened the interest in using microRNAs as the potential
biomarkers of myocardial damage. In AMI, the time is the deciding factor when
determining the further therapeutic procedure. The most important period is within
the first couple of hours after the onset of the symptoms.[5] Nevertheless, the studies
for the early dynamics of cardiospecific circulating microRNAs are practically
missing. Therefore, the aim of this study was to find the particular microRNA, which
increases in the blood sooner than currently used Troponin T. From the five chosen
miRNAs, only the expression of miR-1 was higher. Its increase occurred within 4
hours after the infarction, suggesting thus its suitability as an early marker.
In conclusion, miR-1 seems to be a promising new early myocardial infarction
marker. However, more studies are needed to clarify more of the early dynamics as
well as the specificity and sensitivity.
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Oddelenie klinickej a experimentálnej

Úvod
Prevalencia osteoporòzy a obezity sa významne zvyšuje. Značné zdravotné, sociálne
a finančné dósledky týchto ochorení (1), niekoľko možných interakcií v ich etiopatogenéze
(2), spoločné prekurzory buniek produkujúcich kosť, tuk a spojivové tkanivo (3) a dáta
o možných preventívnych účinkoch zvýšenia telesnej hmotnosti (BW) na vývoj osteoporòzy
a jej komplikácií (4) zvýšila záujem o túto problematiku. Väčšina štúdií sa zameriava na
sledovanie korelácie BW (respektíve jej komponentov: celkový telesný tuk, sval) s kostnými
parametrami (hustota kosti (BMD) a obsah kostného minerálu (BMC)), kde BMD v praxi
reprezentuje najčastejšie používaný parameter na hodnotenie kvality kosti. Doteraz
publikované výsledky sú však kontroverzné. V mnohých štúdiách u dospelých oboch pohlaví
a všetkých vekových kategòrií (4,5) a čiastočne aj u detí (6) bol potvrdený pozitívny vplyv
vyššej BW na BMD. V niektorých publikáciách sa ukazuje, že hodnota BMD je pozitívne
ovplyvnená množstvom telesného tuku a svalovej hmoty (7), v iných prácach bola táto
korelácia potvrdená buď iba pre telesný tuk alebo len svalovú hmotu (8). Naopak mnoho
ďalších štúdií nepotvrdilo pozitívny vplyv zvýšenej BW na kvalitu kosti, alebo dokonca
ukázalo negatívnu koreláciu medzi telesným tukom a hodnotami BMD (2,9).
Cieľom našej experimentálnej štúdie bolo zistiť vplyv vysokotukovej diéty a cvičenia na BMD
a BMC u samičiek potkanov. Navyše ovariektòmia, vykonaná u polovice pokusných zvierat
s normálnou hmotnosťou a obezitou, nám umožnila posúdiť možný vplyv vysokotukovej
diéty a cvičenia na kosť v skupine potkanov s a bez modelovanej osteoporòzy.
Materiál a metódy
Štyridsaťosem samičiek laboratòrnych potkanov (kmeň Wistar, 4-týždňové, s hmotnosťou
130-150 g), chovaných v štandardných podmienkach, bolo randomizovane rozdelených do
dvoch skupín podľa výživy. Zvieratá boli kŕmené po dobu 8 týždňov štandardnou výživou
(SD; n=16) alebo s vysoko-tukovou výživou (HFD; n=32).Následne polovica potkanov
z obidvoch skupín podstúpila ovariektòmiu (Ovx) a druhá polovica podstúpila sham operáciu
(Sham). Operácie boli vykonané s intraperitoneálnou anestézou (10% ketamín a 2%
xylazín). Po operácii potkany ďalej pokračovali v diétnom režime po dobu 10 týždňov, pričom
8 potkanov s HFD zo skupín sham a Ovx pravidelne cvičilo (1h, 20m/min, 5d/týždeň) (ShamHFD-R, Ovx-HFD-Rvs. Sham-SD-S, Sham-HFD-S, Ovx-SD-S, Ovx-HFD-S). Všetky potkany
boli denzitometricky vyšetrené týždeň pred ovariektòmiou a na konci experimentu (Lunar
Prodigy Advance so softvérom Encore 2011, verzia 13.60; GE MedicalSystem, USA).
Kostná hustota (BMD), obsah kostného minerálu (BMC) a plocha kosti boli merané v celom
tele a vo vybraných miestach (femur, tíbia, L2-L5 stavce). Jedno zviera zo Sham-SD skupiny
uhynulo pri anestéze, jedno bolo preradené z Ovx-HFD cvičiacich do Ovx-HFD sediacich
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(odmietalo behať) a jedno zviera zo skupiny Ovx-HFD bolo zo štúdie vyradené, pretože
počas celého experimentu nereagovalo na HFD (žiadny prírastok na hmotnosti).
diéta

DXA + operácie

8 týždňov

diéta + cvičenie

DXA

10 týždňov

16 SD
32 HFD

8 SD-Sham-S
8 SD-Ovx-S
8 HFD-Sham-S
8 HFD-Sham-R
8 HFD-Ovx-S
8 HFD-Ovx-R

Obrázok č.1 Dizajn štúdie
Vysvetlivky: SD – štandardná diéta, HFD – vysoko-tuková diéta, Sham – sham operácia,
Ovx – ovariektòmia, S- sediace (necvičiace) zvieratá, R – bežiace (cvičiace) zvieratá
Výsledky boli štatisticky spracované pomocou softvéu SPSS verzia 12.00 (IBM SPSS, USA).
Údaje sú vyjadrené ako priemer ± SEM. Na základe testu normality (Shapiro-Wilkov test)
bola použitá jednoduchá analýza rozptylu (ANOVA) s LSD korekciou alebo Studentov T test
pre parametre s normálnym rozdelením a Kruskal-Wallisov test alebo Mann-Whitneyho
U test pre parametre s nie normálnym rozdelením. Lineárna regresia bola použitá na
zistenie korelácie medzi vybranými parametrami. P hodnoty menšie ako 0,05 boli
považované za štatisticky významné.
Experiment bol vypracovaný v súlade so súčasnou legislatívou o použití experimentálnych
zvierat v SR a schválený etickou komisiou pre experimenty so zvieratami SZU a Štátnou
veterinárnou a potravinovou správou SR.
Výsledky
Tabuľka 1. Základné antropometrické údaje zvierat v sledovaných skupinách
Dĺžka
Hmotnosť (g) (cm)
Skupina 1
Sham-SD-S
Sham-HFDS
Sham-HFDR
Skupina 2
Ovx-SD-S

294.3±8.4

23.6±0.3

376.9±23.6 * 24.1±0.3
360.6±13.0
††
24.1±0.3
356.3±9.4a
23.8±0.4
450.6±19.1**
*
24.3±0.3

Pás (cm)
17.9±0.6
20.5±0.7
**
19.6±0.6

Celkové
tkanivo (g)

Tuk (g)

Svaly (g)

293.7±10.3
387.9±23.6**
*
369.6±12.7
††

78.4±8.9
187.3±25.8**
*
167.1±14.5
††

218.9±3.2
200.6±6.5
202.6±12.
3

20.6±0.6b 368.8±9.4b
133.6±11.3a 235.1±8.7
452.9±17.9** 253.7±21.1** 199.2±8.3*
Ovx-HFD-S
22.3±0.7 * *
*
*
223.1±10.
Ovx-HFD-R 402.5±18.0
24.0±0.4 21.0±0.8 407.8±14.2
184.9±21.8 † 6
* vs. Sham-SD-S v skupine 1; vs. Ovx-SD-S v skupine 2, † vs. Sham-SD-S v skupine 1; vs.
Ovx-HFD-S v skupine 2, a,b vs. Sham-SD-S, *, †,a p<0.05; **, ††,b p<0.01; *** p<0.001
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V tabuľke č.1. sú uvedené základné údaje o hmotnosti, dĺžke, obvode pása, obsahu
celkového tkaniva, telesného tuku a hmotnosti svalov v sledovaných skupinách zvierat.
Jednotlivé skupiny sa od seba nelíšili v dĺžke tela. Necvičiace zvieratá s vysokotukovou
diétou bez aj s ovariektòmiou mali vyššiu hmotnosť, obvod pása, obsah celkového tkaniva a
tuku ako zvieratá na štandardnej diéte. Ovx-HFD-S skupina mala aj viac svalovej hmoty.
Bežiacim zvieratám v sham operovanej skupine významne poklesol obvod pása, pričom
hmotnosť a množstvo celkového tkaniva a tuku poklesol len nevýznamne. V
ovariektomovanej skupine beh významne znížil hmotnosť, obvod pása, množstvo celkového
tkaniva, telesný tuk aj svalovú hmotu.
V tabuľke č.2. Sú uvedené výsledky denzitometrických meraní BMD, BMC a plochy kostí v
celom tele a vybraných oblastiach femuru, tíbie a L2-L5 stavcov.V porovnaní s SD, u zvierat
s HFD klesla hustota kostí v oblasti tíbie, BMC stúpla v totáli a v oblasti L2-L5 stavcov a
plocha kostí významne stúpla vo všetkých meraných oblastiach. V ovariektomovanej
skupine v porovnaní s SD významne stúpla BMC v totáli a plocha kostí v totáli a v oblasti
tíbie.
Zmena celkového telesného tuku významne korelovala so zmenami celkového BMD (Graf
č.1.), celkového BMC (Graf č.2.) a celkovej plochy kostí (Graf č.3.).

Diskusia
V práci sme využili model obezity u potkana navodenej vysokotukovou diétou. Významný
nárast hmotnosti, obvodu pása a celkového telesného tuku u zvierat s HFD nám potvrdil
vhodnosť použitého modelu. Ako model postmenopauzálnej osteoporòzy sme použili
ovariektomované samičky potkanov. Je známe, že menopauza je spojená s vysokou
prevalenciou obezity. Podľa Lambrinoudakiho a spol. až 44% postmenopauzálnych žien má
nadváhu a 23% má obezitu (10). V našom experimente mala ovariektòmia podobný, aj keď
v prípade celkového tuku nie tak výrazný účinok ako HFD.
Vysokotuková diéta sa prejavila u sham operovaných zvierat výrazným nárastom plochy
kosti vo všetkých meraných oblastiach a miernym nárastom BMC, hlavne v totáli a stavcoch,
čo sa naopak prejavilo miernym znížením BMD vo všetkých meraných miestach, štatisticky
významne v oblasti tíbie. Podobné výsledky publikoval Lac a spol., kde mali samce potkanov
po 10 týždňoch vysoko-tukovej diéty v porovnaní s kontrolami na štandardnej diéte zvýšenú
plochu kosti, zvýšené BMC a znížené BMD (11). Podobne, obézne myši kŕmené 6 mesiacov
vysoko-tukovou diétou mali zvýšenú hmotnosť, celkový telesný tuk, abdominálny tuk
a znížené BMD v porovnaní s kontrolami (12). Naopak, u samcov potkanov kŕmených
vysokotukovou diétou obohatenou o n-3 a n-6 PUFA sa zistil pozitívny účinok na BMD a na
lámavosť kosti (13). U ovariektomovaných zvierat vysokotuková diéta ešte zvýšila BMC
v totáli a plochu kostí v totáli a u tíbie v porovnaní s SD zvieratami.
V sham skupine beh spósobil zníženie BMC v oblasti stavcov, v ostatných oblastiach sa
BMC a plocha kosti znížila len nevýznamne. BMD v oblasti tíbie významne vzrástla na
úroveň zvierat v SD skupine. V ovariektomovanej skupine beh významne znížil BMC v totáli
a plochu v tíbii. Mathey a spol. merali BMD u diabetických potkanov ktorí pravidelne behali
po dobu 3 mesiacov. Ukázalo sa, že u týchto zvierat došlo k zvýšeniu BMD pri nezmenenej
plazmatickej koncentrácii osteokalcínu a zvýšenej močovej exkrécii deoxypiridolínu (14).
U samičiek potkana pravidelný beh počas 3 mesiacov vrátil zmeny v BMD navodené
ovariektòmiou do póvodných hodnót (15).
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Tabuľka 2. Výsledky denzitometrických meraní v celom tele, femure, tíbii a lumbálnej
chrbtici.
Sham-SD-S
7

Sham-HFD-S
8

Sham-HFD-R
8

0.214±0.003
0.254±0.006
0.198±0.003
0.255±0.005

0.208±0.002
0.235±0.003
0.185±0.03 **
0.235±0.005

0.211±0.002
0.239±0.004
0.192±0.003
0.250±0.005

11.58±0.34
0.514±0.014
0.400±0.000
0.643±0.020

14.54±0.79 **
0.581±0.027
0.431±0.013
0.775±0.046 *

14.34±0.40 ††
0.563±0.021
0.444±0.015
0.731±0.035

Area (cm2)
Total
Femur
Tibia
L2-L5 vertebra

54.1±1.2
2.03±0.05
2.02±0.03
2.52±0.04

69.9±3.8 ***
2.48±0.12 **
2.34±0.08 **
3.31±0.19 **

67.9±1.8 ††
2.35±0.08 †
2.32±0.09 ††
2.94±0.16 ††

N

Ovx-SD-S
8

OVx-HFD-S
9

Ovx-HFD-R
6

0.206±0.003a
0.233±0.004a
0.183±0.003c
0.227±0.006a

0.204±0.002
0.229±0.005
0.179±0.003
0.215±0.003

0.205±0.002
0.228±0.002
0.184±0.002
0.222±0.004

12.81±0.57
0.531±0.019

15.28±0.64 **
0.589±0.032

14.14±0.60
0.558±0.027

0.425±0.013
0.650±0.048

0.483±0.025
0.711±0.048

0.475±0.017
0.642±0.033

N
BMD (g/cm2)
Total
Femur
Tibia
L2-L5 vertebra
BMC (g)
Total
Femur
Tibia
L2-L5 vertebra

BMD (g/cm2)
Total
Femur
Tibia
L2-L5 vertebra
BMC (g)
Total
Femur
Tibia
L2-L5 vertebra

Area (cm2)
Total
62.0±2.0a
74.7±2.9 **
69.0±3.2 ††
Femur
2.28±0.06
2.57±0.13
2.46±0.13
Tibia
2.33±0.04
2.71±0.16 *
2.59±0.10
L2-L5 vertebra 2.84±0.14
3.29±0.20
2.90±0.17
* Sham-HFD-S vs. Sham-SD-S, Ovx-HFD-Svs. Ovx-SD-S, † Sham-HFD-R vs. Sham-SD-S,
Ovx-HFD-Rvs. Ovx-SD-S, a vs. Sham-SD-S, *, †,a p<0.05; **, †† p<0.01; ***,c p<0.001
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Graf č.1. Závislosť zmeny celotelového BMD od zmeny celkového tuku.

Graf č.2. Závislosť zmeny celotelového BMC od zmeny celkového tuku.

Graf č.3. Závislosť celkovej plochy kostí od zmeny celkového tuku.

Aj keď nie všetky publikované práce sú v súlade s našimi výsledkami, väčšina podporuje
hypotézu, že vysokotuková diéta má negatívny vplyv na kostnú hustotu v experimentálnom
modeli obezity a osteoporòzy. Dokazujú to aj silné korelácie zmeny BMD, BMC a plochy
kosti s nárastom celkového tuku sledovaných zvierat. Beh čiastočne tento negatívny vplyv
stlmil. Zabezpečenie stravy s obmedzením obsahu tukov a pravidelné cvičenie by mohlo
významne prispieť k prevencii vzniku a rozvoja osteoporòzy u postmenopauzálnych žien.
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Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu "Centrum excelentnosti environmentálneho
zdravia", ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj,
financovaného z Euròpskeho fondu regionálneho rozvoja.
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3D tlač a vizualizácia modelov cievneho systému
Tomáš Havran, Michal Slabej, Peter Šulík
(všeobecné lekárstvo, 2.ročník; všeobecné lekárstvo, 2.ročník, aplikovaná informatika FMFI
3. ročník)
Školiteľ: Doc. MUDr. Eliška Kubíková,PhD
Anatomický ústav LF UK
Úvod
Súčasťou teoretickej časti výučby anatòmie, konkrétne cievneho systému, je v súčasnosti na
lekárskej fakulte výklad na prednáškach a vzdelávanie formou samoštúdia, kde sú hlavným
zdrojom poznatkov atlasy s fotografiami alebo kresbami a knihy s písaným textom. V
praktickej časti má študent možnosť študovať cievy na kadáveroch.
Problematickou časťou teoretického vzdelávacieho procesu je, že cievy, ktoré musí budúci
lekár perfektne ovládať sú veľmi náročné na predstavu. Atlasy poskytujú iba 2D obrazy, no
kľúčové pre študenta je, aby sa vedel orientovať v priestore. Tento model štúdia sa po
desaťročia nijako výraznejšie nezmenil aj napriek významnému technologickému pokroku.
Nakoľko je štúdium finančne nákladné práve kvóli údržbe a získavaniu kadáverov počet
praktických cvičení je limitovaný a študent nemá možnosť vrátiť sa ku kadáveru kedykoľvek
to štúdium vyžaduje.
Nakoľko sme si vedomí modernými postupmi, ktoré sa vo svete pri štúdiu medicíny
využívajú, aj my posúvame štúdium na našej fakulte o priečku vyššie. Preto sme rozhodli
využiť možnosti 3D vizualizácie, ktoré sú názornejšie než stáročia využívané a dnes už
zastarané listové atlasy. Taktiež budeme pomocou metòdy 3D tlače vytvárať kvalitné fyzické
modely cievnych systémov, ktoré boli doteraz pre študentov vždy problematické na
pochopenie.
Materiál a metódy
Materiál, modely cievnych zásobení vytvárame pomocou grafického editoru Blender. Pri
tvorbe týchto polygonálnych objektov využívame ako šablònu, pre lepšiu orientáciu
v priestore, modely kostí zo stránky www.skeletopedia.sk (predchádzajúci projekt tej istej
skupiny autorov).
Tieto modely budú študentom pre potreby vzdelávania voľne dostupné na špeciálnej stránke
venovanej angiològii. V prípade, že sa študent aktuálne nenachádza v škole, ale má potrebu
si opakovať cievy na skúšku, móže sa na túto stránku bezplatne pripojiť a tieto databázy
využívať.
Ďalšou fázou projektu je zakúpenie 3D tlačiarne, pomocou ktorej budeme mócť tlačiť fyzické
3D modely cievnych pletení, či už vytvorené umelo alebo pomocou elektronickej
diagnostickej techniky (napr. CT, RTG) do plastového materiálu. 3D tlačiareň poskytne
Anatomickému ústavu značnú výhodu pri zhotovovaní nových fyzických modelov pre
výučbu.
Fyzické modely vytlačené na 3D tlačiarni sú plastovými kòpiami polygonálnych objektov na
virtuálnej úrovni. V princípe platí, že všetko, čo sa dá navrhnúť v grafickom 3D editore
dokáže 3D tlačiareň vytlačiť. Výsledným produktom v tomto prípade bude sústava ciev pre
potreby výučby angiològie pre študentov všeobecného alebo zubného lekárstva.
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Výsledky
Cieľom nášho projektu je dať vyučujúcim možnosť využiť pri výklade názornejšie pomócky,
ktoré móžu výučbový proces zjednodušiť a študentovi možnosť kvalitne sa pripraviť na
skúšku anatòmie pomocou názorných modelov. Keď študent drží takýto model, vie sa
zorientovať oveľa rýchlejšie ako pomocou atlasov, či kníh. Takýto poznatok je kvalitnejší a
dlhšie trvajúci. Lebo ako tvrdíme, lepšie raz držať ako desaťkrát vidieť, či stokrát počuť.
V prípade, že sa študent nenachádza v budove školy, bude si mócť tieto cievne vetvenia
pozrieť na internetovej stránke. Keďže to však nebudú obrázky, ale virtuálne 3D modely, tak
aj tento spósob výučby je ďaleko hodnotnejší ako doterajšie formy. Štruktúry budú zároveň
niesť svoje názvy vo forme interaktívnych anotácii a na stránke bude možnosť aj testovať
nadobudnuté vedomosti.
Veríme, že väčšina študentov uvíta zmenu v prístupe výučby, hlavne kvóli času, ktorý im
tieto modely ušetria. Navyše zakúpenie 3D tlačiarne pre Anatomický ústav, nie je
záležitosťou pre jeden projekt, ale takýto nástroj ponúkne mnoho možností pre vedeckú
sebarealizáciu aj nasledujúcich generácii študentov. Nie je to teda materiál len pre
jednorazové využitie, ale je to nástroj, ktorý sa bude mócť opätovne použiť pre množstvo
nových projektov.

Diskusia
Rozvoj v medicíne je do značnej miery závislí od aktuálneho technologického pokroku a
postupne v spojitosti so zobrazovacími diagnostickými technològiami si nachádzajú svoje
miesto v medicíne aj 3D tlačiarne. Či už ako zobrazovacia pomócka pre prípravu pred
zložitým chirurgickým zákrokom, či v súvise s rozvojom výskumu kmeňových buniek v
rekonštrukčnej medicíne. My sme sa rozhodli využiť 3D tlač pri modernizácii výučby
anatòmie. Veríme, že pomócky vyrobené týmto spósobom budú názornejšie, detailnejšie
a odolnejšie.
Táto práca je čiastočne finančne zastrešená grantovým programom Kvalita vzdelávania
2013, Nadácie Tatra Banka.
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^trukturálne zmeny v kolennom kĺbe
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Anatomický ústav LFUK
Articulatio genus je najväčší a najzložitejší kĺb v ľudskom tele, zložený z femuru, tíbie a
patelly.
Kĺbové plochy na femure sú condylus medialis et lateralis, obe zakrivené v sagitálnej aj
frontálnej rovine. Kondyly sa ventrálne spájajú vo facies patellaris femoris – kĺbovou plochou
pre patellu, ktorú zviditeľníme po odstránení kože a prerezaní priebehu štvorhlavého
stehenného svalu nad patellou a odklopíme. Facies articularis superior tíbie je pomocou
eminentia intercondylaris rozdelená na mediálnu a laterálnu plochu. Kĺbová plocha facies
articularis patellae je pozdĺžnou hranou rozdelená na väčšiu laterálnu a menšiu mediálnu
časť. Pri extendovanom kolene leží patella priamo na facies articularis patellae, pri
flexovanom kolene sa posúva distálne.
Kĺbové plochy sú od seba oddelené polmesiačikovitými meniskami, ktoré sú v kolennom
kĺbe dva – meniscus medialis et lateralis. Ich účelom je vyronávanie tvarových rozdielov
medzi artikulačnými plochami femuru a tíbie. Tie sa stretávajú len v malom rozsahu, väčšinu
kĺbovej plochy pre femur tvoria práve menisky.
Menisky sú vonkajším okrajom prirastené ku kĺbovému puzdru. Pri odtrhnutí menisku od
kĺbového puzdra móže dójsť k jeho vklineniu medzi kĺbové plochy femura a tíbie.
Menisky sú fixované intraartikulárnymi ligamentami. Predné okraje spája lig. transversum
genus. Od zadného konca meniscus lateralis ide laterálnej ploche condylus medialis femoris
lig. meniscofemorale posterius.
Femur a tíbiu spájajú vo vnútri kĺbu aj ďalšie intraartikulárne ligamentá – ligamenta cruciata
genus – dva veľmi silné, navzájom sa krížiace väzivové pruhy nachádzajúce sa medzi
membrana fibrosa a membrana synovialis kĺbového puzdra.
Ligg. cruciata genus zaisťujú pevnosť kolenného kĺbu. Pri extenzii sú napnuté, zabraňujú
vykĺznutiu kondylov femura z kĺbových plóch tíbie. Lig. cruciatum anterius obmedzuje
posuny tíbie voči femuru smerom dopredu lig. cruciatum posterius zase dozadu. Ku
skríženým väzom sa dá preparačne dostať zozadu cez fibròznu vrstvu puzdra bez toho, aby
sme museli otvoriť synoviálnu dutinu.
Kĺbové puzdro začína na femure. Ventrálne odstupuje proximálne od kĺbových plóch,
dorzálne od linea intercondylaris. Obidva epikondyly sa nachádzajú mimo kĺbovej dutiny.
Kĺbové puzdro sa upína k prednému okraju meniskov a na tíbiu hneď pri okrajoch kĺbových
plóch. Jeho zvláštnosťou je, že to nie je súvislý väzivový obal, ktorý by sa dal oddeliť, ale
spolu s ligamentami a úponovými šlachami vytvárajú pevnú, hrubú a pomerne heterogénnu
štruktúru.
Puzdro nie je v celom rozsahu vyplnené synoviálnou membránou, ale na
dorzálnej strane kĺbu je synoviálna vrstva od fibròznej vrstvy kĺbneho puzdra akoby
odtlačená krížnymi väzmi. Ventrálne odtlačená krkva synoviálnej vrstvy tak vytvára sagitálne
orientovanú plica synovialis infrapatellaris. Ventrálne sa nachádza pod patellou pred štrbinou
kolenného kĺbu veľké tukové teleso – corpus adiposum infrapatellare.
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Kolenný kĺb je spevnený množstvom ďalších ligament a svalových úponov. Z ventrálnej
strany ho spevňuje šľacha m. quadriceps femoris, s ktorou predná časť puzdra zrastá. Do
tejto šľachy je vsadená patella ako sezamská kosť a jej pokračovaním je lig. patellae – silný
väz, prebiehajúci od apex patellae k tuberositas tibiae.
Retinaculum patellare mediale et laterale sú ploché väzivové blany, ktoré sú pokračovaním
šlachy m. vastus medialis et lateralis. Idú po mediálnej a laterálnej strane patelly a upínajú
sa na tíbiu po bokoch tuberositas tíbie. Bránia vybočeniu pately.
Stabilizáciu kolena v extenzii zaisťujú ligg. colateralia, ktore odhalime odpreparovanim koze
z klbu. Su to silné bočné ligamentá, ktoré pri flexii ochabujú a umožňujú miernu rotáciu
predkolenia.
Lig. collaterale tibiale – široký plochý väz prebiehajúci od epicondylus medialis femoris ku
condylus medialis tibiae. Zrastá s puzdrom, ergo aj s mediálnym meniskom.
Lig. collaterale fibulare – prebieha od epicondylus lateralis femoris ku caput fibulae. Je to
oblý väzivový pruh, zreteľne oddelený od kĺbového puzdra.
Na dorzálnej strane spevňujú koleno dva väzy:
Lig. popliteum obliquum – väzivový pás v zadnej stene kĺbového puzdra. Je pokračovaním
úponu m. semimembranosus, od condylus medialis tibiae smeruje proximálne a laterálne
k laterálnemu kondylu femuru.
Lig. popliteum arcuatum – oblúkový väz laterálne a distálne od predošlého. Zostupuje nadol
ku caput fibulae, otvorený je proximálne.
V okolí kolenného kĺbu sa nachádzajú mazové vačky, bursae synoviales. Medzi šľachou m.
quadriceps femoris a femurom sa nachádza bursa suprapatellaris, ktorá takmer vždy
komunikuje s dutinou kolenného kĺbu.
Základým postavením kolenného kĺbu je extenzia, tzv. uzamknuté koleno – ligg. colateralia a
ligg. cruciata sú napnuté, femur, menisky a tíbia na seba pevne naliehajú.
Zo základného postavenia je možná flexia v rozsahu 140 – pasívne až 160 stupňov. Flexia
sa začína miernou, tzv. začiatočnou rotáciou, kedy sa tíbia stočí dovnútra a ochabnú ligg.
colateralia a lig. cruciatum anterius. Toto sa označuje ako odomknutie kolena. Po ňom
nasleduje valivý pohyb, pri ktorom sa kondyly stehennej kosti otáčajú v jamke, ktorú tvori
menisky a tíbia, a kĺzavý pohyb, pri ktorom sa menisky a kondyly femura kĺžu po tíbii
smerom dozadu. Pri flexii patella kĺže distálne, pri extenzii proximálne.
Pri flexii je možná mierna rotácia, pričom rozsah vonkajšej rotácie je väčší ako vnútornej.
V stoji tíbia mieri priamo distálne, telo femura zviera s jej dlhou osou tzv. fyziologický
abdukčný uhol (170 – 175 stupňov, otvorený laterálne.
Cieľom práce je poukázanie na rózne patologické stavy v kolennom kĺbe, kedže je
najzaťažovanejším v ľudskom tele a je preto náchylný na opotrebovanie, deformácie,
degeneratívne zmeny a akútne úrazy. Tieto móžu nastať úrazom, ktoré sú väčšinou
dósledkom náhleho rotačného pohybu a prudkého brzdenia alebo dlhodobým
degeneratívnym procesom, ako artròza alebo karcinòm, prípadne pri športe, kde dochádza k
opakovaným mikrotraumám v kĺbe.
Pod artròzou rozmumieme ireverzibilné poškodenie kĺbu, ktoré je často spósobené jeho
nesprávnym namáhaním. Móže k tomu dójsť aj po zraneniach alebo pri vrodených defektoch
chrupky. Artròza začína zanikaním kĺbovej chrupky, vzápätí dochádza v susedných kostiach
k prestavbovým procesom so zničením oblasti kĺbu. Následkami sú bolesti, opuchy,
obmedzenie pohybu, neohybnosť kĺbu, rastúca deformácia v konečnom štádiu móže kĺb
celkom skostnatieť. Spolu s vekom rastie aj riziko artròzy. Zatiaľ čo len 4 % 20-ročných má
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artròzu, u viac ako 70-ročných ľudí sa artròza vyskytuje v 70 %. Ženy sú ňou postihované
častejšie.
Jednou z ďalších degeneratívnych zmien móže byť sarkòm, a to kostného alebo mäkkého
tkaniva. Najčastejšie sa vyskytujú práve na končatinách.
Osteogénny sarkòm alebo osteosarkòm je malígny nádor charakterizovaný priamou tvorbou
kosti alebo osteoidného tkaniva nádorovými bunkami.
Najbežnejšia forma osteosarkòmu je intraoseálny alebo aj konvenčný. Postihuje prevažne
metafyzárnu časť dlhých kostí. Až 1/3 osteosarkòmov sa diagnostikuje v distálnej tretine
femuru.
Sarkòmy mäkkých tkanív sa móžu rozvinúť z tkanív ako sú tukové, svalové, nervové alebo
fibròzne tkanivo. Tumor kĺboveho tkaniva začína najčastejšie v synoviálnom tkanive.
Synoviálny sarkòm je malígny tumor tkaniva okolo kĺbu. Zvyčajne sa vyskytuje v oblasti
kolenného a členkového kĺbu s najčastejším výskytom u detí a mladých.
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Introduction
The hippocampus is, from an evolutionary point of view, an extremely important brain
structure. This fact lies within its unique properties and functions. The animal species that
acquired during evolution the hippocampus, as well as the parahippocampal cortices, gained
the ability to create episodic and semantic memories, respectively (1). That means that they
gained the unique ability of remembering and not forgetting neither their personal lifetime
experiences (episodic memory), nor their general knowledge about the world (semantic
memory).
This ability has been under extensive research during the past decades, continuously
updated by new fascinating findings. For example, it was initially believed that the
hippocampus is only participating in the retrieval of recent memories (2) and the permanent
storage of these memories in a neocortical centered system (3). However, new findings
show that during the formation of a consolidated memory, not only cortico-cortical
connections are being made, but also entorhinal-cingulate connections (inside the limbic
system itself) (4). Moreover, the hippocampus is not a passive dispatcher of information, on
its way up to the brain cortices, but an active processor that converts a multi-sensational
piece of information to a more simplified and schematic one, that will then be saved in the
neocortex. This is a part of the newly proposed Transformation Hypothesis (5), which
attempts to overthrow the traditional Standard Consolidation Theory (SCT). Additionally, the
hippocampus holds many other functions, relating to food and appetite, as well as the control
of emotion (1).
Having as a starting point that the hippocampal structure differs from species to species, due
to the different needs of each one of them, the main aims of this work were:
a. to perform a review of the existing bibliography on the hippocampus,
b. to perform a macroscopical and microscopical evaluation and comparison of the
hippocampus in humans, and one common domestic species, namely the pig (Sus
Scrofa Domesticus),
c. to form a hypothesis, concerning the macroscopical/microscopical hippocampal
differences of these two species, comparing to their actual abilities in memory
formation, emotion control and food appetite,
d. to stress out the clinical importance of investigating the hippocampus.

Material and Methods
Four human cerebral hemispheres were obtained from the Institute of Anatomy (Comenius
University in Bratislava) and fourty pig cerebral hemispheres were obtained from a local
butcher shop. The brains were immersed in a mixture of formalin and alcohol for one month.
Afterwards, the macroscopical and microscopical observations took place. Horizontal and
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sagittal sections were made on the specimens, which were initially followed by
macroscopical examination. After the sections were dyed with Hematoxylin-Eosin, Nissl stain
and Luxol fast blue stain, they were observed and evaluated under the light microscope
(Olympus BX 61, Japan) and photomicrography was performed with the usage of a special
camera.

Results and Discussion
Historically, the comparative neuroanatomical studies managed to undergo a revolution after
Darwin’s publications. Up until then, scientists believed that all animal species were
unrelated and unchanged since their creation from a Deity (6). Only later in time, scientists
started to make comparisons between the neuroanatomical characteristics of animal
species, in relation to their position in the chain of evolution. In general, it has been observed
that in higher species, the size of hippocampus increases. However, this is not a rule, as
some highly evolved species have a particularly small hippocampus (for example, dolphins
and whales) (7). Moreover, one should also consider the relative size of the brain (and
consequently of the hippocampus), to the total weight of the animal. This fact suggests that
although bigger animals have bigger brains, they have a smaller brain to total body weight
ratio, than smaller animals (8).
The hippocampus, that constitutes the topic of this Paper, is a component of the
hippocampal formation, which is a part of the telencephalic limbic system. The hippocampal
formation consists of the hippocampus proper, the gyrus dentatus, as well as the transitional
subiculum and cortex entorhinalis (6), which connect this formation to the rest of the
temporal lobe of the telencephalon.
In a macroscopical interspecies comparison of the hippocampus, the first thing to be
observed is that in adult placental animals (such as human, pig and cattle), the hippocampal
formation can be found folded inwards, occupying the medial wall of the hemisphere and
highly distorted due to the rapid growth of the neocortical areas (6). Moreover, according to
Insausti (9), some components of the hippocampal formation can be more or less prominent
in humans. For example, the rhinal sulcus seems to be more visible in non humans, whereas
in humans it stays hidden in the ventromedial aspect of the temporal lobe. On the other
hand, the sulcus semiannularis (as known as amygdaloid fissure), is more prominent in
humans and other primates. Finally, as far as the volume of the hippocampus is concerned,
previous research has estimated that its total volume in pigs is 2602 mm3 for the male and
2039 mm3 for the female pig (10), whereas in humans the total volume is 3420 mm3
(according to NOPERP protocol, 11).

Figure 1 Macroscopical location of the pig's hippocampus
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From a microscopical point of view, the hippocampus presents some special characteristics,
such as the high concentration in zinc-containing neurons, as well as the internal localization
of two calcium binding proteins, calbindin-D 28k and parvalbumin (8). A microscopical
examination of the hippocampus reveals important information about its structure:
The hippocampus proprius is composed of four regions, namely CA1, CA2, CA3 and CA4.
Each region consists of:
a. stratum moleculare
b. stratum pyramidale (dominant neurons are the pyramidal cells)
c. stratum multiforme
Similarly, the gyrus dentatus consists of:
a. stratum moleculare
b. stratum granulare (dominant neurons are the granular ones)
c. stratum multiforme

Figure 2 Microscopical examination of the human's hippocampus (F: Fimbriae, AL: Alveus,
GD: Gyrus Dentatus, S: Subiculum)

As far as the results are concerned, in a macroscopical comparison between the
hippocampal volume of human and pig (3420 mm3 > 2602 mm3, 2039 mm3), it is observed
that human’s hippocampal volume is greater. Thus, a first hypothesis could be made,
according to which the Homo Sapiens species has a greater capability of processing the
events from the short-term memory to the long-term memory, as well as a greater range of
emotions, than the Sus Scrofa Domesticus species.
A microscopical comparison, on the other hand, reveals a complex and layered structure of
the hippocampus, in both of the cases. This fact agrees with the polymorphic character of
the hippocampus, as a cerebral component that has the ability of connecting the
phylogenetically oldest and newest areas of the brain.
Finally, the clinical importance of the hippocampal investigation should be pointed out. First
of all, it has been observed that in Alzheimer’s patients the number of the dendritic spines in
the CA1 pyramidal cells is reduced. Thus, by studying the hippocampal formation and its
components, value data can be obtained concerning this disease and even possible
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therapeutical methods can be proposed. A second benefit could be the better understanding
of degenerating brain diseases, such as the Bovine Spongiform Encephalopathy, which can
affect the hippocampal formation and alter the observable characteristics of the individual,
especially those which are connected to the memory, the emotions and the need for food
and water. Finally, the hippocampal investigation could also be of use in the field of
veterinary medicine, as more information could be obtained concerning the specific needs
and characteristics of individual species, and trans-species comparisons could be made.
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Introduction
The glenohumeral joint, (from ancient Greek glene, eyeball, puppet, doll + -oid, 'form of', +
Latin humerus, shoulder) or shoulder joint, is a multiaxial synovial ball and socket joint. It is
composed of the scapula, the clavicle and the head of the humerus and involves articulation
between the glenoid fossa of the scapula (shoulder blade) and the head of the
humerus (upper arm bone). It is known as a “muscle dependent joint”. It allows the arm to
move around three axes with a wide range of motion (flexion, extension, abduction,
adduction, circumduction, internal and external rotation). The shoulder joint is an unstable
joint because of the small amount of ligaments, so it is reinforced by a variety of muscles
(the deltoid, the subscapularis, the supra and infraspinatus, the teres major and minor).
The shoulder is the area of upper limb attachment to the trunk.
The axilla is a significant area of transition between the different parts of the limb. Important
structures which are responsible for the innervation and blood supply of the shoulder and
arm pass through, or are related to this area (such as the axillary artery, vein and nerve).
The axilla is an irregular shaped pyramidal area formed by muscles and bones of the
shoulder and the lateral surface of the thoracic wall. The apex or inlet opens into the lower
portions of the neck while the skin of the armpit forms the floor. Muscles predominantly
suspend the shoulder from the trunk and so the shoulder can be moved relative to the body.
We decided to do this student work so as to be able to study and dissect the structures of
the glenohumeral joint on a cadaver so we could see and understand the specific location
and function of each structure located there. Another reason was our desire to study in a
practical level and not only in theory. We chose the shoulder region because it is the most
interesting part that we could study in the first year with our basic knowledge we had till then.

Materials and Methods
The whole procedure was applied on a cadaver from the Institute of anatomy of Comenius
University. The cadaver’s gender is female and she died in the age of 75 years.
As it was mentioned before the shoulder joint consists of the scapula, the clavicle and the
head of the humerus. This joint is called as a ball and socket joint because of its spherical
shape. It consists of four layers, which were removed gradually. The first layer is composed
of the deltoid and pectoralis major muscle. The second layer anteriorly consists of the
conjoined tendon of the short head of the biceps and coracobrachialis, and the
coracoacromial ligament. Posteriorly are the infraspinatus and teres minor muscles. The
third layer consists of the deep layer of the subdeltoid bursa and the units of the rotator cuff,
which are the subscapularis, supraspinatus, infraspinatus and teres minor muscles. The
fourth layer is the capsule of the glenohumeral joint. It contains the glenohumeral and
coracohumeral ligaments.
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Results
The classical anatomical procedures were used in dissection of the deltoid region layer by
layer until we reached the shoulder joint [3,4]. Firstly, we removed the skin and the fat and
revealed the muscles (Picture 1).
The first muscles that were revealed from the first layer were the deltoid and the pectoralis
major muscle. The deltoid is divided into the anterior, middle and posterior head. These are
also known as the clavicular, the acromial and the spinal head. These names come from the
origin of each head (lateral third of the clavicle, the acromion and the spine of the scapula).
All of these heads are inserted on the deltoid tuberosity of the lateral side of the body of the
humerus and are innervated from the axillary nerve (C5, C6). The anterior head is
responsible for the flexion and the medial (internal) rotation of the humerus. The medial head
abducts the humerus. The posterior head is responsible for the extension and the lateral
(external) rotation of the humerus. The pectoralis major muscle is a thick, fan-shaped
muscle. It originates from the anterior surface of sternal portion of the clavicle, the anterior
surface of the sternum, the cartilages of the true ribs, and the aponeurosis of the external
oblique. Its insersion is on the crest of the greater tubercle of the humerus. It innervates from
the medial pectoral (C8-T1) and lateral pectoral (C5-C7) nerves. It adducts and flexes the
arm and rotates it medially (inward).
The second step was to remove the deltoid muscle so the underlying muscles could be
visible. These muscles are, anteriorly, the biceps and the coracobrachialis; and posteriorly
the infraspinatus and teres minor muscles. The biceps has two heads, the long and the
short. The long head originates from the supraglenoid tubercle of the scapula and inserts on
the radial tuberosity and bicipital aponeurosis. The short head originates from the coracoid
process of the scapula and inserts on the radial tuberosity. Both are innervated of the
musculocutaneous nerve (C5, C6), they supinate and flex the elbow. The coracobrachialis is
originated from the coracoid process of the scapula and inserts on the medial surface and
border of the body of the humerus. Innervated by the musculocutaneous nerve (C5-C7), it
acts by adducting and flexing the humerus. The infraspinatus originates from the
infraspinatus fossa on posterior surface of the scapula and inserts on the greater tubercle of
the humerus. It is innervated by the suprascapular nerve (C5, C6) and its action is to laterally
rotate the upper limb. It also helps in the stabilization of the glenohumeral joint. The teres
minor originates from the lateral border of the scapula and inserts on the greater tuberosity
of the humerus. This muscle is innervated by the axillary nerve (C5, C6) and its action is the
lateral (external) rotation of the humerus.
The next step was to remove the trapezoid muscle from the spine of the scapula so as to
reveal the supraspinatus muscle, which is originated from the supraspinatus fossa and
inserted on the greater tubercle of the humerus. Its innervation is the suprascapular nerve
(C5, C6) and its action is to assist the deltoid in abducting the arm and to stabilize the joint.
Other muscles that are included in the rotator cuff are the teres major and the subscapularis.
The teres major originates from the inferior angle of the scapula and inserts in the
intertubercular groove of the humerus. Its innervasion is the lower subscapular nerve (C5,
C6) and its action is the extension, adduction, and medial rotation of the humerus. The
subscapularis muscle originates from the subscapular fossa and is inserted on the lesser
tubercle of the humerus. Its innervations are the upper and lower subscapular nerves (C5,
C6) and its action is the medial rotation of the head of the humerus. This muscle also
prevents
the
anterior
displacement
of
the
humerus
[1,2,3,4,7,10].
In the axillary region are located the axillary artery and vein. The axillary artery’s branches
are the thoracoacromial, the posterior and anterior circumflex. The subscapular and dorsal
scapular, are branches of the carotid artery. The according axillary vein branches are the
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anterior and posterior circumflex, while the subscapular vein originates from the subclavian
vein [1,2,3].

In Picture 1 the cadaver’s shoulder with
the skin, anterior view

In Picture 2 there is the cadaver’s
shoulder without the skin, posterior-lateral
view

In Picture 3 is visible the glenoid cavity,
the head of humerus and the clavicle, the
parts of the shoulder joint

Discussion
In the shoulder area there can be present many injuries and disorders. These are mostly
caused by sports injuries, falls, accidents [6]. The most common are the dislocation of the
shoulder joint, shoulder bursitis and rotator cuff tendonitis, shoulder arthritis, torn rotator
cuffs, frozen shoulder and fractures. In sports, the shoulder dislocation can be easily
observed, an injury in which the head of the humerus is partially or completely out of the
glenoid cavity, partial and complete dislocation. Both can cause pain and unsteadiness in
the shoulder [8]. Dislocation can happen in falls, too. In the case of the Shoulder Arthritis, the
cartilage, which protects the bones of any type of destruction, is damaged. This causes pain
in the patient. The most common type of arthritis is the osteoarthritis. Bursitis and Rotator
Cuff Tendonitis are inflammations in the area of the shoulder joint, in the bursa or in the
tendons respectively [11]. In case of the frozen shoulder there is no clear connection to the
arm dominance or occupation [9]. In all cases, the patient suffers from pain [3,10].
The rotator cuff plays an important role in the movement of the arm. The blood supply and
the nerves of the arm, forearm and palm are related to the whole area, axillary area. This
means that the movement of these parts, the most movable parts of the body, depend on the
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shoulder area, while any type of disorder or injuries can cause pain and difficulty in
movement of the lower part of the upper limb [1,2,7].
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Úvod
Malígny melanòm uveálneho traktu oka (v 75-85% lokalizovaný v choroidey) je najčastejším
primárnym vnútroočným nádorom dospelého veku. Progresívny rast nádoru vedie k róznym
komplikáciam ako je fokálna degenerácia sietnice, nekròza, zápal, novotvorba ciev,
sekundárny glaukòm a iné.(1, 2)
Jednou z možností liečby je využitie ionizujúceho žiarenia pri stereotaktickej rádiochirurgii.
Pri použití tejto metòdy nedochádza k otvoreniu bulbu a vlastné ožiarenie je realizované
z externého zdroja žiarenia pomocou lineárneho urýchľovača. Viaceré lúče v róznych
rovinách sú smerované na ložisko s minimálnym ožiarením okolitého zdravého tkaniva.
Cieľom liečby je cielené ožiarenie nádoru terapeutickou dávkou 35,0 – 40,0 Gy a zároveň
minimalizácia škodlivého vplyvu žiarenia na citlivé štruktúry oka, ako je cievny systém
sietnice, terč zrakového nervu a corpus ciliare.(1, 3, 4, 5)
Napriek maximálnej snahe vyhnúť sa poškodeniu rádiosenzitívnych štruktúr, úplná
eliminácia tohto rizika nie je možná. Hlavným dóvodom je častý výskyt nádoru v oblasti
fovey alebo terču zrakového nervu. Najčastejšou a zároveň najzávažnejšou postradiačnou
komplikáciou je sekundárny glaukòm. Veľkosť nádoru, vek a ožiarenie terču zrakového
nervu sa javia ako najdóležitejšie faktory vedúce k rozvoju postradiačného glaukòmu. Vzniku
sekundárneho glaukòmu predchádza rozvoj rubeosis iridis na podklade neovaskularizácie.
Predpokladá sa, že ožiarenie ciev vedie k ischémii, ktorá následne podporuje novotvorbu
ciev a rozvoj sekundárneho glaukòmu, ktorý v niektorých prípadoch móže byť dóvodom k
enukleácii bulbu. Pri ischémii je zvýšená tvorba faktorov, ako sú VEGF (cievny endotelový
rastový faktor), oxid dusnatý, zápalové cytokíny, voľné radikály a zvýšená akumulácia
intracelulárneho glutamátu. Najdóležitejší je práve VEGF, ktorý podnecuje tvorbu ciev
dúhovky a fibrovaskulárneho tkaniva, tvorbu synechií a uzáver uhla, čo mechanicky bráni
odtoku vnútroočnej tekutiny a vedie k narastaniu vnútroočného tlaku. So zvyšovaním
vnútroočného tlaku klesá perfúzny tlak, čo zhoršuje ischemický stav zrakového nervu
a buniek sietnice a vedie k ich poškodeniu, čo má za následok zužovanie zorného poľa,
slepotu, alebo nutnosť pristúpenia k enukleácii bulbu.(6, 7)

Metodika
Ide o retrospektívnu klinickú štúdiu 40 pacientov s malígnym melanòmom uvey v štádiu T2
a T3, ktorí boli liečení stereotaktickou rádiochirurgiou v roku 2009 až 2011. Ožiarenie sa
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uskutočnilo na lineárnom urýchľovači LINAC, terapeutická dávka bola 35,0 Gy fokusovaná
do ložiska. Po ukončení liečby boli pacienti ďalej sledovaní u oftalmològa a rádiochirurga.
Hodnotili sme vplyv faktorov (vek, ožiarenie rizikových štruktúr, čas) na hodnotu
vnútroočného tlaku (VOT) a časové zmeny vnútroočného tlaku po zákroku medzi kontrolnou
skupinou a skupinou pacientov, ktorí podstúpili enukleáciu.
Charakteristiky súboru pacientov popisujeme ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD) pre
normálne rozdelené dáta. Normálnosť rozdelenia dát sme testovali Shapiro-Wilkovým
W testom a graficky. Vzťahy medzi parametrami boli testované pomocou jednoduchej
a viacnásobnej lineárnej regresie (korelačné koeficienty r, hladina významnosti p).
Hodnotenie rozdielov medzi skupinami v čase sme vykonali pomocou dvojfaktorovej analýzy
variancie (ANOVA). Pomocou viacnásobného porovnania (Šidákova metòda) sme určili,
medzi ktorými skupinami je signifikantný rozdiel medzi priemernou hodnotou VOT.
Všetky testy sme uskutočnili na hladine významnosti alfa rovnej 5 % (α = 0,05).
Prezentujeme dvojstranné alternatívy pravdepodobnosti p. Výsledky boli štatisticky
spracované a vyhodnotené pomocou programu StatsDirect² 2.7.8 software (StatsDirect
Ltd., Cheshire, UK, GraphPad Prism 6.01 (GraphPad Software Inc.) a Microsoft Office Excel
2007.
Výsledky
Priemerný vek v súbore 40 pacientov s malígnym melanòmom uvey operovaných na
lineárnom urýchľovači v r. 2009 až 2011 bol 55 ± 11 rokov. Ožiarených bolo 17 pravých a 23
ľavých očí. Priemerná maximálna dávka žiarenia bola 39,0 Gy, terapeutická dávka
aplikovaná priamo do nádorového ložiska bola 35,0 Gy. Priemerná maximálna dávka
žiarenia pre citlivé štruktúry bola pre terč zrakového nervu 12,0 Gy a pre corpus ciliare 10,0
Gy. Enukleáciu bolo nutné vykonať v 7 prípadoch a to s priemerným časovým odstupom 14
mesiacov po operácii.
V súbore bol vek normálne rozdelený (p = 0,06); najmladší pacient mal 31 r. a najstarší 75 r.
Analyzovali sme údaje 18 mužov a 22 žien, rozdelenie proporcií mužov a žien bolo
rovnomerné (p = 0,43). Medzi mužmi a ženami sme nepotvrdili vekový rozdiel (p = 0,64).
Analýza v našej skupine potvrdzuje, že prevalencia tumoru nezávisí od pohlavia, zvyšuje sa
s vekom, pričom najviac pacientov je diagnostikovaných medzi 60. a 70. rokom života.
Analýza rozdielu vnútroočného tlaku (VOT) pred zákrokom neukázala signifikantný rozdiel
medzi skupinou mužov a žien (p = 0,54). Pomocou jednoduchej lineárnej regresie sme
nepotvrdili predpoklad súvisu hodnoty predoperačného VOT s vekom (r = - 0,09, p = 0,65).
Viacnásobnou lineárnu regresiou sme hodnotili vzťah medzi prediktormi (dávkou na
rizikových štruktúrach – šošovke a zrakovom nerve) a zmenou hodnoty VOT od
začiatočného/predoperačného stavu v každom časovom intervale. Vzťahy medzi prediktormi
(dávka na šošovky – L, dávka na zrakovom nerve – O) a hodnotami VOT v celom súbore sú
popísané parciálnymi korelačnými koeficientami po 2 týždňoch (rL = -0,02 s prislúchajúcou
pravdepodobnosťou p = 0,94; rO = 0,2 s p = 0,5), po 6 mesiacoch (rL = 0,21 s p = 0,45; rO =
0,44 s p = 0,09), VOT po 1 roku (rL = 0,45 s p = 0,05; rO = 0,07 s p = 0,77), po 1,5 roku (rL =
0,56 s p = 0,02; rO = 0,36 s p = 0,15), po 2 rokoch (rL = 0,73 s p = 0,003; rO = -0,03 s p =
0,89), po 3 rokoch (rL = 0,36 s p = 0,34; rO = 0,32 s p = 0,4), po 3,5 roku (rL = 0,79 s p =
0,06; rO = 0,11 s p = 0,83) a po 4 rokoch (rL = 0,98 s p = 0,02; rO = 0,15 s p = 0,85). Za
signifikantné vzťahy považujeme koreláciu medzi dávkou na šošovke a VOT v čase 1 roku,
1,5 roka, 2 a 4 rokoch po zákroku.
Pri porovnaní hodnót VOT získaných v róznych časových obdobiach medzi kontrolnou
skupinou a enukleovaných pacientov sme dáta vyniesli do grafu krabicového typu (odľahlé
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hodnoty, min. interkvartilové rozpätie 25 – 75 %, max. odľahlé hodnoty). Rozdiely medzi
skupinami boli hodnotené pomocou dvojfaktorovej analýzy rozptylu ANOVA (Graf 1).
Analýza poukázala na významné rozdiely v priemeroch medzi skupinami - kontrolná a po
enukleácii (p < 0,0001), v priemerných hodnotách VOT v róznych časoch zaznamenania
(p = 0,0005). Zároveň je signifikantná aj interakcia medzi oboma faktormi - čase a zaradení
do skupiny (p = 0,0118).
Graf 1 Grafické zobrazenie hodnót VOT v
skupine
pacientov
po
enukleácii
a kontrolnej skupiny v časovom vývoji

Na zistenie medziskupinových rozdielov v čase sme použili metòdu viacnásobného
porovnania. Za signifikantný rozdiel medzi skupinami - kontrolnej a po enukleácii je
považovaný rozdiel v čase 2 týždňov (p = 0,004), 24 mesiacov (p = 0,03) a 36 mesiacov
(p = 0,009) po zákroku (Tab.1).
Tab.1: Porovnanie priemerov VOT v skupine po enukleácii (VOT skupina po enukleácii)

PRED zákrokom
2 týždne PO zákroku
6 mesiacov
12 mesiacov
18 mesiacov
24 mesiacov
36 mesiacov









skupina po enukleácii
[mmHg]
21,10
39,00
23,26
20,08
19,37
40,00
50,30









Kontrolná skupina
[mmHg]
15,60
15,94
16,23
16,62
19,04
20,83
20,48

ΔVOT
[mmHg]
5,505
23,06
7,030
3,456
0,3232
19,17
29,82

Diskusia
Stereotaktická rádiochirurgia je “konzervatívnou“ a neinvazívnou alternatívou enukleácie
bulbu v liečbe malígnych melanòmov uveálneho traktu. Umožňuje dosiahnuť regresiu
tumoru bez nutnosti otvorenia bulbu cieleným ožiarením nádorového ložiska. U pacientov,
u ktorých táto metòda nie je dostatočná, sa pristupuje k enukleácii bulbu, avšak až
o niekoľko mesiacov alebo rokov.
Z vlastností ionizujúceho žiarenia však vyplýva jeho vplyv aj na zdravé tkanivá, čo vedie
k postradiačným komplikáciam z ožiarenia citlivých štruktúr.
Na hodnotenie úspešnosti intervenčných zákrokov sa sleduje viacero charakteristík. Jednou
zo základných sledovaných veličín v rámci oftalmologických prehliadok je hodnota
vnútroočného tlaku. Jeho fyziologická hodnota sa pohybuje v intervale 12 - 22 mmHg.
Zvýšenie VOT po rádiochirurgickom zákroku je neskorou, ale vážnou komplikáciou, ktorá
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v niektorých prípadoch móže viesť až k enukleácii ožiareného oka, aj keď klinickým
sledovaním je dokázaná regresia nádorového procesu. V našom súbore 40 pacientov
s malígnym melanòmom uvey sme nezistili rozdiel v hodnote VOT pred zákrokom medzi
skupinou mužov a žien. Nepotvrdili sme významný vzťah medzi vekom a hodnotou VOT.
Tieto výsledky súhlasia s prácou Rochtchina a kol., Murgatryot a kol.(8, 9)
Zvyšujúca sa hodnota VOT po zákroku móže dobre popísať zmeny, ktoré móžu patriť
k sekundárnym postradiačným komplikáciám. Zvýšený VOT súvisí s vývojom sekundárneho
glaukòmu, ktorý je jedným z najčastejších komplikácií.(10)
Našim cieľom bolo hodnotenie vplyvu dávky na rizikových štruktúrach a časovej zmeny
hodnoty VOT po ožiarení. Pred zákrokom bol v súbore 1 pacient (2,5 %), ktorý mal vysoký
VOT predoperačne, indukovaný pravdepodobne tumorom. V štúdii na 2704 pacientoch
s MMU, bola prítomnosť zvýšeného
tumorom – indukovaného VOT predoperačne
potvrdená u 3 % pacientov.(11)
Predpokladali sme súvis veľkosti dávky na rizikových štruktúrach a hodnoty VOT v čase,
vzhľadom na známy odklad prejavenia viacerých postradiačných komplikácii. Našli sme
signifikantné vzťahy vo viacerých časových obdobiach, kde veľkosť dávky na šošovke
korelovala s hodnotou VOT. Na potvrdenie predpokladu určenia dávky na šošovke ako
prediktora pre VOT je potrebný ďalší zber dát, vzhľadom na výskyt časových údajov, kde sa
vzťah nepotvrdil.
Sekundárne ťažkosti vyúsťujúce do enukleácie sú prítomné približne u 16,3 %.(12)
V našom súbore pacientov sme zaznamenali 7 sekundárne enukleovaných očí u pacientov
(17,5 %). Enukleácia bola vykonaná najskór po 2 mesiacoch po zákroku a najneskór po
3 rokoch. Sledovali sme rozdiely priemerných hodnót VOT v róznom čase medzi kontrolnou
skupinou a pacientov po enukleácii. Potvrdili sme predpokladaný trend zvýšeného VOT
v skupine po enukleácii v porovnaní s kontrolnou skupinou.
Záver
Sekundárny glaukòm je jednou z najzávažnejších príčin enukleácie po rádiochirurgickej
operácii uveálneho melanòmu, percento enukleácií v našom sledovanom súbore (17,5%)
pre sekundárny glaukòm je rovnaké, resp. nižšie ako v iných štúdiách. Predpokladaný súvis
veľkosti dávky na rizikové štruktúry v korelácii s hodnotou VOT sa prejavil aj v našom
súbore.
Analýza dát bola umožnená vďaka projektu KEGA 003UK-4/2012.
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Obrazová príloha

Obr. 1 Stereotaktický rádiochirurgický plán pacienta s veľkým malígnym melanòmom
choroidey s objemom 0,8 cm3 – zákrok absolvoval v auguste 2012 (červenou farbou
označené nádorové ložisko, dávka ožiarenia 35,0 Gy, zelenou farbou označené hranice
ožiarenia s dávkou 12,0 Gy, modrou 10,0 Gy)
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Obr. 2 Fotografia predného segmentu oka toho istého pacienta vo februári 2014, pacient má
sekundárny glaukòm, je prítomná novotvorba ciev na dúhovke, skalená šošovka.
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Úvod
Malígny melanòm uvey (MMU) vychádzajúci zo strednej vrstvy obalov oka je vnútroočný
nádor vyskytujúci sa u dospelých. Incidencia je 0,8-1,0 prípadov na 100 000 obyvateľov
a tvorí viac ako 90% všetkých vnútroočných nádorov. Až 75% malígnych melanònov oka
vychádza z choroidey (cievovka). Často metastázuje, najmä do pečene a mortalita je do
piatich rokov u viac ako 40% pacientov (1, 2).
V súčasnosti sa v liečbe uveálneho meanòmu rozvíjajú metòdy zachovávajúce očnú guľu.
Stereotaktická rádiochirurgia je neinvazívna alternatíva enukleácie v liečení uveálnych
melanòmov, zachováva očnú guľu anatomicky a u vysokého percenta pacientov aj
dostatočnú funkciu orgánu zraku. Na Slovensku je dostupná jednodňová rádiochirurgická
metòda ožiarením na lineárnom urýchľovači LINAC (3). Po operácii – ožiarení v dávke 35,0
Gy po niekoľko mesačnom intervale relatívnej stabilizácie procesu sa móžu prejaviť
vedľajšie, nežiaduce účinky pomocných orgánoch oka i v štruktúrach oka (v závislosti od
dávky žiarenia) v podobe postradiačných komplikácií (neovaskularizácia dúhovky,
makulopatia a i.). Edém makuly (makulopatia) ako postradiačná komplikácia vzniká
abnormálnym rastom krvných ciev pod makulou, z ktorých móže unikať tekutina a krv, čo
móže spósobovať opuch, a teda znižuje centrálnu zrakovú ostrosť, ktorá je potrebná na
videnie detailov pre výkon každodenných úloh (šoférovanie, čítanie, rozpoznávanie tvárí) (4).
Intravitreálne injekcie antirastovými faktormi sú liečebnou modalitou pre viaceré ochorenia
oka, pri ktorých dochádza k ischémii vnútroočných štrukúr. Následkom tejto ischémie
dochádza k nadmernému uvoľňovaniu rastových faktorov, z ktorých najagresívnejší je
vaskulárny ednoteliálny rastový faktor – VEGF. Tento je uvoľňovaný výstelkou (endotelom)
sietnicových ciev a pigmentovým epitelom sietnice a je zodpovedný za novotvorbu
neplnohodnotných ciev v sietnici a chorioidei ako snahy organizmu o doplnenie kyslíkového
deficitu. Tieto neplnohodnotné cievy následne vrastajú do sietnice, event. aj do sklovca a
uvoľňujú bielkoviny a lipidy krvnej plazmy, v ďalších štádiách aj celú krv do týchto štruktúr,
čím ich vyraďujú z funkcie. Keďže predominantne postihujú žltú škvnu sietnice (makulu) ako
miesto najostrejšieho videnia, sú pre zrak pacienta devastujúce.
Avastín je humanizovaná monoklonálna IgG protilátka firmy, ktorá viaže uvoľňovaný VEGF,
čím bráni jeho negatívnym účinkom. Jeho póvodné využitie bolo v onkològii na liečbu
karcinòmu hrubého čreva, pľúc, obličiek a glioblastòmu (jeden z malígnych nádorov mozgu)
a to v dávke 5 mg/kg. Neskór sa potvrdila aj možnosť jeho využitia v očnom lekárstve.
Používa sa ako injekcia do oka (sklovca) v dávke 1.25 mg/0.05 ml roztoku. Týmto výkonom
nie je možné ochorenie vyliečiť, ale len stabilizovať, resp. spomaliť progresiu(5, 6).
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Ako každý výkon v medicíne aj tento má svoje riziká z možných komplikácií, avšak výskyt
hlavne tých závažnejších (vnútroočný zápal, odlúpenie sietnice) je nízky. Občasné celkové
nepriaznivé prejavy liečbou Avastinom, ako sú popisované u onkologických pacientov
(výstup krvného tlaku, zlyhávanie srdca srdca, žalúdočné bolesti, bolesti pri močení,
spomalené hojenie rán) sú pri jeho lokálnej aplikácii do oka raritné (7).
Postradiačné zmeny sú klinicky sledované na OCT (optical coherence tomography) prístroji.
Princíp OCT vyšetrenia je veľmi podobný ultrazvukovému, rozdiel je však v tom, že USG
pracuje s akustickými a nie so svetelnými vlnami. OCT používané v oftalmològii využíva
vlnové dĺžky infračerveného svetla, čím sa eliminuje riziko oslnenia vyšetrovaného pacienta.
Rozlíšenie OCT je veľmi vysoké, pohybuje sa v rozsahu 3 až 20 µm. Vďaka tomu OCT
umožňuje zobrazení veľmi malých očných štruktúr, v porovnaní s rozlíšením štandardného
ultrazvukového vyšetrenia (na hranici 150 µm) a ultrazvukovej biomikroskopie (30 – 60 µm)
(8,9)
.
Materiál a metodika
Retrospektívnym sledovaním pacientov po stereotaktickej rádiochirurgii oka pre melanòmy
chorioidey štádia T1 a T2 z celkového počtu 40 pacientov ožiarených na lineárnom
urýchľovači LINAC na Onkologickom ústave sv. Alžbety v r. 2009 - 2011 s terapeutickou
dávkou 35,0 Gy do ložiska sme vybrali pacientov, ktorým bola indikovaná liečba Avastinom,
účinná látka bevacizumab.
Liečba Avastínom bola indikovaná u 5 pacientov, ktorí mali nádorové ložisko na zadnom
pòle v blízkosti makuly a aplikovala sa v r. 2012 – 2013. Pacienti boli ďalej sledovaní
a ošetrovaní na Klinike oftalmològie LF UK a UN v Bratislave. Pri kontrolných pooperačných
vyšetreniach sa zistili sekundárne postradiačné komplikácie spojené s opuchom sietnice.
Porovnávali sme hodnoty výsledkov OCT vyšetrení pred intravitreálnou aplikáciou a po
jednotlivých aplikáciách liekom Avastin,.
Predpísaná dávka bola 1.25 mg/0.05 ml roztoku podávaná injekčne do sklovca postihnutého
oka. Frekvencia aplikácií bola individuálna u každého pacienta.. Hodnota opuchu (súborná
hodnota zapríčinená rozpínajúcou sa submakulárnou tekutinou a väčšou centrálnou hrúbkou
retiny) je udávaná v jednotkách μm, meraná pomocou metòdy na OCT prístroji.
Výsledky
Z celkového počtu 40 pacientov, ktorí v období 2009 – 2011 boli operovaní stereotaktickou
rádiochirurgickou metòdou pre melanòmy chorioidey v štádiu T1 a T2, u 5 (12.5%) bola
indikovaná liečba bevacizumabom v intervale 3 mesiace až 9 mesiacov po operácii.
U sledovaných 5 pacientov sme porovnávali hodnotu edému makuly získanú OCT
vyšetrením. Priemerný vek v skupine je 64,8 rokov, najmladší pacient mal 53 rokov, najstarší
75 rokov. Nález tumoru bol nájdený v 1 pravom oku a v 4 ľavých očných guliach.
Počet ošetrení – intravitreálnych aplikácií bevacizumabu (Avastin), ktoré absolvovali
pacienti, sa pohyboval v intervale 1 – 6, priemerne podstúpili 3 ošetrenia.
Charakteristiky jednotlivých pacientov sú uvedené podrobne v Tab.1. a Graf.1
Porovnávali sme hodnoty centrálnej ostrosti zraku pred liečbou a po jednotlivých aplikáciách
intravitreálnych injekcií.
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Tab. 1. Hodnoty OCT vyšetrení jednotlivých pacientov po aplikáciách Avastinu

Pacient

Vek

Nález

1 dávka

2 dávka

3 dávka

4 dávka

A
B
C
D
E

63
68
53
65
75

dx
sin
sin
sin
sin

332
353
242
266
760

336
347
254
266
326

348
363
200
-

348
Zmena
medzi
koncovými
bodmi
70
-10
-12
66
434

Pacient

Vek

Nález

5 dávka

6 dávka

Maximálna
zmena

A
B
C
D
E

63
68
53
65
75

dx
sin
sin
sin
sin

208
-

262
-

140
-16
-12
66
434

Pacient A podstúpil 6 ošetrení, opuch sa mu celkovo od začiatku zmenšil o 70 μm. U
pacientov B a C, ktorí sa zúčastnili 3 alebo 2 ošetrení, bola zaznamenaná mierne zvýšená
hodnota po ošetrení voči začiatočným hodnotám. Pacient D po 3 ošetreniach mal hodnoty o
66 μm menšie. U pacienta E bol zaznamenaný najvyšší začiatočný opuch, zároveň hodnota
po 1 podaní lieku prudko klesla o viac ako polovicu na hodnotu 326 μm.

425
375
325
275

Pacient A

225

Pacient B
Pacient C

175

Pacient D

125

Pacient E

75
25
-25
Δ 1 - 2 fbvka

Δ 1 - 3 fbvka

Δ 1 - 4 fbvka

Δ 1 - 5 fbvka

Δ 1 - 6 fbvka

Graf. 1: Porovnanie zmien veľkosti hodnoty OCT medzi dávkami u pacientov voči “baseline”
hodnote
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Celkovo sme zaznamenali klesajúci trend veľkosti opuchu. U 2 pacientov nenastala zmena.
Vzhľadom na cieľ zastaviť progresiu a ďalší rozvoj edému nemala terapia Avastinom žiadny
vplyv na zmeny centrálnej zrakovej ostrosti pacientov.

Diskusia
Opuch spojený s makulopatiou/retinopatiou je častou pooperačnou komplikáciou vyskytujúci
sa ako prirodzená reakcia po terapii iònovým žiarením súvisiacim s prebiehajúcimi
nekrotickými procesmi, imunologickou reakciou a hojením. Prebehlo viacero klinických štúdii
zaoberajúcich sa zvládnutím radiáciou – indukovanej makulopatie/retinopatie. Skúmali sa
laserokoagulácie s róznymi laserovými zdrojmi, podávaním liečiv bevacizumab,
triamcinolone acetonide v róznych dávkach a i. Postradiačná makulopatia je spojená s
vývojom retinálnej exsudácie (prejavujúcom sa opuchom, retinálnym krvácaním a
vystúpením buniek) a ischémiou. Histologicky sa prejavuje masívna endoarteritída, strata
endotelových buniek a pericytov, uzatváranie kapilár a stenčenie cievnych stien. Tieto
zmeny vedú k neovaskularizácii. Ak je prítomná ischémia, VEGF faktor hrá významnú úlohu
v patogenéze retinopatie. Bevacizumab (komerčný názov Avastin) primárne pósobí v
procese zastavenia angiogenézy inhibíciou VEGF. Avastin by mohol znížiť okulárnu
ischémiu po liečbe žiarením, móže byť prospešný aj pri zvládnutí postradiačných
komplikácií. Potvrdením tejto hypotézy sa zaoberalo viacero štúdií (10).
V štúdii Ziemssena a kol. sledovali 58 – ročného pacienta s diagnostikovanou retinopatiou,
ktorému bola podaná dávka 1,25 mg Avastinu. Hodnota OCT mu po 1 mesiaci klesla o 92
μm. Pacient nebol ďalej sledovaný kvóli celkovému zlému zdravotnému stavu (11). Mason
and kol. skúmali 10 pacientov. Priemerne sa po jednej dávke Avastinu v skupine opuch
zmenšil o 198 μm, po 4 mesiacoch od podania sa hodnota vrátila na póvodnú hodnotu.
Štúdia poukazuje na krátkodobé pósobenie liečiva (12). Finger a kol. potvrdili zníženie opuchu
po liečbe Avastinom na 6 pacientoch liečených priemerne 3 dávkami podanými každých 6 –
8 týždňov. Pozorovali zároveň aj miernu redukciu a distribúcie retinálnych krvácaní (13).
Záver
Stereotaktická rádiochirurgia na lineárnom urýchľovači je v súčasnosti na Slovensku jedinou
možnou „konzervatívnou“ metòdou liečenia pacientov s uveálnym melanòmom. U malých
nádorov na zadnom pòle oka sme zaviedli intravitreálnu aplikáciu bevacizumabu v r. 2012 a
naše prvé výsledky sú v súlade s podobnými klinickými štúdiami. Poukazujú na pozitívny
účinok Avastinu na zmiernenie príznakov radiačne indukovanej retinopatie - makulopatie, čo
má veľký vplyv na kvalitu ďalšieho života pacienta. Je potrebné pokračovať v ďalšom
testovaní vzhľadom na pozitívnu odozvu.
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Úvod
Prvá kompletná definícia syndròmu suchého oka vznikla na Industry Dry Eye Workshop
National Eye Institute, ktorý definuje syndròm suchého oka ako poruchu slzného filmu pre
deficit sĺz alebo nadmerné odparovanie, ktoré spósobuje poškodenie očného povrchu a je
asociované s očným diskomfortom.
Na ďalšom stretnutí – International Dry Eye Workshop (DEWS 2007), bola navrhnutá nová
inovovaná definícia, ktorá reflektuje na vtedajšie najnovšie poznatky z výskumu. Definícia
znie: syndròm suchého oka je multifaktoriálne ochorenie očného povrchu a sĺz, ktorého
výsledkom sú symptòmy ako napríklad diskomfort, poruchy zraku, nestabilita slzného filmu
s potenciálnym poškodením povrchu oka. Je to sprevádzané zvýšenou osmolaritou slzného
filmu a zápalom očného povrchu.
Syndròm suchého oka je označovaný ako multifaktoriálne ochorenia. Všeobecne
akceptované rizikové faktory pre vývoj syndròmu suchého oka zahŕňajú ženské pohlavie,
starnutie, deficit androgénov, používateľov kontaktných šošoviek, prekonané refrakčné
operácie, ale tak isto aj systémové účinky niektorých liekov. Ako sa postupne každý jeden
rizikový faktor zapojí do procesu vývoja ochorenia, tým viac sa poškodzuje tkanivo a tak
vzniká dysfunkcia sekrécie zo slznej a mazovej (Meibomovej) žľazy.
Materiál a metódy
V práci sme testovali 41 pacientov Kliniky oftalmològie LFUK. V našom výskume sme mali
31 žien a 10 mužov, kde priemerný vek bol 42 rokov. Pacientov sme nahrávali od oktòbra
2013 až do decembra 2013. V spolupráci s Ústavom aplikovanej informatiky FIIT STU sme
vytvorili špeciálny program na meranie frekvencie žmurknutia, či už so suchým okom, iným
očným ochorením alebo pacientov, ktorý nemajú žiadne očné ochorenia. Pacienti sledovali
pripravený text na obrazovke a monitorovali sme ich pomocou videa. Pacientov sme
požiadali aby čítali text na obrazovke bez prerušenia počas 20 minút s tým, že ich nahrávala
kamera a zároveň aj EEG (elektroencefalografia) čelenka snímala signál. Pred samotným
nahrávaním, sme sa pýtali pacientov, či majú nejaké ochorenia, či nosia kontaktné šošovky
a keď áno ako dlho, či majú diagnostikovaný syndròm suchého oka a či používajú aj očné
kvapky, prípadne či požívajú okuliare.
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Následne boli výsledky spracované programom, a tak sme vedeli porovnať jednotlivých
pacientov, akou intenzitou žmurkali, prípadne ako dlho to trvalo. Vedeli sme porovnať
intenzitu žmurkania na začiatku a po prvých 5., 10., 15. a 20. minútach.
Výsledky
Tab.1 Priemerný počet žmurknutí u pacientov so syndròmom suchého oka a bez syndròmu
suchého oka za minútu
Počet pacientov

41

Priemerný počet žmurknutí za minútu(PPŽ)

9,92 krát/min

Priemerná dĺžka žmurknutia (PDŽ)

192,46 ms

Ženy bez syndròmu suchého oka PPŽ

12,20 krát/min

Ženy so syndròmom suchého oka PPŽ

7,58 krát/min

Ženy bez syndròmu suchého oka PDŽ

189,63 ms

Ženy so syndròmom suchého oka PDŽ

181,48 ms

Muži bez syndròmu suchého oka PPŽ

5,76 krát/min

Muži so syndròmom suchého oka PPŽ

3,975 krát/min

Muži bez syndròmu suchého oka PDŽ

197,82 ms

Muži so syndròmom suchého oka PDŽ

213,87 ms

Tab. 2 Počet žmurknutí u sledovaných pacientov v jednotlivých časových intervaloch v ms
1.min

5.min

10.min

15.min

20.min

Ženy bez s.suchého oka PPŽ

11,31

13,04

12,57

13,08

11,31

Ženy so s.suchého oka PPŽ

7

6,65

7,25

7,5

7,75

Muži bez s. suchého oka PPŽ 8

6,5

6

4,5

3,5

Muži so s. suchého oka PPŽ

4,75

2

4,5

3,25

2,75

196,58

187,88

186,38

193,58

200,04

185,75

143,75

119,75

179

179,75

157,83

155

170,5

299,33

186,5

215,5

296,25

219,5

228,25

166

Ženy bez s.suchého oka
(ms)
Ženy so s.suchého oka
(ms)
Muži bez s. suchého
PDŽ (ms)
Muži so s. suchého oka
(ms)

PDŽ
PDŽ
oka
PDŽ
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Graf 1 Priemerný počet žmurknutí u pacientov – žien so syndròmom suchého oka a bez
syndròmu suchého oka za minútu
Žltá znázorňuje ženy bez syndròmu suchého oka. Móžeme vidieť, že priemerný počet
žmurknutí za minútu je okrem 9.minúty skoro stále rovnaký v miernym kolísaním.
Hnedá znázorňuje ženy so syndròmom suchého oka. V porovnaní so ženami bez syndròmu
suchého oka vidíme výrazný pokles v žmurkaní za minútu. Celkové hodnoty kolísajú hlavne
v prvých 11. minútach.
Označené farby modrá a červená sú označené minúty 5., 10., 15. a 20., ktoré sme
porovnávali.

Graf 2 Priemerný počet žmurknutí u sledovaných pacientov – žien v jednotlivých časových
intervaloch v ms
Bordová znázorňuje ženy bez syndròmu suchého oka a modrá ženy so syndròmom suchého
oka. Vidíme mierny pokles v trvaní žmurknutie u skupiny žien, ktoré syndròm suchého oka
mali. Tak isto táto skupina mala v 4., 6. a 17 minúte predĺžený čas žmurknutia.
Označené farby oranžová a zelená sú označené minúty 5., 10., 15. a 20., ktoré sme
porovnávali.
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Graf 3 Priemerný počet žmurknutí u pacientov – mužov so syndròmom suchého oka a bez
syndròmu suchého oka za minútu
Červenou farbou sú muži bez syndròmu suchého oka. Tu vidíme výrazné kolísanie
s najnižším počtom žmurknutia za minútu v 5. a 12.minúte. Modrou farbou sú muži so
syndròmom suchého oka a v porovnaní s prvou skupinou mužov vidíme mierne zvýšenie
poštu žmurknutí za minútu.
Označené farby zelená a oranžová sú označené minúty 5., 10., 15. a 20., ktoré sme
porovnávali.

Graf 4 Priemerný počet žmurknutí u sledovaných pacientov – mužov v jednotlivých časových
intervaloch v ms
Hnedá farba označuje mužov bez syndròmu suchého oka a zelená mužov so syndròmom
suchého oka. Druhá skupina mužov pri testovaní mala dlhšiu intenzitu žmurknutia
v porovnaní s prvou skupinov. Avšak porovnaním intenzity žmurknutia medzi ženami
a mužmi vidíme približne 20-30 ms rozdiel.
Označené farby žltá a modrá sú označené minúty 5., 10., 15. a 20., ktoré sme porovnávali.
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Na základe vyhodnotenia výsledkov súboru 41 pacientov sme zistili, že v porovnaní žien,
ktoré nemali syndròm suchého oka bol rozdiel v prieme žmurknutí za minútu 4,62 krát vyšší
ako u žien, ktoré syndròm suchého oka mali. Napriek tomuto intenzita žmurkania nebola až
taká rozdielna. Rozdiel bol 8,15 ms. U mužov bez syndròmu suchého oka sme vypočítali
priemerný počet žmurknutí o 1,79krát vyšší ako u mužov so syndròmom suchého oka. S
intenzitou je to ale naopak ako pri ženách. U mužov so syndròmom suchého oka sme
namerali v priemere o 16,05 ms dlhšiu dobu žmurknutia.

Diskusia
Frekvencia a doba žmurkania sa v róznych podmienkach menia. Ženy užívajúce
hormonálnu antikoncepciu napríklad žmurkajú s frekvenciou približne o tretinu vyššou než
ženy, ktoré hormonálnu antikoncepciu neužívajú. Na žmurkanie má vplyv aj vek, najmä u
detí. Malé deti napríklad žmurkajú len jeden až dvakrát za minútu.
Človek v priemere žmurkne každých 2 až 10 sekúnd, teda približne desaťkrát za minútu, čo
je okolo 14 000 žmurknutí za deň. Jedno žmurknutie obvykle trvá 200 až 400 ms, pričom
zrenica je očným viečkom úplne zakrytá po dobu 100 až 150 ms. Frekvencia žmurkania je
veľmi dóležitá. Keď sa sústredíme na nejaký objekt, napríklad pri čítaní alebo práci na
počítači, frekvencia žmurkania klesne na 3 až 4 žmurknutia za minútu. To je hlavnou
príčinou toho, že naše oči vysychajú a stávajú sa unavenými. Naopak, keď sme uvoľnení a
pozeráme do diaľky, žmurkneme v priemere asi 20 krát za minútu. Pre zaujímavosť – pri
čítaní väčšinou žmurkneme v okamihu, keď sa naše oči presúvajú medzi riadkami alebo
stránkami.
Na základe vyhodnotenia výsledkov súboru 41 pacientov sme zistili, že v porovnaní žien,
ktoré nemali syndròm suchého oka bol rozdiel v prieme žmurknutí za minútu 4,62 krát vyšší
ako u žien, ktoré syndròm suchého oka mali. Napriek tomuto intenzita žmurkania nebola až
taká rozdielna. Rozdiel bol 8,15 ms. Pri mužských pacientoch bez syndròmu suchého oka
sme vypočítali priemerný počet žmurknutí o 1,79krát, vyšší ako u mužov so syndròmom
suchého oka. S intenzitou je to ale naopak ako pri ženách. U mužov so syndròmom suchého
oka sme namerali v priemere o 16,05 ms dlhšiu dobu žmurkntutia.
Záver
Tento projekt je na Slovensku realizovaný prvýkrát. Je navrhnutý študentami, následne na to
prispósobený požiadavkam na Klinike oftalmològie LF UK. Naša skupina pacientov je
testovaná ako prvá skupina s tým, že máme zámer tento projekt rozvíjať a získavať čo
najviac poznatkov a výsledkov na základe, ktorých by sme v budúcnosti mohlo presne určiť
či pacient trpí syndròmom suchého oka. Zároveň bude umožnené, aby si pacienti jednotlivo
program stiahnu doma a otestujú sa.
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Introduction and purpose of work

Huge leaps in the field of medicine have opened the door for new and interesting
drugs, the biological drugs, which during the past decade have revolutionized the
management of rheumatic diseases. Their ultimate goals are to slow or stop joint
damage and maximally reduce disability, by attaining long-term clinical remission or at least
low disease activity. In addition to their health benefits, these medicines are an important
part of the solution to rising health care costs through their role in reducing the need for
hospital stays, surgeries, and other costly interventions, giving hope to millions of patients
and benefits to local and national economies.
The aim of this project is to evaluate the efficacy, tolerability and safety of different biological
therapies in clinical practice.

Materials and Methods
For the practical part of the project, we worked in the 5th Department of Internal Medicine at
Ružinov Hospital. We were provided with 2 computers and worked through the specific
scientific program “MEDEA”, necessary for filing the medical records.
In retrospective study we collected data of 130 patients treated with biologics and suffering
from active rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and psoriatic arthritis
(PsA).
Mean age of the patients was 51.7 years with age range from 25 to 82 years. The average
age for female patients was 54.9 years and for males 48.5 years. Their mean disease
duration was around 10 years ranging from 2-34 years. Their average treatment duration
was 26 months.
Patients were treated with the following biological drugs:
1. ENTANERCEPT (soluble TNF receptor-Fc fusion protein).40 patients with the mean
age of 49.2 years. 24 out of them were women with age range from 32 to 82 years.
Correspondingly, 16 were men with age range from 25 to 71 years old.
2. ADALIMUMAB, (anti-TNF monoclonal antibody). 40 patients with the mean age of
50.8 years. 24 out of them were female; their age range was between 27 and 61
years. Male patients were 16, with age range between 34 to 81 years old.
3. GOLIMUMAB (anti-TNF monoclonal antibody). 25 patients with mean age of 50
years. 14 out of them were women with age ranging from 25 to 61 years.
Correspondingly, 11 were men with age ranging from 41 to 58 years.
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4. TOCILIZUMAB (humanized anti- IL6 receptor monoclonal antibody). 25 patients with
mean age of 57 years. 19 of them were females between 38 to 75 years old. The
remaining 6 were men from 45 to 76 years old.
Efficacy of the treatment in RA and PsA was assessed using a standard index; the DAS28
(disease activity score in 28 joints) Index consist of: a. number of swelling joints, b. number
of tender joints , c. ESR or CRP and d. Visual Analog Scale of disease activity [0-100 mm]) .
In AS patients we used BASDAI index (Questioner) for activity assessment.
Active diseases was defined in RA and PsA patients as DAS 28 score higher than 5.1 and in
AS patients as BASDAI index more than 4.0 points.
Efficacy of the treatment was defined as decrease of DAS 28 score (more than 1, 2) in RA
and PsA and decrease of BASDAI index (more than 20%) in AS patients.
Duration of the treatment and evaluation of the reasons for switching the treatment for each
biologic drug were assessed too.
Evaluation of tolerability was based on history data of patients, adverse skin reactions (local
and diffuse) and acquired infections during the treatment.
Evaluation of adverse reactions was based on laboratory data - we focused on the variation
of liver enzymes (ALT, AST, GGT) classified as: a) slight increase (borderline upper limit), b)
moderate (1x higher) and c) severe increase (2-3X higher). The WBCs count and the level
of cholesterol and triglycerides were also assessed.

Results
The proportion of patients who appeared with significant decrease in DAS 28 score and
without any adverse reaction during their treatment with each biologic drug is presented
below:


Etanercept : 31 out of 40 patients have maintained the administration of drug
(Efficacy 77,5%)



Adalimumab: 26 out of 40 patients have maintained the administration of drug
(Efficacy 65%)



Tocilizumab: 11 out of 25 patients have maintained the administration of drug
(Efficacy 44%)



Golimumab : 14 out of 25 patients have maintained the administration of drug
(Efficacy 56%)

Mean duration of the treatment with each drug is presented as below:


Entanercept: 35 months



Adalimumab: 27 months



Golimumab: 22 months



Tocilizumab: 20 months
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Discontinuation of the treatment due to loss of efficacy, either primary or secondary, is as
below:


Etanercept: 4 out of 9 patients have stopped the administration of drug (3 females, 1
male)



Adalimumab: 5 out of 14 patients have stopped the administration of drug (3 females,
2 males)



Tocilizumab: 6 out of 14 patients have stopped the administration of drug (4 females,
2 males)



Golimumab: 7out of 11 patients have stopped the administration of drug (5 females,
2 males)

The rest of patients have stopped the therapy due to adverse effects connected with each
drug.
The side effects of biological therapy are generally presented below (Table 1). Each
adverse reaction is not necessarily connected with discontinuation of the treatment.

Table 1: Presentation of adverse drug reactions according
Biologic Drugs

Etanercept
(n=40)
6
-

Local skin reaction
Leucopenia
(mainly neutropenia)
Increased
liver 1⃰
enzymes (ALT, AST)
Hypercholesterolemia Infections
2

Adalimumab
(n=40)
1
1

Tocilizumab
(n=25)
5

Golimumab
(n=25)
1
-

3⃰ ⃰

6⃰ ⃰ ⃰

1⃰

1
4

3
1

1
-

⃰ slight increase, * * 2 patients with slight increase and 1 with severe increase
⃰ ⃰ ⃰ 1 patient with slight increase, 3 with moderate and 2 with severe increase
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Discussion
We found a similar proportion of adverse drug reactions in our study compared to published
clinical studies. In Tocilizumab group we found more patients discontinuing the therapy due
to adverse drug reactions, especially due to moderate and severe increased liver enzymes
and neutropenia. We can also noticed that skin reactions, in majority local, appear mostly
during Etanercept therapy. Correspondingly, Adalimumab is presented with slightly higher
number of occurred infections during duration of treatment.
The mean duration of each treatment was slightly different, Etanercept was maintained
longer (35 months) probably due to its good efficacy/tolerability ratio. This was also verified
in several national registries. However, the main reason for switching to other therapies
appears to be skin reactions. When it comes to Adalimumab, we found that the reason for
switching of biological therapy was both due to loss of efficacy and adverse reactions.
Adverse drug reactions were the most common reason for switching during Tocilizumab
therapy, while loss of efficacy was the most common cause for switching in Golimumab
therapy.
None the less, these results are linked to our limited number of patients.
As conclusion, we found a good and similar efficacy of all biologic treatments in daily clinical
practice 63% (82 out of 130) of patients based on DAS 28 score and BASDAI index.
The treatment with all biologics was generally well tolerated and no serious adverse effect
was registered during the study period.
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Vplyv relaxačnej hudby na variabilitu frekvencie srdca
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Úvod
Hudba vyvoláva psychofyziologické reakcie, ktoré sa prejavujú zmenami srdcového rytmu,
tlaku krvi, kožnej vodivosti, v extrémnych prípadoch až zimomriavkami. Tieto reakcie sú
sprostredkované autonòmnym nervovým systémom. Existuje pomerne veľké množstvo
literatúry, ktorá sa zaoberá vplyvom hudby na autonòmny nervový systém na základe
psychofyziologických reakcií (1). Paradoxne štúdií, ktoré by skúmali vplyv hudby na
variabilitu frekvencie srdca, ktorá predstavuje citlivý parameter regulácie aktivity srdca
autonòmnym nervovým systémom, je pomerne málo (2). Keďže sa jedná o neinvazívnu,
presnú a citlivú metòdu, predstavuje ideálnu metòdu na meranie aktivity autonòmneho
nervového systému, vrátane parasympatikovej vetvy. Vyššie hodnoty variability frekvencie
srdca za bazálnych podmienok sú konzistentne spájané s lepším telesným a duševným
zdravím a zvýšenou kognitívnou flexibilitou. Celkový pokles variability frekvencie srdca, ktorý
bol zaznamenaný u jedincov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, diabetom, vysokým
cholesterolom, skleròzou multiplex, u obéznych a fajčiarov, predstavuje zlý prognostický
signál a je konzistentne spájaný so zvýšením rizika mortality (3). Stres, akútny aj chronický,
anxieta, fyzické cvičenie, ortostáza a mentálne zaťaženie je sprevádzané okamžitým
vzostupom hodnót nízkofrekvenčného pásma (LF) a sympatovagálnej rovnováhy (LF/HF),
čo predstavuje relatívne silnú aktiváciu sympatika. Na druhej strane pokles hodnót LF/HF
a vzostup hodnót vysokofrekvenčného pásma (HF), ktoré predstavuje marker aktivity
parasympatikovej kontroly srdca, je spósobený zvýšením vagovej aktivity resp. poklesom
aktivity sympatika. Jedným z prostriedkov, ktorý sa často používa pri relaxácii, na moduláciu
stresu a úzkosti je upokojujúca hudba. Cieľom našej štúdie bolo zistiť, ako relaxačná hudba
ovplyvňuje jednotlivé parametre frekvencie srdca a variability frekvencie srdca a porovnať
tieto výsledky so subjektívnym hodnotením stupňa stresu, relaxácie a anxiety pred a po
počúvaní hudby.
Metódy
Spolu 32 študentov medicíny (24 žien a 12 mužov, priemerný vek 20,56 rokov), nefajčiari,
praváci, BMI < 26, sme náhodným výberom rozdelili do dvoch skupín: hudobnej (n=16) a
kontrolnej (n=16). Meranie prebiehalo v čase medzi 8 a 16 hodinou vzhľadom na cirkadiánny
vplyv na variabilitu frekvencie srdca v miestnosti s minimálnym vplyvom podnetov z okolia.
Po oboznámení s procedúrou a vyplnení informovaného súhlasu vyplnil každý proband
dotazník (vo forme vizuálnej analògovej škály) o svojom momentálnom stave relaxovanosti,
stresu a anxiety. Následne zaujali probandi ležiacu polohu, zakryli sme im oči, na uši dali
slúchadlá a vyzvali sme ich, aby sa pokúsili relaxovať. Po krátkom upokojení sme začali
zaznamenávať pomocou štandardného končatinového EKG a s použitím softvéru LabChart
variabilitu frekvencie srdca. Meranie sme rozdelili na 3 fázy: bazálnu, expozičnú
a postexpozičnú. Každá fáza trvala 5,5 minúty. V expozičnej fáze sme probandom
v hudobnej skupine pustili relaxačnú hudbu (A. Pärt: „Spiegel im Spiegel“), kontrolná skupina
ležala bez hudby. Po skončení merania vyplnili všetci opäť krátky dotazník (vo forme
vizuálnej analògovej škály) o svojom momentálnom stave relaxovanosti, stresu a anxiety. Pri
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štatistickej analýze výsledkov variability frekvencie srdca sme pri hodnotení v rámci
konkrétnej skupiny použili jednocestnú ANOVA metòdu. Pri hodnotení rozdielov medzi
jednotlivými skupinami sme použili nepárový t-test alebo Mann-Whitney test (tab. 1). Pre
vyhodnotenie subjektívneho hodnotenia sme v konkrétnej skupine použili párový t –test
alebo Wilcoxonov test a pre porovnanie skupín nepárový t-test alebo Mann-Whitney test
(tab. 2).
Výsledky
V hudobnej skupine sme medzi jednotlivými fázami nezaznamenali žiadne signifikantné
zmeny frekvencie a variability frekvencie srdca (tab.1). V subjektívnom hodnotení sme
zaznamenali signifikantný nárast relaxovanosti (p = 0,0002), pokles stresu (p = 0,009) a
anxiety (p = 0,01) v postexpozičnej fáze (tab. 2). V kontrolnej skupine sme zaznamenali
signifikantný pokles frekvencie srdca (p = 0,01) a nárast priemerného RR-intervalu (NN) (p
= 0,04). Z hľadiska variability frekvencie srdca sme v kontrolnej skupine medzi jednotlivými
fázami nepozorovali žiadne signifikantné zmeny (tab. 1). V subjektívnom hodnotení sme
zaznamenali signifikantný nárast relaxovanosti (p = 0,001) a pokles anxiety (p = 0,03)
v postexpozičnej fáze (tab. 2). Pri porovnaní skupín sme v hudobnej skupine zaznamenali
signifikantne vyššie hodnoty HF (p = 0,037) a vyššiu relaxovanosť (p = 0,02)
v postexpozičnej fáze. Ďalej sme u hudobnej skupiny v porovnaní s kontrolnou
v postexpozičnej fáze zaznamenali na hranici signifikantnosti nižšie hodnoty LF (p = 0,055)
a LF/HF (p = 0,058), čo bolo spósobené nárastom LF a poklesom HF v kontrolnej skupine
(tab. 1). Zároveň sme na hranici signifikantnosti v subjektívnom hodnotení pozorovali
výraznejší pokles stresu (p = 0,055) a nárast celkovej spokojnosti (p = 0,058) v hudobnej
skupine (tab. 2).
Tab.1: Výsledky merania frekvencie srdca (HR) a variability frekvencie srdca pred, počas a
po procedúre a porovnanie v rámci skupiny p1 a medzi skupina p2. a) jednocestná ANOVA,
b) nepárový t-test c) Mann – Whitney test
HR
Bazálna fáza
Expozičná
Postexpozičná
p1
NN
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1
SDNN
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1
RMSSD
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1

Hudba
Priemer
68,547
67,916
68,008
0,89 (a)

SD
9,759
9,633
12,059

Kontrola
Priemer
73,158
72,04
70,806
0,01 (a)

SD
10,264
10,558
10,446

Hud./kont.
p2
0,2 (b)
0,25 (b)
0,48 (b)

890,93
899,61
906,81
0,61 (a)

121,59
123,37
149,81

836,77
850,38
865,45
0,04 (a)

128,02
128,71
131,78

0,22 (b)
0,27 (b)
0,41 (b)

62,34
61,51
67,95
0,31 (a)

24,016
24,189
25,163

59,17
59
62,19
0,63 (a)

23,707
26,229
22,327

0,7 (b)
0,78 (b)
0,49 (b)

60,35
58,23
63,79
0,48 (a)

28,272
26,073
30,851

54,64
53,96
55,18
0,95 (a)

29,323
33,746
26,737

0,58 (b)
0,69 (b)
0,41 (b)
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Tab.1 (pokračovanie): Výsledky merania frekvencie srdca (HR) a variability frekvencie srdca
pred, počas a po procedúre a porovnanie v rámci skupiny p1 a medzi skupina p2. a)
jednocestná ANOVA, b) nepárový t-test c) Mann – Whitney test
TP
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1
LFnu
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1
HFnu
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1
LF/HF
Bazálna
Expozičná
Postexpozičná
p1

Hudba

Kontrola

Hud./kont.

4499,588 3454,4
4274,455 3488
4949,883 3602
0,64 (a)

3562,73 2804,6
4055,332 3553,9
4414,909 3080,6
0,14 (a)

0,34 (c)
0,83 (c)
0,65 (b)

34,885
35,096
35,52
0,97 (a)

12,559
15,33
13,35

40,387
41,373
45,098
0,2 (a)

9,923
12,026
13,841

0,17 (b)
0,2 (b)
0,055 (b)

60,201
59,975
60,957
0,95 (a)

13,816
15,769
13,873

54,059
52,179
50,146
0,35 (a)

10,527
11,282
14,248

0,16 (b)
0,23 (c)
0,037 (b)

0,662
0,683
0,665
0,44 (a)

0,421
0,421
0,4

0,803
0,861
1,076
0,14 (a)

0,33
0,37
0,73

0,11 (c)
0,21 (b)
0,058 (b)

Tab.2: Výsledky subjektívneho hodnotenia aktuálneho emocionálneho stavu pomocou
vizuálnych analògových škál pred a po procedúre a porovnanie v rámci skupiny p1 a medzi
skupina p2. (a) párový t – test, (b) Wilcoxonov test, (c) nepárový t – test, (d) Mann – Whitney
Relax
Bazálna fáza
Postexpozičná
p1
Anxieta
Bazálna fáza
Postexpozičná
p1
Stres
Bazálna fáza
Postexpozičná
p1
Celk.spokojnosť
Bazálna fáza
Postexpozičná
p1

Hudba
Priemer
3,25
1,4375
0,0002 (a)

SD
1,807
1,263

Kontrola
Priemer
4,25
3
0,001 (a)

SD
2,017
2,338

Hud./kontr.
p2
0,15 (c)
0,02 (c)

2,8125
1,75
0,01 (a)

1,94
1,483

3,75
2,6875
0,03 (a)

2,463
2,182

0,24 (c)
0,16 (c)

3,25
2,0625
0,009 (a)

2,352
1,389

3,8125
3,3125
0,19 (a)

1,974
2,089

0,46 (c)
0,055 (c)

6,9375
7,5
0,1 (b)

2,301
2,366

6,3125
6,1875
0,68 (b)

2,301
2,257

0,35 (d)
0,058 (d)
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Diskusia
Cieľom našej pilotnej štúdie bolo zistiť, ako relaxačná hudba moduluje srdcovú frekvenciu
a variabilitu frekvencie srdca a porovnať tieto výsledky so subjektívnym hodnotením stupňa
relaxácie, stresu a úzkosti. Z literatúry vyplýva, že stres a anxieta zvyšuje aktivitu sympatika
a znižuje aktivitu parasympatika, čo sa prejaví nárastom v oblasti nízkofrekvenčného spektra
(LF) a poklesom vysokofrekvenčného spektra (HF) (4). Naopak ich pokles je spojený
s nárastom hodnót HF a poklesom hodnót LF a LF/HF. Naše výsledky neukázali signifikatné
zmeny frekvencie a variability frekvencie srdca v hudobnej skupine, avšak pozorovali sme
stabilný až stúpajúci trend v celkovej variabilite (SDNN, TP) a v hodnotách zodpovedajúcich
parasympatiku (RMSSD, HF) v postexpozičnej fáze. Porovnanie medzi skupinami odhalilo
významne vyššie hodnoty HF a takmer významne nižšiu hodnotu pomeru nízkej a vysokej
frekvencie (LF/HF) v hudobnej skupine po počúvaní hudby, čo bolo spósobené nárastom LF
a znížením HF v kontrolnej skupine. Tieto zmeny v kontrolnej skupine mohli byť spósobené
tým, že sa študenti nudili, respektíve očakávali koniec procedúry, čím došlo k aktivácii
sympatika. Napriek tomu došlo zo subjektívneho hľadiska v obidvoch skupinách po
skončení procedúry k signifikantne zvýšenej relaxovanosti a k poklesu anxiety. V hudobnej
skupine bol tento trend výraznejší a navyše tu došlo aj k signifikantnému poklesu
v subjektívnom hodnotení stresu. Naša štúdia ukázala, že celkový priaznivý účinok
relaxačnej hudby na subjektívny stav je v súlade s výsledkami variability frekvencie srdca.
Upokojujúca hudba sa javí ako efektívnejší nástroj na relaxáciu, odbúravanie stresu
a anxiety v porovnaní s ležaním v tichom prostredí. Tieto poznatky by sa dali použiť pri
využívaní hudby napríklad na zmiernenie predoperačného stresu a anxiety. Zvýšené hladiny
anxiety boli spojené s poklesom variability frekvencie srdca u pacientov pred operáciou v porovnaní
so zdravými jedincami (5). Hudobná intervencia v predoperačnom období mala za následok pokles
anxiety, ktorý zároveň koreloval s nárastom vo vysokofrekvenčnej oblasti (HF) (6). Nárast v oblasti
HF je prejavom zvýšenej vagovej aktivity. Nervus vagus ovplyvňuje endokrinný a imunitný
systém a má prostredníctvom cholinergickej protizápalovej dráhy modulačný vplyv na
patologické procesy v organizme (7). Móžeme teda predpokladať, že hudba bude
ovplyvňovaním autonòmneho nervového systému zároveň ovplyvňovať aj endokrinný
a imunitný systém a tak sprostredkovať svoje potenciálne terapeutické účinky. Je preto
potrebný ďalší výskum, ktorý by sa pomocou variability frekvencie srdca zameral na to, ako
špecifické črty hudby (napr. tempo, tònina) modulujú aktivitu autonòmneho nervového
systému a tým spúšťajú neurofyziologické, endokrinné, imunitné,
psychologické,
emocionálne a behaviorálne reakcie.
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Úvod
Množstvo a obsah plodovej vody významne ovplyvňuje priebeh tehotnosti a stav plodu.
Sonografia umožňuje detegovať tak objem plodovej vody, ako aj štrukturálny obsah plodovej
vody (Norman, 2006). Sonografické stanovenie oligohydramnia, polyhydramnia, sludge
a iných štruktúr a následný vhodný menežment móže znížiť perinatálnu mortalitu i morbiditu.
Plodová voda, ktorou sa v našej práci zaoberáme, je jednou z piatich súčastí plodového
vajca, ktoré je zložené z pupočníka, placenty, plodových obalov a samotnej plodovej vody.
Má dóležitú úlohu v každom trimestri tehotenstva, napríklad v druhom trimestri plní
nevyhnutné funkcie v období fyziologického polyhydramia, kedy sa jej množstvo zväčšuje,
v porovnaní s veľkosťou plodu. Jej vyšetrením sa počas celého tehotenstva snažíme
minimalizovať výskyt patològie a cieľom je zdravý novorodenec v termíne pórodu.
Materiál a metódy
Od novembra 2013 do februára 2014 sme na 1. Gynekologicko-pórodnickej klinike UNB
a LFUK v Antolskej nemocnici v Bratislave a na gynekologicko-pórodníckom oddelení
nemocnice Topoľčany n.o, na Pavlovej ulici sonograficky vyšetrili 66 tehotných žien vo veku
20 až 45 rokov. Zúčastnené ženy podstúpili sonografické vyšetrenie abdominálnou sondou
(Calda 2010). Hodnotili sme vek, paritu a gestačný vek v čase pórodu. Zaznamenávali sme
výskyt polyhydramnia, oligohydramnia, ako aj štruktúry plodovej vody, sludge a iné
sonografické odrazy (Beall 2007). Taktiež sme hodnotili sfarbenie plodovej vody po pórode.
Sludge znamená sonografický nález voľne plávajúceho hyperechogénneho materiálu
v plodovej vode v blízkosti cervixu (Romero et al., 2007).
Výsledky
Priemerný vek vyšetrených tehotných žien bol 30,4 rokov, pričom vek žien sa pohyboval od
20 do 45 rokov. Parita žien bola v priemere 2,3 pričom prvorodičiek bolo 19, druhorodičiek
26 a 21 žien malo viacpočetnú tehotnosť. Gestačný vek pri pórode sa pohyboval od 37 do
41 pričom priemerný gestačný vek bol 38,7. V sledovanom súbore sme detegovali 2 krát
oligohydramnion, čo zodpovedá 3,0 % a ani raz polyhydramnion. Sludge sa nevyskytol ani
v jednom prípade, pričom iné štruktúry, napríklad vločky, sa vyskytli v 9 prípadoch, čo
zodpovedá 13.6 %. Plodová voda bola pri pórode sfarbená v 12 prípadoch, čo zodpovedá
18,2%.
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Tabuľka č.1: Charakteristika súboru

Tabuľka č.2: Patològia plodovej vody

Diskusia
Naše výsledky poukazujú na nízky výskyt patològie plodovej vody v populácií žien
s fyziologickou tehotnosťou. Rozdiel oproti iným autorom (Eckoldt et al, 2003) možno
vysvetliť malým počtom vyšetrených žien a teda chybou malých čísiel. Na druhej strane
neexistuje jednoznačná korelácia medzi detegovanými štruktúrami plodovej vody
a charakteristikou plodovej vody pri pórode (Bujold, 2006). Objem plodovej vody móže byť
ovplyvnený viacerými faktormi: ochorenie matky ako diabetes, hypertenzia, a zo strany
plodu rózne vrodené vývojové chyby a hydrops plodu (Sherer, Langer 2001). Výsledky našej
práce poukazujú na potrebu ďalšieho štúdia sonografie plodovej vody. Nové sonografické
markery umožnia lepšiu predikciu stavu plodu počas tehotnosti i po pórode s možnosťou
včasnej liečby.
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Úvod
Nádory z germinatívnych buniek patria medzi najčastejšie nádory u mladých mužov.
Mediánom určenia diagnòzy je vek 25-30 rokov. Diseminované nádory z germinatívnych
buniek sú výborne liečiteľné chemoterapiou založenou na cisplatine s následnou resekciou
reziduálnych más. Počet vyliečených pacientov predstavuje vyše 80%. Avšak, liečba móže
byť u 2-7% pacientov letálna (1).
Pacientov móžeme rozdeliť do troch prognostických skupín (nízko riziková, stredne a
a vysoko riziková skupina). Toto delenie vychádza z miesta primárneho tumoru, prítomnosti
extrapulmonárnych viscerálnych metastáz a hladín onkomarkerov pred zahájením
chemoterapie.
Choriokarcinòmový syndròm je charakterizovaný rozvojom akútnej respiračnej tiesne krátko
po zahájení chemoterapie u pacientov s rozsiahlym metastatickým postihnutím pľúc.
Dochádza k masívnej bunkovej smrti v dósledku chemoterapie a uvoľneniu cytokínov. Tento
syndròm sa spája s akútnym intraalveolárnym krvácaním súvisiacim s nekròzou nádora.
Stav móže byť skomplikovaný pľúcnou infekciou v dósledku neutropénie.
Vedecké skupiny z Londýna a Paríža publikovali svoj prístup k začatiu chemoterapie
u pacientov so zlou prognòzou. Pacienti s extenzívnymi pľúcnymi metastázami z nádora
z germinatívnych buniek a dyspnoe sú vysoko rizikoví na rozvoj akútnej respiračnej tiesne
a úmrtie v prvých týždňoch po zahájení chemoterapie.
V anglickej skupine pacientom nasadili baby BOP (bleomycín, vinkristín, cisplatina). Výber
liekov bol zameraný na predchádzanie myelosupresie. Francúzska skupina zvolila prístup,
pri ktorom bola pacientom podaná 3 dňová indukčná chemoterapia namiesto štandardnej 5
dňovej.
Cieľom práce bolo retrospektívne zhodnotiť účinnosť terapie u rizikových pacientov
s germinatívnymi nádomi a letalitu súvisiacu s choriokarcinòmovým syndròmom u pacientov
liečených na Národnom onkologickom ústave.
Pacienti a metódy
Ide o retrospektívnu štúdiu pacientov liečených na Národnom onkologickom ústave v rokoch
1998 – 2013. Do štúdie boli zaradení pacienti s germinatívnymi nádormi, ktorí mali hladinu
β-HCG v krvi pred zahájením liečby viac ako 100 000 mIU/ml a mali metastatické postihnutie
pľúc. Zvolené kritériá spĺňalo 15 pacientov. Získané údaje boli štatisticky spracované
a pacienti boli následne rozdelení do dvoch skupín. V prvej skupine sú pacienti, ktorí zomreli
počas prvého cyklu chemoterapie v dósledku choriokarcinòmového syndròmu. V druhej
skupine sú pacienti, ktorí tento syndròm prežili a boli im podané aj ďalšie cykly chemoterapie
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Výsledky
Z 15 identifikovaných pacientov 4 pacienti (26,6%) zomreli počas 1. cyklu chemoterapie.
Priemerný vek súboru pacientov je 30 rokov. V súbore sa nachádza 11 pacientov (73,3%)
s nádorom testis a 4 pacienti (26,6%) s extragonadálnym tumorom. Všetci pacienti mali
metastatické postihnutie pľúc, 10 pacientov (66,6%) malo metastázy v pečeni, 6 pacientov
(40%) v retroperitoneu, 2 pacienti (13,3%) v mediastíne a 2 pacienti (13,3%) mali
metastatické postihnutie CNS.
Skupina 1
Skupina 2
N
%
N
%
TU testis
2
50,00
9
81,80
extragonadálny TU
2
50,00
2
18,18
MTS pľúca
4
100,00
11
100,00
MTS pečeň
3
75,00
7
63,63
MTS retroperitoneum 1
25,00
5
45,45
MTS mediastinum
1
25,00
1
9,09
MTS CNS
0
0,00
2
18,18
Skupina 1
Skupina 2
Vek
31 (24 - 45)
29 (18 - 52)
1 325 544 (341 300 - 2 543 697 532 (118 981 - 1 840 510)
β-HCG (mIU/ml)
140) (1,4 - 1 881)
AFP (U/ml)
471,16
41,56 (0,6 - 218)
LD (µkat/l)
30,55 (21,52 - 36,77)
21,86 (12,88 - 44,96)
výška (cm)
183 (178 - 190)
177 (173 - 181)
váha (kg)
84 (65 - 100)
73 (55 - 107)
povrch tela (m²)
2,09 (1,84 - 2,3)
1,89 (1,64 - 2,23)
HGB (g/l)
85 (71 - 98)
83 (55 - 132)
Trombocyty (tis.)
231 (157 - 336)
280 (43 - 543)
Neutrofily (%)
70,84 (11,8 - 91,5)
83 (74,2 - 90,3)
Lymfocyty (%)
4,7 (4,2 - 82,4)
8,7 (6,5 - 14,3)
Monocyty (%)
4,91 (2,9-8,8)
5,8 (2,4 - 10,3)
Eozinofily (%)
1,65 (0,2 - 7)
0,44 (0,1 - 2,6)
Bazofily (%)
0,3 (0,1 - 0,4)
0,15 (0,1 - 0,3)
RDI Taxol
0,931
0,942
RDI VP16
0,643
0,786
RDI cDDP
0,671
0,743
RDI Bleomycín
0,25
0,3
RDI CHT D1-5
0,636
0,748
Skupina

Tabuľka č.1: Zhrnutie výsledkov
V skupine pacientov liečených na Národnom onkologickom ústave bola 14 pacientom
nasadená terapia pozostávajúca z 100 mg/m² etoposidu, 20 mg/m² cisplatiny a 30 mg
bleomycínu. V 10 prípadoch bolo podanie bleomycínu odložené na 9. deň liečby pre hroziaci
rozvoj akútnej dychovej nedostatočnosti. Jeden pacient bol liečený VIP pozostávajúcou z 1,6
g/m² IFA, 120 mg/m² etoposidu a 20 mg/m² cisplatiny. Vyskytli sa štyri úmrtia (26,6%)
súvisiace s liečbou, 11 pacientov (73,3%) podstúpilo ďalšiu liečbu a 2 z nich (13,3%) sú
dlhodobo prežívajúci pacienti. Zvolený prístup, pri ktorom bolo podanie bleomycínu počas
prvého cyklu terapie odložené, viedlo k zníženiu rizika vzniku choriokarcinòmového
syndròmu a následných komplikácii.
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Priemerné hladiny onkomarkerov pre celý súbor pacientov boli následovné:β-HCG 924 235
mIU/ml, AFP 176,78 U/ml a LD 24,06 µkat/l. V skupine pacientov, ktorí zomreli počas 1.
cyklu chemoterapie bola priemerná hladina β-HCG 1 325 544 mIU/ml v porovnaní s druhou
skupinou, kde priemerná hladina β-HCG pred zahájením chemoterapie bola 697 532
mIU/ml. Relatívna intenzita chemoterapie v prvej skupine pacientov bola 0,636, kým v druhej
skupine dosahovala priemernú hodnotu 0,748. Pacienti, ktorí prežili mali štatisticky
signifikantne vyššie hodnoty lymfocytov pred zahájením liečby oproti pacientom, ktorí
zomreli.

Diskusia
Výsledky súboru pacientov liečených na Národnom onkologickom ústave sú v porovnaní
s výsledkami zahraničných skupín menej priaznivé. Do roku 1997, kedy bol zavedený
špeciálny protokol zomrelo vo francúzskej skupine v dósledku choriokarcinòmového
syndròmu 13 (87%) z 15 pacientov. Vo francúzskej skupine sa vyskytli 2 (20%) a v anglickej
skupine žiadne úmrtie v dósledku choriokarcinòmového syndròmu. V našom súbore sa
vyskytli 4 (26,6%) úmrtia. Výsledky ovplyvnil fakt, že nešlo o kontrolovanú štúdiu a pacienti
mali rozdielne zázemie.
Na základe porovnania výsledkov je vhodnejší prístup francúzskej skupiny (Massard), ktorý
bol neskór aplikovaný aj pri liečbe pacientov Národného onkologického ústavu. Výsledky
poukazujú na to, že u rizikových pacientov je vhodné počas 1. cyklu chemoterapie
bleomycín podať neskór, prípadne ho z prvého cyklu vynechať. Týmto prístupom sa znižuje
riziko vzniku choriokarcinòmového syndròmu a rozvoja akútnej respiračnej tiesne. Redukcia
celkovej dávky podanej chemoterapie počas 1. cyklu viedla k zníženiu rizika vzniku
choriokarcinòmového syndròmu a následných komplikácií.
Anglická skupina (Gillesen) publikovala výsledky štúdie, do ktorej bolo zaradených 20
pacientov. Pacientom nasadili chemoterapiu „baby-BOP” pozostávajúcu z 30 mg
bleomycínu, 2 mg vinkristínu a 50 mg/m² cisplatiny pred podaním štandardnej chemoterapie.
Pozorovali malú hematologickú toxicitu na rozdiel od zvýšenej incidencie anémie počas
prvého cyklu štandardnej chemoterapie a nevyskytlo sa žiadne toxické úmrtie. Výsledok bol
porovnaný s kontrolnou skupinou z rovnakého centra.V skupine bolo 20 pacientov
porovnávaných s kontrolnou skupinou 20 pacientov. V prvej skupine bola podaná
chemoterapia BEP 6 pacientom (33%), GAMEC 11 pacientom (61%) a CBOP/BEP 1
pacientovi (6%). V kontrolnej skupine dostalo BEP 9 pacientov (45%), GAMEC 11 pacientov
(55%). Komplikácie, ktoré sa vyskytli u pacientov v prvej skupine počas prvého cyklu
chemoterapie boli febrilná neutropénia u dvoch pacientov (11%), iné závažné udalosti
pozorovali pri 4 pacientoch (22%). Vyskytlo sa jedno úmrtie súvisiace s liečbou (6%).
V kontrolnej skupine sa vyskytla neutropénia u 3 pacientov (15%), úmrtie súvisiace s liečbou
u 2 pacientov (10%) a iné závažné udalosti u 5 pacientov (25%). Zámerom bolo bezpečne
získať kontrolu nad chorobou, zmierniť symptòmy súvisiace s nádorom hlavne v situáciách,
kedy štandardná chemoterapia spósobovala komplikácie vedúce k ťažkostiam s podávaním
ďalších cyklov. Skupina dospela k záveru, že terapia bBOP je dobre tolerovaná a nemala by
nepriaznivo ovplyvniť ďalšiu liečbu. Móže byť bezpečne podaná aj pacientom za kritických
okolností. Autori však pripúšťajú nedostatky štúdie spočívajúce v retrospektívnom
charaktere a malom počte pacientov. Dávky liekov používaných v bBOP predstavujú určité
riziko. Dávky 50 mg//m² cisplatiny a 30 mg bleomycínu móžu byť nevýhodné u pacientov
s ťažkou poruchou obličiek. Počas chemoterapie sa celková dávka bleomycínu blíži
k absolútnej hranici 400 mg, pričom dávka ˃ 300 mg predstavuje rizikový faktor pľúcnej
toxicity (2).
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Francúzska skupina (Massard) pracovala s 25 pacientami s rozsiahlymi pľúcnymi
metastázami, dyspnoe, hypoxiou a zvýšenými hladinami hCG. V prvom súbore je 15
pacientov liečených v rokoch 1980-1997. V tomto období sa u 13 z nich (87%) rozvinula
akútna respiračná tieseň a zaznamenali 10 úmrtí (66%) súvisiacich s ARDS. Dlhodobo
prežívajúcich pacienti boli 4 (27%). V skupine 10 pacientov z rokov 1997-2006 sa ARDS
rozvinula u 3 pacientov (30%), úmrtie súvisiace s ARDS zaznamenali u 2 pacientov (20%)
a dlhodobo prežívajúci boli 4 pacienti (40%). 10 pacientov bolo liečených 3-dňovou
indukčnou chemoterapiou EP pozostávajúcou z etoposidu a cisplatiny. Podanie bleomycínu
bolo odložené na 15. deň, alebo bol v prvom cykle vynechaný a bol podávaný G-CSF aby
predišli neutropénii. Pacientom bola podaná trojdňová chemoterapia EP pozostávajúca z 20
mg//m² cisplatiny, 100 mg//m² etoposidu, G-CSF a od 10-15. dňa 30 mg bleomycínu. Od 21.
dňa bola podávaná štandardná BEP. Optimálnym prístupom na začiatku terapie pri vysoko
rizikových pacientoch je použitie nižších dávok chemoterapie, ako sú štandardné dávky.
Snahou bolo špecificky predísť pľúcnym komplikáciám znížením prvolíniovej chemoterapie
a vynechaním bleomycínu prvé dva týždne liečby (3).
Pri vysoko rizikových pacientoch s početným metastatickým postihnutím pľúc sa odporúča
začať chemoterapiu nižšími dávkami cytostatík a bleomycín nasadiť v prvom cykle až od 9.
dňa liečby, prípadne ho v prvom cykle vynechať. Je vhodné týchto pacientov umiestniť na
jednotku intenzívnej starostlivosti a monitorovať ich. Prospešné je podávanie G-CSF, aby sa
u rizikových pacientoch predišlo neutropénii a následným komplikáciám.
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Introduction
Vitamin K is a fat-soluble vitamin achieved by food source (plants, vegetables and vegetable
oils; Phylloquinone - Vitamin K1) but is also synthesized in small quantities mainly by
intestinal bacteria (Menaquinone - Vitamin K2) (1). Its main absorption takes place at small
bowel and is transported by chylomicrons through the blood circulation to the liver, where is
uptake by hepatocytes. There, it acts as a cofactor needed for post-translational ỵcarboxylation, essential reaction that allows the vitamin K-dependent proteins to bind surface
phospholipids through calcium ion channel-mediated binding (2), a process of great
importance for normal thrombotic course (3). This makes some coagulation factors
dependent of vitamin K namely the plasma factors II (prothrombin), VII, IX and X, as well as
other protein factors: protein C and S (4, 5).
In the majority of newborns, there is a deficit of vitamin K that can be due to (4, 6, 7):


Medication during pregnancy that can act against absorption of vitamin K
(carbamazepine, phenytoin) or can affect directly the coagulation cascade (warfarin)



Inadequate vitamin K intake that can be the result of exclusively breastfeed
newborns



Immature enterocytes (low production of vitamin K2)



Malabsorption syndromes



Liver diseases, bile duct atresia and cholestasis



Prolonged parenteral nutrition.

Hemorragic Disease of the Newborn (HDN), also known as Morbus Haemorrhagicus
Neonatorum, an acquired coagulopathy, secondary to reduce levels of vitamin K dependent
coagulation factors, has its main symptomatology: umbilical stump, haematoma,
gastrointestinal tract haemorrhage, haematuria, nasal bleeding, generalized ecchymosis and
more uncommon intracranial haemorrhage and lethargy (8). Depending on the time of the
symptoms onset, we can classify HDN in three clinical forms (9, 10):


Early - within the first 24 hours of life



Classic - within the first week



Late - from the second week to six months of age.

The prophylaxis of vitamin K, which improves the clotting status of the newborns, is mainly
administrated in oral and intramuscular routes (11), which have its own disadvantages (table
1).
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Table 1 Disadvantages of administration of vitamin K
Disadvantages
Intramuscular

Oral

Local pain
Risk of infection
Risk of local neuromuscular injury
Risk of leukaemia (not clearly proved)
Problems in accomplishment of all the follows up doses
that has to be administrated after hospital discharge
Verified increased cases of late haemorrhagic disease
Decreased absorption at birth

The increased number of parents declining the vitamin K prophylaxis in the last few years
resulted in major incidence of HDN new cases (12).

Methods
The main purposes of this study are to analyse the existence of different approaches about
dosage, time and via of administration in some developed countries and to compare the
failure rate among them.
The data on the study were collected retrospectively from the literature, PubMed,
MedScape, officially documentation from Ministries of Health from different countries and
three clinical cases from 1st Department of Paediatrics, Medical faculty, Comenius University
in Bratislava.
The method of the data acquisition was the analysis of previous publication studies based on
the variables: age of administration, dose and methods used in different countries as well as
the confirmed results.
The type of predictable variable it is categorical, depending on the guidelines of which
country.
In this study, the route of administration, dosage and failure rate were analysed in 11
different countries. From these countries, 33.3 % (Australia, Portugal, Spain and USA)
administer vitamin K prophylaxis only using intramuscular route, 25% (Brazil, Slovakia and
United Kingdom) prefer to administer through intramuscular route, but have also available
oral schedule and 41.7% (Denmark, Germany, Netherlands, Switzerland and Australia
[between 1993-1994]) administer prophylaxis exclusively in the oral way.
Based on the table 2 was verified: the country with intramuscular administration of vitamin K
prophylaxis with less failure rate was observed in the UK - 0.1/100.000 newborns and the
one with higher number of failed cases was in Spain with 0.73/100.000. Via oral
administration the best results were in Denmark with 0 and with 3.6/100.000 in Switzerland
were the worst. In Brazil, Portugal and Slovakia the failure rate was not found. In the U.K.
was found 6.2/100.000 incidence of failure rate in newborns of parents who denied vitamin k
prophylaxis.
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Results
Table 2 Administration schedule.
Country
Australia
1994)
Australia

Route
administration
(1993- Oral

of Dosage
3×1 mg

Failure rate per
100.000 newborns
1.8

Intramuscular

1 mg within 1 hour after 0.9
birth
Brazil
Intramuscular/
1 mg/2 mg at birth + 2 D.N.F.
Oral
mg 1st or 2nd week
Denmark
Oral
2 mg at birth + 1 mg 0
weekly till 12th week
Germany
Oral
2 mg at birth + 2 mg in 1.8
1st and 4th week
Netherlands
Oral
1 mg at birth + 0.25 mg 3.2
daily until 12th week
Portugal
Intramuscular
1 mg within 1 hour after D.N.F.
birth
Slovakia
Intramuscular/
1 mg at birth/1drop D.N.F.
Oral
weekly till 12th week of
life + 1 drop monthly
until 6th month *
Switzerland
Oral
2×2 mg
3.6
Spain
Intramuscular
1 mg
0.72
United Kingdom
Intramuscular
1 mg within 1 hour after 0.1
birth
Oral
1 mg at birth
2.9
No prophylaxis
-6.2
U.S.A
Intramuscular
0.5-1 mg within 1 hour 0.25
after birth
DNF- Data Not Found, *- Schedule given in Ist Department of Paediatrics, Medical faculty,
Comenius University in Bratislava, Children´s Hospital (4, 6, 13, 14, 15)

Discussion
The prophylactic administration of vitamin K improves the clotting status of the newborns,
which is the main therapeutic approach to prevent the Haemorrhagic Disease of the
Newborn (HDN).
Comparing the results of different epidemiology studies, with different prophylactic
administration guidelines of vitamin K, we can conclude that the more effective schemes in
prevention of HDN, despite of the disadvantages, are:


1 mg of oral vitamin K at birth plus 1 mg weekly till 12th week of postnatal age,



or, 1mg intramuscular of vitamin K within the first hour of life.

Newborns whose parents decline vitamin K prophylaxis have shown an increase incidence
of HDN. The rise in the number of new cases, lead us to design a pamphlet with an
educative purpose to explain what vitamin K is, its advantages, results of made studies and
in case of failure, the signs to be aware of.
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From the clinical case I, we observed an early onset of HDN, which can be related to no
prophylactic approach during the first hour of life, what appears to us extremely important
the parents’ education of a prophylactic tactic.

Clinical cases
Table 3 presents a brief description of three patients with Morbus Haemorrhagicus
Neonatorum.

Table 3 Case reports of patient with confirmed Morbus haemorrhagicus Neonatorum (HDN)
Gestational age
(weeks)
Age
of
admission
Birth
weight
(kg)
Birth
length
(cm)
Symptoms

Laboratory
results
Relevant
information

Patient I
38

Patient II
38

Patient III
35

19 hours

52 days

18 hours

2.700

3.200

2.860

48

49

47

Hematemesis,
temperature35.5ºC.

Sub-icteric,
Hematemesis.
hematemesis,
melena,
loose
stools, bruising in
arm.
INR-1.94,
PT-1.36, INR-1.24
INR- 1.32,
procalcitonin-2.32
procalcitonin-6.2
Adolescent mother Gestational
Adolescent
mother
(15y),
diabetes mellitus,
(16y),
mother
in
non-controlled
3rd delivery.
remission
of
pregnancy.
Born with icterus Hodgkin’s
disease,
Born at home,
(phototherapy),
Streptococcus
no
vitamin
K breast-feed,
Hemoliticus infection
prophylaxis at birth, vitamin
K (mother was taking
no breast-feeding.
prophylaxis
(last Clindamycin
during
was 10 days before delivery).
admission),
Vitamin K prophylaxis,
Intolerance
to no
breast-feeding,
lactose.
perinatal
infection,
total
parenteral
nutrition.

Treatment after 1 mg intramuscular Intravenous vitamin Ampicillin, intravenous
admission
of vitamin K plus K.
vitamin K, plasma and
intravenous vitamin
blood
transfusion.
K in 10% glucose.
Post-hospital: 1 mg
oral once per month
till 6th month.
Diagnosis
Early HDN
Late HDN
Early HDN
HDN - Morbus Haemorrhagicus Neonatorum, INR – International Normalized Ratio, PTProthrombin Time.
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In case II, we conclude that malabsorption syndrome decreases the absorption of oral
vitamin K prophylaxis leading to decrease dependent coagulation factors, resulting in late
HDN.
In the last case, number III, we conclude that due to antibiotic therapy given for perinatal
infection, the correct oral vitamin K prophylaxis was ineffective leading to a state of early
HDN.
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Introduction
Macro- and microvascular complications in diabetes mellitus (DM) are strongly influenced by
two main variables: chronic hyperglycaemia, which is largely proved to be related to
oxidative stress and protein glycation; and glycaemic variability, though less documented,
has been suggested in numerous studies as a risk factor for morbidity in DM[1].
Measurement of glycaemic variability can be realized not only by the determination of SD
from all the glycaemic values but also by calculating MAGE index (Main Amplitude of
Glucose Excursion) [2,3]. Some studies correlate MAGE index with oxidative stress in DM
patients[4]. However, MAGE index is still a tool under research and is yet to prove if it can be
used as a reliable index in order to predict further complications on DM. While some
publications found statistically significant results[5,6,7] others still failed to found a significant
relationship between glucose variability and complications[8]. Therefore, in this study further
research was carried out in order to assess glycaemic variability using MAGE index in
hospitalized patients with DM type II.

Methods
The study included a total of 99 patients (46 men and 53 women aged 32 – 91 years) with
type 2 DM (duration 0 - 50 years) admitted in 2nd Department of Internal Medicine UNB from
January 2012 to October 2013. The examination procedure included a large glycaemic
profile from which MAGE index was calculated using procedure laid by Service et al[9].
Anthropometric measurements were performed (height, weight and waist circumference)
together with body mass index (BMI). Fasting plasma glucose (FPG) was examined as well
as glycated hemoglobin (HbA1c) in order to establish a correlation with MAGE index. Good
metabolic control of diabetes was considered <7%.
The presence of arterial hypertension and macrovascular complications - coronary heart
disease (CHD), myocardial infarction (MI), stroke, peripheral arterial disease (PAD) - was
determined by history and PAD was also confirmed by examination of the ankle - shoulder
index (ABI) considering positive ABI < 0.90. Microvascular complications were considered:
retinopathy, nephropathy and peripheral diabetic neuropathy.
Statistical program SPSS was the tool to analyze the differences between groups of data
using chi-square test, two-way analysis of variance (ANOVA), Student's T test and
association by Pearson correlation analysis. Significance level used was p<0.05.

Results
The study consists in a total of 99 patients aged 32-91 (mean 69.59 ± 12.29 years, median
70 years): 46 men (mean age 67.09 ± 12.37) and 53 women (mean age 71.75 ± 11.92).
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Mean duration of diabetes was 15.76 ± 11.83 and the median 13.5 years. The mean fasting
blood glucose level was 11.60 ± 5.51 mmol/l, and mean HbA1c was 9.05% ± 2.54%. The
mean BMI was 31.38 ± 6.56 kg/m2 with a higher incidence of obesity in women (65.0% in
women vs. 35.5 % in men, p<0.05) and the mean waist circumference was 109.75 ± 13.35,
in which 93.2 % had excessive values of waist circumference as IDF. 8.1 % of patients were
treated with diet, 25,3% with Oral Hypoglycemic Drugs, 39.4% with insulin and 27.3% with a
combination of insulin + Oral Hypoglycemic Drugs, no significant difference found between
men and women.
The prevalence of macrovascular and microvascular complications is shown in Table 1
finding no significant differences between Men and Women and a prevalence of 91.8% in
Arterial Hypertension.
Correlation between age, duration of diabetes and glycated hemoglobin was studied with
MAGE index, proving a significant correlation with fasting blood glucose levels (r=+ 0.359,
p<0.01) and HbA1c (r=+0.339, p< 0.001). Significant correlation between MAGE index and
age or duration of diabetes was not found. Furthermore, MAGE index value was significantly
negatively correlated with the patient's weight (r=- 0.246, p<0.05), no significance with BMI
and waist circumference. Fasting blood glucose and HbA1c was significantly positively
correlated with the patient's weight (r=+ 0.275 p<0.05; r=+0.288 p<0.01, respectively) and
BMI also with HbA1c (r=+ 0,324, p < 0,01).

Parameter
Arterial Hypertension
CHD
MI
Stroke
PAD
Diabetic Retinopathy
Diabetic Nephropathy
Peripheral Diabetic
Neuropathy

Sample size
(n = 99)
91,8 %
58,8 %
18,8 %
27,1 %
26,3 %
38,2 %
67,1 %

Men
(n = 46)
88,9 %
48,9 %
15,6 %
35,6 %
35,6 %
32,4 %
57,1 %

Women
(n = 53)
94,2 %
67,3 %
21,6 %
19,6 %
18,0 %
44,1 %
77,1 %

Significance
(Men vs. Women)
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

87,9 %

91,3 %

84,9 %

NS

Table 1.
Prevalence of Arterial hypertension, macrovascular and microvascular complications.
Discussion
High HbA1c represents chronic hyperglycaemia which leads to complications. But patients
can have different blood glucose values during the day. MAGE could be a tool to develop a
better prognosis owing to the fact that HbA1c is weakly but significantly correlated with
MAGE index (r=+ 0.339, p<0.001), which corresponds to other study[11].
In our study we also found a high prevalence of decompensated diabetes, which is expected
in patients admitted in hospital and/or new diabetes diagnosis in our files. Besides, BMI was
also high (31.38 ± 6.56 kg/m2) as well as waist circumference (109.75 ± 13.35 cm)
compared to some other studies in Slovakia[10].
We found in our research an elevated glycaemic variability (MAGE 15.15 ± 2.88 mmol/L),
compared to the recommended <2.8 mmol/L in Hill et al[3] only 23,2% of our patients are
below that figure. Nevertheless, numbers change compared to Monnier et al[1] (2.22 mmol/L)
or Su, Mi, Tao et al who identified MAGE index value above 3.4 mmol/L as an independent
predictor for coronary heart disease[5]. MAGE was found in a negative correlation with weight
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and positive with age, not with BMI or waist circumference, which supports other studies[11].
Fasting Blood Glucose and HbA1c were related positively to weight and BMI, which
outstands the importance to compensate the diabetes.
We failed to show association between MAGE index and complications despite the fact that
other studies demonstrate that fact[5,6,7]. We suggest that a more accurate blood glucose
monitoring system is needed in order to verify a relationship.
Figures 1 and 2 shows the average values of the MAGE index in patients according to the
presence or not of macrovascular and microvascular complications respectively. There were
no significant differences in glycemic variability.
Figure 1.

Figure 2.

The average values of MAGE INDEX and
the
presence
of
macrovascular
complications

The average values of MAGE INDEX and
the
presence
of
microvascular
complications
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Introduction
Fluorescence is a type of luminescence where the emission of light by a substance that has
absorbed light or other form of electromagnetic radiation. It is caused when the absorption of
energy by a photon (fluorophore) in a singlet ground state promotes it, to a singlet excited
state. The photon returns to the ground state by releasing electromagnetic radiation with
longer wavelength (e.g. green color). 1
The fluorescence properties of the oral mucosa can reveal a deal about cellular, structural
and metabolic activity changes. They are often directly related to diseases occurring inside
the tissue. 1,2
Specific spectral changes include drop in fluorescence intensity and a shift in peak
fluorescence emission to longer wavelengths. These trends are thought to be caused by a
series of physiological changes that accompany neoplastic progression in oral mucosa, such
as increased light scattering and metabolic activity of cells of the epithelium, remodeling of
the stromal matrix and angiogenesis. 2, 3, 4

Methods
For the examination of oral mucosa the instrument of choice was the VELscope (Visually
Enhanced Light/Lesion scope). This device emits a distinctive blue-spectrum light that
causes the oral mucosa to naturally fluoresce. The healthy tissue has a distinctive pattern of
fluorescence, which can be disrupted by structural abnormalities (traumatic changes or
diseases - if present). 2, 3

Figure 1 (http://www.leddental.com/velscope-products/velscope/)

109

For the aid of the research, a questionnaire was created in order to record the health status
of the patient, dental, medical and social history. These records led to a better overview and
categorization of the sample of patients that was examined.

Figure 2
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Results
After the examination and application of the questionnaire on a 35 patient group from various
offices of the Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery in Heydukova, we
distinguish some specific results according to the group of the patients.
The majority of smoker patients presented with qualitative changes of keratinization on the
oral mucosa on normally non keratinized regions (buccal mucosa). Also patients wearing
removable prosthetic appliances, with neglected health status, appear to have quantitative
changes of keratinization (hyper-keratinization on hard palate).
Patients diagnosed with leukoplakia are mostly associated with the combination of systemic
gastrointestinal tract disorders, smoking cigarettes and poor hygiene.

Discussion
It is mandatory to detect any abnormality present in oral mucosa at an early stage and
prevent subsequent cancer. Should an oral cancer detected early, can be very treatable. It is
important to treat it before it spreads to other parts of the body and invasive treatment can
be avoided. 5
In patients with habits such as smoking cigarettes, drinking alcohol, chewing tobacco and
other abuses, should be annually screened under fluorescent light. 6, 7, 8
The most susceptible age group is women after menopause with certain abuses and also
men after 50 years of age with prosthetics appliances. Habits such as chewing the lip,
buccal mucosa and tongue can also lead to dysplasias. 6, 7
Patient with recurrent infection of HPV (human papilloma virus), HSV (Herpes simplex virus
– herpetic gingivostomatitis), HIV (human immunosuppressive virus – multiple clinical
finding) are considered as a special group for a control check-up. 7, 8
It is of high importance to pay attention to the susceptible groups, such as those with
autoimmune disorders (Sjôgren’s Syndrome) and those with genetic predisposition and
family history of oral cancerosis, which can lead to immune suppression and fungal infection.
6, 7, 8

Bacterial infection should be taken under consideration because of high prevalence and
presentation of oral manifestations (Tuberculosis, STDs - sexually transmitted diseases). 7, 8
Additionally other groups under examination should be those with mouth piercings, eating
disorders (psychic – anorexia and GIT) and even those with adverse reactions to drugs
(allergies, hypersensitivity). 8

Conclusion
Our experience showed us that with fluorescence examination of oral mucosa we can
distinguish the exact region for histopathology and prevention of further malignancy. That is
why we recommend it to be introduced to general practitioner’s work as a supportive and
prophylactic method, that provides an additional clue in a regular diagnosis in comparison of
this with a white light.
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Úvod
Depresia je chronické, závažné a často recidivujúce ochorenie patriace medzi afektívne
poruchy. Na jej etiològii sa podieľajú viaceré biologické a psychosociálne faktory.(1,7)
Významnú úlohu má genetika, vonkajšie udalosti, sociálne interakcie, ich fungovanie ako aj
postoj pacienta k nim. Depresia je často subjektívne vnímaná ako telesné utrpenie: kameň
v bruchu, železná obruč okolo hrudníka, a tiež ako neznesiteľný vnútorný nepokoj.(3)
Základným prejavom je patická nálada, ktorá sa od normálnej líši neprimeranou hĺbkou,
intenzitou a dĺžkou trvania vzhľadom na podnet, ktorý ju vyvolal. (6) Ďalej sa prejavuje
zníženou schopnosťou prežívať potešenie, stratou záujmov, zníženou energiou, zvýšenou
unaviteľnosťou, poruchami spánku, poruchy spánku, koncentrácie, zmenou chuti do jedla,
zníženou psychomotorickou aktivitou, stratou sebadóvery, výčitkami svedomia, poruchami
sexuálnych funkcií, samovražednými myšlienkami alebo tendenciami a i. (7)
Ťažká depresia móže byť sprevádzaná depresívnymi bludmi (autoakuzačnými,
insuficienčnými, ruinačnými…), zriedkavo sa objavujú aj halucinácie a paranoidita. Tieto
príznaky móžu, ale nemusia zodpovedať depresívnej nálade. (1)
Na základe množstva a intenzity depresívnych príznakov rozoznávame ľahkú, stredne ťažkú
a ťažkú depresiu. Jej príznaky majú trvať minimálne dva týždne. Pri rekurentnej depresii
dochádza k zmene opakovane, intervaly medzi depresívnymi fázami bývajú rózne dlhé. (1)
Z biologických liečebných metòd sa v terapii depresie používajú najmä antidepresíva.
V mnohých prípadoch je ich kombinácia s psychoterapiou účinnejšia ako ich samostatné
použitie.(4)
Antidepresíva sú látky s róznou chemickou štruktúrou a mechanizmom účinku, ktoré sa v
psychiatrii používajú na široké spektrum ochorení. Okrem primárnej indikácie na liečbu
depresie, sa používajú na liečbu úzkostných porúch (generalizovaná úzkostná porucha,
panická porucha, sociálna fòbia, obsedantne-kompulzívna porucha), impulzivity, porúch
spánku, príjmu potravy a bolestivých syndròmov.(7)
Pozitívny účinok závisí od výberu vhodného farmaka, jeho správnej aplikácie a dávkovania.
Antidepresíva ovplyvňujú metabolizmus neurotransmiterov v synaptických štrbinách (5).
Rozlišujeme viacero skupín antidepresív (tab.1):
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Tab.1
Názov skupiny/hlavný mechanizmus účinku

Generický názov

Tricyclické antidepresíva (TCA)

imipramín, klomipramín, desipramín, nortryptilín,
maprotilín, amitryptilín, dibenzepín, dosulepín

Inhibítory monoaminooxidázy (IMAO)

fenelzín, tranylcipromín

Reverzibilné
(RIMA)

moklobemid

inhibítory

monoaminooxidázy

Selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu (SSRI)

citalopram, escitalopram, paroxetín, fluoxetín,
fluvoxamín, sertralín

Selektívne inhibítory spätného vychytávania
serotonínu a noradrenalínu (SNRI)

venlafaxín, duloxetín, milnacipran

Selektívne inhibítory spätného vychytávania
noradrenalínu(NRI)

reboxetín

Selektívne inhibítory spätného vychytávania
noradrenalínu a dopamínu (NDRI)

bupropiòn

Antagonisty serotonínu (5-HT-2 receptorov) a
inhibítory spätného vychytávania serotonínu
(SARI)

nefazodòn, trazodòn

Noradrenergné špecificky
antidepresíva (NaSSA)

mirtazapín, mianserín

serotoninergné

Selektívny stimulátor spätného vychytávania
serotonínu

tianeptín

Agonisty
melatonínu
a
selektívne
serotonínové anatagonisty (MASSA)

agomelatín

Antidepresíva majú terapeutické účinky: thymoleptický, sedatívny, analgetický, aktivačný,
anxiolytický, účinok na obsedantné symptòmy a nepriamo antipsychotický účinok.
Antidepresíva móžu mať aj vedľajšie účinky: ortostatickú hypotenziu, tachykardiu, zmeny na
EKG, hyposekrécii exokrinných žliaz, hypothyreòze, poruche sexuálnych funkcií, priapizmus,
edémy, zvýšenie hmotnosti, poruchu akomodácie, obsipáciu, hnačky, nepokoj, anxienta,
únavu, spavosť, ,,prešmyk“ do hypománie, resp. mánie a iné. Pri kombinácii inhibítorov
monoaminooxidáz a selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu móže dójsť
k život-ohrozujúcemu vedľajšiemu účinku – serotonínovému syndròmu.(3)
Podľa práce Demyttenaera iba polovica pacientov v symptomatickej remisii si o sebe myslí,
že v remisii skutočne je. Pacienti si v priebehu liečby všímajú nielen redukciu symptòmov,
ale aj zlepšenie nálady, energie, optimizmu, sebaistoty, pocitu ,,normálneho ja“ a návrat na
obvyklú úroveň fungovania. (8)

Metodika
Cieľom práce bolo sledovať subjektívne vnímanie liečby pacientov antidepresívami,
symptòm, pri ktorom došlo k najväčšiemu zlepšeniu, a symptòm, ktorý sa nezlepšil, resp.
zhoršil.
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Na získavanie subjektívneho hodnotenia liečby antidepresívami od pacientov s depresiou
sme vytvorili dotazník s desiatimi otázkami. Otázky boli zostavené z príbehov pacientov (10),
podľa typických príznakov depresie a dotazníka MADRS (Montgomery-Aspergova škála
depresie). Táto škála depresie je navrhnutá tak, aby bola citlivá na zmenu stavu (9).
V našom dotazníku sme sa zamerali na základné symptòmy depresie, ktoré sme rozdelili na
somatické (spánok, pocit tlaku a zvierania hrudníka, sexuálny život, chuť do jedla)
v otázkach 1. - 4. a psychické (sociálne aktivity, energia-aktivita-práca, nálada, koncentrácia,
výčitky svedomia) v otázkach 5. - 9. V otázke 10. mali pacienti možnosť svoju liečbu
zhodnotiť. V každej oblasti sme sledovali symptòm, ktorý sa najviac zlepšil a ten, ktorý sa
nezlepšil alebo zhoršil.
Do hodnotenia liečby sa zapojilo 33 pacientov (28 žien, 3 muži, 2 neuviedli pohlavie).
Výsledky sme spracovali percentuálne a zaokrúhlili.
Výsledky
Somatická oblasť - max. počet je 20 bodov. Pri výsledku do 8 bodov sa stav nezlepšil, alebo
sa zhoršil, v intervale 8-16 bodov sa stav zlepšil, od 16 získaných bodov (vrátane) došlo
k výraznému zlepšeniu stavu.
Stav sa výrazne zlepšil u 27,3 % pacientov. U 69,7% sa stav zlepšil. Stav sa nezlepšil, alebo
zhoršil u 1 jedného pacienta, t. j. 3% .
3. otázka – sexuálny život –v oblasti somatických ťažkostí pacienti uvádzajú najmenšie
zlepšenie v kvalite sexuálneho života. 42,4% ľudí svoj sexuálny život nepovažuje za vrátený
do normálu, 18,2% pociťuje zlepšovanie k normálu, 24,2% ľuďom sa sexuálny život vrátil do
normálu. 15,2% ľudí na otázku neodpovedalo.
4. otázka – chuť do jedla – V oblasti somatických ťažkostí pacienti uvádzajú najväčšiu
zmenu k lepšiemu v návrate chuti do jedla. U 21,2% pacientov sa chuť do jedla nezlepšila,
18,2% pociťuje zlepšovanie chuti do jedla, pri 60,6% sa chuť do jedla výrazne zlepšila.
Psychická oblasť - max. počet je 25 bodov. Do 10 získaných bodov sa stav nezlepšil, alebo
zhoršil, v intervale10 - 20 bodov sa stav zlepšil, od 20 získaných bodov (vrátane) došlo
z výraznému zlepšeniu stavu. U 21,2% pacientov sa stav výrazne zlepšil, u 66,7% sa stav
zlepšil, u 12,1% sa stav nezlepšil, alebo zhoršil.
6. otázka – energia, práca, aktivita – Pacienti uvádzajú najmenšiu zmenu v oblasti
psychických ťažkostí. 45,4% pacientov má naďalej nedostatok energie, nie sú aktívni,
nevenujú sa obľúbenej činnosti, 27,3% má energiu a snaží sa žiť aktívne, 27,3% má
energiu, žije aktívne a vracia sa k obľúbenej činnosti.
8. otázka - koncentrácia – Z psychických ťažkostí pacienti uvádzajú najväčšie zlepšenie
v oblasti koncentrácie. 18,1% pacientov má stále ťažkosti s koncentráciou. 15,2% cíti
zlepšovanie koncentrácie. 66,7% vníma výrazné zlepšenie koncentrácie.
Celkové hodnotenie liečby - 3% má pocit, že liečba skór nezaberá. 33,3% pacientom liečba
zaberá, ale pomalšie ako očakávali. Približne 63,7 % pacientov hodnotí priebeh svojej liečby
veľmi pozitívne.
Najviac pacientov bolo liečených antidepresívami zo skupiny SSRI (39,4%) a SNRI (18,2%).
Ďalej sa pacienti liečia tianeptínom (3%), TCA (3%), SARI (3%). Pri liečbe 8 pacientov bola
použitá kombinácia antidepresív: SNRI a SARI (6,1%), SNRI a NaSSA (6,1%), SNRI
a MaSSA (3%), SARI a SSRI (3%), Tianeptín a NaSSA(3%), SSRI a MaSSA (3%). 9,1%
pacientov neuviedlo antidepresíva, ktorými sa liečia.
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Diskusia
Pacienti majú od liečby antidepresívami určité očakávania. Podľa ich napĺňania hodnotia
svoju liečbu.
Z výskumu vyplýva, že pacienti pociťovali zlepšenie v psychickej aj somatickej oblasti
a liečbu antidepresívami vnímali vo väčšine prípadov pozitívne.
V somatickej oblasti sme zistili najväčšie zlepšenie v chuti do jedla. Najmenšiu zmenu sme
zaznamenali v sexuálnej oblasti, kde je aj najmenší progres v rámci celého dotazníka. Je to
výrazný problém v klinickej praxi, pretože ak sa lekár cielene na tieto príznaky neopýta,
pacienti sa o nich hanbia rozprávať spontánne. Dókazom je aj 5 dotazníkov, v ktorých
odpoveď na túto otázku chýba. Pri užívaní antidepresív je táto oblasť dóležitá aj pre
sledovanie ich nežiaducich účinkov, keďže niektoré z nich móžu spósobovať problémy
s erekciou a dosiahnutím orgazmu.
V psychickej oblasti sme zistili výrazné zlepšenie koncentrácie, ktorá nadväzuje na
fungovanie kognitívnych funkcií ako je spoznávanie, učenie sa, pamäť, a preto je dóležitou
súčasťou každodenného života. V rámci celého dotazníka vnímalo najviac pacientov
najvýraznejšie zlepšenie práve v tejto oblasti. Naopak pretrvávanie pocitu nedostatku
energie je najmenej ustupujúcim psychickým symptòmom. Móže byť súčasťou reziduálnych
príznakov depresie, ktoré móžu byť predpoveďou nových epizòd (8) ako aj nežiadúcich
účinkov liečby. Tieto príznaky, resp. nežiaduce účinky znepríjemňujú pracovný a sociálny
život pacienta.
Záver
Pacienti mnohokrát nevnímanú fázu remisie, čo móže byť spósobené tým, že sa
zameriavajú na tú oblasť symptòmov, ktorá je pre nich dóležitá, a preto nevidia zlepšenie
v iných oblastiach. Je dóležité sledovať nielen objektívne zlepšenie stavu, ale aj subjektívne
pocity a problémy pacientov. Napriek svojim možným nežiaducim účinkom antidepresívna
liečba zlepšuje život pacientov a výrazne zvyšuje kvalitu ich života. Ako bolo spomenuté
v úvode práce, v mnohých prípadoch sa pre zvýšenie účinnosti liečby antidepresívna liečba
kombinuje so psychoterapiou.
Zoznam literatúry
1. Smolík Peter: Poruchy nálady(Afektívne nálady). In Smolík P. Duševní
a behaviorálníporuchy,Maxdorf s. r. o., 1996, 196-241
2. Alda M., Hӧschl C., Libigerová E.: Poruchy nálady (Afektivní poruchy). In Hӧschl C.,
Libiger J., Švestka J., Psychiatrie, Tigis spol., s.r.o., 2004, 419-465
3. Rahn E., Mahnkopf A.: Afektívne poruchy, Rahn E., Mahnkopf A., Psychiatrie,
učebnice pro studium a praxi, Grada 2000, 227-275
4. Rahn E., Mahnkopf A.: liečebné postupy a psychiatrické metòdy, Rahn E., Mahnkopf
A., Psychiatrie, učebnice pro studium a praxi, Grada 2000, 115-131
5. Švestka J. : Antidepresíva, In Hӧschl C., Libiger J., Švestka J., Psychiatrie, Tigis
spol., s.r.o., 2004, 708
6. Kolibáš E. a kol: Všeobecná psychiatria, UK, Bratislava 2011, 184 s.
7. Janík P. : Tianeptín – antidepresívum s unikátnym mechanizmom účinku. Corpus et
Psyché 2/2013: 5-7.

116

8. Demyttenaere K.: Úplná (symptomatická) remisia: výzva pre liečbu.
Depressiontribune, 15 vydanie, str. 1-3
9. Montgomery SA, Asberg M (April 1979). "A new depression scale designed to be
sensitive to change". British Journal of Psychiatry134 (4): 382–89
10. www.soullen.blog.cz/1001/moja-depresia http://depresia_a_zivot_po_nej.blogy. atlas.
sk/depresia/68811/

117

Vplyv hladiny vitamínu D na aktivitu ochorenia pacientov
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Úvod
Nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD) sú
imunopatologické ochorenia
s neobjasnenou etiopatogenézou zahrňujúce Crohnovu chorobu (MC), ulceròznu kolitídu
(UC) a indeterminantnú kolitídu (INDC).
Vitamín D (VD) patrí do skupiny v tukoch rozpustných sekosteroidov produkovaných v koži
fotochemickou reakciou zo 7-dehydrocholesterolu po ožiarení slnečným žiarením [1].
Podieľa sa na metabolizme kalcia a udržiavaní kostnej denzity. Nekalcemické procesy (rast
buniek, imunomodulačný efekt a bunková diferenciácia) sprostredkúva vitamín D
naviazaním sa na nukleárny vitamín D receptor (VDR) lokalizovaný v rozličných bunkách
a tkanivách ľudského organizmu [2]. VDR je súčasťou buniek imunitného systému a
stimuluje produkciu T-regulačných lymfocytov, interleukínu 4 a TGFβ, inhibuje diferenciáciu
CD4+ T-lymfocytov na Th1 bunky a potláča T-lymfocyty [3]. Ukazuje sa, že deficit VD hrá
určitú rolu v patogenéze róznych imunitne podmienených ochorení, napríklad IBD,
reumatoidnej artritídy, DM typ 1, systémového lupus erythematosus a psoriázy [4].
Viaceré zahraničné štúdie zachytávajú deficit vitamínu D u zdravej populácie podmienený
moderným životným štýlom, a to najmä po zimnom období [5]. Deficit VD je bežný aj u IBD
pacientov, zahrňujúc aj novodiagnostikovaných pacientov s IBD [6]. Pozitívny efekt VD
dokumentujú mnohé zvieracie IBD modely [4]. Limitované klinické štúdie poukazujú na
asociáciu nízkej hladiny VD so zvýšenou aktivitou ochorenia v prípade MC aj UC [7,8].
Cieľ
Cieľom práce bolo stanoviť hladinu vitamínu D u pacientov s Crohnovou chorobou
a ulceròznou kolitídou po letnom a zimnom období a následne analyzovať jej koreláciu
s aktivitou ochorenia.
Materiál a metódy
Súbor pacientov tvorilo 220 pacientov s IBD (141 MC, 79 UC) v sledovaní IBD centra
Gastroenterologického oddelenia V. Internej kliniky Lekárskej fakulty univerzity Komenského
a Univerzitnej nemocnice v Bratislave v čase od 1.8 2012 do 30.10. 2012 (letné obdobie) a
od 1.2.2013 do 30.4.2013 (zimné obdobie). U každého pacienta bol zaznamenaný vek,
klinické charakteristiky zahŕňajúce trvanie ochorenia, lokalizáciu a povahu na základe
Montrealskej klasifikácie.
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Charakteristika

MC (n=141)

UC (n=79)

Ženy (%)
Vek (roky±SD)

74 (52%)
38.5±12.8

39 (49%)
47.0±16.1

Trvanie
ochorenia 9.8±6.4
(roky±SD)
Lokalizácia
L1: 63 (45%)
L2: 29 (21%)
L3: 44 (31%)

10.5±7.2
E1: 8 (10%)
E2: 39 (49%)
E3: 33 (41%)

L4: 4 (3%)
Správanie
B1
56 (40%)
B2
37 (27%)
B3
46 (33%)
IBD operácia
46 (33%)
2 (3%)
VD suplementácia
30 (21%)
18 (23%)
Tab 1. Klinická charakteristika kohorty, L1- terminálne ileum, L2 - colon, L3 - ileocolon, L4 –
proximálny GIT, B1 – nestenotizujúca a nepenetrujúca, B2 - stenotizujúca, B3 - penetrujúca,
E1 - proktitída, E2 – kolitída po lienálnu flexúru, E3- pankolitída
Vitamín D bol zmeraný u 196 pacientov (124MC, 72 UC) v letnom období a u 140 pacientov
(97 MC, 43UC) v zimnom období. Sérové koncentrácie 25-hydroxyvitamínu D boli stanovené
vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografickou metodikou na prístroji HPLC Agilent 1200
v biochemickom laboratòriu. Základné parametre HPLC boli UV detekcia 264nm, prietok
1ml/min., teplota 40°C, trvanie analýzy 10 min., reagenčná testovacia sada Recipe. Táto
metòda zachytí 25-hydroxyvitamín D3 a aj 25-hydroxyvitamín D2.
Analyzovali sme priemer koncentrácií VD a ich korelácie s aktivitou ochorenia zvlášť pre leto
a zimu. Hladina VD bola v oboch obdobiach stanovená u 116 pacientov (80 CD, 36 UC
pacientov). V tejto podskupine sme porovnali
koncentráciu VD a sIBDQ po letnom
a zimnom období.
Podľa stanovených koncentrácii vitamínu D boli pacienti rozdelení do viacerých podskupín.
Pacienti so sérovou koncentráciou vitamínu D ≥ 30 ng/ml mali normálnu hladinu VD.
Nedostatočná hladina vitamínu D bola < 30 ng/ml, pričom koncentrácia VD <20 ng/ml bola
definovaná ako deficit VD.
Kvalita života IBD pacientov bola stanovená na základe vyplnenia skráteného dotazníka
kvality života IBD (sIBDQ) ako odraz klinickej aktivity ochorenia. Dotazník je používaný
rutinne pri každej návšteve pacientov s MC aj UC. Hodnoty ≥ 50 v sIBDQ sú posudzované
za klinickú remisiu pre UC a MC v Gastroenterologickom centre V. Internej kliniky. Za
štatisticky významný vzťah sme považovali hodnotu p< 0,05.
Táto štúdia bola schválená etickou komisiou. Všetci zúčastnení písomne súhlasili s analýzou
ich klinických dát.
Výsledky
1. Porovnanie vitamínu D a aktivity ochorenia medzi letným a zimným obdobím
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Významný rozdiel bol v priemerných koncentráciách VD medzi letným (28,2±0,9 ng/ml) a
zimným obdobím (23,8±1,1 ng/ml), p=0,002. Tento sezònny rozdiel v hladine VD bol
pozorovaný v oboch podskupinách, ako u pacientov s MC (27,8±1,2 vs. 23,2±1,3, p=0,01),
tak aj u pacientov s UC (29,0±1,5 vs. 24,9±2,0, p=0,10).

VD
IBD
leto MC
leto UC
leto IBD zima
koncentrácia
(n=196)
(n=124)
(n=72)
(n=140)
(ng/ml)
<19,9
55 (28%)
36 (29%)
19 (26%)
59 (42%)
20-29,9
61 (31%)
38 (31%)
23 (32%)
43 (31%)
>30
80 (41%)
50 (40%)
30 (42%)
38 (27%)
Tab. 2 VD koncentrácia v lete/zime a v MC/UC kohorte

UC
CD zima
zima
(n=97)
(n=43)
41 (42%)
18 (42%)
31 (32%)
12 (28%)
25 (26%)
13 (30%)

Pozorovali sme signifikantný rozdiel v priemere sIBDQ pacientov s UC medzi letným
(54,8±1,6) a zimným obdobím (51,3±2,1), p=0,02 u pacientov s MC nebol rozdiel v sIBDQ
štatisticky významný (57,6±1,1 vs. 57,1±1,1), p=0,5.
2. Efekt koncentrácie VD na aktivitu ochorenia
Štatisticky významný vzťah bol medzi priemerom sIBDQ u pacientov s UC s normálnou
koncentráciou VD (56,5±1,9) a nízkou koncentráciou VD (51,6±1,5), p=0,04. Pri zameraní sa
na letné a zimné obdobie, bol významný rozdiel iba v hodnotách zo zimy (nízky VD 48,3±2,3
vs. normálny VD 56,7±3,4, p=0,04), a nie po letnom období (nízky VD 54,8±1,9 vs. normálny
VD 56,4±2,1, p=0,6).
U pacientov s MC bola signifikantná rozdielnosť v zimnom období (nízky VD 55,7±1,25 vs.
normálny VD 60,8±2,14 p=0,04), a bez signifikancie v lete (nízky VD 57,9±1,2 vs. normálny
VD 57,8±1,6, p=0,9) a ani pri analýze všetkých hodnót súčasne (nízky VD 56,8±0,9 vs.
normálny VD 58,8±1,2, p=0,18).
Diskusia
Prevalencia deficitu VD (<20 ng/ml) u našich IBD pacientov na konci leta bola 28% a na
konci zimy 42%. Ďalších 31% pacientov malo nedostatočnú koncentráciu VD (20-29,9
ng/ml) v oboch obdobiach. V tomto prípade nebol žiaden rozdiel medzi MC a UC pacientmi.
Viaceré štúdie zo západných krajín zaznamenali 18-38% prevalenciu deficitu VD (<20 ng/ml)
na konci leta a 50-57%, príp. okolo 35% na konci zimy [9-12]. V našej štúdií bol rozdiel
medzi priemernou koncentráciou VD v lete a zime 4,2ng/ml. Bours publikoval podobný
sezònny rozdiel v koncentrácii VD, a to 3 ng/ml [12]. Tento rozdiel je logicky ovplyvnený
produkciou vitamínu D3 podľa dĺžky expozície slnečnému žiareniu, plus v západných
krajinách je nízky príjem VD v potrave.
Pozorovali sme rozdiel v aktivite ochorenia meranej pomocou sIBDQ medzi letnými
a zimnými mesiacmi (54,8±1,6 vs. 51,3±2,1, p=0.02) u pacientov s UC, ale nie pri MC
pacientoch. Sezònna variabilita v aktivite ochorenia u MC a UC pacientov je veľmi sporná
[13]. Niektorí autori pozorovali nízku aktivitu ochorenia a/alebo nižší počet relapsov v lete,
špeciálne u UC pacientov [14,15].
V našej štúdii sme pozorovali súvislosť medzi nízkou koncentráciou VD (<30ng/ml) a nízkym
sIBDQ v zime u MC aj UC pacientov. Pacientom s UC sIBDQ v zime signifikantne korelovalo
s koncentráciou VD (r=0,35) a silnejšie v prípade priemeru letných aj zimných koncentrácii
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VD (r=0,46). U pacientov s MC sme zachytili hraničnú koreláciu v zimnom období (r=0,17,
p=0,06).
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Introduction
Human ovarian carcinoma is the most lethal of all gynecological cancers. Symptoms are
often vague, leading to advance-stage disease with widespread metastases at the time of
diagnosis. The therapy is still very complicated because of late diagnosis, recurrence of
disease, formation of metastases, not very efficient chemotherapy and consequent
chemoresistance of tumors. Over the past decade, improvements in ovarian cancer
treatment concerned only the schedule of administration of platinum salts and taxanes and
improvements in surgical procedures. Resistance to therapy is the greatest obstacle in the
treatment and it is needed to find new therapeutic approaches (1).
Mesenchymal stem cells are multipotent heterogenic population of cells with unique
features. They have self-renewal potential, and they are attracted by chemokines and other
chemoattractive molecules to sites of injury/inflammation in the body. They home into
damaged site, multiply and differentiate into the needed cell type and by this process they
regenerate the tissue. This feature of MSC is mostly used in the field of regenerative
medicine. Unfortunately, the tumors can also attract MSC, but they abuse them for their own
needs (angiogenesis, supportive tumor stroma). In Laboratory of Molecular Oncology we use
adipose tissue as a source of mesenchymal stem cells (AT-MSC). We obtain the tissue from
healthy patients after cosmetic abdominoplasty with their informed consent. Isolated ATMSC are used as a tool for gene directed enzyme prodrug therapy (GDEPT). Their ability to
home into a tumor mass makes them promising vectors for therapeutic genes capable of
conversion non-toxic molecules into their toxic derivates in the vicinity of malignant cells.
This targeted therapy serves as the major advantage in comparison with commonly used
systemic chemotherapy with all of its harmful consequences on the patient´s organism.
We constructed genetically modified AT-MSC expressing genes of (1) Herpes simplex virus
thymidine kinase (HSV-tk), which converts ganciclovir (GCV) to its toxic metabolites, (2)
bacterial cytosine deaminase (BCD) and yeast cytosine deaminase::uracil
phosphoribosyltransferase (CD::UPRT), capable of converting the prodrug 5-fluorocytosine
(5-FC) into 5-fluorouracil (5-FU). Synthesized toxic compounds induce apoptotic process
and together with bystander effect increase the eradication of tumor cells (3,4).
This approach offers a unique cooperation with adipose tissue derived MSC, their ability to
search out the tumor cells in the organism, and special kind of gene therapy. This novel
therapeutic attitude of treating cancer looks very successful and promising, and it needs
further investigation.
The aim of this study was to examine cytotoxic effect of HSV-tk/MSC + GCV and BCD or
CD::UPRT-MSC/5-FC therapy on chemoresistant human ovarian carcinoma cell line SKOV-
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3 and to evaluate if one of these therapeutic approaches is suitable to eradicate tumor cells
in vitro.

Material and methods
Human ovarian carcinoma cell line SKOV-3(ATCC² Number : HTB-77³) and SKOV-3/GFP
was cultured in high-glucose Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM, PAA Laboratories
GmbH) supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS, Biochrom AG), 10.000 IU/ml
penicillin (Biotika, Part. Lupca, Slovakia), 2 mM glutamine, 5 μg/ml streptomycin and 2.5
μg/ml amphotericin (Sigma, St. Louis, MO). AT-MSC and therapeutical AT-MSC were
expanded in low-glucose DMEM with GlutamMAX³ (PAA Laboratories GmbH)
supplemented with 10% HyClone² AdvanceSTEM³ Mesenchymal Stem Cell Growth
Supplement (Thermo Scientific) and antibiotic mix as above. Cells were maintained at 37°C
in humidified atmosphere and 5% CO2.
Human ovarian carcinoma cell line SKOV-3/GFP was cultured in concentration gradient of 5FU or cisplatin and the effect of chemoterapeutics was evaluated by using fluorimetric assay
(POLARstar OPTIMA; exc. 485 nm/em. 520 nm), chemiluminescence assay (CellTiter-Glo²
Luminescent Cell Via. Assay; LUMIstar GALAXY reader) and cell kinetic imaging (IncuCyte
ZOOMTM Kinetic Imaging System) after 6 days. Values were expressed as relative
fluorescence (RFU), luminescence (RLU), and proliferation, where RFU/RLU and 100%
proliferation of untreated cells was taken as reference.
We tested the chemosensitivity of SKOV-3 cells co-cultured with therapeutical BCD-MSC,
CD::UPRT-MSC or HSV-tk/MSC at different concentrations. Co-cultures were exposed to
stable concentrations of 5-FC and GCV. The cytotoxic effect mediated by the engineered
AT-MSC was evaluated using fluorimetric assay at the day 7.
Fluorimetric assay
Tumor cells and therapeutic/control AT-MSC were co cultured in black 96-well plates. Test
was performed in DMEM supplemented with 10% FCS. Prodrugs (GCV or 5-FC) were
added
24 hours after seeding. Before evaluation, cells were washed three times with PBS.
Measurement was performed in PBS containing 0.2% Nonidet P40 for uniform distribution of
the fluorescent signal. Assay was performed in quadruplicates, results were expressed as %
of proliferation (average ± standard deviation). Proliferation of cells in medium without
prodrug was set to 100% (according to (3)).
Gap junctional intercellular communication (GJIC) was examined by flow cytometric
detection of dye transfer. One sample of SKOV-3 cells was stained with Vybrant DiI and
another sample of SKOV-3 cells was dyed with 1M Calcein AM. Cells were mixed in a ratio
1:1, seeded on a Petri dish for 24 hours coculture and then the gap junctional intercellular
communication between them was examined.
Results
Evaluation by fluorimetric assay, chemiluminescence assay and cell kinetic imaging showed
differences in chemosensitivity of SKOV-3/GFP cells to concentration gradient of 5-FU and
cisplatin. High doses of 5-FU exhibited limited cytotoxicity in tumor cells compared to
CD::UPRT-MSC/5-FC treatment.
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However, the treatment with CD::UPRT-MSC was more efficient in tumor cell elimination
compared to BCD-MSC/5-FC when same cell ratios were used. Our data suggested the
therapeutic benefits of AT-MSC and prodrugs in tumor cell treatment.

Figure 1. SKOV-3/GFP cells co-cultured with different ratio of BCD-MSC or CD::UPRT/MSC
in the presence of 50 µg/ml 5-FC. Fluorimetric assay was performed at day 7.

The results showed that increasing concentration of GCV did not eliminate tumor cells and
HSV-tk-MSC/GCV treatment was not efficient. The flow cytometry analysis revealed that
SKOV-3 cells do not communicate via gap junctions, which explains refractoriness to this
treatment (Figure 2.).

Figure 2. Direct co-culture of SKOV-3 cells stained by DiI and Calcein AM for 48 hours.
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Discussion
Cell line SKOV-3 showed different chemoresistance upon exposure to 5-FU and cisplatin,
which was confirmed by fluorimetric assay, chemiluminescence assay and cell kinetic
imaging. SKOV-3 cells are chemoresistant to cisplatin, as many of human ovarian
carcinomas of patients are resistant to cisplatin and therefore the chemoresistance
represents a major problem in the further treatment. Despite of it, cells showed a response
to 5-FU treatment and due to results we decided to use CD-MSC/5-FC treatment on SKOV-3
cells.
We reached 60-80% elimination of SKOV-3 cells using CD-MSC/5-FC treatment, and we
considered the need of establishing experiments in vivo.
SKOV-3 cells do not respond to HSV-tk/GCV treatment, and it was confirmed by flow
cytometry. The tumor cells do not communicate via gap junctions, which are important for a
successful treatment. A toxic metabolite GCV-triphosphate is a charged molecule and it
cannot diffuse from cell, thus the gap junctional intercellular communication between
therapeutic and tumor cells is necessary to achieve therapeutic effect (5).
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Foundation.
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Introduction
Metastatic colorectal carcinoma is one of the main leading causes of cancer death.
Nucleotide analogue 5-Fluorouracil (5-FU) is used in standard chemotherapy, but the
resistance develops in nearly all patients. It is believed that metastases and recurrence of
the disease are caused by subpopulations of tumor cells with aggressive phenotype
resistant to chemotherapeutics – so-called cancer stem cells or tumor-initiating cells (CSC).
The therapy which eliminates 95% of tumor cells might be considered efficacious based on
tumor shrinkage, but may allow for the survival of sufficient tumor-initiating cells which can
give rise to recurrent tumors with more aggressive features (1). It has been suggested that
the prevalence of these cells in patient tumors could correlate with the relative
aggressiveness of the cancer, and therefore, CSC are potential prognostic indicators in
patients (2).
CSC are resistant to conventional treatment because of their slow proliferation rate and
specific mechanisms which assign the efflux of chemotherapeutics. The active efflux of
therapeutic agents can be due to transport proteins of the ABC family (ABC transporters
overexpression), and recent investigations indicate that aldehyde dehydrogenase (ALDH)
can also be involved in drug resistance (3, 4).
ALDH are a family of NAD(P) ± dependent enzymes involved in detoxifying a wide variety of
endogenous and exogenous aldehydes to their corresponding weak carboxylic acids (5).
They oxidise xenobiotic aldehydes (e.g. cyclophosphamide) and intracellular aldehydes (e.g.
ethanol and vitamin A) (6). The human ALDH superfamily contains 19 known genes in 11
families and four subfamilies with distinct chromosomal locations (4).
It was found (7) that CSC can be isolated from solid tumors based on ALDH activity using
fluorescence based functional assay ALDEFLUORTM. We aimed to evaluate the sensitivity of
5-FU-resistant tumor cells to panel of drugs, and prove the effect of pharmacological and
molecular inhibition of ALDH to evaluate its role in response to chemotherapy.

Methods
We prepared a model chemoresistant cell line HT-29/GFP/FUR, derived from colorectal
adenocarcinoma cells, proliferating in clinically relevant plasma concentration of 5-FU by
long-term cultivation in sequentially increasing concentration of the drug. Tumor cells were
retrovirally transduced with enhanced green fluorescent protein for evaluation of sensitivity to
chemotherapeutics by fluorimetric assay.
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HT-29/GFP/FUR derived xenografts grew subcutaneously for 4 months on athymic Balb/c
nu/nu mice without selection 5-FU drug treatment.
Gene expression was evaluated by quantitative PCR. The expression was normalized using
HPRT1 housekeeper gene as an internal standard.
We used NeonTM (Invitrogen) nucleofection system for siRNA silencing of genes ALDH1A1
and ALDH1A3. The expression of these genes was confirmed on protein level using
Western Blotting.
ALDH activity was determined using ALDEFLUORTM assay.
Proportion of apoptotic and necrotic cells in cultures was evaluated by flow cytometry using
Annexin V and DAPI.

Results
Model chemoresistant tumor cell line HT-29/GFP/FUR proliferating in clinically relevant
plasma concentration of 5-FU possess increased chemoresistance in comparison to
parental counterpart HT-29/GFP (increase of IC50 approximately 16-times). HT-29/GFP/FUR
derived xenografts (HT-29/GFP/FUR in vivo) maintained their chemoresistance for several
months without selection pressure of 5-FU (Fig.1).

Figure 1: In vivo-treated cells retained chemoresistance. HT-29/GFP/FUR cells were
administered subcutaneously on Balb/c nu/nu mice. Tumors grew for 4 months without drug
treatment.

Using quantitative PCR we demonstrated altered expression of enzymes involved in
nucleotide metabolism (DPD – dihydropyrimidine dehydrogenase; OPRT1 – orotate
phosphoribosyltransferase; TP – thymidine phosphorylase; TS – thymidylate synthase) and
transporter protein ABCC4. These changes correlates with their suggested role in 5-FU
resistance.
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Differences in expression of cancer stem cells` markers CD133, ALDH1A1, ALDH1A3 were
observed, as well as in different types of ABC transporter pumps (ABCC1, ABCC4,
ABCC11, ABCC5, and ABCG2) (Fig.2).

Figure 2: Different expression profile of chemoresistant cells.

We demonstrated increased activity of ALDH in model chemoresistant cells.
Pharmacolocigal inhibition of enzyme activity by diethylaminobenzaldehyde (DEAB)
sensitised cells to chemotherapy. In order to evaluate the effect of specific inhibition of
ALDH1A3 isoform, which has been significantly increased (Fig. 2), HT-29/GFP /FUR were
transfected by ALDH1A3 siRNA.
As demonstraded by flow cytometry, molecular inhibition of ALDH1A3 activity partially broke
chemoresistance to different types of chemotherapeutics (CisPt – cisplatin; 5-FU – 5fluorouracil; Pac -paclitaxel; Doc – doxorubicine; CPX – cyclophosphamide).
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Figure 3: Increased proportion of apoptotic and necrotic cells in the presence of
chemotherapeutics in chemoresistant HT-29/GFP/FUR cells transfected with specific
ALDH1A3 siRNA. Apoptotic cells are positive for Annexin V, necrocit cells are positive for
DAPI.

Discussion
One of the obstacles of effective cancer treatment is selection for chemoresistant
subpopulations of malignant cells during chemotherapy. Innovative approaches need to be
developed to affect these cells resistant to conventional treatments. Chemoresistant tumor
cells use specific mechanisms to escape cytotoxic effect of drugs. Increased expression of
aldehyde dehydrogenase (ALDH), particularly ALDH1A1 isoform is also involved in drug
resistance (4).
ALDH1 has also been shown to be a marker of CSC in many types of solid tumours,
including liver, head and neck, pancreas, lung, prostate, bladder, ovary, breast, and colon.
Furthermore, high levels of ALDH1 activity are associated with poor prognosis in breast,
bladder and prostate cancer patients (4, 8).
ALDH1A1 is known to metabolize and detoxify chemotherapeutics like cyclophosphamide
(9), and is therefore thought to contribute to the innate chemotherapeutic resistance
properties. Increased activity of ALDH is typical for “healthy“ stem cells as well as cancer
stem cells. The functional assay ALDEFLUORTM confirmed increased activity of ALDH.
ALDH1A1-specific qPCR showed decreased expression of 1A1 isoform in chemoresistant
HT-29/GFP/FUR cells, which was also confirmed by Western Blotting. Using specific siRNA
ALDH1A1 interference approach we confirmed that resistance is not due to expression of
this enzyme (data not shown).
This led to the suggestion that identifying other isoform of ALDH could explain the increased
chemoresistance of derived colorectal carcinoma cell line. Quantitative PCR and Western
Blotting confirmed increased expression of ALDH1A3 protein level. Using specific ALDH1A3
siRNA inhibition, chemoresistant HT-29/GFP/FUR cells became more sensitive to different
types of chemotherapeutics.
Recent studies identified ALDH1A3 as a novel CSC marker with potential clinical prognostic
applicability, and demonstrate a clear correlation between CSC prevalence and the
development of metastatic breast cancer (3).
It is possible that ALDH activity contributes to chemotherapeutic resistance by metabolizing
chemotherapeutics. In support of this, tumor-initiating enrichment was observed in colorectal
cancer xenograft tumors after cyclophosphamide treatment in an ALDH-dependant manner
(10). In view of our present findings, it will be of our further interest to investigate the role of
ALDH1A3 in resistance to chemotherapeutics. ALDH activity mediated primarily by
ALDH1A3 may have a functional role in the progression of breast cancer (3), thus we will
focus on clarifying its role in colon cancer progression.
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Úvod
Schopnosť malígnych buniek adaptovať sa na potenciálne smrtiace podmienky je kľúčová
pre ich prežívanie. Podstatnú úlohu v tumorigenéze zohráva hypoxia a biomarkery bunkovej
hypoxie, ktoré móžeme detegovať pomocou imunohistochemického vyšetrenia. Hypoxia
aktivuje prostredníctvom hypoxiou indukovaného faktora 1α (HIF-1α) expresiu rozsiahleho
komplexu génov, vďaka ktorým nádorová bunka móže prežiť. K takýmto génom patrí
napríklad vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF) (4). CD 31 predstavuje špecifický
marker angiogenézy a mikrovaskulárnej denzity. Evaluácia mikrovaskulárnej denzity sa stala
zlatým štandardom pri hodnotení neovaskularizácie v nádoroch. Pri hodnotení sa využívajú
imunohistochemické metòdy, vďaka ktorým sú vizualizované mikrocievy v tkanive. Rozsah
cievneho zásobenia v nádore podmieňuje jeho schopnosť metastázovať a prispieva k
určeniu prognòzy niektorých typov nádorov. Podľa Weidnera et. al.(7) pri hodnotení
vaskularizácie vo svetelnom mikroskope identifikujeme takzvaný „hot spot“, teda miesto,
v ktorom sa nachádza najviac ciev a tieto sú následne spočítané v troch zorných poliach pri
100 – násobnom zväčšení. V našom pokuse využijeme možnosť morfometrickej analýzy
pomocou ImageJ softvéru. Naším cieľom bolo zhodnotiť mikrovaskulárnu denzitu v
róznych nádoroch
prsníkového
tkaniva
a v neuroendokrinných
nádoroch
z gastrointestinálneho a bronchopulmonálneho traktu a následne určiť vzťah s gradingom
jednotlivých nádorov a tak sa pokúsiť odhaliť prediktívnu hodnotu nášho merania vo vzťahu
k prognòze.
Materiál a metódy
Súbor bol tvorený archívnym bioptickým materiálom pozostávajúcim z 9 vzoriek tkanív
karcinoidov z gastointestinálneho traktu, 11 vzoriek karcinoidov z bronchopulmonálneho
traktu a 16 vzoriek duktálneho karcinòmu a 8 vzoriek lobulárneho karcinòmu prsníkovej
žľazy. Formalínom fixované a v parafíne zaliate tkanivá boli narezané na 5um hrubé rezy a
tieto boli použité na imunohistochemické farbenie s použitím protilátok proti CD31
(monoklonová myšacia protilátka, Dako). Tkanivá boli vyhodnotené semikvantitatívne vo
svetelnom mikroskope a následne morfometrickou metòdou s použitím softvéru ImageJ3. Na
základe zmeranej plochy označenej antigénom CD31 sme vypočítali percento
vaskularizácie. Mikroskopické preparáty sme rozdelili podľa ich systémového zaradenia ako
aj podľa lokalizácie v danom systéme. Po morfometrickom vyhodnotení sme porovnali
percento neovaskulatúry s gradingom jednotlivých nádorov.
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Výsledky
Touto prácou sme zistili, že denzita ciev v karcinoidoch z gastrointestinálnej oblasti je 1,87%
a v karcinoidoch z bronchopulmonálneho traktu bola 1,75%. Mikrovaskulárna denzita
v prsníkových nádoroch bola nasledovná: duktálne karcinòmy majú MVD 1,30%
a v lobulárnych karcinòmoch 1,53%. (tab.1)
Duktálny karcinòm
Lobulárny karcinòm
Gastrointestinálny trakt
Bronchopulmonálny
trakt
Duktálny karcinòm

0,47
0,42
2,38
0,26
1,16

0,76
0,50
1,78
3,14
1,29

0,82
1,15
0,50
6,99
2,37

0,52
2,34
0,78
0,71
1,27

2,89 1,02 1,37 1,00

3,21
1,91
0,71
0,50
4,28

1,86
0,51
2,02
0,49
3,31

1,30%

Lobulárny karcinòm
3,29 0,82
1,53%
Gastrointestinálny trakt
2,27 1,09 1,35
1,87%
Bronchopulmonálny
1,93 1,34 0,35 1,30 0,67
1,75%
trakt
Tab.1: Priemerné hodnoty mikrovaskulárnej denzity v nádoroch z róznych lokalizácií.
V súvislosti s hodnotením MVD sme porovnali grading nádorov s našimi výsledkami. Medzi
stupňom vaskularizácie tkaniva a jeho diferenciáciou
neboli veľké rozdiely. Zle
diferencované nádory (G3) boli len o 0,23% lepšie vybavené cievami ako stredne
diferencované nádory (G2). Rozdiel medzi G2 nádormi a dobre diferencovanými nádormi bol
okolo 1%. (Tab.2) Najlepšie vychádzajú teda stredne diferencované nádory, ktoré by za
týchto okolností mali mať najväčšiu šancu na prežívanie, rast a metastázovanie.

Všetky typy
nádorov
Grading
%MVD
G3
1,74
G2
1,51
G1
0,46
Tab.2: porovnanie mikrovaskulárnej denzity a gradingu nádoru.
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Obr.1 Nové cievy v karcinoide apendixu.

Obr. 2. Nové cievy v duktálnom karcinòme.

Diskusia
Je všeobecne známe, že rast nádoru a jeho schopnosť metastázovať je závislá na
nádorovej angiogenézy, čo znamená novotvorba ciev v okolí a v nádore. A preto meranie
mikrovaskulárnej denzity by
mohlo mať význam a jej hodnoty by mohli korelovať
s veľkosťou a agresivitou nádoru. 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, ktorý indukuje prepis cieľových génov v jadre, medzi ktoré
patrí i VEGF. Nádorové bunky potrebujú živiny a kyslík na svoje prežívanie. Preto je pre ne
dóležitá schopnosť aktivovať angiogenézu prostredníctvom VEGF, o čom nám hovorí aj
marker angiogenézy CD31.
Stanovenie mikrovaskulárnej hustoty patrí k jedným z hodnót, ktoré nás informujú o hustote
cievnych štruktúr v nádoroch. Pre neuroendokrinné tumory bez ohľadu na ich lokalizáciu je
typická vysoká mikrovaskulárna hustota (4). Vzorky neuroendokrinných národov, ktoré boli
v našej práci hodnotené však vykazujú pomerne nízke hodnoty MVD a to
z gastrointestinálneho traktu len 1,87% a z bronchopulmonálneho traktu len 1,75% Je
dokázaná asociácia vysokej MVD so zvýšenou cytoplazmatickou pozitivitou HIF-1α a
eleváciou VEGF. Z predchádzajúcich štúdií vieme, že v našich vzorkách neuroendokrinných
nádorov je výrazná pozitivita HIF-1α. Meranie MVD nám však neodhalí funkčnosť
novovzniknutých ciev v nádore. MVD tumorov pľúc, prsníkov a hrubého čreva je nižšia ako
v zdravých častiach týchto tkanív (6). Napríklad v karcinòmoch pľúc sa v literatúre udáva
MVD 29% (2). Podľa našich výsledkov bola hodnota MVD v týchto nádoroch oveľa nižšia, len
1,75%.
MVD v prsníkových nádoroch sa ukazuje ako sľubný negatívny prognostický marker (8).
Neovaskularizácia pri týchto nádoroch je závislá od expresie angiogénnych cytokínov,
hlavne VEGF, ktorý je taktiež veľmi silný negatívny prognostický marker. Mnohé štúdie
poukazujú aj na koreláciu MVD a gradingom nádoru a teda jeho prognostického významu.
V našej práci sme dospeli k nízky číslam mikrovaskulárnej denzity v jednotlivých vzorkách.
Duktálne karcinòmy vykazovali len 1,30% hustotu nových ciev, lobulárne karcinòmy len
1,53%. Pri korelácií s gradingom nam nevyšli signifikantné výsledky. V našej práci sme
dospeli k pomerne nízky hodnotám MVD v prsníkových nádoroch. Pomerne vysoké rozdiely
medzi našimi výsledkami a výsledkami z iných štúdií móžu byť dósledkom odlišného
hodnotenia vzoriek pri morfometrickom meraní.
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Úvod
Nádorové ochorenie je komplexný proces charakteristický mnohými genetickými a
molekulovými zmenami vplývajúci na proliferáciu, prežívanie, diferenciáciu a inváziu buniek.
Vzhľadom na biologickú diverzitu nádorového ochorenia nemožno predpokladať, že
zasiahnutím jedného molekulového cieľa sa dosiahne úplná eliminácia malígnych buniek.
Základným problémom cielenej liečby je skorá rezistencia spósobená akumuláciou nových
onkogénnych mutácií a signálnych dráh (1). Už od roku 1912 boli pacienti v Nemecku trpiaci
na nádor na tvári liečení zmesou chloridu meďnatého a lecitínu, čo naznačuje, že zlúčeniny
medi móžu mať protirakovinové účinky. Nedávne štúdie na myšiach v USA ukázali, že liečba
tuhého tumoru pomocou netoxických dávok róznych organických komplexov medi významne
znížila rast tumoru a metastáz (2). V našej práci sme zamerali na sledovanie protinádorovej
aktivity meďnatého komplexu s metylimidazolom ako ligandom.
Materiál a metódy
2.1 Študovaný komplex
Na sledovanie biologických zmien v nádorových a nenádorových bunkách sme použili 2metylimidazol-(N-salicylidén-D,L-glutamáto) meďnatý komplex (Cu-5) pripravený Ing.
Luciou Andrezálovou, PhD. (3-7). Kompex bol rozpustný v dest. vode a na experiment sme
použili koncenračný rozsah 0,001-100 µmol/L.
2.2 Model bunkových kultúr
Ľudská nádorová línia hrubého čreva HT-29
Bunky HT-29 sú izolované z primárneho nádoru 44 ročnej ženy. Rastú prichytené na dne
kultivačnej nádoby, kde postupne vytvárajú jednovrstvu..Bunkové inokulum je 1x105 buniek
na 1 ml.
Ľudská nádorová línia prsníka MCF-7
Bunky MCF-7 sú izolované z primárneho nádoru 69 ročnej ženy. Rastú prichytené na dne
kultivačnej nádoby, kde postupne vytvárajú jednovrstvu. Generačná doba je 29 h. Bunkové
inokulum je 8x104 buniek na 1 ml.
Ľudské embryonálne bunky HEK-293T
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Bunky HEK-293T sú izolované z obličky embrya v roku 1970 v Nemecku. Bunky rastú
prichytené na dno kultivačnej nádoby a generačná doba je 20 h. Bunkové inokulum je 6x104
buniek na 1 ml.
Na kultiváciu bunkových línií sa použilo médium DMEM obohatené penicilínom (100 g/ml),
streptomycínom (100 g/ml), 10 % FS (fetal serum). Všetky bunkové línie sa kultivovali
v Petriho miskách v termostate pri 37 ˚C a vlhčenej atmosfére obsahujúcej 5 % CO2. Bunky
boli získané z American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, MD, USA.
2.3 MTT test
Kontrolné a látkou ovplyvnené bunky HT-29, MCF-7 a HEK-293T sme nasadili do 96
jamkovej sterilnej platničky a kultivovali pri 37°C, 5% CO2 po dobu 24, 48 a 72 h. Po
skončení kultivácie sme pridali MTT a kultivovali v termostate 3,5 h pri 37 °C. Po tejto dobe
sme médium zliali a pridali extrakčný roztok (100 % DMSO). Po 10 min. inkubácii pri
laboratòrnej teplote sme merali absorbanciu pri 490 nm.
2.4 Sledovanie morfològie buniek svetelnou mikroskopiou
Pri štúdiu zmien morfològie adherentne rastúcich buniek sme pozorovali v svetelnom
mikroskope priamo populáciu kontrolných a ovplyvnených buniek rastúcich v P. miskách.
Sledovali sme zmeny v tvare, veľkosti a bunkovej adherencii (odlúpenie buniek
z kultivačného povrchu).
2.5 Sledovanie zmien aktínového cytoskeletu fluorescenčnou mikroskopiou

Pri štúdiu cytoskeletálnych zmien sme sledovali zmeny v konfigurácii aktínových
filamentov a zmeny tvaru nádorových buniek HT-29, MCF-7, nenádorových ľudských
buniek HEK-293T ovplyvnených vybranými koncentráciami meďnatých komplexov.
Na vizualizáciu zmien aktínových filamentov sme využili schopnosť faloidínu
ireverzibilne sa viazať na aktín, s následnou fluorescenčnou mikroskopiou. Na
značenie aktínu sme použili modifikovanú metòdu (8). Fluorescenciu faloidínu sme
sledovali pri excitačnej vlnovej dĺžke 495 nm a emisnej 520 nm na fluorescenčnom
mikroskope.
2.6 Elektroforetická analýza
Kontrolné a ovplyvnené bunky (1 x 106) sme premyli s PBS a lyzovali pripraveným lyzačným
roztokom (10 mmol/l TRIS, 10 mmol/l EDTA, 0.5% Triton X-100). Po premiešaní sme pridali
proteinázu K (1 mg/ml) a vzorky sme inkubovali pri 37 °C, 1 h a zahrievali na 70 °C 10 min.
Po prebehnutí lýzy sme pridali RNázu (200 µg/ml) a zopakovali inkubáciu pri 37°C 1 h.
Potom sme vzorky naniesli do 2% agaròzového gélu s pridaným etídium bromidom (1 µg/ml)
a uskutočnili elektroforézu pri napätí 40V počas 2 - 3 h. Separované DNA fragmenty (DNA
rebríky) sme vizualizovali s použitím UV transiluminátora, s vlnovou dĺžkou 254 nm.
2.7 Sledovanie aktivity kaspáz 3, 8, 9
Aktivitu kaspázy 3 z bunkových línií HT-29 sme sledovali kolorimetricky pomocou
zakúpeného kitu CaspACETM Assay System, Colorimetric a aktivitu kaspáz 8 a 9
luminometricky pomocou kitov Caspase-GloTM 8 a Caspase-GloTM 9 Assay (Promega).
2.8 Western blot
Kontrolné a látkou ovplyvnené bunky sme scentrifugovali pri 450xg, 10 min, 4 °C, dvakrát
premyli v PBS s pH 7,4 a lyzovali lyzačným tlmivým roztokom s obsahom 1 mol/l Tris-HCl
(pH 7,2), 10% SDS , 1% Triton X-100, 100 mmol/l NaCl, 1 mmol/l EDTA po dobu 60 min
v ľade. Na 5 mil. buniek je potrebný objem lyzačného tlmivého roztoku 40 μL. Po lýze sme
bunky rozsuspendovali na vortexe a centrifugovali pri 20 000xg, 30 min., 4 °C. Supernatant
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sme odobrali do novej skúmavky na stanovenie proteínov. Vzorky sme dávkovali do
pripraveného gélu po denaturácii (var pri 100 °C vo vodnom kúpeli 3 min.) s obsahom 60 –
100 μg proteínov v maximálnom objeme 20 μL. Elektroforéza prebiehala pri napätí 100V, 80
min. Po prebehnutí elektroforézy sme proteíny oddelené elektroforézou preblotovali na
nitrocelulòzovú membránu a detekovali primárnou a sekundárnou protilátkou značenou
peroxidázou. Na detekciu sme využili chemiluminiscenciu..
2.9 Štatistické vyhodnotenie výsledkov
Namerané údaje sme vyjadrili ako priemer ± SD (smerodajná odchýlka).
Výsledky
3.1 Cytotoxický/antiproliferačný efekt
Na základe výsledkov získaných z kriviek toxicity móžeme povedať, že Cu-5 komplex mal
výraznejší cytotoxický efekt na nádorové bunky hrubého čreva HT-29 v porovnaní
s nádorovými bunkami prsníka MCF-7 a zdravými ľudskými embryonálnymi bunkami počas
72 h inkubácie (tab.1).
Tab. 1: Tabuľka hodnót IC50 v µmol/L.
[Cu(N-sal-D,L-glu)(2-metylimidazol)]

HT-29
MCF-7
HEK-293T

24h

48h

72h

0,57 ± 0,11
75 ± 0,11
> 100

0,07 ± 0,15 0,17 ± 0,10
83 ± 0,14
91,5 ± 0,62
68 ± 0,17
76 ± 0,11

3.2 Sledovanie morfològie buniek
Bunky HT-29, MCF-7 a HEK-293T boli kultivované na podložných sklíčkach 24 h a
ovplyvnené Cu-2 komplexom s koncentráciou IC50.
Svetelná mikroskopia
Z morfologického pozorovania buniek v svetelnom mikroskope móžeme konštatovať, že so
zvyšujúcim sa časom inkubácie klesal počet nádorových buniek. Bunky sa zaguľacovali a
odlupovali z kultivačného povrchu, na rozdiel od zdravých buniek HEK-293T, ktoré nemenili
svoju morfològiu a rástli kontinuálne.
Fluorescenčná mikroskopia
Z fluoresenčného pozorovania aktínových vlákien buniek HT-29 a MCF-7 sme zistili zmeny
v ich morfològii. Aktínové vlákna buniek HEK-293T boli bez výrazných morfologických
zmien.
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Štúdium bunkovej smrti
Na základe výsledkov z kriviek toxicity, sme sa rozhodli v ďalšej časti práce gélovou
elektroforézou študovať typ bunkovej smrti buniek HT-29 vyvolaný sledovaným komplexom..
Po 72 h inkubácie sme pozorovali internukleozomálne štiepenie DNA a teda apoptòzu.
Na potvrdenie týchto výsledkov sme zvolili sledovanie aktivácie kaspázy 3 kolorimetricky. Po
66 h inkubácie sme pozorovali aktivitu kaspázy 3, čim sme potvrdili apoptòzu.
Molekulový mechanizmus bunkovej smrti
V ďalšom kroku nás zaujímal presný molekulový mechanizmus, akým Cu-5 indukuje
apoptòzu v bunkách HT-29. Luminometricky sme sledovali aktivitu kaspázy 9, ktorá
poukazuje na vnútornú (mitochondriovú) dráhu apoptòzy a kaspázy 8 – vonkajšia dráha
apoptòzy. Bunky HT-29 sme kultivovali 60 h s komplexom Cu-5. Pozorovali sme vyššiu
hladinu kaspázy 9 v porovnaní s kaspázou 8 čo poukazuje na indukciu vnútornej dráhy
apoptòzy.
Cez poškodenú mitochondriovú membránu sa začal vyplavovať cytotochròm c cez otvorené
mitochondriové pòry, čo sme detekovali metòdou western blot. Z obr.1 vyplýva, že toto
vyplavovanie bolo časovo závislé, rovnako aj vyplavovanie pro-apoptického proteínu Bax.
Bunky HT-29 boli kultivované 3-60 h s koncentráciou komplexu IC50.

Obr.1: Detekcia vyplaveného cytochròmu c (12 kDa) a pro-apoptického proteínu Bax (23
kDa) počas 60 h inkubácie buniek HT-29 s komplexom Cu-5. Pk – pozitívna kontrola, bunky
L1210 ovplyvnené 6 µmol/L cisPt; K – kontrolné, neovplyvnené bunky HT-29.

Diskusia
V našej práci sme sledovali vplyv [Cu(N-sal-D,L-glu)(2-metylimidazol)] komplexu na
nádorové bunkové línie a presne definovali molekulový mechanizmus zistenej bunkovej
smrti. Zistili sme apoptickú smrť buniek HT-29, mitochondriovou dráhou, pričom bol
aktivovaný pro-apoptický proteín Bax a vyplavovaný cytochròm c.
Meďnaté komplexy, ktoré študovali Bolos a kol. (2002) neindukovali apoptòzu po 24 h
inkubácii s bunkami použitím IC75, ale vyššie koncentrácie IC90 (122-208 µmol/L) v bunkách
HeLa
a L929
indukovali
skorú
fázu
apoptòzy.
Iba
meďnatý
komplex
[Cu(dien)(2A5MT)NO3]NO3
výrazne ovplyvňoval zastúpenie bunkovej populácie
v jednotlivých fázach bunkového cyklu a zastavoval bunkový cyklus buniek HT-29 v G2/M
fáze. Meďnatý komplex s imidazolom nemal výraznejší účinok, na rozdiel od nášho
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komplexu s imidazolom, ktorý sme študovali na bunkách HT-29, a ktorý indukoval apoptòzu
po 72 h pósobenia (9).
Thati a kol. (2007) sledovali vplyv meďnatých komplexov bis(fenantrolín-4-metylkumarín-6,7dioxacetátoCu(II) ([Cu(4-Mecdoa)(phen)2]) na nádorových bunkách A-498, HepG2. Po
inkubácii komplexu [Cu(4-Mecdoa)(phen)2] s koncentráciami 12,5 a 25 µmol/L pozorovali
aktivitu kaspázy 3, ktorej predchádzalo zvýšenie aktivity kaspázy 9, ktorú pozorovali po 24 h
inkubácie s bunkami podobne, ako to bolo aj v našom prípade. Ale gélovou elektroforézou
nedokázali internukleozomálne štiepenie DNA a teda apoptòzu. Metòdou western blot však
detekovali proteín PARP, z čoho vyplýva, že meďnatý komplex indukoval síce apoptòzu
(kaspáza 3) vnútornou mitochondriovou dráhou (kaspáza 9), ale bunky HepG2 „zomreli“
nekròzou a teda meďnaté komplexy boli schopné „prepnúť“ mechanizmus medzi navodenou
apoptòzou a nekròzou (10). Solís a kol. (2012) pozorovali indukciu kaspázy 8, zvýšenie
hladiny Bid a Bax meďnatým komplexom Casiopeina III po 24 h inkubácie s nádorovými
bunkami C6 použitím koncentrácií 5, 10 a 15 µg/ml (11).
Ná základe týchto výsledkov móžeme povedať, že meďnaté komplexy (II) móžu indukovať
smrť nádorových buniek.
Tento projekt bol podporený grantom VEGA 1/0752/13.
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Úvod
Invázia buniek je jedným z prvých krokov metastatického procesu, ktorý si vyžaduje zmeny
v adhézii buniek medzi sebou a adhézii buniek k extracelulárnej matrix. Tieto zmeny sú
spojené so zníženou expresiou epitelových markerov (napr. E-kadherín) a zvýšenou
expresiou mezenchymálnych markerov (napr. N-kadherín) (1). Ďalším mechanizmom,
uľahčujúcim inváziu buniek je degradácia extracelulárnej matrix prostredníctvom matrix
metaloproteináz a uroplazminogénového aktivátorového systému (2).
Matrix metaloproteinázy (MMP) sú zinkovo-dependentné endopeptidázy (proteázy),
podieľajúce sa na mnohých fyziologických i patologických procesoch. Na jednej strane majú
kľúčovú úlohu v embryonálnom vývoji, na strane druhej ich zvýšenú expresiu pozorujeme pri
mnohých malígnych nádoroch. Poznáme 23 typov ľudských MMP, z toho 17 je rozpustných
a 6 membránovo-asociovaných enzýmov. Matrix metaloproteinázy sa v procese
karcinogenézy uplatňujú na viacerých úrovniach. Sú zahrnuté do procesu stimulácie
tumorigenézy, invázie nádorových buniek a metastázovania primárneho nádoru degradáciou
proteínov extracelulárnej matrix a bazálnej membrány. MMP-1 degraduje kolagén typu II
a III, štiepi a aktivuje proteázu aktivujúci receptor-1, čo vedie k zvýšenej migrácii a invazivite
nádorových buniek. Vysoká expresia MMP1 v nádore koreluje s progresiou nádoru, zlou
prognòzou a skráteným prežívaním u róznych typov nádorov vrátane karcinòmu prsníka
(3,4). Výsledky nedávnych štúdií poukazujú na úlohu matrix metaloproteináz ako spúšťačov
a mediátorov epitelovo-mezanchymálneho prechodu nie len počas fyziologického vývoja
prsnej žľazy, ale aj pri karcinòme prsníka (5,6).
Cirkulujúce nádorové bunky (CTC) predstavujú heterogénnu populáciu buniek s róznym
fenotypom, klinickým a biologickým významom (7). CTC majú dóležitú úlohu v metastatickej
kaskáde, diseminácii a progresii nádorového ochorenia. Prítomnosť cirkulujúcich
nádorových buniek v krvi pacientok s karcinòmom prsníka predstavuje nezávislý
prognostický marker prežívania (8).
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Metodika
Pacienti
Do prebiehajúcej translačnej štúdie sme zahrnuli 149 pacientok z databázy Národného
onkologického ústavu v Bratislave s primárnym karcinòmom prsníka v štádiu I – III, ktoré
podstúpili chirurgickú liečbu v období marec 2012 až marec 2013. Od každej pacientky sme
mali k dispozícii periférnu krv na detekciu CTC a tkanivo nádoru prsníka zaliate do parafínu.
Spracovanie vzoriek tkaniva:
Formalínom fixované a v parafíne zaliate bioptické vzorky spracované metòdou microarray
boli narezané na 5 µm hrubé rezy. Po deparafinizácii rezov štandardným postupom,
vyblokovaní endogénnej peroxidázovej aktivity, boli rezy revitalizované v citráte (pH 6,0) pri
teplote 98 °C 20 minút na demaskovanie tkanivových epitopov a premyté vo fosfátmi
pufrovanom fyziologickom roztoku (10 mM PBS; pH 7,2) 3x5 minút. Následne sa rezy
inkubovali s primárnou protilátkou riedenou 1:40 cez noc pri izbovej teplote. Na detekciu
proteínu MMP1 bola použitá králičia polyklonálna protilátka proti MMP1 (LSBio, MMP1, LSB1229). Po inkubácii boli vzorky opäť premyté v pufrovanom roztoku 3x5 minút. Na detekciu
primárnej protilátky bola použitá kombinovaná proti králičia/proti myšacia sekundárna
protilátka (EnVision FLEX/HRP, Dako, Glostrup, Denmark). Rezy sa inkubovali so
sekundárnou protilátkou 30 minút pri izbovej teplote, následne boli premyté v PBS 3x5
minút. Na vizualizáciu reakcie bol použitý 3,3‘-diaminobenzidín (DAB, Dako Cytomation,
Glostrup, Denmark) po dobu 5 minút. Rezy boli nakoniec krátko dofarbené hematoxylínom,
zaliate do akrylového média a prikryté krycím sklíčkom.
Hodnotenie expresie MMP1:
Expresiu MMP1 sme hodnotili v nádorových bunkách a v stromálnych bunkách
asociovaných s nádorom metòdou stanovenia „váženého histoskòre“, pričom sme brali do
úvahy percento pozitívnych buniek aj intenzitu pozitivity. Skòre sme vypočítali vynásobením
hodnoty percenta pozitívnych buniek hodnotou intenzity pozitivity, s minimálnou hodnotou 0
a maximálnou 300. Skòre sme dostali nasledovne: Skòre = (0 x percento negatívnych
buniek) + (1x percento slabo pozitívnych buniek) + (2 x percento stredne pozitívnych buniek)
+ (3 x percento silno pozitívnych buniek) (9).
Štatistické hodnotenie:
Na hodnotenie normality distribúcie sme použili Kolmogorov-Smirnoffov test. Pri normálnej
distribúcii, priemerné hodnoty boli testované Student t-testom alebo analýzou variácie
(ANOVA). Non-parametrický Mann-Whitney U test alebo Kruskal-Wallisov H test boli použité
pre nenormálne distribuované dáta. Všetky p hodnoty boli dvojstranné, pre všetky štatistické
analýzy, p ≤ 0.05 bolo považované za signifikantné.
Výsledky
Detekcia cirkulujúcich nádorových buniek:
Na určenie zvýšenej expresie epitelových a mezenchymálnych markerov sme porovnali
hladiny expresie u pacientok s primárnym karcinòm prsníka a u zdravých darkýň. Prítomnosť
cirkulujúcich nádorových buniek sme zistili u 36 (24.2%) pacientok. CTC exprimujúce len
epitelové markery (CTC_EP) boli prítomné v periférnej krvi 13 (8.7%) pacientok. CTC len s
mezenchymálnym fenotypom (CTC_EMT) sme zaznamenali u 20 (13.4%) pacientok a CTC
s epitelovými aj mezenchymálnymi markermi u 3 (2.0%) pacientok.
Korelácia medzi expresiou MMP1, CTC a charakteristikami pacientok/nádorov:
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Do štúdie bolo zaradených 149 pacientok s primárnym karcinòmom prsníka, z toho v 128
prípadoch išlo o invazívny duktálny karcinòm, v 21 prípadoch o iný histologický typ nádora.
Histologický grading 1 a 2 bol v 95 prípadoch, zvyšných 54 nádorov malo 3. stupeň
diferenciácie. Nádor bol v 130 prípadoch estrogén a/alebo progesteròn pozitívny, v 22
prípadoch HER2 pozitívny. Proliferačný index Ki-67 bol nízky (< 20%) v 92 prípadoch a
vysoký (> 20%) v 56 prípadoch.
MMP1 expresiu sme hodnotili v nádorových bunkách a v stromálnych bunkách
asociovaných s nádorom. MMP1 expresiu 1+ a vyššiu sme zaznamenali v 104 (69.8%)
vzorkách v nádorových bunkách a v 120 (80.5%) vzorkách v stromálnych bunkách
asociovaných s nádorom (p=0.04). Priemerná expresia ± SEM (standard error of mean)
MMP1 v stromálnych bunkách asociovaných s nádorom bola signifikantne vyššia v
porovnaní s nádorovými bunkami (49.1 ± 5.1 vs. 32.8 ± 3.4, p = 0.05).
Zistili sme asociáciu medzi prítomnosťou CTC_EMT a expresiou MMP1 v nádorových
bunkách aj v stromálnych bunkách asociovaných s nádorom (graf 1). Medzi CTC_EP a
expresiou MMP1 nebola žiadna korelácia. MMP1 expresia v nádorových bunkách a v
stromálnych bunkách asociovaných s nádorom korelovala s vysokým gradingom nádoru a
so zvýšenou proliferačnou aktivitou (vysoký proliferačný index Ki67), kým MMP1 expresia v
stromálnych bunkách asociovaných s nádorom bola naviac vyššia v invazívnom duktálnom
karcinòme v porovnaní s inými histologickými typmi nádoru. Nezistili sme asociáciu medzi
expresiou MMP1 a ER/PR statusom, HER2/neu amplifikáciou alebo stavom postihnutia
axilárnych lymfatických uzlín.
V multivariačnej analýze CTC_EMT a grading nádoru boli nezávislo asociované s MMP1
expresiou v nádorových bunkách, kým proliferačný index Ki-67 a CTC_EMT boli nezávislo
asociované s MMP1 expresiou v stromálnych bunkách asociovaných s nádorom.
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Graf 1. MMP1 expresia a CTC_EMT v nádorových bunkách (a) a v stromálnych bunkách
asociovaných s nádorom (b).

Diskusia
V translačnej štúdii sme po prvýkrát ukázali asociáciu medzi CTC s EMT fenotypom a
expresiou MMP1 v primárnom karcinòme prsníka. Koreláciu sme pozorovali pri MMP1
expresii v nádorových bunkách aj v stromálnych bunkách asociovaných s nádorom.
Expresia MMP1 bola vyššia v primárnych nádoroch s nepriaznivými prognostickými znakmi
vyjadrenými vysokým gradingom nádoru a zvýšenou proliferačnou aktivitou (vysokým
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proliferačným indexom Ki-67), čo je v súlade s výsledkami predošlých štúdií (3). Zistili sme
taktiež asociáciu medzi expresiou MMP1 a histologickým typom invazívny duktálny karcinòm
podobne ako v práci Del Casara (10), aj keď v našej štúdii bola táto asociácia štatisticky
signifikantná len pre stromálne bunky asociované s nádorom.
Karcinòm prsníka predstavuje vysoko komplexné tkanivo tvorené nádorovými bunkami a
stromálnymi bunkami. Stromálne bunky pravdepodobne predstavujú dve rozdielne populácie
buniek. Ide o nádorové bunky, ktoré prešli epitelovo – mezenchymálnym prechodom a o
stromálne fibroblasty aktivované rastovými faktormi produkovanými nádorom (11). Matrix
metaloproteinázy, tvorené primárnymi nádorovými bunkami aj oboma typmi stromálnych
buniek, sa podieľajú na progresii nádorovej choroby róznymi mechanizmami. Umožňujú
uvoľnenie nádorových buniek z primárneho tumoròzneho ložiska porušením bunkovobunkových adhezívnych molekúl, spojení medzi bunkami a extracelulárnou matrix,
degradáciou extracelulárnej matrix a tým uľahčujú ich migráciu a inváziu (12). MMP sú tiež
schopné štiepiť rastové faktory, povrchové receptory buniek, adhezívne molekuly buniek a
chemokíny (10). Z tohoto hľadiska sa stávajú matrix metaloproteinázy sľubnými cieľovými
terapeutickými molekulami. V súčasnosti prebiehajú mnohé štúdie skúmajúce účinok
mnohých látok na funkciu matrix metaloproteináz.
Sú potrebné ďalšie štúdie na identifikáciu iných proteínov exprimovaných v nádorovom
tkanive asociovaných s cirkulujúcimi nádorovými bunkami v periférnej krvi, ktoré by mohli
predstavovať nové potenciálne terapeutické ciele na zabránenie metastatického procesu.
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Ústav

Úvod

Androgény ovplyvňujú emočné prejavy, motiváciu a kognitívne procesy
sprevádzajúce sexuálne správanie a prejavy lásky. Vplyvom zmien v hladinách
testosterònu sa u mužov mení ich záujem o opačné pohlavie. Muži vnímajú črty
ženskej tváre ako príťažlivejšie a atraktívnejšie v čase, keď sú ich hladiny
testosterònu vyššie [1]. Testosteròn má rovnako vplyv na aspekty sexuálneho
správania sa u žien. Počas ovulácie, keď sú hladiny testosterònu najvyššie, ženy
výraznejšie venujú svoju vizuálnu pozornosť a záujem atraktívnym mužom. [2].
Zamilovanosť je prvým krokom k vytvoreniu partnerského vzťahu. Je to
komplikovaný proces, ktorý je sprevádzaný množstvom hormonálnych zmien.
Čerstvo zamilovaní jedinci majú významne zvýšené hladiny kortizolu, ktorý
naznačuje na istý druh stresu, ktorým začiatok romantických vzťahov v istom zmysle
určite je. U mužov v období zamilovanosti klesá hladina testosterònu, u žien naopak
stúpa. Zmeny hormonálnych hladín sú dočasné a po pominutí počiatočnej
zamilovanosti sa stratia [3]. Hladiny testosterònu boli asociované aj s rodinným
stavom. Nezadaní muži majú významne vyššie hladiny testosterònu v porovnaní
s rovesníkmi, ktorí dlhodobo žijú v partnerských vzťahoch alebo v manželskom
zväzku [4]. Vyšší testosteròn u nich stimuluje túžbu po zbližovaní, súťaživosť
a aktívnu interakciu s opačným pohlavím. Muži žijúci v dlhodobých partnerských
zväzkoch alebo manželstve majú nižšie hladiny testosterònu. Zadaní muži s vyššími
hladinami testosterònu sa menej často ženia, častejšie sa dopúšťajú nevery a ich
zväzky častejšie končia rozvodom [5]. Povinnosti spojené s rodičovstvom
a starostlivosťou o deti znižuje hladiny testosterònu o mužov, otcov. Niektorí muži
preto dokážu venovať celú svoju pozornosť a starostlivosť deťom, opatere a hrám so
svojím potomstvom [6].
Literatúra poskytuje viacero dókazov o vzťahu medzi hladinami testosterònu a rodinným
statusom, zamilovanosťou a sexuálnymi prejavmi. Naša práca je prvá, ktorá sleduje ako

prenatálny a aktuálny vplyv testosterònu ovplyvní spósob prežívania a vnímania
lásky u mladých mužov.
Metodika
Do štúdie boli zapojení študenti 2.ročníka všeobecného lekárstva, Lekárskej fakulty,
Univerzity Komenského v Bratislave (N=65). Účastníci boli požiadaní o odber vzorky slín
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na stanovenie bazálnych hladín slinného testosterònu komerčnými ELISA kitmi. Slinný
testosteròn reprezentuje voľnú biologicky aktívnu frakciu testosterònu dostupnú pre tkanivá.
Probandom boli odobraté aj vzorky venòznej krvi, ktoré boli následne využité na izoláciu
DNA a stanovenie testosterònu v plazme. DNA bola extrahovaná využitím komerčného kitu
(Qiagen, Hilden, Nemecko) presne podľa inštrukcií výrobcu (QIAamp DNA Blood Mini Kit
Handbook 04/2010). Testosteròn v sline a v plazme bol stanovený metòdou ELISA
s využitím komerčného kitu presne podľa inštrukcií výrobcu (DRG Instruments GmbH,
Marburg, Nemecko). U všetkých meraní bol koeficient rozptylu v rámci jedného merania
menší ako 5%, medzi meraniami menší ako 8%. Citlivosť androgénového receptora (AR)
bola analyzovaná na základe počtu opakovaní trojice nukleotidov CAG v prvom exòne génu
pre AR. Vyšší počet CAG opakovaní znižuje citlivosť AR a znižuje mieru androgénnej
signalizácie. Počet CAG repetícií bol analyzovaný využitím kapilárnej elektroforézy.
Samotnej analýze predchádzala amplikácie špecifického úseku génu prostredníctvom
polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) [7]. Markerom prenatálnych hladín testosterònu je
pomer medzi druhým a štvrtým prstom ruky (2D:4D). Pomer 2D:4D bol hodnotený z
elektronického skenu dlane oboch rúk. Znížený pomer dĺžky prstov indikuje zvýšenú mieru
pósobenia androgénov in utero, ktoré determinovali vývin mozgových štruktúr prenatálne.
Dĺžka prstov na pravej aj ľavej ruke bola meraná využitím softvéru Autometric presne podľa
inštrukcií výrobcu. Typ správania v romantických vzťahov bol testovaný dotazníkom lásky
[8]. Stupnica má 42 položiek a rozlišuje 6 róznych podstupníc (každú so siedmymi
položkami) predstavujúcimi 6 typov lásky: EROS (vášnivá láska), LUDUS (láska vnímaná
ako hra), STORAGE (priateľská láska), PRAGMA (praktická láska), MANIA (majetnícka,
závislá láska), AGAPE (altruistická láska). Vzťahy medzi skòre v dotazníkoch lásky
a biologickými parametrami boli korelované využitím Spearmanovho testu.
Výsledky
Vyšší pomer 2D:4D indikujúci slabší prenatálny účinok testosterònu pozitívne ovplyvňuje
romantické vnímanie lásky v partnerských vzťahoch (R2 = 0.25, P = 0.04, Obr. 1B). Vyšší
počet CAG opakovaní v prvom exòne génu pre androgénový receptor spojený s nižšou
mierou androgénovej signalizácie vedie k altruistickým prejavom lásky (R2 = 0.28, P = 0.03,
Obr. 1C). Korelácie medzi hladinami testosterònu v plazme a romantickou láskou neboli
štatisticky významné (R2 = -0.12, P = 0.10, Obr. 1A).

Diskusia
Literatúra poskytuje zaujímavé dókazy o asociácii medzi hladinami testosterònu a rodinným
statusom [9]. Prepojenie medzi testosterònom a rodinným životom možno interpretovať
dvomi spósobmi. Jednou z možností je, že partnerské vzťahy ovplyvňujú náš hormonálny
systém, a tak menia aj hladiny testosterònu. V prospech tohto predpokladu svedčí fakt, že
hladiny testosterònu sa výrazne ale dočasne menia v obdobiach partnerských zmien, počas
zamilovanosti, pri rozvode a pod [3]. Alternatívne, samotné hladiny testosterònu móžu
predurčovať jednotlivca k vytvoreniu dlhodobých zväzkov a k životu vo vzťahu. Zadaní muži
dlhodobo žijúci v partnerstve (resp. manželstve) majú hladiny testosterònu nižšie ako
slobodní nezadaní muži. Možno predpokladať, že nižší vplyv testosterònu u nich vedie
k túžbe po stabilite, vzájomnom prepojení a intimite. Vyššie hladiny testosterònu naopak
vedú k intenzívnejšiemu vyhľadávaniu opačného pohlavia, striedaniu partnerov, k zvýšenej
túžbe po zbližovaní, vyššej miere žiarlivosti a kompetície [10].
V našej práci sme sledovali ako miera pósobenia testosterònu ovplyvňuje vzor správania sa
pri prežívaní lásky v romantických vzťahoch u mladých zdravých mužov. Cieľom bolo
otestovať, či sa zmeny v hladinách testosterònu odrazia aj na spósobe chápania a
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prežívania lásky. Organizačnému vplyvu je mozog vystavený v skorých štádií vývinu
prenatálne, kedy dochádza k formovaniu, programovanie neurálnych štruktúr a k trvalým
zmenám v organizácii mozgu, ktorá sa neskór premieta do správania [11]. Ukázali sme, že
prenatálny vplyv testosterònu má vplyv aj na spósob prežívania lásky. Muži vystavení nižším
hladinám testosterònu prenatálne inklinujú k intenzívnemu, zmyselnému a vášnivému
prežívaniu intímnej a romantickej lásky viac ako muži vystavení silnejším organizačným
vplyvom testosterònu. Efekt testosterònu je sprostredkovaný cez androgénový receptor.
Vyšší počet CAG opakovaní v prvom exòne génu znižuje citlivosť receptora, a tým znižuje aj
mieru androgénneho účinku. Muži s menej citlivým androgénovým receptorom sú pri
prežívaní lásky viac nezištní. Partnerovi sa nesebecky odovzdajú a stávajú sa tak viac
zraniteľní. Vzťah medzi samotnými hladinami testosterònu v plazme a romantickou láskou
nebol štatisticky významný.
R2 = -0.12, P = 0.10
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Obrázok 1: Korelácie medzi účinkom testosterònu a typom prežívania lásky u mladých
zdravých mužov využitím Spearmanovho testu. Hladina významnosti je p<0.05.
Práce iných autorov poukázali na pohlavné rozdiely v typoch lásky. Ženy častejšie prežívajú
romantickú, starostlivú a obetavú lásku. Muži sú naopak viac praktickí alebo lásku berú ako
druh hry [8]. Naša práca je dókaz, že existujú rozdiely aj v rámci mužskej populácie. Prejavy
lásky u mužov sú ovplyvnené mierou pósobenia testosterònu prenatálne aj mierou
androgénovej signalizácie počas života.
Použitá literatúra
1. Welling LL, Jones BC, DeBruine LM, Smith FG, Feinberg DR, Little AC, and Al-Dujaili
EA, Men report stronger attraction to femininity in women's faces when their
testosterone levels are high. Horm Behav, 2008. 54(5): p. 703-8.
2. Anderson US, Perea EF, Becker DV, Ackerman JM, Shapiro JR, Neuberg SL, and
Kenrick DT, I have only eyes for you: Ovulation redirects attention (but not memory)
to attractive men Journal of Experimental Social Psychology, 2010. 46: p. 804-808.
3. Marazziti D and Canale D, Hormonal changes when falling in love.
Psychoneuroendocrinology, 2004. 29(7): p. 931-6.
4. Burnham TC, Chapman JF, Gray PB, McIntyre MH, Lipson SF, and Ellison PT, Men
in committed, romantic relationships have lower testosterone. Horm Behav, 2003.
44(2): p. 119-22.
5. McIntyre M, Gangestad SW, Gray PB, Chapman JF, Burnham TC, O'Rourke MT,
and Thornhill R, Romantic involvement often reduces men's testosterone levels--but
not always: the moderating role of extrapair sexual interest. J Pers Soc Psychol,
2006. 91(4): p. 642-51.
6. Gettler LT, McKenna JJ, McDade TW, Agustin SS, and Kuzawa CW, Does
cosleeping contribute to lower testosterone levels in fathers? Evidence from the
Philippines. Plos One, 2012. 7(9): p. e41559.
7. Durdiakova J, Lakatosova S, Kubranska A, Laznibatova J, Ficek A, Ostatnikova D,
and Celec P, Mental rotation in intellectually gifted boys is affected by the androgen
receptor CAG repeat polymorphism. Neuropsychologia, 2013. 51(9): p. 1693-8.
8. Hendrick C, Hendrick S, and Dicke A, The Love Attitudes Scale. Journal of Personal
and Social Relationships, 1998. 15: p. 147-159.
9. van Anders SM and Watson NV, Testosterone levels in women and men who are
single, in long-distance relationships, or same-city relationships. Horm Behav, 2007.
51(2): p. 286-91.
10. van Anders SM and Watson NV, Relationship status and testosterone in North
American heterosexual and non-heterosexual men and women: cross-sectional and
longitudinal data. Psychoneuroendocrinology, 2006. 31(6): p. 715-23.
11. Mitsushima D, Takase K, Takahashi T, and Kimura N, Activational and
Organisational Effects of Gonadal Steroids on Sex-Specific Acetylcholine Release in
the Dorsal Hippocampus. Journal of Neuroendocrinology, 2009. 21: p. 400-405.

149

Molekula HMGB1 a zápal u pacientov so sclerosis multiplex
Mgr. Beáta Gajdošechová1
(Imunològia)
Spoluautori: RNDr. Vladimíra Ďurmanová, PhD. 1, doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.1
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.1
1

Imunologický ústav LF UK, Odborárske námestie 14, 811 08 Bratislava

Úvod
Sclerosis multiplex je choroba autoimunitného póvodu, ktorú sprevádza chronický zápal
centrálneho nervového systému. Patomorfologickým podkladom je zápal, axonálne
poškodenie, demyelinizácia a neskór i rózne stupne remyelinizácie a gliòza. Strata myelínu
vedie k vymiznutiu alebo spomaleniu prenosu vzruchov, dysfunkcii nervového systému a
senzorickej, motorickej a kognitívnej invalidite. Okrem genetickej predispozície dóležitú
úlohu zohrávajú faktory vonkajšieho prostredia (infekcie) a endogénne faktory (vek, imunita,
pridružené choroby, …) [1]. Choroba postihuje cca 2,5 miliòna ľudí na celom svete. Prvé
klinické príznaky sa prejavujú medzi 20.- 40. rokom života, ale veľmi výnimočne sa móžu
vyskytnúť aj pred 10. rokom a po 60. roku života. Pri chorobe je nadmieru aktivovaná Th1 a
Th17 imunita, dóležitú úlohu v patogenéze choroby majú aktivované autoreaktívne
cytotoxické T-lymfocyty a makrofágy. Nekontrolovanú nadmernú aktivitu spomínaných
buniek umožňuje aj narušená funkcia regulačných T-buniek. V dósledku toho sa zvyšuje aj
expresia adhezívnych molekúl, čo umožní prechod zápalových buniek do centrálnej nervovej
sústavy, dochádza k poruche rovnováhy medzi prozápalovou a protizápalovou aktivitou
buniek imunitného systému a následne k rozvoju nekontrolovaného zápalu a
demyelinizačného procesu [2]. Z imunologického hľadiska dóležitým prognostickým
faktorom je sledovanie zápalu a to prostredníctvom najnovších zápalových markerov, najmä
HMGB1 (High mobility group box-1 proteín).
HMGB1 je nukleárny nehistònový proteín zložený z 215 aminokyselín, kòdovaný génom
HMGB1 na 13. chromozòme [3]. HMGB1 sa podieľa na regulácii génovej transkripcie,
mediácii ohybu DNA vlákna a stabilizácii štruktúry nukleozòmu, v mozgu podporuje rast
neurònových výbežkov ale móže zohrávať úlohu v reparačných procesoch [4, 5]. Svoju
biologickú funkciu uplatňuje väzbou na receptory typu RAGE (receptors for advance
glycation end products) [5] a TLRs (toll like receptors) [6]. Uvoľňuje sa pasívne z
nekrotických buniek [7] alebo aktívne z aktivovaných monocytov, makrofágov (aj mikroglií v
mozgu), čo následne vedie k zosilneniu zápalu [8]. Zvýšené hladiny HMGB1 svedčia o
infekčnom aj neinfekčnom systémovom zápale [8].
Cieľom našej práce bolo stanoviť plazmové hladiny HMGB1 u pacientov so sclerosis
multiplex, porovnať ich s koncentráciou u kontrolného súboru zdravých osób, zistiť, či
hladiny HMGB1 súvisia s formou choroby, prítomnosťou aktívnych ložísk v mozgu a zistiť
ako konkrétna liečba ovplyvňuje zmenu plazmových hladín neskorého prozápalového
cytokínu HMGB1. Takáto štúdia doteraz nebola publikovaná.
Materiál a metódy
Vytvorili sme súbor 165 pacientov s diagnòzou sclerosis multiplex (priemerný vek = 37,1 ±
9,1) a 31 zdravých osob (priemerný vek = 40,1 ± 10,8). Vzorky pochádzali z viacerých
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centier pre liečbu SM v Bratislave (z I. Neurologickej kliniky UNB Staré mesto, z II.
Neurologickej kliniky UNB Nemocnice akademika L. Dérera a z Centra pre liečbu SM
v Prešove). Od pacientov sa odoberalo 5 ml krvi do skúmavky s EDTA (po získaní ich
informovaného súhlasu), z ktorej sme v našom laboratòriu centrifugáciou (10 min, 2200
ot/min) získali plazmu. V nej sme následne metòdou sendvičovej Elisy (human ELISA
HMGB1 kit; IBL Technologies, USA) vyšetrili hladiny HMGB1. Štatistické vyhodnotenie sme
robili pomocou neparametrického testu (Mann-Whitney, 2-tailed test). Výsledky uvádzame
ako medián a konfidenčný interval.
Výsledky
Zistili sme, že pacienti so sclerosis multiplex (N=165) majú štatisticky signifikantne vyššie
plazmové hladiny HMGB1 (p<0,0001; medián: 20,157; konfidenčný interval: 2,330-244,820)
ako zdravé osoby (medián: 4,131; konfidenčný interval: 1,686-9,844) (Tabuľka 1). Keďže
detailnejšie informácie o pacientoch sme získali zatiaľ od 130 jedincov, ďalšie porovnania
sme robili na tomto súbore pacientov. Nepodarilo sa nám dokázať rozdiel v plazmovej
hladine HMGB1 medzi pacientmi s róznymi formami choroby – relaps remitujúcou (N=124),
sekundárne progresívnou formou (N=4) a klinicky izolovaným syndròmom (N=2) a to najmä
vďaka neporovnateľnému počtu zastúpených pacientov v jednotlivých skupinách, čo však
kopíruje reálne zastúpenie jednotlivých foriem choroby v populácii (Tabuľka 1).
Zaujímavé je zistenie, že plazmová hladina HMGB1 je štatisticky signifikantne vyššia u
pacientov s aktívnymi ložiskami v mozgu v porovnaní s pacientmi bez aktívnych ložísk
v mozgu (p<0,0041) (Tabuľka 1). Údaje o počte aktívnych ložísk pochádzajú z vyšetrenia
mozgu metòdou MRI. Prítomnosť neaktívnych ložísk aj keď väčšieho počtu, hladinu HMGB1
neovplyvnila.
Zistili sme tiež, že liečba niektorými biologikami ovplyvňuje hladinu HMGB1. Výsledky našich
vyšetrení ukázali, že zo sledovaných preparátov (Copaxone, Tysabri, Avonex, Gilenya, Rebif
a Extavia) liečba preparátom Tysabri mala za následok vzostup plazmových hladín
neskorého prozápalového cytokínu HMGB1 (p=0,0105), kým liečba Extaviou viedla k
poklesu hladiny HMGB1 (p<0,0053) (Tabuľka 2).
Tabuľka 1: Porovnanie plazmových hladín HMGB1 u pacientov so sclerosis multiplex a
zdravých kontrol
Súbor

N

Medián

SM

165

20,157

Konfidenčný
interval
2,330-244,820

K

31

4,131

1,686-9,844

SM
s kompletnými 130
údajmi
RRF SM
124

16,784

3,647-244,82

SPF SM

4

18,628

3,255-65,608

CIS forma SM

2

11,039

6,196-15,882

21,176

3,843-100,12

16,694

3,255-244,82

SM
s aktívnymi 23
ložiskami v mozgu
SM bez aktívnych 76
ložísk v mozgu

Mann – Whitney
(2-tailed) P
< 0,0001

= 0,5194

= 0,0041
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Legenda: N – počet osób v súbore, SM – sclerosis multiplex, RRF – relaps remitujúca forma,
SPF – sekundárne progresívna forma, CIS – izolovaný klinický syndròm
Tabuľka 2: Vplyv biologík na hladinu HMGB1 u pacientov so sclerosis multiplex
Biologikum Účinná látka

Copaxone
Tysabri
Avonex
Gilenya
Rebif

Glatyrameracetát
(Teva)
Natalizumab
(anti-4 integrín)
IFN-1a (Biogen)

N

Medián Konfidenčný
interval

25 17,017

3,647-244,82

65 17,059

4,824-146,78

6

10,706-39,333

14,373

Fingolimod (Novartis 8
18,334
Europharm)
12 16,569
IFN-1a (Merck)

7
IFN-1b
(Novartis Europharm)
Legenda: N-počet pacientov, IFN - interferòn
Extavia

5,020

MannWhitney
(2-tailed)
P

= 0,0105

6,875-99,725
3,255-87,451
4,036-10,314

<0,0053

Diskusia
Výsledky našich vyšetrení ukázali, že plazmové hladiny HMGB1, ktorý predstavuje neskorý
prozápalový cytokín, sú štatisticky signifikantne vyššie u pacientov so sclerosis multiplex
v porovnaní so súborom zdravých osób, čo poukazuje na chronicky prebiehajúci systémový
zápal u týchto pacientov. Nepodarilo sa nám dokázať rozdiel v plazmovej hladine HMGB1
medzi pacientmi s róznymi formami choroby, a to pravdepodobne vďaka neporovnateľnému
počtu zastúpených pacientov v jednotlivých skupinách, čo však kopíruje reálne zastúpenie
jednotlivých foriem choroby v populácii pacientov so SM. Prínosné je zistenie, že pacienti
s aktívnymi ložiskami v mozgu mali vyššie hladiny HMGB1 ako pacienti bez aktívnych ložísk
v mozgu, čo znova poukazuje na zápalový proces, ktorý prebieha a súvisí s prítomnosťou
aktívnych ložísk v mozgu. Vyššie hladiny HMGB1 sme nezaznamenali u pacientov
s neaktívnymi ložiskami v mozgu. Pri vyšetrení vplyvu liečby biologikami sme zistili, že
hladinu cytokínu zvyšuje Tysabri (anti-α4 integrín) a naopak Extavia (IFN-1b) vedie
k poklesu hladiny HMGB1. HMGB1 ako prozápalový cytokín zohráva veľmi dóležitú úlohu
v zápalovom procese. Výsledky našich vyšetrení nemóžeme porovnať s výsledkami iných
autorov, pretože doteraz nebola publikovaná podobná humánna štúdia. Ak sa nám uvedené
výsledky potvrdia na širšom súbore pacientov, mohlo by sa monitorovanie tohto
prozápalového cytokínu v budúcnosti využiť ako prognostický marker.
Úloha bola financovaná z grantu VEGA 1/0810/12
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Úvod
Trizòmia 21. chromozòmu (T21), Downov syndròm, je najčastejšie sa vyskytujúcou
aneuploidiou, ktorá je spojená s dlhodobým prežívaním s prevalenciou 1:800 živo
narodených detí (1). V súčasnosti sa prenatálny skríning a diagnostika vykonávajú pomocou
kombinácie viacerých markerov, ako sú vek matky, ultrazvukové vyšetrenie plodu
a biochemické markery v sére matky, na základe ktorých možno určiť individuálne riziko
postihnutia plodu Downovým syndròmom (2). Na potvrdenie postihnutia plodu u vysoko
rizikových prípadov sa používa prenatálna genetická diagnostika, kde karyotyp plodu možno
stanoviť cytogenetickým vyšetrením buniek plodu získaných z plodovej vody, choriových
klkov, placenty alebo pupočníkovej krvi. Ide o invazívne vyšetrenie, ktoré so sebou nesie
riziko potratu okolo 0,5 - 1% (3).
Objav voľnej cirkulujúcej DNA fetálneho póvodu (cffDNA) v krvi matky v roku 1997 podnietil
rýchly rozvoj neinvazívnej prenatálnej diagnostiky (NIPD) (4). V súčastnosti sa cffDNA
používa ako marker v množstve aplikácií v NIPD, ako sú určenie pohlavia plodu (5),
genotypizácia RHD plodu u Rh negatívnych matiek (6), diagnostika niektorých autozomálne
dominantných dedičných ochorení, akým je napr. Huntingtonova chorea (7) alebo
myotonická dystrofia (8) a taktiež na určenie prítomnosti paternálnej alely v plazme matky v
prípade autozomálne recesívnych dedičných ochorení, napr. cystická fibròza (9) a mnoho
ďalších.
Pokrok vo vývoji technològií novodobého sekvenovania (NGS) za ostatné roky otvoril nové
možnosti neinvazívneho prenatálneho testovania. Za posledných 5 rokov, bolo realizovných
množstvo štúdií, ktoré sa zamerali na využitie NGS technològie v neinvazívnej prenatálnej
detekcii T21 (10-12), pričom vysoká špecificita a senzitivita detekcie T21 bola dosiahnutá
v prípade, ak na detekciu bolo použitých viac ako 10 miliònov čítaní na vzorku (10). Pre
takého analýzy sú potrebné vysoko výkonné NGS systémy.
Cieľom našej práce bolo overiť realizovateľnosť použitia NGS protokolu s približne
5 miliònmi čitaní na vzorku a zistiť, či by bolo testovanie trizòmie možné aj laboratòriach s
nízko výkonnými NGS systémami, ako je Ion Torrent PGM.
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Materiál a metódy
V tejto štúdii bolo analyzovaných 74 vzoriek pochádzajúcich od tehotných žien, ktoré boli na
základe tripple testu klasifikované ako vysoko rizikové na trizòmiu 21. Na základe
amniocentézy a následného určenia karyotypu plodu, bolo toto riziko T21 potvrdené v piatich
prípadoch. Vo zvyšných 69 prípadoch bol plod zdravý.
Za účelom neinvazívnej prenatálnej diagnostiky pomocou sekvenovania novej generácie
(NGS) cirkulujúcich nukleových kyselín fetálneho póvodu (cffDNA) bola ženám odobratá
venòzna krv, z ktorej bola dvojkrokovou centrifugáciou získaná plazma. Z 1,8 ml plazmy bola
izolovaná cffDNA použitím QIAamp Circulating Nucleic Acid Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko)
podľa protokolu výrobcu. Vzorky boli eluované v 85 µl H2O. Následne boli pripravené
fragmentové knižnice na sekvenovanie s použitím Ion Plus Fragment Library Kit (Ion Torrent
od Life Technologies, South San Francisco, CA, USA) zo 79 µl vzorky podľa štandardného
protokolu na prípravu fragmentových knižníc. Na NGS bol použitý Ion PGM³ System (Ion
Torrent od Life Technologies, South San Francisco, CA, USA) a Ion 318TM Chip so
sekvenačnou kapacitou 1 Gb, pričom na jeden čip bola nanesená vždy iba jedna vzorka.
Jednotlivé sekvenačné čitania boli namapované na ľudský genòm (hg 19) a tieto čítania boli
následne použité na výpočet Z-skòre podľa metòdy popísanej v práci Lau a kol. (13).
Výsledky
V prípade netrizomických vzoriek, priemerný počet namapovaných čítaní na vzorku bol
5 650 640 (SD = ±780 957), pričom priemerná dĺžka fragmentov bola 160 bp (SD = 6,56).
V prípade trizomických vzoriek bol priemerný počet namapovaných čítaní na vzorku
6 292 096 (SD = 570 299) s priemernou dĺžkou fragmentov 165 bp (SD = 4,07). Čítania
namapované na ľudský genòm boli použité na výpočet Z-skòre. Priemerné Z-skòre
netrizomických vzoriek bolo -0,0017 (SD = 1,83) a trizomických vzoriek bolo 7,76
(SD = 3,75). Z-skòre > 3 bolo indikáciou pre trizòmiu. Všetky vzorky s T21 boli správne
identifikované na základe tohto Z-skòre, čiže nebol zaznamenaný žiadny falošne negatívny
výsledok. Avšak, tri vzorky bez T21 vykazovali falošnú pozitivitu a boli identifikované ako
trizomické, nakoľko dosahovali z-skòre 4,02, 5,24 a 8,57. Na základe výsledkov, bola v tejto
pilotnej štúdii neinvazívnej prenatálnej detekcie aneuploidie T21 pomocou NGS dosiahnutá
senzitivita 95,65% a špecificita 100%.

Diskusia
V našej práci sme sa venovali testovaniu možnosti neinvazívneho prenatálneho testovania
T21 pomocou NGS, pričom do tejto štúdie bolo zahrnutých 74 vysoko rizikových vzoriek.
Z doposiaľ publikovaných štúdií vyplýva, že využitie vysoko výkonnej NGS technològie je
vhodné na neinvazívne prenatálne testovanie aneuplodií (10-12). Avšak, nevýhodou týchto
technològií je relatívne vysoká cena, nakoľko na dosiahnutie vysokej špecificity a senzitivity
je potrebných viac ako 10 miliònov čítaní, a dlhý čas sekvenovania 2–3 dni.
Cieľom našej práce bolo overiť, či je možné využiť na detekciu T21 NGS protokol s počtom
čítaní približne 5 miliònov na vzorku a umožniť tak použitie nízko výkonných NGS systémov
na neinvazívne prenatálne testovanie T21. Využili sme Ion Torrent PGM systém, ktorým je
možné dosiahnuť zodpovedajúce množstvo čítaní a príprava knižnice so sekvenovaním
vyžaduje približne 24 hodín. Nedávno publikovaná práca s podobným dizajnom štúdie
uvádza 100% senzitivitu a špecificitu detekcie T21, avšak táto štúdia bola vykonaná na
malom súbore vzoriek, ktorý zahŕňal 4 euploidné vzorky a 6 T21 vzoriek (14).
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V našej štúdii sme zväčšili súbor vzoriek a špecificitu a senzitivitu sme vypočítali na základe
našich výsledkov, pričom dosiahnutá špecificita a senzitivita boli 95,65%, respektíve 100%.
Nižšia špecificita dola dosiahnutá v dósledku detekcie troch falošne pozitívnych vzoriek.
Naše výsledky ukázali, že sekvenovanie novej generácie s nízkym pokrytím založené na Ion
Torrent PGM systéme je vhodné na neinvazívny prenatálny skríning trizòmií. Avšak, pre
presnejší výpočet senzitivity a špecificity testovaného protokolu sú potrebné ďalšie štúdie
s väčším súborom vzoriek obsahujúcim najmä väčšie množstvo potvrdených trizomických
vzoriek. V súčasnosti táto štúdia pokračuje na väčšom súbore vzoriek a sú testované
alternatívne bioinformatické nástroje a postupy pre optimalizáciu analýz.
Táto práca je výsledkom realizácie projektu REVOGENE – Výskumné centrum pre
molekulárnu genetiku (ITMS 26240220067) s podporou Operačného programu Výskum a
vývoj financovaný z ERDF.
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Úvod
Chronická hyperglykémia, charakterizujúca diabetes mellitus, sa podieľa na indukcii
oxidačného stresu, ktorý vedie k poškodeniu dóležitých makromolekúl. Oxidačný stres je
považovaný za hlavný rizikový faktor pri vzniku a progresii diabetes mellitus, ako aj
následného rozvoja diabetických komplikácií [1]. V rámci diabetu prebieha viacero procesov,
ktoré majú za následok zvýšenú tvorbu reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Hlavným zdrojom
tvorby voľných radikálov sú mechanizmy zahŕňajúce neenzýmovú glykáciu proteínov,
autooxidáciu glukòzy ako aj oxidačnú degradáciu glykovaných proteínov [2]. Nárast
intracelulárnej hladiny voľných radikálov a reaktívnych metabolitov v dósledku
hyperglykémie vedie k patofyziologickým zmenám ako je vznik vaskulárneho zápalu,
inzulínovej rezistencie a glykácie makromolekúl [3]. Hyperglykémia je hlavnou príčinou
vzniku diabetických komplikácií, kardiovaskulárnych ochorení a vaskulárneho zápalu. V krvi
diabetických pacientov bola zistená zvýšená hladina prozápalových cytokínov, ktoré móžu
viesť k zvýšenej inzulínovej rezistencii a rozvoju vaskulárnych ochorení. Mnohé štúdie
poukázali na pozitívny vplyv konzumácie orechov na oxidačný stres, ktorý je induktorom
viacerých ochorení vrátane diabetes mellitus [4].
Pre našu štúdiu sme si vybrali olej z vlašských orechov, ktorý je známy svojimi pozitívnymi
účinkami na ľudské zdravie, ku ktorým patrí zlepšenie krvného obehu, zníženie zápalu ako
aj rizika kardiovaskulárnych ochorení. Olej z vlašských orechov je bohatým zdrojom
polynenasýtených mastných kyslín, antioxidantov a mikronutrientov [5].
Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť vplyv oleja z vlašských orechov na oxidačný stres
indukovaný hyperglykémiou. Protizápalové vlastnosti tohto oleja sme študovali
prostredníctvom sledovania hladín prozápalových cytokínov TNF-α, IL-6, IL-8 a MCP-1.
Predpokladali sme, že olej z vlašských orechov chráni biopolyméry proti vplyvu oxidačného
stresu a potláča sekréciu prozápalových cytokínov. Na sledovanie vplyvu oleja z vlašských
orechov sme použili pro-monocytickú bunkovú líniu U937 inkubovanú v hyperglykemických
podmienkach.
Materiál a metódy
Bunková línia U937
Bunková línia U937 je ľudskou bunkovou líniou pro-monocytov (ATCC, Manassas, VA,
USA). Bunky U937 boli inkubované v kultivačnom médiu RPMI 1640 doplnenom 10% (v/v)
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inaktivovaným fetálnym hovädzím sérom, 100 U/mL penicilínom
μg/mL streptomycínom vo zvlhčenej atmosfére, pri 37°C a 5% (v/v) CO2.
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V tejto štúdii sme použili bunky vystavené hyperglykemickým podmienkam (35 mmol/L). Olej
z vlašských orechov nám poskytol prof. Wagner (Faculty of Life Sciences, University of
Vienna, Austria). Olej bol rozpustený v dimetyl sulfoxide (DMSO), výsledná koncentrácia
nepresiahla 0,5% (v/v).
Bunky U937 sme inkubovali v normoglykemických (NG) a hyperglykemických (HG)
podmienkach počas 24, 48 a 72 h, s/bez prítomnosti oleja z vlašských orechov (19,92 318,50 μg/mL) a DMSO. Ako kontrolu osmolarity sme použili manitol (35 mmol/L).
Viabilita buniek
Viabilitu buniek sme sledovali pomocou MTT testu [6]. Po 24, 48 a 72 h inkubácii buniek
s/bez oleja z vlašských orechov a DMSO sme bunky lyzovali pomocou sonifikácie.
Koncentráciu proteínov v bunkových lyzátoch sme stanovili pomocou komerčného kitu (DC
Protein assay kitu, BIO-RAD) v súlade s pokynmi výrobcu.
Stanovenie antioxidačnej kapacity buniek
Antioxidačnú kapacitu buniek sme sledovali v bunkových lyzátoch pomocou TEAC metòdy
(Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) [7]. Antioxidačnú kapacitu buniek sme vztiahli ku
kapacite troloxu použitého ako štandard pri vlnovej dĺžke 734 nm.
Stanovenie hladiny karbonylov proteínov
Hladinu karbonylov proteínov sme sledovali pomocou ELISA metòdy (Enzyme linked
immunosorbent assay) v bunkových lyzátoch [8]. Koncentráciu karbonylov proteínov sme
vypočítali z kalibračnej krivky oxidovaného hovädzieho sérového albumínu použitého ako
štandard.
Stanovenie aktivity superoxiddismutázy (SOD)
SOD aktivitu sme stanovili v bunkových lyzátoch použitím komerčného kitu (SOD
determination kit, Sigma-Aldrich).
Stanovenie oxidačného poškodenia DNA
Oxidačné DNA poškodenie sme sledovali pomocou enzýmovo modifikovanej kométovej
metòdy použitím formamidopyrimidín-DNA glykozylázy, ktorá rozpoznáva a štiepi oxidačne
modifikované puríny. Oxidačné poškodenie DNA sme vyjadrili ako množstvo 8-oxoguanínov
na 106 guanínov [9].
Diferenciácie buniek, stimulácia sekrécie cytokínov a stanovenie hladiny cytokínov
Bunkovú diferenciáciu sme indukovali pomocou 24 h inkubácie forbol-myristát-acetátom.
Bunky sme po diferenciácii kultivovali s/bez prítomnosti oleja z vlašských orechov a DMSO
počas 2, 16 a 24 h. Následne sme stimulovali sekréciu cytokínov 24 h inkubáciou s [10]. Po
uplynutí času inkubácie sme v médiu stanovili koncentráciu jednotlivých cytokínov (TNF-α,
IL-6, IL-8, MCP-1) pomocou ELISA metòdy. Výslednú koncentráciu pre jednotlivé cytokíny
sme vypočítali z kalibračnej krivky pre vybraný cytokín [11].
Štatistická analýzy
Výsledky sú uvedené ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD). Štatistické testy boli
vykonané s použitím softvérového balíka StatsDirect ² 2. 3. 7. Údaje boli analyzované
pomocou Studentovho t-testu. Hladina významnosti bola definovaná ako P ≤ 0,05.
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Výsledky
Pred samotným štúdiom vplyvu oleja z vlašských orechov na markery oxidačného stresu
sme sledovali vplyv oleja a hyperglykemických podmienok na viabilitu buniek U937 pomocou
MTT testu. Zistili sme, že olej z vlašských orechov v koncentračnom rozsahu 19,92 – 318,50
μg/mL ani vysoká koncentrácia glukòzy nemá žiadny vplyv na proliferáciu buniek U937
počas 72 h inkubácie.
Vplyv oleja z vlašských orechov na antioxidačnú kapacitu buniek
Sledovali sme antioxidačnú kapacitu buniek vystavených hyperglykemickým podmienkam a
róznym koncentráciám oleja z vlašských orechov počas 72 hodín. Zistili sme, že vysoká
koncentrácia glukòzy signifikantne znižuje antioxidačnú kapacitu buniek v porovnaní
s kontrolou. V normoglykemických podmienkach sme sledovali časovo závislý pokles
antioxidačnej kapacity buniek, na druhej strane v hyperglykemických podmienkach sa
antioxidačná kapacita časom nemení. Naša štúdia ukázala, že olej z vlašských orechov
spósobil zvýšenie antioxidačnej kapacity buniek závislé na použitej koncentrácii oleja.
Vplyv oleja z vlašských orechov na aktivitu superoxiddismutázy (SOD)
Pomocou komerčného kitu sme zistili, že vysoká koncentrácia glukòzy nemá žiadny vplyv na
SOD aktivitu v porovnaní s kontrolou. Po 24 h inkubácii buniek s olejom z vlašských orechov
sme nezaznamenali signifikantné zmeny. Po 48 h inkubácii sme zistili, že so zvyšovaním
koncentrácie oleja sa zvyšuje aktivita SOD až do koncentrácie oleja 39,84 μg/mL . Ďalším
zvyšovaním koncentrácie oleja, aktivita SOD klesá.. Po 72 h inkubácie sme zistili podobný
avšak slabší účinok s rozdielom najvyššej použitej koncentrácie oleja, ktorá nemala
signifikantný vplyv na SOD aktivitu. rozsahu. Najvyššiu indukciu aktivity SOD olejom
z vlašských orechov sme zaznamenali na druhý deň inkubácie.
Vplyv oleja z vlašských orechov na oxidačné poškodenie DNA
Pomocou sledovania hladiny 8-oxoguanínu sme zistili, že vysoká koncentrácia glukòzy
signifikantne zvyšovala oxidačné poškodenie DNA, ktoré sa s časom pósobenia zvyšovalo.
Na druhej strane sme nezaznamenali žiadny protektívny účinok použitého oleja z vlašských
orechov na oxidačné poškodenie DNA.
Vplyv oleja z vlašských orechov na tvorbu karbonylov proteínov
Študovaním antioxidačného potenciálu oleja na tvorbu karbonylov proteínov v bunkách
U937 sme sledovali časovo závislé nesignifikantné zvýšenie hladiny karbonylov proteínov
v normo- aj hyperglykemických podmienkach. Zistili sme, že ani olej z vlašských orechov,
ani zvýšená koncentrácia glukòzy nemali vplyv na oxidačné poškodenie proteínov.
Vplyv oleja z vlašských orechov na sekréciu TNF-α, IL-6, IL-8 a MCP-1
Študovali sme protizápalový potenciál oleja z vlašských orechov na bunkách U937
inkubovaných v normo- a heperglykemických podmienkach. Zaznamenali sme signifikantné
zvýšenie sekrécie TNF-α, IL-8 a MCP-1 vplyvom vysokej koncentrácie glukòzy avšak
nezistili sme žiaden vplyv koncentrácie glukòzy na produkciu IL-6.
Sledovaním hladín jednotlivých prozápalových cytokínov sme zistili, že najnižšie
koncentrácie oleja z vlašských orechov signifikantne znižovali sekréciu TNF-α počas celej
doby inkubácie, taktiež znižovali produkciu MCP-1 avšak len po 2h inkubácie. Na druhej
strane sme sledovali signifikantné zvýšenie produkcie IL-6. Na sekréciu IL-8 olej z vlašských
orechov nemal žiaden vplyv.
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Diskusia
V prezentovanej štúdii sme sa zamerali na vplyv oleja z vlašských orechov na
hyperglykémiou indukovaný oxidačný stres na in vitro modely použitím bunkovej línie promonocytov U937. Zistili sme, že vysoká koncentrácia glukòzy indukuje zníženie
antioxidačnej kapacity buniek U937, spósobuje oxidačné poškodenie DNA a zvyšuje
sekréciu prozápalových cytokínov. Na druhej strane sme zaznamenali signifikantné zvýšenie
antioxidačnej kapacity buniek vplyvom oleja z vlašských orechov, taktiež jeho vplyv na
zvýšenie SOD aktivity ako aj produkciu cytokínov TNF—α a MCP-1.
Naše výsledky potvrdzujú a zároveň rozširujú predchádzajúce štúdie. Niektoré práce
uvádzajú zvýšenie antioxidačnej kapacity plazmy u osób konzumujúcich olej z vlašských
orechov [12]. Taktiež sme zistili zvýšenie SOD aktivity vplyvom použitého oleja z vlašských
orechov po 48h a 72h inkubácii. Fakuda a kol. zistili, že 14 polyfenolov z vlašských orechov
má podobnú aktivitu ako SOD [13]. Ak by tieto polyfenoly prispievali k zvýšeniu SOD aktivity
v našom experimente, toto zvýšenie by nastalo už po 24h inkubácii. Preto sa domnievame,
že olej z vlašských orechov buď stimuluje aktivitu SOD alebo indukuje expresiu tohto
enzýmu.
Nami zistená hyperglykémiou zvýšená hladina 8-oxoguanínu, markera oxidačného
poškodenia DNA, bola taktiež nájdená v tkanivách diabetických potkanov ako aj pacientov
s oboma typmi diabetu [14].
Pri sledovaní oxidačného poškodenia proteínov vo forme karbonylov proteínov sme
nezaznamenali signifikantné zmeny, či už vplyvom hyperglykémie alebo použitého oleja.
Výsledky štúdii sledovaním oxidačného poškodenia proteínov v hyperglykemických
podmienkach sú nejednotné [15].
Vo vlašských orechoch sa nachádzajú oxidačne náchylné polynenasýtené mastné kyseliny,
ktoré by mohli zvýšiť oxidáciu biomolekúl. Napriek tomu, v rámci našich experimentov sme
nezaznamenali zvýšenie oxidačného poškodenia DNA alebo proteínov. Vlašské orechy
patria medzi rastlinné potraviny, ktoré obsahujú vysoký podiel antioxidantov, ktoré
pravdepodobne zabránili týmto oxidáciám [16].
V ostatných rokoch mnoho štúdií dokázalo, že prozápalové cytokíny hrajú dóležitú úlohu vo
vzniku a rozvoji diabetu a jeho komplikácií [17]. Diabetes je charakterizovaný zvýšenou
hladinou glukòzy vyvolávajúcou sekréciu prozápalových cytokínov, ktoré sme potvrdili aj
v rámci našej štúdie.. Nižšie koncentrácie oleja z vlašských orechov mali protizápalový
účinok, čo malo za následok zníženie sekrécie cytokínov, ktorá bola vplyvom hyperglykémie
značne zvýšená.
Mnohé štúdie poukázali na to, že konzumácia vlašských orechov je úzko spojená so
znižovaním výskytu ischemických chorób srdca, znižovaním hladiny cholesterolu ako aj
spojená s priaznivými účinkami pri liečbe rakoviny a zápalu. Pochopenie týchto
mechanizmov bude kritickým krokom pre začlenenie oleja z vlašských orechov ako
prírodného terapeutika na liečbu chronického zápalu spojeného s diabetom a jeho
komplikáciami.
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Úvod
Zápalové ochorenia čriev (IBD- inflammatory bowel disease) predstavujú chronické a
doposiaľ nevyliečiteľné ochorenia gastrointestinálneho traktu. Medzi IBD zaraďujeme
Crohnovu chorobu a ulceròznu kolitídu. Ochorenia IBD predstavujú celosvetový problém, ich
prevalencia sa postupne zvyšuje (1: 1000), pričom k nárastu počtu prípadov s IBD dochádza
predovšetkým v rozvinutých krajinách. K nástupu choroby dochádza v období puberty,
prípadne včasnej dospelosti [1, 2]. IBD predstavuje komplexné ochorenie, pri ktorom
zohrávajú veľkú úlohu genetické faktory ako aj faktory prostredia. V rámci genetickej zložky
bola objavená asociácia medzi regulátorom génu pre prostaglandínový receptor EP4
a Crohnovou chorobou [3]. Medzi faktory prostredia sa zaraďuje predovšetkým životný štýl
v zmysle stravovania, fajčenie, stres, či socioekonomický status jedinca. Zvýšené riziko
nástupu IBD majú jedinci, u ktorých sa v rodine vyskytovala či už Crohnova choroba, alebo
ulceròzna kolitída [4].
Medzi hlavné symptòmy Crohnovej choroby aj ulceròznej kolitídy patrí prímes krvi a hlienu
v stolici, bolesti v abdominálnej oblasti, stenòza črevnej steny a strata hmotnosti v dósledku
malnutrície [5], nakoľko poškodené črevo nedokáže v dostatočnom množstve absorbovať
potrebné živiny. Rovnaké príznaky týchto patologicky odlišných ochorení často krát sťažujú
presnú diagnostiku, ktorá sa stanovuje na základe histologického nálezu vzorky získanej pri
kolonoskopii, alebo enteroskopii prípadne na základe ďalších vyšetrení. Pre Crohnovu
chorobu je príznačný diskontinuálny zápal, ktorý móže nastať v ktorejkoľvek časti tráviacej
sústavy od ústneho otvoru až po konečník. Najčastejšie postihuje oblasť terminálneho ilea.
Ulceròzna kolitída sa vyznačuje zápalom postihujúcim hrubé črevo a konečník, nikdy však
nezasahuje tenké črevo [6]. Jednu z kľúčových úloh vzniku IBD zohráva interakcia črevnej
mikroflòry s povrchom čreva. Nastáva dráždenie črevnej sliznice, ktorá odpovedá zvýšeným
vylučovaním mukòzneho hlienu do črevného lúmenu. Dochádza k iniciácií zápalového
procesu a aktivácii imunitného systému, ktorý v snahe potlačiť zápal odstraňuje poškodené
oblasti [7]. Pri progresii ochorenia dochádza k zvýšenej apoptòze buniek a nekròze tkaniva.
Takýto stav vedie k vzniku oxidačného stresu, ktorý má podstatný vplyv na progresiu
ochorenia. Oxidačný stres je súčasťou patogenézy nielen zápalových, ale aj
kardiovaskulárnych či nádorových ochorení. Oxidačný stres predstavuje nerovnovážny stav
medzi tvorbou voľných radikálov a činnosťou antioxidačných mechanizmov [8]. Zvýšený
príjem antioxidantov v potrave by mohol znižovať oxidačné poškodenie a s tým spojené
poškodenie buniek a tkanív. V poslednom období sa zvýšená pozornosť venuje vplyvu
antokyanátov na oxidačný status. Antokyanáty sú rastlinné antioxidanty, ktoré patria do
skupiny flavonoidov. Ich podstatnou vlastnosťou je protizápalový, proti tumorový
a antimikrobiálny účinok [9]. V prípade, že sú rastliny vystavené oxidačnému stresu, radiácii
alebo patogénom tak zvyšujú produkciu antokyanátov, ktoré ich chránia pred nepriaznivými
podmienkami [10].
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Hlavným cieľom štúdie bola analýza vplyvu stravy obohatenej o antokyanáty na celkový
oxidačný a antioxidačný status u myší s indukovanou črevnou kolitídou a kontrolnej skupiny
bez kolitídy.

Metodika
Dvadsať myší kmeňa 129sv4 bolo náhodne rozdelených do štyroch skupín po päť myší. Dve
skupiny predstavujú kontrolné skupiny, ktoré mali k dispozícií vodu a kontrolnú pšeničnú
stravu alebo experimentálnu stravu s obsahom antokyanátov ad libitum. Zvyšným dvom
skupinám bol podávaný 1% roztok dextránu sulfátu sodného (DSS) na navodenie črevnej
kolitídy ad libitum. Zároveň im bola podávaná kontrolná pšeničná strava, alebo
experimentálna antokyanátová strava ad libitum. Experiment bol vykonávaný počas dvoch
týždňov. Po ukončení experimentu bola analyzovaná dĺžka čreva kontrolných
a experimentálnych myší. Následne bola odobratá plazma a vzorka pečene. Zo vzoriek
pečene kontrolných aj experimentálnych skupín boli vytvorené 10% homogenáty v roztoku
1% PBS. Následne boli v homogenátoch a plazme analyzované markery oxidačného
poškodenia proteínov (AOPP- advanced oxidation protein products), peroxidácie lipidov
(TBARS- thiobarbituric reactive substances), celková antioxidačná kapacita (TAC- total
antioxidant capacity) a látky redukujúce železitý katiòn (FRAP- ferric reducing antioxidant
power). Meranie bolo uskutočnené v mikrotitračných platničkách prostredníctvom
spektrofotometrických a spektrofluorometrických metòd. Štatistická analýza nameraných dát
bola vykonaná prostredníctvom testu opakovaných meraní ANOVA a Tukeyho post- hoc
testu v programe GraphPad Prism5. Kritérium pre štatisticky významný výsledok bola
považovaná hodnota p< 0,05. Dáta sú prezentované ako + štandardná odchýlka (+SD).
Výsledky
Analýza dĺžky čreva (obr. 1) preukázala signifikantné rozdiely medzi kontrolnou skupinou
a experimentálnou skupinou, ktorým bola podávaná kontrolná pšeničná strava (p< 0,05).
Signifikantný rozdiel v dĺžke čreva bol pozorovaný aj medzi experimentálnou skupinou
a skupinou kontrola, ktoré mali prístup k antokyanátovej strave (p< 0,01). Nebol pozorovaný
žiaden signifikantný rozdiel medzi experimentálnou skupinou s kontrolnou a antokyanátovou
stravou (p= ns).
Meranie markerov oxidačného poškodenia proteínov AOPP v plazme (obr. 2A)
nepreukázalo signifikantné rozdiely medzi analyzovanými skupinami (p= ns). Najvyššie
hodnoty AOPP o + 57% boli pozorované vo vzorkách experimentálnej skupiny myší
s kolitídou v porovnaní s kontrolnou skupinou po konzumácii kontrolnej stravy. Naproti tomu
experimentálna skupina s antokyanátovou stravou vykazovala len 14,2% nárast množstva
markerov AOPP v porovnaní s kontrolnou antokyanátovou skupinou. Koncentrácie
plazmatických markerov peroxidácie lipidov, TBARS (obr. 2B) boli signifikantne vyššie
u kontrolnej skupiny s pšeničnou stravou v porovnaní s antokyanátovou experimentálnou
skupinou (p< 0,05). Hodnoty TAC (obr. 2C) a FRAP (obr. 2D) reprezentujúce antioxidačný
status sa medzi analyzovanými skupinami signifikantne nelíšili (p= ns). Najvyššie hladiny
TAC vykazovala kontrolná skupina s kontrolnou stravou. Analýza markerov oxidačného
stresu AOPP, TBARS (obr. 3A a 3B) a antioxidačného statusu FRAP (obr. 3D) vo vzorkách
pečene nepriniesla žiadne signifikantné rozdiely medzi analyzovanými skupinami.
Koncentrácie markerov TAC sa vo vzorkách pečene signifikantne líšili medzi kontrolnou
skupinou s kontrolnou stravou v porovnaní s experimentálnou skupinou s antokyanátovou
stravou v prospech kontrolnej skupiny (p< 0,05).
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Obr. 1: Graf zobrazujúci dĺžku čreva myší kontrolných a experimentálnych skupín získaného
po ukončení pokusu; CTRL+ K - H2O kontrola, CTRL+ A - H2O antokyanáty,
DSS+ K - 1% DSS kontrola, DSS+ A - 1% DSS antokyanáty; signifikantné rozdiely sú
zobrazené ako * pre p< 0,05 a ** pre p< 0,01; dáta sú prezentované ako + SD

Obr. 2: Grafy zobrazujúce markery oxidačného stresu a antioxidačného statusu v plazme A)
oxidácie proteínov AOPP, B) peroxidácie lipidov TBARS, C) celková antioxidačná kapacita
TAC a látky redukujúce železitý katiòn FRAP; CTRL+ K - H2O kontrola, CTRL+ A - H2O
antokyanáty, DSS+ K - 1% DSS kontrola, DSS+ A - 1% DSS antokyanáty; signifikantné
rozdiely sú zobrazené ako * pre p< 0,05; dáta sú prezentované ako + SD
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Obr. 3: Graf zobrazujúci markery oxidačného stresu a antioxidačného statusu v pečeni; A)
marker oxidačného poškodenia proteínov AOPP, B) peroxidácia lipidov TBARS, C) celková
antioxidačná kapacita TAC, D) látky redukujúce železitý katiòn FRAP; CTRL+ K - H2O
kontrola, CTRL+ A - H2O antokyanáty, DSS+ K - 1% DSS kontrola, DSS+ A - 1% DSS
antokyanáty; signifikantné rozdiely sú zobrazené ako * pre p< 0,05; dáta sú prezentované
ako + SD

Diskusia
Najväčšia dĺžka čreva bola pozorovaná u kontrolných skupín bez indukovanej kolitídy
v porovnaní s experimentálnymi skupinami. Tento výsledok nie je v súlade so štúdiou, ktorú
vykonali Marín a kol. v modeli akútnej črevnej kolitídy, kde po aplikácii kyseliny elagovej
s protizápalovými účinkami pozorovali signifikantne zvýšený pomer hmotnosť/ dĺžka čreva
u experimentálnej skupiny v porovnaní s kontrolnou skupinou [11]. Avšak v tejto štúdii
u skupín, ktoré konzumovali stravu s antokyanátmi, t. j. aj kontrolnej skupiny s vodou aj
experimentálnej s roztokom DSS bola pozorovaná väčšia dĺžka čreva v porovnaní s oboma
skupinami, ktoré boli udržiavané na kontrolnej strave bez antokyanátov. Medzi kontrolnou
skupinou myší s kontrolnou pšeničnou stravou a antokyanátovou stravou predstavoval tento
rozdiel priemerne 0,5 cm. Medzi experimentálnymi myšami s kolitídou na kontrolnej a na
antokyanátovej strave bol pozorovaný priemerný rozdiel 0,25 cm. Animálny model myši je
malý organizmus a rozdiel 0,25 cm po funkčnej stránke znamená veľa. Pri pomyslenom
prekonvertovaní tohto výsledku na človeka by tento nález mal veľký vplyv na zlepšenie
viacerých životných funkcií ľudí s IBD, akými sú napr. vstrebávanie vápnika, či železa.
Analýza markerov oxidačného stresu a antioxidačného statusu odhalila protichodné
výsledky. V rámci analýzy TAC v plazme boli pozorované nízke percentuálne rozdiely medzi
všetkými analyzovanými skupinami. Takmer rovnaké hodnoty markera antioxidačného
statusu TAC v plazme medzi kontrolnými a experimentálnymi skupinami poukázali na fakt,
že organizmus postihnutý IBD sa v prípade zvýšeného príjmu antioxidantov pokúša obnoviť
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rovnovážny oxidačný stav. V rámci analýzy peroxidácie lipidov TBARS v plazme boli
pozorované vyššie hladiny v kontrolnej skupine s antokyanátovou stravou. Tento výsledok
mohol byť spósobený faktom, že sme v plazme pozorovali nižšiu antioxidačnú aktivitu
v porovnaní s ostatnými skupinami. Podobný výsledok dosiahli aj Tüzün a kol., ktorý
analyzovali marker peroxidácie lipidov malondialdehyd (MDA) v plazme kontrolných jedincov
a jedincov s IBD. Zistili, že koncentrácie MDA sa signifikantne medzi analyzovanými
skupinami nelíšia, pričom pozorovali mierne vyššie hodnoty MDA u zdravých jedincov [12].
Na základe uvedeného výsledku móžeme tvrdiť, že úprava stravovacích návykov v prospech
zvýšeného príjmu antioxidantov by mohla viesť z zníženému poškodeniu subcelulárnych
častíc a tým brániť apoptòze buniek. Antokyanáty obsiahnuté v strave u experimentálnych
myší mohli byť zodpovedné za udržiavanie obdobnej antioxidačnej aktivity aká bola
pozorovaná u zdravých myší. Antokyanáty obsiahnuté v strave mali pozitívny vplyv na dĺžku
čreva myší s indukovanou kolitídou.
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Úvod
Napriek tomu, že autoimunitné ochorenia sa častejšie vyskytujú u žien, klinické prejavy, ako
aj celková prognòza ochorenia je horšia u mužov [1]. Percentuálny podiel mužov a žien
trpiacich zápalovým črevným ochorením (Inflammatory bowel disease, IBD) na základe
populačných štúdií nie je v dósledku protikladných výsledkov jasný. Vyšší podiel žien
trpiacich Crohnovou chorobou v pomere medzi 1,1 - 1,4:1 oproti mužom bol zistený
v Severnej Amerike [2]. Populačná štúdia v Severnom Francúzku tiež ukázala vyšší počet
postihnutých žien v porovnaní s mužmi, s pomerom 1,2:1 [3]. Naopak, údaje z japonskej
populácie naznačili opačný pomer pohlaví, 0,45:1 [4]. Podobne, v čínskej populácii sa vyšší
výskyt ukázal u mužov, v pomere 0,7:1 [5]. Jedným z možných rizikových faktorov vedúcich
k medzipohlavným rozdielom u IBD móže byť tiež užívanie antikoncepčných tabletiek [6].
Štúdia uskutočnená v Nemecku nepotvrdila vyššiu incidenciu Crohnovej choroby u žiadneho
z pohlaví, avšak bol pozorovaný vyšší počet remisií choroby u mužov a nižšej potreby
užívania imunosupresívnych liekov u žien [7].
Vzťah medzi pohlavnými hormònmi a patogenézou IBD nie je úplne objasnený. Nižšie
hladiny testosterònu pri IBD boli pozorované u ľudí [8] aj u myší [9]. Naopak, vplyv
testosterònu na IBD popísaný nebol. Vplyv estrogénov na rozvoj IBD u myší bol rózny
v závislosti od použitého modelu [10]. V modeli DNB (dinitrobenzén sulfònová kyselina)
estrogény znižovali histologické skòre, aktivitu myeloproxidázy, ako aj expresiu zápalových
molekúl. Naopak, v DSS (dextrán sulfát sodný) indukovnom modeli, boli pozorované opačné
účinky estrogénov. Protichodné zistenia autori pripisujú komplexnému účinku estrogénov v
závislosti na vzniku zápalu v črevnej stene. Štúdia na transgénnych potkanoch, nesúcich
alelu HLA-B27 (ľudský leukocytárny antigén B27), u ktorých sa vyvinie chronická
hemorhagická hnačka, ukázala pozitívne účinky estrogénov [11]. Už po troch dňoch
podávania estrogénu došlo k zlepšeniu konzistencie stolice a následne bolo pozorované
lepšie histologické skòre, znížená aktivita myeloperoxidázy a nižšia koncentrácia zápalových
cytokínov. Simultánne podávanie úplného antagonistu estrogénových receptorov, ICI182780 spolu s estrogénmi tieto účinky blokovalo.
Cieľom tejto štúdie bolo porovnť samce a samice v animálnom modeli IBD a popísať úlohu
pohlavných hormònov v jeho patogenéze.

Metodika
Myši kmeňa C57Bl6/N boli rozdelené do desiatich skupín, dvoch kontrolných – intaktné
samice a intaktné samce (Samice KONTR., n=15 a Samice KONTR., n=15) a ósmych
experimentálnych – intaktné samice a samce (Samice DSS, n=15 a Samce DSS, n=15);
SHAM kastrované, kastrované a kastrované s podávaným estradiolom samice (SHAM
KASTR. DSS, n=10; KASTR. DSS, n=8 a KASTR. + EST DSS, n=8) a SHAM kastrované,
kastrované a kastrované s podávaným testosterònom samce (SHAM KASTR. DSS, n=10;
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KASTR. DSS, n=10; KASTR. + TST DSS, n=10). Zvieratám v experimentálnych skupinách
bol podávaný 2% roztok dextránu sulfátu sodného (DSS) v pitnej vode po dobu 7 dní
s následným pitím vody po dobu troch dní až do usmrtenia.Telesná hmotnosť a konzistencia
stolice (skòre 0-3) boli monitorované denne, pričom začiatok sledovania bol tri dni pred
podávaním DSS (deň - 3). Kastrovaným myšiam s hormonálnou suplementáciou bol
podávaný roztok 17-β-estradiolu (samice, 500 µg/kg) alebo testosteròn propionátu (samce,
5mg/kg) v olivovom oleji intraperitoneálne denne po dobu podávania DSS. Kontrolným
zvieratám bol podávaný olivový olej. Po usmrtení bola zaznamenaná dĺžka hrubého čreva,
ktoré bolo následne spracované na biochemické a histologické analýzy. Histologické vzorky
boli analyzované skúseným patològom . Štatistická analýza bola vykonaná pomocou
programu IBM SPSS Statistics 21, na zistenie rozdielov medzi skupinami bol použitý oneway ANOVA test, nepárový t-test alebo one-sample t-test boli použité pri porovnávaní dvoch
hodnót, hladina p bola považovaná za štatisticky významnú ak boli hodnoty nižšie ako 0.05.
Výsledky
U mýší, ktorým bol podávaný roztok DSS boli zaznamenané signifikantné nižšie hmotnosti
v porovnaní s kontrolnými zvieratami, signifikantne vyšší pokles hmotnosti u samcov
v porovnaní so samicami bol zaznamenaný v posledný deň experimentu (p˂0.05, Obr. 1A).
U zvierat pijúcich DSS bola u samcov v porovnaní so samicami zaznamenaná tiež horšia
konzistencia stolice (p˂0.05, Obr. 1B), signifikantne kratšie hrubé črevo (p˂0.05, Obr. 1C)
a signifikatne vyššie histologické skòre poškodenia sliznice (p˂0.01, Obr. 1D).
Kastrované testosterònom suplementované samce mali signifikantne vyššiu hmotnosť tela
oproti SHAM kastrovaným zvieratám na začiatku experimentu (p˂0.05, Obr. 2A),
s progresiou kolitídy sa však hmotnosti tela u jednotlivých skupín vyrovnali (Obr. 2A). Neboli
zaznamenané žiadne signifikantné rozdiely vplyvu kastrácie a suplementácie testosterònom
na konzistenciu stolice (Obr. 2B), ani histologické skòre poškodenia sliznice (Obr. 2D).
Kastrované tesosterònom suplementované samce mali signifikantne zníženú dĺžku čreva
v porovnaní so SHAM kastrovanými samcami (Obr. 2C).

Obr. 1. Medzipohlavné rozdiely v parametroch indukovanej kolitídy u myší. A) Hmotnosť
tela. B) Konzistencia stolice. C) Dĺžka čreva. D) Histologické skòre.
* p˂0.05 vs Samice KONTR; # p˂0.05 vs Samce KONTR.;

p˂0.05 vs Samce DSS
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Kastrácia a hormonálna suplementácia u samíc nepreukázala vplyv na hmotnosť tela myší
v priebehu experimentu (Obr. 3A). Signifikantne nižšie skòre konzistencie stolice bolo
zaznamenané u kastrovaných, estradiolom suplementovaných samíc v porovnaní
s kastrovanými samicami v posledný deň experimentu (p˂0.05, Obr. 3B). Suplementácia
estradiolom viedla k signifikantnému zvýšeniu dĺžky čreva v porovnaní so SHAM
kastrovanými (p˂0.001, Obr. 3C) aj kastrovanými zvieratami (p˂0.001, Obr. 3C).
U experimentálnych zvierat suplementovaných estradiolom neboli zaznamenané žiadne
histologické zmeny v porovnaní so zvieratami bez hormonálnej suplementácie (Obr. 3D).

Obr. 2. Vplyv kastrácie a hormonálnej suplementácie testosterònom na parametre
indukovanej kolitídy u myší. A) Hmotnosť tela. B) Konzistencia stolice. C) Dĺžka čreva. D)
Histologické skòre.
± p˂0.05 vs SHAM KASTR. DSS

Diskusia
V uvedenej štúdií boli sledované parametre chemicky indukovanej kolitídy v závislosti od
pohlavia, kastrácie a hormonálnej suplementácie. Vyššia odolnosť voči kolitíde u samíc myší
je v súlade s vyššou odolnosťou žien voči autoimunitným ochoreniam [1]. Signifikantné
zníženie dĺžky čreva u kastrovaných, tesosterònom suplementovaných samcov s kolitídou
vzhľadom na anabolické účinky testosterònu naznačuje zložité imunomodulačné účinky
tesosterònu v črevnom epiteli. Zistené priaznivé účinky estrogénov v tejto štúdii sú v rozpore
s predcházajúcou štúdiou zaoberajúcou sa úlohou estrogénov pri DSS [10]. Uvedená štúdia
však použila 2.5x vyššiu koncentráciu DSS v porovnaní s touto štúdiou, čo by mohlo
naznačovať rózne účinky estrogénov v róznych štádiách kolitídy.
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Obr. 3. Vplyv kastrácie a hormonálnej suplementácie estradiolom na parametre indukovanej
kolitídy u myší. A) Hmotnosť tela. B) Konzistencia stolice. C) Dĺžka čreva. D) Histologické
skòre.
± p˂0.05 vs SHAM KASTR. DSS; Δ p˂0.05 vs KASTR. DSS
Záver
Uvedené výsledky naznačili protektívne účinky estrogénov na črevný epitel, najmä pri jeho
regenerácii. Účinky testosterònu naznačili skór negatívne vplyvy pri rozvoji kolitídy v podobe
skracovania dĺžky čreva. Tieto výsledky by mohli pomócť k objasneniu medzipohlavných
rozdielov v náchylnosti na prejavy IBD. Ďalšie štúdie by mali objasniť, či tieto výsledky majú
využitie v klinickej praxi pri liečbe Crohnovej choroby a Ulceròznej kolitíde, najmä vo vzťahu
k hormonálnej suplementácii pri menopauze alebo užívaniu hormonálnej antikoncepcie.
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Úvod
Testosteròn patrí medzi pohlavné hormòny, ktoré sú dóležité nielen pre sexuálnu
diferenciáciu plodu, ale aj pre vývin nervovej sústavy a mnohých aspektov správania
a kognitívnych schopností. Morfologicky a fyziologicky predstavuje testosteròn determinant
mužského pohlavia, vplýva na vývin pohlavnej sústavy a sekundárnych pohlavných znakov,
distribúciu tuku a rast vlasov (1). Testosteròn je produkovaný hlavne Leydigovými bunkami
semenníkov a v menšej miere aj v obličkách, v pečeni a v kóre nadobličiek (2). Biosyntéza
testosterònu prebieha aj v iných tkanivách (tukové a svalové tkanivo), dokonca aj
v niektorých oblastiach mozgu. Testosteròn moduluje počas prenatálneho vývinu mozgové
štruktúry a diferenciáciu neurònov, vďaka čomu je spájaný s kognitívnymi schopnosťami
a správaním v postnatálnom živote (3).
V bunkách móže pósobiť testosteròn dvoma cestami. Prvou je cez androgénový receptor
(AR), na ktorý sa naviaže testosteròn alebo 5α-dihydrotestosteròn (5α-DHT). 5α-DHT vzniká
pri metabolizme testosterònu prostredníctvom enzýmu 5α-reduktáza. Druhý spósob účinku
je cez estrogénový receptor (ER), keďže testosteròn móže byť tiež aromatizovaný na
estradiol (4). Testosteròn sa vyznačuje dvojakým účinkom: organizačným a aktivačným.
Organizačné (prenatálne) účinky sú trvalé, ireverzibilné a pósobia v skorom štádiu vývinu
počas senzitívnych periòd. Sú zodpovedné za pohlavnú diferenciáciu mozgu (5). Počas
života má testosteròn následne aktivačný účinok na mozgové štruktúry, ktorý je závislý na
jeho meniacich hladinách. Aktivačné účinky sú krátkodobé, reverzibilné a pósobia neskór
v náväznosti na organizačné účinky. Aby sa prejavili aktivačné účinky hormònu, musí byť
prítomný počas celej doby pósobenia (6).
Humánne a animálne experimenty sledujúce vplyv pohlavných hormònov na správanie, sú
často vykonávané s ohľadom na úlohu androgénov a estrogénov pri vzniku psychických
ochorení a depresie. Tieto štúdie skúmajú predovšetkým ich aktivačný účinok. U sociálne
izolovaných potkanov spósobila suplementácia testosterònu
zlepšenie anxiòzneho
správania samcov potkanov vo vyvýšenom plusovom bludisku a v teste preferencie svetla
a tmy, ako aj depresívneho správania v teste núteného plávania (7). U dospelých potkanov
podávanie testosterònu neovplyvnilo anxiòzne správanie v teste otvoreného poľa, ale
spósobilo zníženie depresívneho správania samcov potkanov v teste núteného plávania
v závislosti od dávky testosterònu (8). Dospelé potkany po podávaní testosterònu prejavili
znížené anxiòzne správanie v teste preferencie svetla a tmy, ale anxiolytický účinok
testosterònu v teste otvoreného poľa a vo vyvýšenom plusovom bludisku potvrdený nebol
(9). Iné štúdie však naznačujú anxiogénny účinok testosterònu v teste otvoreného poľa a vo
vyvýšenom plusovom bludisku (10). Výsledky animálnych štúdií sledujúcich aktivačný účinok
testosterònu na anxiòzne a depresívne správanie sú často kontroverzné, dóvodom móže byť
práve prenatálny účinok testosterònu, ktorý sa neberie do úvahy pri sledovaní aktivačných
účinkov.
Cieľom našej práce bolo objasniť vplyv prenatálneho pósobenia testosterònu na anxiòzne a
depresívne správanie samcov a samíc potkana laboratòrneho v sérii behaviorálnych testov.
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Materiál a metódy
V animálnych experimentoch sme použili intaktné laboratòrne potkany kmeňa Lewis.
Rodičovskú generáciu tvorili jedince rovnakého veku (10 – 13 týždňové). Po spárení samcov
a samíc sme sledovali prítomnosť spermií vo vaginálnych výteroch samíc (0. deň gravidity).
Od 14. dňa gravidity do dňa pórodu bol gravidným samiciam intramuskulárne podávaný
testosteròn - propionát (2 mg/kg; Testosterone propionate T1875, Sigma-Aldrich LLC, USA),
flutamid (5 mg/kg; Flutamide F9397, Sigma-Aldrich LLC, USA), testosteròn - propionát
a flutamid. Kontrolnej skupine bol podávaný olivový olej (Olivae Oleum Raffinatum Ph. Eur.,
Galvex, spol. s.r.o., Banská Bystrica, Slovenská republika). Náš experiment sme uskutočnili
na štyroch skupinách prenatálne ovplyvnených zvierat: kontrolná skupina (CTRL, n=20),
testosterònová skupina (TST, n=15), flutamidová skupina (FLU, n=19) a skupina testosteròn
a flutamid (TST+FLU, n=25).
Zvieratá mali k dispozícii vodu i potravu (kompletná kŕmna zmes pre potkany a myši KKZP/M, Dobrá Voda) ad libitum. V chovnej miestnosti bola udržiavaná priemerná teplota
22±2°C s relatívnou vlhkosťou 50±10% a regulovaným svetelným režimom (svetlo:tma
12:12) so začiatkom subjektívneho dňa o 8:00 ráno.
Mláďatá boli odstavené na 21. deň života. Títo potomkovia (n=79) boli následne testovaní
v dospelosti (medzi 82 – 88. dňom postnatálne). Behaviorálne testy boli vykonané
v nasledujúcom poradí: test otvoreného poľa (5 min), test rozpoznania nového objektu (5
min), test preferencie svetla a tmy (5 min), vyvýšené plusové bludisko (5 min) a test
núteného plávania (3 min).
V testoch sme sledovali správanie charakteristické pre anxietu a depresiu, t.j. čas strávený v
centrálnej časti bludiska (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. imobilitu
(test núteného plávania).
Behaviorálne testy boli vyhodnotené poloautomatickým trackovacím softvérom EthoVision
8.5 od firmy Noldus (Noldus, Netherlands). Na stanovenie koncentrácie testosterònu z krvnej
plazmy gravidných samíc (od 18. dňa gravidity až po pórod) sme použili komerčné ELISA
kity od firmy DRG Diagnostics (Marburg, Nemecko). Na štatistickú analýzu a prípravu grafov
sme použili Graphpad Prism verziu 5.01. Dáta boli hodnotené ANOVA testom, s Bonferoniho
post-hoc korekciou. Za hladinu štatistickej významnosti sme zvolili hladinu α=0,05. Dáta sú
prezentované ako priemer + smerodajná odchýlka.

Výsledky
Hladiny plazmatického testosterònu u gravidných samíc z testosterònovej (TST)
a testosteròn-flutamidovej skupiny (TST+FLU) boli signifikantne vyššie v porovnaní
s kontrolnou skupinou (CTRL) (p<0.0001; obr. 1). Hladiny plazmatického testosterònu sa
nelíšili medzi CTRL a flutamidovou skupinou (FLU).
Pri vyhodnotení testu otvoreného poľa a testu rozpoznávania nového objektu sme nenašli
žiadny štatisticky signifikantný rozdiel medzi testovanými skupinami v čase strávenom
v centrálnej časti bludiska ani v dobe interakcie s objektom. Podobne v teste preferencie
svetla a tmy a v teste vyvýšeného plusového bludiska sme nezistili štatisticky významný
rozdiel pri porovnaní časov strávených v osvetlenej časti L/D bludiska a v otvorených
ramenách (dáta neukázané). V teste núteného plávania TST a TST+FLU skupina
vykazovala kratší čas imobility oproti CTRL skupine (CTRL vs. TST, p<0,001; CTRL vs.
TST+FLU, p<0,01). TST skupina bola signifikantne menej imobilná v porovnaní s FLU
skupinou (p<0,05) (obr. 2).
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Obr. 1 Hladiny plazmatického testosterònu 30 minút po aplikácii látok u gravidných samíc od
18. dňa gravidity až po pórod. Obidve skupiny gravidných samíc (TST; TST+FLU), ktoré
dostávali testosteròn, mali signifikantne vyššie hladiny testosterònu v porovnaní s kontrolnou
skupinou samíc. Signifikantný rozdiel medzi kontrolnou skupinou a experimentálnymi
skupinami je označený **** pre p<0,0001. Dáta prezentované ako priemer + SD. Kontrolná
skupina (CTRL, n=4), testosterònová skupina (TST, n=3), flutamidová skupina (FLU, n=3)
a skupina testosteròn a flutamid (TST+FLU, n=5).

Obr. 2 Výsledky z testu núteného plávania. TST a TST+FLU skupina bola signifikantne
menej imobilná v porovnaní s CTRL skupinou. TST skupina vykazovala kratší čas imobility
aj v porovnaní s FLU skupinou. *** označuje p<0,001, ** označuje p<0,01, * označuje
p<0,05. Dáta prezentované ako priemer + SD. Kontrolná skupina (CTRL, n=20),
testosterònová skupina (TST, n=15), flutamidová skupina (FLU, n=19) a skupina testosteròn
a flutamid (TST+FLU, n=25).

Diskusia
Mozog je mimoriadne senzitívny na účinok testosterònu počas relatívne krátkeho časového
intervalu intrauterínne, keď definitívne organizuje mozgové štruktúry ,,mužským smerom“.
Na základe organizačných účinkov sa po narodení objavujú anatomické medzipohlavné
rozdiely v určitých mozgových oblastiach s dósledkami na správanie a kognitívne funkcie
(11). Cieľom nášho experimentu bolo popísať vplyv prenatálneho testosterònu a jeho
antagonistu – flutamidu na anxiòzne a depresívne správanie potkana laboratòrneho.
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Prenatálne podávaný testosteròn spósobuje zvýšenie lokomotorickej aktivity u samíc (12) aj
u samcov v teste otvoreného poľa (13). Narušenie metabolizmu testosterònu v prenatálnom
období vedie k zvýšeniu anxiety v teste otvoreného poľa a vo vyvýšenom plusovom bludisku
(14). V našom experimente v testoch slúžiacich na hodnotenie anxiety (test otvoreného
poľa, test rozpoznávania nového objektu, test preferencie svetla a tmy, vyvýšené plusové
bludisko) sme nezaznamenali žiadne signifikantné rozdiely medzi jednotlivými skupinami
zvierat. Výsledky nášho experimentu sú rozdielne od výsledkov behaviorálnych štúdií, ktoré
hovoria v prospech anxiogénneho účinku prenatálneho a neonatálneho testosterònu
u samcov – neonatálna kastrácia u samcov potkanov vyvolala v dospelosti zníženú mieru
anxiòzneho správania v teste otvoreného poľa, teste preferencie svetla a tmy a vyvýšenom
plusovom bludisku oproti nekastrovaným samcom (15). Organizačný účinok testosterònu
móže prispieť k antidepresívnemu správaniu v postnatálnom období. Podávanie flutamidu
(antagonista testosterònu) novonarodeným mláďatám vyvoláva zvýšené depresívne
správanie v preadolescentnom období v teste núteného plávania (16). V našom experimente
v teste núteného plávania sme zistili, že TST a TST+FLU skupina strávila signifikantne
menej času imobilitou oproti CTRL skupine zvierat. TST skupina strávila signifikantne menej
času imobilitou aj v porovnaní s FLU skupinou.
Záverom, behaviorálne testy preukázali, že vystavenie zvierat zvýšeným hladinám
testosterònu v prenatálnom období nevyvoláva anxiòzne správanie v dospelosti, avšak
pósobí antidepresívne. Štúdií sledujúcich organizačný účinok na správanie je stále málo a
ich závery sú často protichodné. Ďalšie štúdie s použitím väčšieho počtu zvierat na skupinu
by mali pomócť pri reprodukovaní výsledkov.
Podporené grantmi VEGA 1/0406/13 a APVV 0539-12.
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Aplikácia fetálnej DNA tehotným samiciam potkanov – model
preeklampsie?
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Školiteľ: RNDr. Barbora Vlková, PhD.
Ústav molekulárnej biomedicíny, LF UK, Bratislava
Úvod
Preeklampsia postihuje 5 – 8 % tehotných žien a je majoritnou príčinou chorobnosti
aj úmrtnosti matky a plodu. Preeklampsia je asociovaná s intrauterinným obmedzením rastu
plodu, abnormálnou oxygenáciou placenty a predčasným pórodom. Hypertenzia, proteinúria
a edémy sú hlavnými klinickými príznakmi tehotenstiev komplikovaných preeklampsiou.
V roku 1997 Lo a kol. ukázali, že fetálna DNA je prítomná v plazme a sére tehotných žien
[1]. Jej zdrojom sú trofoblasty, ktoré sa fyziologickým procesom tvoria v placente, avšak
počas preeklampsie napádajú steny maternice [2]. Predpokladá sa, že fetálne trofoblasty sú
spolu s ďalšími faktormi iniciálnou príčinou patologických mechanizmov preeklampsie [3].
DNA uvoľnená z buniek trofoblastov je tvorená zmesou nukleovej kyseliny a proteínov. DNA
v tejto forme je pravdepodobne chránená pred účinkom DNáz, ktoré ju nie sú schopné
efektívne degradovať v plazme [4]. Preto TLR (toll-like receptory) rozoznávajúce patogény
spúšťajú imunitné reakcie, prispievajú k zápalu a móžu viesť k spontánnemu predčasnému
pórodu [5].
Napriek rozsiahlemu výskumu je etiològia preeklampsie stále neznáma a nie je zrejmé, čo
spósobuje hypoxický stav placenty. Vo väčšine animálnych modelov sa preeklampsia
indukuje komerčnou látkou L-NAME, vektorom adenovírusu alebo nadmernou expresiou
tyrozínkinázy [6] [7]. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či podávanie fetálnej DNA tehotným
samiciam potkana spósobuje príznaky podobné preeklampsii a pokúsiť sa určiť, či zvýšená
hladina fetálnej DNA je príčina alebo dósledok preeklampsie.

Metodika
Fetálna DNA bola izolovaná komerčným kitom (Puregene Blood Core Kit, QIAGEN
Sciences, Hilden, Nemecko) zo zmrazeného tkaniva plodu potkana. Roztok xylazínu
(Ecuphar N.V., Oostkamp, Belgicko, 10 mg/kg hmotnosti) a ketamínu (Richterpharma, Wels,
Rakúsko, 100 mg/kg hmotnosti) bol použitý na anestézu. Reagenty použité pre stanovenie
proteinúrie a kreatinínu: oxalát sodný, benzoan sodný, molybdénan sodný, kyselina pikrová
(Sigma Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Nemecko), dodecylsulfát sodný (Slavus s.r.o.,
Bratislava, Slovensko), Brij 35, albumín (Serva Electrophoresis GmbH, Heidelberg,
Nemecko), metanol (Centralchem, Bratislava, Slovensko), pyrogalová červená. Komerčné
kity - QIAamp DNA Mini Kit, RNeasy Mini Kit (QIAGEN Sciences, Hilden, Nemecko) a TRIzol
(Sigma Aldrich Chemie GmbH, Steinheim, Nemecko) boli použité na izoláciu DNA a RNA.
Štrnásť samíc potkana Wistar (Charles River, Prague, Česká republika) bolo umiestnených
v priestoroch zverinca s voľným prístupom k potrave, pozostávajúcej zo štandardnej
laboratòrnej stravy a vody. Boli chované pri konštantnom 12-hodinovom cykle (svetlo/tma),
pri izbovej teplote 21 ± 2 °C. Samice boli párené so samcami počas nočného cyklu. Nultý
deň tehotenstva bol definovaný ako deň, kedy boli vo vaginálnom stere nájdené spermie.
Všetky experimentálne postupy boli schválené Etickou Komisiou Ústavu molekulárnej
biomedicíny, LF UK.
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Potkany boli na 14. deň tehotenstva náhodne rozdelené do dvoch skupín: Skupina 1 kontrolná, (n = 7) a Skupina 2 - experimentálna, (n = 7). Od 14. po 18. deň tehotenstva bolo
zvieratám v Skupine 2 denne intraperitoneálne injektované definované množstvo DNA (400
ug) rozpustenej v ultračistej vode. Skupina 1 dostávala intraperitoneálne ekvivalentné
množstvo ultračistej vody. V tieto dni bola zaznamenávaná váha zvierat. Anestéza im bola
aplikovaná intraperitoneálne. Vzorka aortálnej krvi bola odobratá do zbernej skúmavky
obsahujúcej EDTA. Plazma bola oddelená od celkovej krvi centrifugáciou pri 2000xg počas
5 minút a uskladnená na -20°C pre ďalšie analýzy. Obličky, placenty a plody boli odobraté
a odvážené a ihneď zmrazené v tekutom dusíku alebo fixované v roztoku metakarnu. Vzorky
moču za 24 hodín boli zozbierané v metabolických klietkach na 18. deň a uskladnené na 20°C pre ďalšie analýzy.
Systolický krvný tlak bol odmeraný pri plnom vedomí, 19. deň tehotenstva pneumatickou
manžetou umiestnenou na chvoste prístrojom LabChart6 (ADInstruments GmbH,
Spechbach, Nemecko). Meranie bolo prevedené 3- až 5-krát na každom zvierati, pri
štatistickom spracovaní bola použitá ich priemerná hodnota.
Proteinúria bola zmeraná metòdou upravenou podľa Watanabe N. a kol. [8] vo vzorkách
moču. Hodnoty vzoriek a štandardov boli zmerané pri 600 nm a od nameraných údajov bola
odčítaná hodnota nameraná v slepej vzorke. Hodnoty boli následne kalkulované podľa
kalibračnej krivky.
Kreatinín bol odmeraný metòdou podľa Jaffé, vo vzorkách moču aj v plazme. Údaje boli
odčítané pri 495 nm použitím softvéru Kim Imunochemical Processing (Daniel Kittrich
Software Production, Praha, Česká republika). Exportované hodnoty boli kalkulované podľa
kalibračnej krivky. Z týchto hodnót bol vypočítaný podiel koncentrácie proteínov v moči
a množstva kreatinínu v litri moča.
DNázová aktivita bola meraná vo vzorkách plazmy komerčným ELISA kitom (Orgentec
Diagnostika GmbH, Mainz, Nemecko).
Výsledky boli vyjadrené ako priemer ± SD. Analýza dát v oboch skupinách bola prevedená
nepárovým Student t/testom pomocou softvéru GraphPad (verzia 6.0a pre Mac). Štatistická
významnosť (p) bola definovaná ako hodnota pravdepodobnosti < 0.05.
Výsledky
Počet plodov a ich váha sa nelíšili medzi Skupinou 1 a Skupinou 2 (11.5 ± 0.7 vs. 12.3 ±
1.128; p > 0.05; 2.1 ± 0.3 vs. 2.3 ± 0.5; p > 0.05) v uvedenom poradí. Priemery placenty boli
takmer rovnaké (1.3 ± 0.02 vs.1.3 ± 0.03; p > 0.05). Vzhľadom na váhu placenty nebol
nájdený signifikantný rozdiel medzi Skupinou 1 a Skupinou 2 (0.4 ± 0.03 vs. 0.4 ± 0.03; p >
0.05).
Nebol zaznamenaný ani rozdiel v hodnotách systolického krvného tlaku medzi skupinami na
19. deň tehotenstva (113.8 ± 3.2 vs. 109.1 ± 4.5; p > 0.05).
Priemerný objem moča za 24 hodín vzrástol v Skupine 1, avšak tento nárast nebol
štatisticky významný (28.6 ± 6.2 vs. 15.8 ± 2.2; p > 0.05). Priemerná hodnota proteinúrie
neukázala významné rozdiely medzi Skupinami 1 a 2 (4.7 ± 0.7 vs. 3.6 ± 1.03; p > 0.05),
rovnako ani priemerné hodnoty kreatinínu (4603 ± 835.0 vs. 5715 ± 397.1; p > 0.05). Taktiež
podiel koncentrácie proteínov v moči a množstva kreatinínu v litri moča medzi skupinami
neukázal signifikantný rozdiel (0.04 ± 0.006 vs. 0.04 ± 0.01; p> 0.05). DNázová aktivita bola
meraná komerčným ELISA kitom v plazme. Porovnaním nameraných hodnót Skupiny 1
a Skupiny 2, nebol nájdený štatisticky významný rozdiel (15351 ± 114.8 vs. 15009 ± 509.7; p
> 0.05).
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Kreatinín bol zmeraný v plazme použitím komerčného kitu. Nebol zistený významný rozdiel
medzi skupinami (2054 ± 347.4 vs. 2234 ± 351; p > 0.05).

Diskusia
Hladina fetálnej DNA v plazme matky je zvýšená počas preeklampsie, hoci nie je známe, či
je to faktor, ktorý iniciuje preeklampsiu alebo faktor, ktorý sa objavuje až potom, ako bola
preeklampsia indukovaná. Hlavným zistením tejto štúdie je fakt, že fetálna DNA nemá vplyv
na tehotenstvo v uvedenom animálnom experimente napriek tomu, že sa predpokladalo, že
spósobí rozvoj tehotenských komplikácií podobných preeklampsii. Toto zistenie je potvrdené
meranými parametrami, ktoré nepreukázali žiadny rozdiel medzi skupinami. Použitý
animálny model, v ktorom je fetálna DNA spúšťačom preeklampsie je podobný modelu
publikovanému Sharfe-Nugent a kol., 2012 [5].
Patologické príznaky preeklampsie sú hypertenzia a proteíny v moči. V tomto experimente
bol systolický krvný tlak meraný na konci tehotenstva v oboch skupinách, avšak signifikantné
rozdiely neboli zistené. Iná skupina vedcov navodila preeklampsiu komerčnou látkou LNAME. Krvný tlak sústavne rástol s pribúdajúcimi dávkami L-NAME [6]. Tiež merali
proteinúriu, ktorá sa ukázala zvýšená v preeklamptickej skupine v porovnaní s kontrolnou
skupinou. Naše výsledky neukazujú významný rozdiel. Móže to byť v dósledku použitia
nevhodnej resp. neefektívnej metòdy pri indukcii preeklampsie.
Podobný model, ako je opísaný pri našom experimente, bol predtým publikovaný ScharfeNugent [5]. V tejto štúdii bola preeklampsia navodená dávkou 300 µg fetálnej DNA na deň;
DNA bola izolovaná z ľudskej vzorky a aplikovaná myšiam. Na rozdiel od tohto modelu,
v opisovanom experimente bola fetálna DNA izolovaná zo zmrazeného plodu potkana
a aplikovaná potkanom. Injekovaná bola dávka 400 ug/deň/potkan izolovanej DNA, pričom
výsledky nepotvrdili žiadny zo znakov preeklampsie. Parametre merané v štúdii ScharfeNugent poukazujú na signifikantné rozdiely medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou.
Meranými parametrami boli zápalové markery, ktoré boli signifikantne zvýšené
v preeklamptickej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou. V našej štúdii neboli tieto
parametre analyzované. Napriek tomu je zrejmé, že preeklampsia nebola navodená, ako to
vyplýva z nameraných dát.
Váha placenty, priemer placenty a váha plodov by mohli byť tiež potenciálnymi indikátormi
preeklampsie. Avšak žiaden z meraných parametrov nepotvrdil preeklampsiu v danom
experimente. Animálny experiment prevedený Zhangom a kol. (2012) potvrdil, že počet
a váha plodov u kontrolnej skupiny boli v priemere vyššie ako v experimentálnej skupine [9].
Niektoré ďalšie štúdie ukázali tiež zmenu vo váhe placenty a v jej rozmeroch. Vo
všeobecnosti je známe, že ľudská preeklampsia spósobuje predčasný pórod, zmeny v
placente a nižšiu pórodnú hmotnosť plodu. Nič z uvedených parametrov nebolo zistené v
našej štúdii.
Fetálna DNA rovnakého druhu bola použitá v našom experimente na rozdiel od
medzidruhového experimentu, ktorý previedli Sharfe-Nugent a kol. Bola podávaná ako čistá
DNA, pravdepodobne mohla byť ľahko rozpoznaná nukleázami, ktoré ju dokázali efektívne
eliminovať z organizmu, takže nedokázali spustiť preeklampsiu ani iné komplikácie. Toto
mohol byť dóvod, prečo sa naše experimentálne výsledky nelíšili medzi skupinami. Fetálna
DNA cirkulujúca v plazme matky u tehotných preeklamptických žien pochádza
pravdepodobne z placentárnych buniek po apoptòze. Je zložená z DNA a proteínov, ktoré
sú rozpoznávané imunitným systémom a navodzujú imunitnú odpoveď. Zatiaľ nie je zrejmé,
či je fetálna DNA príčina alebo dósledok preeklampsie. Preto je potrebné previesť ďalšie
experimenty. Vhodné by bolo použiť experimentálny model, v ktorom by bola podávaná
modifikovaná fetálna DNA, ktorá by dokázala byť chránená pred účinkom DNázy.
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Úvod
Počet mikroorganizmov žijúcich v asociácii s ľudským telom niekoľkonásobne prevyšuje
počet buniek človeka. Súhrn všetkých genòmov týchto mikròbov sa označuje ako
mikrobiòm. Keďže mikrobiòm kòduje až 10x viac génov ako predstavuje celý ľudský genòm,
móže významne ovplyvňovať ľudský fenotyp. Zabezpečuje mnohé esenciálne vlastnosti a
podieľa sa na normálnej fyziològii človeka. Niekedy sa však móže jednať aj o patogény
asociované s róznymi ochoreniami (1). Bolo zistené, že zmeny v mikrobiòme móžu byť
asociované s niektorými patologickými stavmi. Zmenený mikrobiálny profil v porovnaní so
zdravými jedincami bol pozorovaný pri pacientoch s niektorými kožnými ochoreniami ako
napríklad atopická dermatitída (2), taktiež pri Crohnovej chorobe (3) a mnohých ďalších.
Zistilo sa, že mikròby zohrávajú úlohu aj pri vývoji obezity (4), ale móžu tiež napríklad
ovplyvňovať správanie pri niektorých nervových ochoreniach ako je autizmus (5).
Najväčším orgánom ľudského tela, ktorý je kolonizovaný mikroorganizmami, je koža.
Predstavuje až 1,8 m2 plochy a v prvom rade slúži ako fyzická bariéra ochraňujúca ľudské
telo pred nepriaznivými vplyvmi vonkajšieho prostredia. Taktiež tvorí ekosystém, ktorý
poskytuje vhodné podmienky pre život mikròbov (6). Baktérie žijúce na povrchu tela sa
súhrnne označujú ako kožná mikroflòra. Skúmanie kožnej mikroflòry nám pomáha
porozumieť jej komplexnému vzťahu k hostiteľskému organizmu. Taktiež prináša potenciál
pre vývoj nových diagnostických a terapeutických prístupov pri liečbe dermatologických
ochorení. V toto smere kožný mikrobiòm ukrýva veľký potenciál.
V našom projekte sme sa rozhodli skúmať možnosti využitia baktérií kožnej mikroflòry,
nakoľko zahŕňa mnohé nepatogénne bakteriálne druhy, ktoré sa zatiaľ laboratòrne
nevyužívajú. Prvotným cieľom štúdie bolo optimalizovať proces kultivácie týchto baktérií,
izolácie ich genomickej DNA a identifikácie týchto bakteriálnych druhov. Neskór budú
identifikované a kultiváciou namnožené baktérie testované na možnosti využitia
v alternatívnej génovej terapii.

Metodika
Baktérie boli získané stermi z pokožky predlaktia 4 zdravých ľudí a taktiež z povrchu tela 8
myší (mus musculus) pomocou vatových tampònov. Následne boli získané baktérie vysiate
na Petriho misky s tuhým LB médiom a kultivované 24 hod. Z misiek boli odobraté jednotlivé
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kolònie, preočkované do tekutej LB pódy a kultivované 24 hod. Týmto bola dosiahnutá
separáciu jednotlivých bakteriálnych druhov.
Na izoláciu genomickej DNA bol použitý DNeasy® Blood&Tissue Kit 250 (Qiagen, Hilden,
Germany). Postupovali sme podľa originálneho protokolu na izoláciu DNA z tkaniva.
Následne sme pre zvýšenie výťažku pred izoláciou baktérie vystavili teplotným šokom
inkubáciou 5 min./90 ˚C a 5 min./-20 ˚C. Inkubačné kroky sme opakovali 5x. Protokol sme
ďalej optimalizovali v nasledujúcich krokoch: Po pridaní roztoku ATL sme baktérie inkubovali
10 min./99˚C a 10 min./56˚C. Po pridaní Proteinázy K sme inkubovali baktérie 10 min/56˚C.
Pridali sme AL roztok a inkubovali 10min/70˚C. Koncentrácia DNA bola zmeraná na prístroji
Nanodrop. Porovnanie koncentrácie výťažkov DNA bolo spracované pomocou programu
GraphPad Prism 5. Na štatistické spracovanie výsledkov bol použitý two-way ANOVA test.
Za kritérium pre štatisticky významný výsledok bola považovaná hodnota p<0,05. Dáta sú
prezentované ako + štandardná odchýlka.
Gény pre 16S RNA gény boli amplifikované pomocou univerzálnych primerov – forward
primer 27F 5´-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3´ (7) a reverse primer 1492R 5´GGTTACCTTGTTACGACTT-3´ (8). Na amplifikáciiu bol použitý PCR Master mix (2x)
(Fermentas, Vilnius, Lithuania). PCR produkty sme následne purifikovali použitím
Exonuclease I (Fermentas, Vilnius, Lithuania) a Fast AP Thermosensitive Alkaline
Phosphatase (Fermentas, Vilnius, Lithuania). Sekvenačné PCR reakcie boli realizované
pomocou Big Dye ² Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, Foster
City, USA). Purifikované vzorky sme precipitovali roztokom NaOAc + EtOH + MPW H2O a
70% EtOH. K vysušenému precipitovanému produktu sme pridali Hi-Di formamid (Applied
Biosystems, Foster City, USA). Kapilárna elektroforéza prebiehala na genetickom
analyzátore ABI 3500 Genetic Analyzer s použitím 50 cm kapilár. Na elektroforézu bol
použitý POP-7³ Polymer (Applied Biosystems, Foster City, USA). Sekvenačné dáta boli
spracované pomocou Sequencing Analysis Software (Applied Biosystems, Foster City, USA)
a následne porovnané s databázou 16S RNA sekvencií pomocou online nástroja BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).
Výsledky:
Optimalizovali sme protokol pre izoláciu bakteriálnej genomickej DNA, ktorý je vhodný na
použitie pri G+ aj G- baktériách. Použitím nami optimalizovanej metòdy sme získali vyššie
koncentrácie DNA ako pri použití štandardného protokolu pre DNeasy® Blood&Tissue Kit
250 (Graf č.1). Signifikantne vyššie výťažky sme získali pri troch bakteriálnych druhoch
(Klebsiella oxytoca p<0,001; Micrococcus lentus p=ns; Micrococcus luteus p<0,001;
Staphylococcus cohnii p<0,01; Staphylococcus sciuri p=ns).
Na identifikáciu jednotlivých bakteriálnych druhov boli využité sekvencie 16S RNA génov,
ktoré boli porovnané s údajmi v databáze BLAST. Identifikovali sme 6 bakteriálnych druhov
nachádzajúcich sa na povrchu tela človeka, ktoré sa nám podarilo úspešne kultivovať
a pripraviť z nich dlhodobé konzervy umožňujúce ich ďalší výskum (Tab. č. 1).
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Graf č. 1.: Porovnanie výťažku DNA pri použití póvodného a optimalizovaného protokolu.
Tab. č. 1.: Baktérie izolované z povrchu tela človeka
Bakteriálny druh
Gramovo farbenie
Micrococcus luteus
G+
Neisseria subflava
GRothia mucilaginosa
G+
Staphylococcus epidermidis
G+
Staphylococcus haemolyticus G+
Staphylococcus pasteuri
G+

Kmeň
Actinobacteria
Proteobacteria
Actinobacteria
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes

U modelového organizmu mus musculus sa nám podarilo identifikovať, kultivovať a
zakonzervovať 5 bakteriálnych druhov, ktoré budú použité v ďalších fázach výskumu (Tab.
č. 2).
Tabuľka č. 2.: Baktérie izolované z povrchu tela myši domovej (mus musculus)
Bakteriálny druh
Klebsiella oxytoca
Micrococcus luteus
Staphylococcus cohnii
Staphylococcus lentus
Staphylococcus sciuri

Gramovo farbenie
GG+
G+
G+
G+

Kmeň
Proteobacteria
Actinobacteria
Firmicutes
Firmicutes
Firmicutes

Diskusia
Sekvencie 16S RNA génov obsahujú konzervovanú aj variabilnú oblasť a predstavujú
ideálny nástroj na identifikáciu baktérií, nakoľko poskytujú dostatočnú dĺžku a tiež dostatok
medzidruhových polymorfizmov, na základe ktorých možno jednotlivé druhy rozlíšiť (9).
Nám sa na základe týchto sekvencií podarilo identifikovať, úspešne kultivovať a
zakonzervovať 6 bakteriálnych druhov žijúcich na povrchu tela človeka a 5 bakteriálnych
druhov u myši, ktorá bola zvolená ako modelový organizmus aj pre ďalšie štúdie. Myš
domová predstavuje vhodný modelový organizmus nakoľko jej genòm je na 99% zhodný s
genòmom človeka na úrovni hostiteľského genòmu (10). Tiež boli zistené výrazné
podobnosti medzi ľudskou a myšou kožnou mikroflòrou, vďaka čomu myš predstavuje
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výborný modelový systém pre pozorovanie interakcií medzi baktériami a hostiteľom (11).
Tieto organizmy poskytujú možnosť narušiť, modifikovať a pozorovať interakcie medzi
hostiteľom a mikrobiòmom, a uskutočňovať experimenty, ktoré nie je možné vykonávať na
ľuďoch (12).
Baktérie ktoré sa nám podarilo identifikovať predstavujú nepatogénne organizmy bežne sa
nachádzajúce na povrchu tela človeka resp. myši. Identifikované bakteriálne druhy
použijeme v ďalších štúdiách, kde by sme chceli skúmať potenciál týchto baktérií exprimovať
gény, ktoré sa v nich prirodzene nenachádzajú. Cieľom nášho projektu bude pripraviť
geneticky modifikované baktérie, ktoré budú schopné rozmnožovať sa dlhodobo na povrchu
tela modelového organizmu a taktiež exprimovať heterològny proteín, prinášajúci hostiteľovi
potenciálny zdravotný benefit.
V ďalších fázach výskumu bude nutné optimalizovať izoláciu plazmidov zo spomínaných
baktérií, zaviesť metòdu na prípravu rekombinantných plazmidov a ich vloženie do
bakteriálnej bunky, pričom bude potrebné optimalizovať jednotlivé kroky použitých metòd,
keďže sa jedná o neštandardné baktérie, pri ktorých všeobecne zaužívané protokoly
nemusia správne fungovať. Následne budú modifikované baktérie aplikované späť na
povrch tela hostiteľa, kde sa budú mócť rozmnožovať vo svojom prirodzenom prostredí a
tiež exprimovať heterològny proteín. Táto metòda má potenciálny význam napr. pri liečbe
kožných ochorení, kedy by účinná látka mohla byť exprimovaná baktériou priamo na
postihnutom mieste, na koži.
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Úvod
Väčšina štúdií zaoberajúca sa účinkom steroidov na správanie skúma len genomický účinok
hormònov. Mechanizmom tohto účinku je väzba steroidov na intracelulárne steroidové
receptory a translokácia do jadra, čím indukujú proteosyntézu a RNA transkripciu (McEwen,
1991). Tento proces je relatívne pomalý a móže trvať niekoľko hodín až dní. Okrem tohto
účinku bol však v roku 1942 popísaný negenomický účinok steroidov, keď Hans Selye
pozoroval rýchly nástup anestetického účinku po aplikácii progesterònu a tento účinok bol
ďalej použitý pri vývoji steroidovej anestézie (Salye, 1942).
Na rozdiel od genomického účinku je negenomický účinok príliš rýchly (rámcovo niekoľko
sekúnd až minút) na to, aby došlo k aktivácii transkripcie DNA (Foradori et al., 2008).
Mechanizmom rýchleho účinku steroidov je skór väzba steroidu na androgénový receptor,
ktorý je lokalizovaný na bunkovej membráne alebo prepojenie s receptorom na plazmatickej
membráne, (Vincencio et al., 2006) ako väzba s tradičným androgénovým receptorom
v cytoplazme bunky pred jeho translokáciou do jadra. Prvotné štúdie zaoberajúce sa rýchlym
vplyvom testosterònu naznačovali, že tento účinok je sprostredkovaný aromatizáciou na
estrogény, avšak súčasné práce tvrdia, že akútny účinok testosterònu nie je ovplyvnený
aromatázou ani inhibíciou estrogénového receptora (Rahman & Christian, 2007).
Je známe, že steroidové hormòny ako je aj testosteròn dokážu významne ovplyvniť
správanie ľudí i zvierat. Niektoré štúdie poukázali na to, že samice myší strávili menej času
v otvorených ramenách vyvýšeného bludiska tvaru plus ako samce myší (Frick, Burlingame,
Arters, & Berger-Sweeney, 2000, Johnston & File, 1991), čo poukazuje na zvýšenú anxietu
samíc. U samcov potkana bolo pozorované po kastrácii, zvýšené anxiòzne správanie vo
vyvýšenom plusovom bludisku a teste otvoreného poľa (Edinger & Frey, 2004). Naopak, po
podaní testosterònu kastrovaným potkanom sa anxieta zredukovala. (Fernandez-Guasti &
Martinez-Mota, 2005). Aj u samíc móžu rozdielne hladiny androgénov vyvolať zmenu
správania. Frye a kolegovia pozorovali, že samice potkana v proestre, keď majú vyššie
hladiny androgénov, vykazujú viac anxiolytické správanie ako samice v diestre (Frye et al.,
2000). Toto správanie bolo pravdepodobne vyvolané aktivačným účinkom testosterònu.
Keďže väčšina štúdií zaoberajúca sa úlohou pohlavných hormònov u žien alebo samíc bola
zameraná na estrogény, existuje len málo poznatkov o vplyve androgénov. Cieľom našej
práce teda bolo popísať rýchly vplyv testosterònu na správanie samíc potkana, po podaní
androgénového a estrogénového blokátora, čím deaktivujeme intracelulárne receptory
a účinok testosterònu tak bude sprostredkovaný cez negenomický mechanizmus.
Materiál a metódy
Na tento experiment sme použili 20 samíc potkana, kmeň Wistar (Anlab, s.r.o., Česká
republika). Zvieratá boli chované v klietkach po 5 s prístupom k potrave a vode. Svetelné
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podmienky boli nastavené na 12 hodín svetla a 12 hodín tmy so začatím subjektívneho dňa
o 8:00. Teplota v miestnosti so zvieratami bola nastavená na 25 ± 2°C a vlhkosť 55 ± 10%.
Potkany sme rozdelili na 2 skupín: kontrolná skupina (Ctrl, n = 10) a testosterònová skupina
(TST, n = 10).
Operácia
Zvieratá boli vo veku 15 týždňov anestezované ketamínom (100mg/kg, Narkamon inj,
Bioveta, a.s., Česká republika) a xylazínom (10 mg/kg, Xylariem inj, Riemser, Nemecko)
a obe ováriá boli odstránené cez malý otvor na spodnej časti brucha a podviazané
vstrebateľnou niťou Chirlac 5/0 (Chirmax GmbH, Nemecko. Koža a svaly boli zošité v dvoch
vrstvách, svaly so vstrebateľnou niťou Chirlac 5/0 (Chirmax GmbH, Nemecko) a kože s
nevstrebateľnou niťou Chiralen suture 5/0 (Chirmax GmbH, Nemecko).
Aplikácia
Týždeň po operácii sme zvieratám začali podávať flutamid, blokátor androgénového
receptora (20 mg/kg) a tamoxifén, blokátor oboch estrogénových receptorov (10 mg/kg;
Tamoxifen dihydrogencitras, PLIVA – Lachema a.s., Brno, Česká republika). Dávkovanie
sme určili na základe už publikovaných experimentov (Frye and Rhodes, 2002; Robinson et
al., 2012). Blokátory sme podávali deň pred testovaním a 1 hodinu pred samotným testom,
pričom flutamid a tamoxifén sme podali obom skupinám. Kontrolnej skupine sme aplikovali
intramuskulárne olivový olej (Oleum Olivae, VULM SK s.r.o, Slovensko; n = 10)
a testosterònovej skupine testosteròn propionát (1 mg/kg; Testosteròn propionát T1875,
SigmaAldrich LLC, USA; n = 10) jednu hodinu pred testovaním.
Behaviorálne testy
Všetky behaviorálne testy zvieratá absolvovali počas svetlej fázy dňa. 1 hodinu po aplikácii
buď oleja alebo testosterònu sme začali vkladať zvieratá do bludísk . Testy prebiehali
v nasledujúcom poradí: test otvoreného poľa (5 minút), test rozpoznania nového objektu (5
min), test sociálnej interakcie (10 min) a test preferencie svetla a tmy (5 min). Po skončení
testovanie sme odobrali zvieratám krv na vyhodnotenie koncentrácie testosterònu v plazme.
Výsledky
V našom experimente sme sa zamerali na sledovanie rýchleho účinku testosterònu na
správanie ovariektomovaných samičiek potkana laboratòrneho. Hoci sme pri porovnaní
koncentrácie testosterònu v plazme po testovaní pozorovali signifikantný rozdiel medzi
experimentálnymi skupinami (p<0,0001, Obr.1), nepotvrdili sme rozdiely v správaní zvierat
v testoch otvoreného poľa (Obr. 2 a), rozpoznania nového objektu (Obr. 2 b), sociálnej
interakcie (Obr. 2 c) ani v preferencie svetla a tmy (Obr. 2 d).
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Obr. 1 Koncentrácia testosterònu v nmol.l-1v plazme po teste, **** označuje rozdiel p<0,0001
v porovnaní s kontrolnou skupinou. Dáta sú zobrazené ako priemer + stredná chyba
priemeru; kontrolná skupina n = 10, testosterònová skupina n = 10

Obr. 2 Behaviorálne testy – a) čas strávený v centrálnej zòne v teste otvoreného poľa
v sekundách, b)čas strávený pri novom objekte v sekundách, c) čas strávený interakciou
s novým zvieraťom v sekundách, d) čas strávený v osvetlenej časti bludiska v sekundách.
Dáta sú zobrazené ako priemer + stredná chyba priemeru; kontrolná skupina n = 10,
testosterònová skupina n = 10

Diskusia
Negenomický účinok testosterònu na anxietu u samcov myší sledoval Aikey a kolegovia,
keď aplikácia testosterònu signifikantne znížila anxietu v rámci 30 minút vo vyvýšenom
bludisku tvaru plus (Aikey et al., 2002). Aj iné štúdie poukazujú na to, že testosteròn dokáže
rýchlo ovplyvniť rózne druhy správania, napr.: kopulačné správanie (James & Nyby, 2002)
alebo afektné stavy u samcov (Alexander et al., 1994). U samičiek bol zatiaľ preskúmaný
rýchly účinok 3α-androstanediolu (derivát testosterònu) na správanie (Frye et a., 1996).
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Sledovanie mechanizmu anxiolytického účinku testosterònu na správanie zvierat prináša
značne konfliktné výsledky. Fernandez-Guasti a Martinez-Mota pozorovali anxiolytický
účinok testosterònu u kastrovaných samcov potkana, avšak aplikácia 3α, 5α-redukovaných
metabolitov testosterònu (3α-androstanediolu a androsterolu) takýto efekt nemala
(Fernandez-Guasti & Martinez-Mota, 2005). Navyše podanie flutamidu (blokátora
androgénového receptora) anxiolytický účinok testosterònu zablokovalo, zatiaľ čo po
aplikácii flumazenilu (blokátora GABAA receptora) takýto účinok nebol pozorovaný. Tieto
výsledky nasvedčujú tomu, že testosteròn pravdepodobne redukuje anxietu prostredníctvom
účinku cez intracelulárny androgénový receptor (Nyby, 2008).
V našom experimente sme nepozorovali signifikantný vplyv testosterònu na správanie samíc
potkana, hoci koncentrácia testosterònu v plazme bola značne zvýšená. Nemerali sme však
koncentráciu estradiolu a podľa niektorých výskumov je negenomický účinok testosterònu
sprostredkovaný práve aromatizáciou na estradiol v mozgu (Nyby, 2008). Naše výsledky
mohli byť ovplyvnené aj rozdielnym miestom aplikácie testosterònu, pretože sme hormòn
podávali intramuskulárne, zatiaľ čo štúdie potvrdzujúce rýchly anxiolytický účinok
testosterònu uvádzajú v metodike subkutánnu aplikáciu (Aikey et al., 2002), prípadne
množstvom testosterònu, ktoré sme aplikovali, rozdielnym časom, ktorý prešiel od aplikácie
do začiatku testovania alebo druhom zvierat, ktoré sme na experiment použili.
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Úvod
Literárne údaje ukazujú, že endogénne syntetizovaný sírovodík (H2S) sa zapája do regulácie
tých istých biologických procesov ako oxid dusnatyý (NO), vrátane relaxácie cievnej steny,
modulácie neurotransmisie, známe sú jeho kardio- a neuroprotektívne, aj antiproliferačné
účinky. Experimentálne práce nedefinovali jednoznačne vazoaktívne účinky H2S. Odpovede
ciev na H2S sa líšia v závislosti od typu cievy (veľké prívodné cievy reagujú inak ako
rezistentné na periférii), od stavu endotelu, od používanej látky na predkontrakciu (chlorid
draselný, fenylefrín), od spósobu podávania H2S (jednorázovo, kumulatívne), od inkubačnej
doby, v neposlednom rade aj od používanej koncentrácie H2S (1).
V poslednej dobe sa demonštrujú kontroverzné výsledky o synergických, resp.
antagonistických účinkoch NO a H2S endogénnych signálnych molekúl. Ich interakcia sa
skúma na róznych úrovniach, ako na úrovni interakcie dvoch plynných látok tak aj na úrovni
ich biosyntézy.
Kontrolné dráhy pósobenia NO a H2S signalizácie zatiaľ dósledne preskúmané nie sú,
navyše, ich úloha za róznych patologických stavov ako je napríklad esenciálna hypertenzia,
zatiaľ objasnená nie je vóbec. Cieľom bol zistiť a porovnať vazoaktívne účinky NO a H2S
a ich interakcie na izolovanej hrudnej aorte u mladých normotenzných a spontánne
hypertenzných potkanov.
Metódy
V experimentálnej práci sme použili 16 potkanov - samíc (Ratus norvegicus, var.alba), 8
kmeňa WISTAR a 8 kmeňa SHR, vo veku 4-5 týždňov. Zvieratá boli chované za
štandardných podmienok, mali voľný prístup k štandardnej granulovanej potrave a vode.
Potkanom sme pred usmrtením zmerali systolický tlak krvi, neinvazívnou pletyzmografickou
metòdou na chvostovej artérii. Pre tenziometrické štúdie sme použili prstence hrudnej aorty.
Cievy boli inkubované v Krebsovom roztoku: 118 mmol.l-1 NaCl; 5 mmol.l-1 KCl; 25 mmol.l-1
NaHCO3; 1,2 mmol.l-1 MgSO4.7H2O; 1,2 mmol.l-1 KH2PO4; 2,5 mmol.l-1 CaCl2; 11 mmol.l-1
glukòzy; 0,032 mmol.l-1 CaNa2EDTA. Zmeny tonusu cievnych preparátov sme zaznamenali
izometrickým snímaním zmien cievnej tenzie. Relaxačne odpovede boli pozorovane na
noradrenalínom (NA, 10-6mol/l) predkontrahovaných artériách. Po dosiahnutí vyrovnaného
stavu bol aplikovaný acetylcholín (Ach) v stúpajúcich dávkach (10-10 - 3x10-5 mol/l) alebo v
jednorazovej dávke 10-5 mol/l (maximálna odpoveď). Endotel-nezávislú vazorelaxáciu sme
sledovali po aplikácii exogénneho NO donora nitròzogluatatiònu (GSNO, 0,25 a 0,5 μmol/l).
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Kontraktilné odpovede ciev boli vyvolané aplikáciou NA (10-6 mol/l). Modulačný účinok
akútnej inhibície NO-syntázy (NOS) na vazoaktívne odpovede bol sledovaný 20 minút po
predradenej aplikácii nešpecifického inhibítora NOS NG-nitro-L-arginín metylesteru (L-NAME
10-6 mol/l) Testovali sme aj účinok tohto inhibítora na bazálny cievny tonus (10-5 mol/l).
Sledovali sme aj vazoaktívny účinok stúpajúcich dávok H2S donora Na2S, v koncentráciách
20, 40, 80, 100, 200, 400 μmol/l. Okrem priamych vazoaktívnych účinkov H2S sme sledovali
aj jeho modulačné účinky. Na2S (40 μmol/l) bol predradene aplikovaný (2-3 min) pred
GSNO (0,25 a 0,5 μmol/l) a Ach (3x10-8 mol/l). Získané údaje sme štatisticky vyhodnotili
jednofaktorovou analýzou, testom ANOVA a párovým T-testom ako priemerné hodnoty so
strednou chybou priemeru (x± SEM). Za štatisticky významné zmeny sme považovali tie,
ktorých pravdepodobnosť chyby (hodnota p) je menšia než 0,05.
Výsledky
Tlak krvi sa u SHR (92,4±1,3 mmHg; p<0,05) neodlišoval od tlaku krvi Wistar potkanov
(95,7±2,3 mmHg, p<0,05). Vyhodnotením relatívnej hmotnosti srdca (pomer hmotnosti srdca
k hmotnosti tela) sme zistili , že u SHR bol tento pomer vyšší (0,007±0,5x10-4, p<0,001) v
porovnaní so skupinou normotenzných potkanov (0,004±0,8x10-4, p<0,001), čo poukazuje
na hypertrofiu srdca u SHR.
Pre endotelovo-závislú vazorelaxačnú odpoveď vyvolanú acetylcholínom sme
nezaznamenali štatisticky významný rozdiel medzi SHR a Wistar potkanmi. U skupiny
normotenzných potkanov, rovnako ako u skupiny
SHR sme zaznamenali výrazne
zmenšenú odpoveď na Ach po podaní L-NAME (10-6 mol/l) v oboch skupinách. Navyše
maximálna odpoveď vyvolaná acetylcholínom bola po podaní L-NAME signifikantne viac
inhibovaná u SHR oproti normotenzným potkanom (graf č.1).
Kontraktilné odpovede vyvolané maximálnou dávkou NA (10-6 mol/l) boli u SHR skupiny
signifikantne menšie v porovnaní s normotenznou skupinou. U oboch skupín potkanov sme
sledovali vplyv akútnej aplikácie inhibítora NOS na bazálny tonus. Podanie L-NAME (10-5
mol/l) vyvolalo zvýšenie bazálneho tonusu, ktoré bolo u SHR porovnateľne s kontraktilnou
odpoveďou vyvolanou maximálnou dávkou exogénneho NA.
U oboch experimentálnych skupín sme dokázali bifázický efekt H2S (nižšie dávky vyvolávali
vazokonstriktorickú odpoveď, vyššie dávky vyvolávali vazorelaxačnú odpoveď).
Medzidruhové rozdiely sa ukázali len v citlivosti ciev na aplikovanú koncentráciu. U Wistar
potkanov vyvolala davka 80 μmol ešte vazokonstrikčnu odpoveď, zatiaľčo pre SHR bola
zaznamenana už vazorelaxacia.
Po akútnej nešpecifickej inhibícii NOS s L-NAME (10-6 mol/l) sme sledovali posun citlivosti v
prospech vazodilatačných dejov aj u normotenzných aj u spontánne hypertenzných
potkanov (graf č. 2). Koncentrácie H2S( 80 a 100 μmol), ktore vyvolali u normotenznych
potkanov kontraktilnú odpoveď, vyvolali po podani L-NAME vazorelaxačnú odpoveď
(p<0,01) (graf č. 2a). Koncentrácia H2S (40 μmol), ktora vyvolala u SHR kontraktilnú
odpoveď, vyvolala po podaní L-NAME vazorelaxačnú odpoveď (p<0,01) (graf č. 2b).
Zároveň sa signifikantne zvýšila relaxačná odpoveď u oboch skupín po aplikácii L-NAME.
Sledovaním od endotelu-závislej relaxačnej odpovede vyvolanej Ach (10-5 mol/l) pred a po
akútnom predradení H2S (40 μmol/l) sme u skupiny SHR zaznamenali signifikantne
zmenšenú odpoveď po H2S, zatiaľ čo u normotenzných potkanov sa odpoveď nemenila.
Akútne predradenie H2S pred aplikáciou dvoch koncentrácii GSNO (0,25; 0,5 μmol/l)
vyvolalo signifikantne zvýšenú vazorelaxačnú odpoveď na GSNO aj u Wistar aj u SHR
skupiny. Navyše, po podaní H2S boli odpovede u SHR signifikantne zvačšené (p<0.001) v
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porovnaní s normotenznými potkanmi, čo poukazuje že H2S vyvoláva u SHR zväčšenú
odpoveď i citlivosť na exogénny NO než u normotenznych potkanov.
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Graf. č.1. Maximálna endotelovo-závislá vazorelaxačná odpoveď hrudnej aorty vyvolaná
acetylcholínom (Ach) pred (Wistar) a po predradnej aplikácii nešpecifického inhibítora NOS
L-NAME (10-6 mol/l) (Wistar+LN6) u normotenzných potkanov a pred (SHR) a po predradnej
aplikácii nešpecifického inhibítora NOS L-NAME (SHR+LN6) u spontánne hypertenzných
potkanov. Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ±SEM ***p<0,001 oproti Wistar (v rámci
kmeňa), +p<0,05 oproti Wistar+LN6.
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Graf. č.2. Vazoaktívna odpoveď hrudnej aorty vyvolaná sírovodikom (H2S) u skupiny
normotenzných potkanov (Wistar, n=8; a) a SHR (b) pred a po predradnej aplikácii
nešpecifického inhibítora NOS L-NAME (10-6 mol/l) (Wistar; SHR+LN6, n=8). Hodnoty sú
vyjadrené ako priemer±SEM *p<0,5 oproti Wistar, **p<0,01 oproti Wistar, resp. *p<0,5 oproti
SHR, ***p<0,01 oproti SHR.
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Diskusia
4.-6. týždeň života u SHR predstavuje juvenilné štádium, ktoré je vnímavé na patologické
zmeny rozhodujúce pre ďalší vývoj hypertenzie. Toto obdobie sa považuje za
prehypertenzné, kedy sa hypertenzia u SHR začína rozvíjať a namerané hodnoty krvného
tlaku sa nelíšia od normy, ako sa to ukázalo aj v našich experimentoch (2). Napriek
nezmenenému tlaku krvi sme zistili hypertrofiu myokardu u SHR. Štúdie Kuneš a kol. (3)
uvádzajú, že počas prvých 3-4 týždňov rastie srdce u SHR intenzívnejšie než telo oproti
normotnezným potkanom.
Acetylcholínom vyvolaná vazorelaxácia je sprostredkovaná hlavne NO, naše výsledky
demonštrujú, že NOS/NO systém u SHR je zachovalý a plne funkčný, na koľko sme
nezaznamenali žiadne signifikantné rozdiely medzi dvoma skupinami vo vazorelaxačných
odpovediach prívodných artérií, navyše po akútnej inhibícii NOS bola odpoveď u SHR
inhibovaná viac. Uvedené výsledky sú v súlade s publikovanými prácami, ktoré potvrdzujú,
že u SHR je NO signalizačná dráha napriek predpokladom nepoškodená. Predpokladáme,
že už malé SHR potkany ešte v prehypertenznom štádiu majú aktivované mechanizmy
spojené s NO a inými dráhami, ktoré v dospelosti budú slúžiť ako kompenzačné
mechanizmy proti zvýšenej aktivite sympatiko-adrenergného a renin-angiotenzínového
systému (4).
Z hľadiska vazoaktivity sme sa zamerali aj na porovnanie kontraktilných odpovedi
vyvolaných exogénnym noradrenalínom. Literatúra uvádza, že pre dospelé SHR potkany sú
charakteristické zväčšené kontraktilne odpovede (5). Tento efekt je spájaný so zvýšenou
aktivitou vyššie uvedených kontraktilných systémov a zvýšenou citlivosťou α -receptorov v
cievnej stene (6). Prekvapujúco, sme u mladých SHR zaznamenali zmenšenú kontraktilnú
odpoveď u hrudnej aorty. Tento nález je ale v súlade s pracou Sun a Hanig (7), ktorí tiež
pozorovali oslabenú kontraktilnú odpoveď hrudnej aorty po stimulácii adrenergných
receptorov u SHR. Zníženú kontraktilitu móžeme pravdepodobne pripísať geneticky
podmieneným adaptačným štrukturálnym zmenám. Taktiež sme zistili, že aplikácia vyššej
dávky L-NAME (10-5 mol/l) vyvolala zvýšenie bazálneho tonusu u SHR porovnateľné
s kontrakciou vyvolanou maximálnou dávkou NA, čo svedčí o väčšom podiele NO/NOS
systému prispievajúcemu k bazálnemu tonusus u SHR.
Kontrolná úloha NO na cievny tonus je už dobre preskúmaná, otáznou oblasťou sú ešte
vazokatívne účinky H2S. Je však známe, že H2S má v regulácii cievneho tonusu duálny
efekt. V nízkych koncentráciách vyvoláva kontraktilnú odpoveď a vo vyšších relaxačnu
odpoveď cievy (1). H2S sme aplikovali v koncentračnej škále 20, 40, 80, 100, 200, 400 μmol
aj u Wistar potkanov aj SHR. Podľa našich výsledkov sa ukazuje, že u prehypertenzných
potkanov, H2S, podobne ako NO, reguluje cievny tonus skór v prospech vazorelaxačnych
odpovedi. Fakt, že SHR reagovali citlivejšie než kontrolná skupina na podávaný H2S,
podporuje hypotézu o rozvoji ,,kompenzačných mechanizmov” už v prehypertenznom štádiu
u SHR. Podobný trend sa preukázal aj po akútnej inhibícii endogénnej produkcie NO s LNAME na vazoaktívne odpovede vyvolané H2S. Predradenie L-NAME vyvolalo u Wistar
potkanov vazorelaxačnú odpoveď pri dávke 80 μmol, kým u SHR už dávka 40 μmol. Došlo
k postupnému vymiznutiu kontraktilnej časti reakcií, čo sa dá vysvetliť tým, že H2S v nízkych
koncentráciách inhibuje produkciu a/alebo aktivitu endogénneho NO a keďže po L-NAME je
endogénna produkcia NO už vyblokovaná, inhibičný účinok H2S na ňu sa už nemohol
prejaviť. Kubo a kol. (8) podobne zistili, že H2S inhiboval aktivitu eNOS, čo viedlo k
zväčšovaniu tenzie predkontrahovanej artérie. Tento efekt autori nepozorovali ak už bola
eNOS inhibovaná.
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Ďalšie výsledky našich experimentov potvrdzujú hypotézu Ondiáša a kol. (9), podľa ktorej
H2S zvyšuje uvoľňovanie NO z exogénneho donora. U mladých podobne ako u dospelých
Wistar potkanov predradená aplikácia H2S potenciovala vazorelaxačnú odpoveď hrudnej
aorty na GSNO. Vplyv H2S na endogénnu tvorbu NO zatiaľ nie je jasný. Zhao a kol. (10) a
Colleta a kol. (11) potvrdili, že na vazorelaxácii H2S sa podieľa aj endogénne NO, H2S
zvyšuje aktivitu eNOS a produkciu cGMP. H2S móže aj inhibovať expresiu, aktivitu eNOS a
transport L-argininu, v jeho prítomnosti bola zmenšená odpoveď na Ach (8). Naše výsledky
poukazujú na to, že u mladých SHR je endogénna produkcia NO po aplikácii H2S znížená,
zatiaľ čo u Wistar potkanov zmenená nebola.
U SHR v porovnaní s Wistar potkanmi sa nemenil TK ani endotel-závislá vazorelaxačná
odpoveď napriek hypertrofii srdca; zväčšil sa podiel endogénneho NO v regulácii cievneho
tonusu, po aplikacii H2S sa zmenšila endotrel-závislá vazorelaxácia, čo kompenzovala
zväčšená odpoveď (citlivosť) na exogénny NO, zväčšila sa citlivosť na H2S v prospech
vazorelaxačnych odpovedi. Endotelom regulovane „kompenzačne“ mechanizmy (spojene s
NO a H2S signálnymi dráhami) sa spúšťajú už v prehypertenznom štádiu esenciálnej
hypertenzie.
Podporené grantom MZ-2012/51-SAV-1.
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Úvod
V ostatných rokoch sa v rámci kardiovaskulárnych ochorení stále častejšie diskutuje
o výskyte poruchy nálad alebo úzkostných stavov. Jedným z ústredných patomechanizmov
vzniku uvedených psychických porúch je pravdepodobne renín-angiotenzínový systém
(RAS) s jeho aktívnym peptidom angiotenzínom II (1). Predpokladá sa, že angiotenzín II
pósobí v centrálnom nervovom systéme ako neuromodulátor. Hypotézy o zapojení RAS do
porúch nálad vznikli na základe viacerých klinických pozorovaní, kedy pacientom s
hypertenziou a veľkou depresiou bol podávaný len inhibítor angiotenzín konvertujúceho
enzýmu (ACEi), ktorý nielenže znižoval krvný tlak, ale redukoval aj prejavy depresie.
Podávanie kaptoprilu depresívnym pacientom zlepšovalo náladu a zmierňovalo depresívne
symptòmy. Tento efekt sa nedal vysvetliť len jeho antihypertenzívnym pósobením, pretože u
iných typov antihypertenzív sa antidepresívny účinok neprejavil (1). Vzhľadom ku
skutočnosti, že aktivácia systému RAS je dóležitou súčasťou patogenézy vzniku hypertenzie
je odóvodnené predpokladať, že rózne typy hypertenzie sa móžu spájať s psychickými
poruchami (2, 3, 4). Anxiogénne móže pósobiť aj inhibícia syntázy oxidu dusnatého
pomocou L-NAME (5) a inhibícia nukleárneho faktora NF móže zvýšovať náchylnosť
k stresom indukovanému depresívnemu správaniu u zvierat (6).
Preto cieľom našej práce bolo pomocou behaviorálnych testov u potkanov zistiť, ako rózne
modely hypertenzie ovplyvnia správanie pokusných zvierat a do akej miery bude správanie
hypertenzných zvierat ovplyvnené chronickým podávaním kaptoprilu alebo melatonínu.

Metodika
12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do šiestich skupín po 14 jedincov:
kontrola (K), L-NAME (40 mg/kg/deň p.o.) (L-NAME), kontinuálne osvetlenie (svetlo 24 h)
(24), laktacystín –inhibítor NFB (laktacystín 1 μg/kg/deň p.o.) (LAKT), laktacystín +
kaptopril (kaptopril 100 mg/kg/deň) (LAKT + CAP) a laktacystín + melatonín (melatonín 10
mg/kg/deň) (LAKT + MEL). Potkanom sa týždenne meral systolický tlak krvi (STK)
pletyzmograficky na chvoste (7). Správanie sa sledovalo testom otvoreného poľa (OF) v
trvaní 10 minút a vyvýšeným krížovým bludiskom (EPM) v trvaní 5 minút. Sledovali sa
prejavy úzkosti v správaní, ktoré vyjadroval čas strávený v stredovom štvorci v OF, čas
strávený v otvorenom ramene a počet vstupov do otvoreného ramena v EPM a lokomočné a
exploračné správanie v teste OF. 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
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sa štatisticky spracovali pomocou one-way ANOVA s Bonferroniho testom (STK) a
neparametrickými Kruskal-Wallis a Mann-Whitney testami (správanie).
Výsledky
L-NAME, kontinuálne osvetlenie a inhibícia NFB spósobili signifikantné zvýšenie STK.
Podávanie kaptoprilu signifikantne znižovalo STK, zatiaľ čo melatonín neovplyvňoval
laktacystínom navodené zvýšenie STK (obr. 1).

STK po 7. týždni
*
190
150

*

*

110
#
70

Obr. 1 Efekt L-NAME, 24, laktacystínu, kaptoprilu a melatonínu na STK. * P<0,05 vs. K, #
P<0,05 vs. LAKT.
V teste OF kontinuálne osvetlenie zvyšovalo čas strávený v centrálnej časti (obr. 2A),
zvyšovalo exploračné (obr. 2B) a lokomočné (obr. 2C) správanie. Kaptopril pósobil mierne
anxiolyticky (obr. 2A a C) a zvyšoval exploračné správanie (obr. 2B).

Obr. 2 Efekt L-NAME, 24, laktacystínu, kaptoprilu a melatonínu na prejavy úzkosti (A),
exploračné (B) a lokomočné (C) správanie. * P<0,05 vs. K, # P<0,05 vs. LAKT.
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V teste EPM sa výraznejšie prejavil efekt kontinuálneho osvetlenia na parametre úzkostného
správania, kedy kontinuálne osvetlenie viedlo k predĺženiu času stráveného v otvorenom
ramene (obr. 3A) a zvýšeniu počtu vstupov do otvoreného ramena (obr. 3B) EPM.
Anxiolytický efekt kaptoprilu sa prejavil aj v teste EPM, keď signifikantne zvyšoval čas
strávený v otvorenom ramene (obr. 3A) a mierne zvyšoval počet vstupov do otvoreného
ramena (obr. 3B) oproti laktacystínovej skupine.

Obr. 3 Efekt L-NAME, 24, laktacystínu, kaptoprilu a melatonínu na čas strávený v otvorenom
ramene (A) a na počet vstupov do otvoreného ramena (B) EPM. * P<0,05 vs. K, # P<0,05 vs.
LAKT.

Diskusia
Chronické podávanie L-NAME a laktacystínu a chronické vystavenie kontinuálnemu
osvetleniu viedlo k signifikantnému vzostupu systolického tlaku krvi. Podávanie kaptoprilu na
modeli hypertenzie indukovanej laktacystínom výrazne znižovalo STK, podobný účinok sa
pri podávaní melatonínu neprejavil. Kontinuálne osvetlenie výrazne zvyšovalo exploračné a
lokomočné správanie v teste OF a pósobilo anxiolyticky v OF a EPM. Kaptopril pósobil
výrazne anxiolyticky len v teste EPM a zvyšoval exploračné a lokomočné správanie v teste
OF. Melatonín pri hypertenzii indukovanej laktacystínom neovplyvnil signifikantne
behaviorálne prejavy.
Naše výsledky sú v súlade s literárnymi údajmi, keď kontinuálne osvetlenie potkanov
redukovalo správanie podobné anxiete v testoch OF a EPM (8), čo možno vysvetliť aj ako
adaptáciu na stres vyvolaného kontinuálnym osvetlením, v zmysle redukcie tigmotaxie a
správania podobného anxiete (9). Navyše kontinuálne osvetlenie, alebo kontinuálna tma
vedie k narušeniu činnosti suprachiasmatického jadra, čo sa prejavilo v prípade kontinuálnej
tmy rozvojom správania podobného anxiete a depresii a v prípade kontinuálneho osvetlenia
zvýšením komfortného správania (10). Aktivizujúci efekt kontinuálneho osvetlenia sa prejavil
aj pri modeli depresie navodenej včasnou separáciou od matky, kedy kontinuálne osvetlenie
viedlo k normalizácii imobility v teste vynúteného plávania (11).
Zaujímavým zistením našej práce je skutočnosť, že ACEi kaptopril zvyšoval celkovú aktivitu
pokusných zvierat a pósobil výrazne anxiolyticky. Tieto výsledky sú v súlade s literárnymi
údajmi, keď deficit potenciálne protektívneho receptoru pre angiotenzín II typ 2 (AT2) pósobil
anxiogénne u myší (12), alebo keď podávanie kaptoprilu pri doxorubicínovej toxicite pósobilo
výrazne anxiolyticky a zvyšovalo exploračné správanie (13) alebo keď ACEi perindopril
zlepšoval kognitívnu výkonnosť na modeli potkanov s Alzheimerovou chorobou (14).
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Anxiolytický účinok kaptoprilu možno vysvetliť aj jeho vplyvom na účinok angiotenzínu II,
ktorý sa podieľa na vzniku úzkostných porúch prostredníctvom hypotalamo-hypofyzárnej a
sympato-adrenálnej osi (1). Okrem toho má kaptopril celý rad protektívnych pleiotropných
účinkov, podieľa sa na redukcii neurohormonálnej aktivácie, pozitívne ovplyvňuje celulárny
energetický metabolizmus, má výrazný antihypertenzívny efekt (15), pričom ktorýkoľvek z
uvedených účinkov sa móže potenciálne podieľať na jeho anxiolytickom a aktivizujúcom
pósobení.
Záver
Z troch modelov hypertenzie výraznejšie zmeny v správaní potkanov vyvolalo len
kontinuálne osvetlenie v zmysle zvýšenia lokomòcie, explorácie a anxiolýzy. Chronické
podávanie ACEi kaptoprilu spósobilo zvýšenie lokomòcie a explorácie a pósobilo
anxiolyticky u potkanov s hypertenziou navodenou laktacystínom.
Práca bola podporená VEGA 2/0183/12 a VEGA 1/0227/12.
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Úvod
Neuroendokrinná stresová reakcia umožňuje adaptáciu organizmu na krátkodobé a
dlhodobé zmeny vo vonkajšom i vnútornom prostredí. Neuroendokrinný systém podieľajúci
sa na stresovej reakcii je tvorený dvoma hlavnými zložkami, hypotalamo-hypofýzoadrenokortikálnou osou a sympatoadrenomedulárnym systémom. Hlavnými regulačnými
hormònmi stresovej reakcie sú glukokortikoidy (kortizol, resp. kortikosteròn) a katecholamíny
(adrenalín a noradrenalín). Regulácia vylučovania glukokortikoidov je sprostredkovaná
mechanizmami negatívnej spätnej väzby v dósledku ich voľného prestupu cez štruktúry
hematoencefalickej bariéry (1). Avšak, regulácia sekrécie katecholamínov je uskutočňovaná
odlišnými mechanizmami než v prípade glukokortikoidov, keďže katecholamíny nie sú
schopné za fyziologických podmienok prechádzať hematoencefalickou bariérou (2). Možným
mechanizmom by mohol byť prenos viscerálnych signálov z periférie do centrálneho
nervového systému nervovými, ako aj humorálnymi dráhami (3,4).
Významnú úlohu v priebehu stresovej reakcie zohráva aj kardiovaskulárny systém. Vlákna
nervus vagus inervujú medzi inými aj sinoatriálny uzol myokardu, čím sa nervus vagus
priamo podieľa na regulácii srdcovej frekvencie. Informácie o činnosti kardiovaskulárneho
systému sú potom aferentnými vláknami inervujúcimi rózne ďalšie časti myokardu
prenášané do centrálneho nervového systému (nucleus tractus solitarii), ktorý následne
reguluje činnosť srdca počas pokojových i záťažových stavov. Prenos signálov z vnútorných
orgánov (srdce) do mozgu a ich percepcia je hlavnou podstatou jednej zo základných teòrií
o emòciách, James-Langeho teòrie (5). Podľa nej, prežívanie emòcií je ovplyvňované
pocitmi, ktoré vyplývajú z telesných zmien, t.j. prežívame stav svojho tela a nie vonkajšie
podnety (6). Keďže k výraznejšiemu zvýšeniu srdcovej frekvencie dochádza zväčša počas
stresových situácií, signály o zvýšení srdcovej frekvencie a kontraktility prenášané
aferentnými dráhami nervus vagus móžu predstavovať „periférny“ podnet pre aktiváciu
systémov stresovej reakcie. Vplyv aferentnej signalizácie z periférie na činnosť hypotalamohypofýzo-adrenokortikálnej osi a sympatoadrenomedulárneho systému je popísaný len
čiastočne (3). Predpokladáme, že práve ovplyvnením činnosti kardiovaskulárneho systému
je možné docieliť moduláciu priebehu stresovej reakcie.
Cieľom nášho experimentu bolo zistiť, či selektívnym znížením srdcovej frekvencie pomocou
ivabradínu dokážeme ovplyvniť rozsah stresovej reakcie (mierny stresor vs. intenzívny
stresor), a to z hľadiska sekrécie katecholamínov a glukokortikoidov. Ivabradín je látka, ktorá
selektívne inhibuje vzruchovú aktivitu buniek sinoatriálneho uzla. Výsledkom podania
ivabradínu je znížená srdcová frekvencia, avšak ostatné parametre ako napríklad krvný tlak,
sa nemenia (7). Predpokladáme, že aferentná vagová signalizácia informujúca o nízkej
srdcovej frekvencii (vyvolanej ivabradínom) charakteristickej počas pokojových situácií zníži
reaktivitu centrálneho nervového systému počas stresovej reakcie. Očakávame, že takto
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dosiahneme miernejší priebeh stresovej reakcie, keďže prenos signálov zo srdca do mozgu
zodpovedá signalizácii charakteristickej pre stav pokoja a emocionálnej rovnováhy.
V prípade potvrdenia našich predpokladov by naše zistenia mohli tvoriť podklad pre terapiu
zameranú na zmiernenie stresových a ďalších záťažových situácií v živote u pacientov
trpiacich hlavne závažnými kardiovaskulárnymi, gastrointestinálnymi a neurologickými
poruchami na úrovni cievneho zásobenia mozgu.
Materiál a metódy
Experimentálne zvieratá
Samce potkanov kmeňa Sprague-Dawley s hmotnosťou 250-300 g boli po 14-dňovej
aklimatizácii individuálne označené a rozdelené do klietok v počte 3 potkany/klietka.
V miestnosti zverinca bol regulovaný 12 hodinový svetelný režim so začiatkom svetlej fázy
o 6:00 hod., teplota (23±1°C), vlhkosť 55±5%. Vodu a štandardnú peletovanú potravu mali
potkany po celú dobu experimentov ad libitum.
Experimentálna časť bola rozdelená do dvoch etáp
Experiment I: Expozícia stresorom s odberom krvných vzoriek
Potkany (n=29) sme vystavili stresoru, počas ktorého sme v presných intervaloch odoberali
vzorky krvi. Potkany boli rozdelené do dvoch skupín na základe stresora, ktorému boli
vystavené (handling alebo imobilizácia). V každej experimentálnej skupine boli potkany ďalej
rozdelené na dve podskupiny na základe podanej látky (Fyziologický roztok vs. Ivabradín).
Kanylácia vena jugularis: Deň pred samotným experimentom sme potkanom zaviedli kanylu
do vena jugularis, aby sme zabezpečili bezstresový odber krvi pred, počas a po expozícii
stresoru.
Expozícia stresorom: V deň experimentu sme potkany na základe ich zaradenia do skupiny
vystavili danému stresoru, t.j. mierny 5 minútový handling (n=16) alebo intenzívna 60
minútová imobilizácia (n=13). Približne 30 minút pred expozíciou stresorom sme potkanom
podali intraperitoneálne ivabradín (0,5mg/0,2ml/100g hmotnosti) alebo fyziologický roztok.
Po ukončení expozície boli potkany umiestnené späť do vlastných klietok (pokojový interval)
Odber krvných vzoriek a analýza: Krvné vzorky sme u potkanov odoberali pred začiatkom
experimentu (kontrolná vzorka), ďalej v 5., 15., 30. a 60. minúte počas expozície imobilizácii
a napokon 60 minút po ukončení expozície (pokojový interval). Odber krvi pri handlingu bol
odlišný a keďže handling trval len 5 minút, odber krvi bol hneď na začiatku handlingu (0´)
a ďalej 5, 15, 30, 60 a 120 minút po skončení handlingu (pokojové intervaly). Vzorky krvi boli
po odobratí okamžite scentrifugované (10000rpm/10minút/4°C) pre oddelenie krvnej plazmy
a uskladnené pri -70°C až do ich analýzy. Na biochemické stanovenie plazmatických hladín
katecholamínov sme použili metodiku ELISA a na stanovenie hladín kortikosterònu metodiku
RIA.
Experiment II: Expozícia stresorom s monitorovaním kardiovaskulárnych parametrov
V druhej časti pokusu sme potkany (n=19) vystavili rovnakým stresorom ako v Experimente
I. Potkany boli rozdelené do dvoch skupín podľa typu expozície stresoru, pričom v každej
skupine boli potkany ďalej rozdelené na dve podskupiny podľa typu aplikovanej látky
(Fyziologický roztok vs. Ivabradín).
Implantácia telemetra: Sedem dní pred expozíciou danému stresoru sme potkanom do
brušnej aorty implantovali telemeter s následnou 7-dňovou rekonvalescenčnou periòdou.
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Expozícia stresorom: Potkany sme rovnako ako v Experimente I vystavili handlingu (5min)
alebo imobilizácii (1hod). Približne 30 minút pred samotným stresovaním sme potkanom
podali intraperitoneálne ivabradín (0,5mg/0,2ml/100g hmotnosti) alebo fyziologický roztok.
Monitorovanie kardiovaskulárnych parametrov: Monitorovanie srdcovej frekvencie
a stredného arteriálneho tlaku bolo uskutočnené približne 60 minút pred vystavením
stresorom (kontrolný interval), počas celej doby expozície, ako aj po ukončení expozície,
keď boli potkany umiestnené vo svojich klietkach.
Štatistická analýza dát
Pre štatistické spracovanie výsledkov z oboch experimentov bola použitá dvojcestná
analýza variancie (ANOVA; faktory čas a látka) s následným Bonferroni post testom. Všetky
získané hodnoty sú uvádzané ako priemer ± SEM na skupinu. Výsledky boli považované za
štatisticky významné v prípade p<0,05.
Výsledky
V našich experimentoch sme preukázali, že intraperitoneálne podanie ivabradínu
signifikantne znížilo srdcovú frekvenciu a stredný arteriálny tlak počas expozície
potkanov handlingu, ako aj imobilizačnému stresu v porovnaní s kontrolnými potkanmi
(Tab.1) (Fyziologický roztok vs. Ivabradín: p<0,0001).
Tab. 1: Vplyv ivabradínu na hodnoty srdcovej frekvencie (úder/min) a stredného arteriálneho
tlaku (mmHg) u potkanov vystavených handlingu alebo imobilizačnému stresu. C – kontrolný
interval, FR – fyziologický roztok, IVA – ivabradín, *** P<0,001.
PARAMETER
STRESOR
Čas
(min)/skupina
C (-30´)
0´
5´
15´
30´
60´
120´
STRESOR
Čas
(min)/skupina
C (-30´)
5´
15´
30´
60´
120´

SRDCOVÁ
FREKVENCIA

STREDNÝ
ARTERIÁLNY TLAK

HANDLING
FR

FR

IVA

385±0,52
356±0,51
409±3,22
278±3,87***
383±4,47
230±5,65***
388±3,59
224±5,15***
371±3,54
207±0,30***
357±0,45
208±3,10***
366±1,92
225±1,13***
IMOBILIZÁCIA

IVA

113±0,14
120±0,74
107±1,30
108±0,49
108±0,52
109±0,42
113±0,58

111±0,12
113±0,78***
97±1,68***
95±0,78***
94±0,10***
94±0,52***
99±0,73***

FR

IVA

FR

IVA

364±0,99
423±20,60
450±4,84
435±9,92
410±6,38
356±1,41

346±0,45
327±6,41***
302±2,73***
309±4,83***
318±2,98***
284±0,51***

114±0,16
131±0,52
124±0,36
121±0,99
118±0,54
103±0,34

102±0,23
114±1,21***
105±0,72***
107±0,68***
110±0,37***
92±0,92***

206

.
Obr. 1: Vplyv intraperitoneálnej aplikácie ivabradínu na vylučovanie adrenalínu,
noradrenalínu a kortikosterònu u potkanov vystavených handlingu alebo imobilizačnému
stresu v porovnaní s kontrolnými potkanmi, ktorým bol podaný fyziologický roztok. Šedé
plochy znázorňujú čas, počas ktorého boli potkany exponované stresoru. Štatistická
významnosť v dolnej časti grafu je uvádzaná v zmysle celkového priebehu grafov (C – 120´).
C – kontrolný odber krvi, IVA – podanie ivabradínu, * P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001.
Počas expozície miernej forme stresoru, v našom prípade handlingu, nastala čiastočná
redukcia plazmatických hladín adrenalínu (p<0,05) a noradrenalínu (p<0,001) u potkanov
s dávkou ivabradínu (Obr.1A, C). V prípade imobilizácie sa inhibičný vplyv ivabradínu na
charakter stresovej reakcie nepotvrdil. Počas imobilizácie, ako aj po jej ukončení boli hladiny
adrenalínu signifikantne vyššie u jedincov s ivabradínom (Fyziologický roztok vs. Ivabradín:
p=0,0308) v porovnaní s kontrolnými jedincami (Obr.1B).
Účinok ivabradínu na uvoľňovanie kortikosterònu počas handlingu bol skór ambivalentný,
keďže počas handlingu, ako aj 30 min po jeho ukončení boli jeho hladiny vyššie u potkanov
s ivabradínom. Až od 30 min nastal ich postupný pokles v porovnaní s potkanmi, ktorým bol
aplikovaný fyziologický roztok (Obr.1E). Hladiny kortikosterònu boli počas imobilizácie
u skupiny s ivabradínom zvýšené počas prvej polovice expozície, následne s miernym
poklesom v porovnaní s kontrolou podobne, ako v prípade handlingu (Obr.1E, F).
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Diskusia
V súlade s publikovanými prácami (8) sme potvrdili, že ivabradín signifikatne redukuje
stresom vyvolané zvýšenie srdcovej frekvencie a stredného arteriálneho tlaku (Tab.1).
Taktiež sme potvrdili, že expozícia potkanov jednorazovému handlingu a imobilizácii vedie
k zvýšenej syntéze a uvoľňovaniu katecholamínov (9) a kortikosterònu (10) (Obr.1A-F).
Preukázali sme, že podaný ivabradín signifikantne znížil uvoľňovanie katecholamínov
u potkanov vystavených handlingu, naopak imobilizácia hodnoty katecholamínov po podaní
ivabradínu čiastočne zvýšila (Obr.1A-D). Získané výsledky naznačujú, že selektívne znížená
srdcová frekvencia po podaní ivabradínu na fyziologické hodnoty počas expozície stresorom
moduluje priebeh stresovej reakcie rózne, v závislosti od typu stresora. Pri pósobení
mierneho stresora zníži reaktivitu centrálneho nervového systému a inhibuje periférnu
odpoveď, zatiaľ čo pri pósobení intenzívneho a zároveň kombinovaného stresora je
odpoveď organizmu modulovaná kompenzačnými mechanizmami. Vplyv ivabradínu na
plazmatické hladiny kortikosterònu bol nejednoznačný (Obr.1E, F). Na základe získaných
údajov predpokladáme, že aferentná signalizácia zo srdca hrá v prípade regulácie činnosti
sympatoadrenálneho systému významnejšiu úlohu než v prípade hypotalamo-hypofýzoadrenokortikálnej osi, ktorá je regulovaná prevažne štruktúrami predného mozgu
aktivovanými psychologickými procesmi súvisiacimi so stresom (11).
Podporené grantom APVV 0007-10, VEGA 1/0010/14, VEGA 2/0028/14.
Zoznam použitej literatúry
1. Ulrich-Lai YM, Herman JP: Neural regulation of endocrine and autonomic stress
responses. Nat Rev Neurosci 2009; 10(6):397-409.
2. Miyashita T, Williams CL: Epinephrine administration increases neural impulses
propagated along the vagus nerve: Role of peripheral β-adrenergic receptors.
Neurobiol Learn Mem 2006; 85(2):116-124.
3. Jänig W, ed. The integrative action of the autonomic nervous system. Neurobiology
of homeostasis. Cambridge, Cambridge University Press. 2006, 1-610.
4. Pacak K, Palkovits M: Stressor specificity of central neuroendocrine responses:
implications for stress-related disorders. Endocr Rev 2001; 22(4):502-548.
5. Damasio A, Carvalho GB: The nature of feelings: evolutionary and neurobiological
origins. Nat Rev Neurosci 2013; 14(2):143-152.
6. James W: What is an emotion? Mind 1884; 9(34):188-205.
7. De Santis V, Vitale D, Santoro A, Magliocca A, Porto AG, Nencini C, Tritapepe L:
Ivabradine: potential clinical applications in critically ill patients. Clin Res Cardiol
2013; 102(3):171-178.
8. Custodis F, Gertz K, Balkaya M a spol.: Heart rate contributes to the vascular effects
of chronic mental stress: Effects on endothelial function and ischemic brain injury in
mice. Stroke 2011; 42(6):1742-1749.
9. Kvetňanský R, Goldstein DS, Weise VK, Holmes C, Szemeredi K, Bagdy G, Kopin IJ:
Effects of handling or immobilization on plasma levels of 3,4-dihydroxyphenylalanine,
catecholamines, and metabolites in rats. J Neurochem 1992; 58(6):2296-2302.
10. Kvetňanský R, Mikulaj L: Adrenal and urinary catecholamines in rats during
adaptation to repeated immobilization stress. Endocrinology 1970; 87(4):738-743.

208

11. Ziegler DR, Herman JP: Neurocircuitry of stress integration: anatomical pathways
regulating the hypothalamo-pituitary-adrenocortical axis of the rat. Integr Comp Biol
2002; 42(3):541-551.

209

VODNÉ PÁŠ

IX. VEDECKÁ KONFERENCIA DOKTORANDOV LF UK
VODNÉ PREDNÁŠ
KLINICKÁ SEKCIA

210

Funkčné a obehové zmeny v obličkách pri pokročilom srdcovom
zlyhávaní
MUDr. Eliška Demešová1
(vnútorné lekárstvo)
Spoluautor: Mgr. Peter Slezák, PhD³
Školiteľ: prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.1
Školiteľka-konzultantka: doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc, FESC2
1

IV. Interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice
Bratislava, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, 2 Oddelenie zlyhávania a
transplantácie srdca, Národný ústav srdcových a cievnych chorób, Bratislava,³ Ústav
simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, LF UK, Bratislava
Úvod
Pacienti so srdcovým zlyhaním, u ktorých bol zaznamenaný pokles funkcie obličiek majú
zvyčajne typické charakteristiky v klinickom obraze, vrátane prejavov hypervolémie, oligúrie
a rezistencie na diuretickú liečbu. Tento stav sa v literatúre nazýva - kardiorenálny syndròm
(1). Zmeny v morfològii obličky a renálnych funkcií patria k prejavom kongestívneho
srdcového zlyhávania. Sú dósledkom komplexných porúch ich perfúzie a renálnej kongescie
(2). Výskyt renálnej dysfunkcie u pacientov so srdcovým zlyhaním sa pripisuje nízkemu
prietoku, pri ktorom je pokles glomerulovej filtrácie priamo determinovaný zníženým
srdcovým výdajom. Túto teòriu podporuje niekoľko nepriamych dókazov, a to najmä výskyt
neurohumorálnych javov u pacientov so srdcovým zlyhaním, ktoré ústia do renálnej
hypoperfúzie (3). S ohľadom na vývoj v epidemiològii chronického srdcového zlyhávania
a pokroky v oblasti liečby, ako aj pokroky v iných radikálnych postupoch (ortotopická
transplantácia srdca, implantácia mechanických srdcových podpór) sa otázky zlyhávania
a reverzibility cirkulačnej lézie životne dóležitých orgánov stávajú čoraz naliehavejšie (4).

Metodika
V prospektívnej kohortnej štúdii sme vyšetrili 101 pacientov (69 mužov, 32 žien) vo veku 52
(49-54) (medián, 95% konfidenčný interval) rokov. Z toho 78 pacientov so základnou
diagnòzou pokročilého chronického srdcového zlyhávania, ktorí boli hodnotení ako
potenciálni kandidáti k ortotopickej transplantácii srdca alebo k implantácii mechanickej
srdcovej podpory. Jednalo sa o pacientov hospitalizovaných v rokoch 2010- 2013 na
Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca v NÚSCH v Bratislave. Odber krvi na
hematologickú a biochemickú analýzu sa vykonal u pacientov ráno nalačno v rovnaký deň
ako zobrazovacia metodika a invazívne vyšetrenie. Medzi laboratòrne stanovované
parametre v krvi sme zaradili: NT-pro BNP, koncentráciu kreatinínu v sére, kalkulovanú
glomerulovú filtráciu (estimated glomerular filtration rate eGFR). Kreatinín v sére sme
analyzovali pomocou kinetickej Jaffého metòdy a eGFR sme vypočítali podľa vzorca CKDEPI (5). Ďalším kalkulovaným parametrom bol renálny perfúzny tlak kalkulovaný podľa
vzorca: SAT- CVP (6). Na posúdenie funkcie srdca sme zvolili echokardiografické
zobrazenie na prístroji Phillips iE 33. Parametre na posúdenie dysfunkcie myokardu boli
nasledovné: percentuálne vyčíslená ejekčná frakcia ľavej komory (EFĽK), hrúbka septa,
hrúbka zadnej steny ľavej komory, veľkosť ľavej predsiene, veľkosť pravej komory, TAPSE
a semikvantitatívne vyjadrená závažnosť prípadných chlopňových chýb.
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Realizovali sme pravostrannú srdcovú. Pomocou termodilučného katétra sme merali
systolický tlak v pľúcnici (PAPs), diastolický tlak v pľúcnici (PAPd), stredný tlak v pľúcnici
(PAP), zaklinený tlak v pľúcnici (PAW), plyny v zmiešanej venòznej krvi, centrálny venòzny
tlak (CVP), minútový objem srdca termodilučnou metòdou (CO), srdcový index (CI),
transpulmonálny gradient (TPG), pľúcnu vaskulárnu rezistenciu (PVR).
Pri štatistickom spracovaní sme na opis dát použili medián a 95% konfidenčný interval.
Štatistickú analýzu sme urobili v programe Excel (+ v excelovských makrách) a Statsdirect
2.9.7 vytvorený firmou SAS. Rozdiel v stredných hodnotách medzi dvomi kvantitatívnymi
premennými sme hodnotili použitím nepárového Studentového t-testu pre normálne
rozdelené dáta a neparametrickým Mann-Whitneyho testom pre nenormálne rozdelené dáta.
Graficky bola závislosť medzi dvomi kvantitatívnymi premennými prezentovaná pomocou
bodového grafu, spolu s regresnou priamkou. Všetky hypotézy boli testovaná na hladine
významnosti α=0,05.

Výsledky
Klinické charakteristiky celého súboru pacientov a dvoch skupín pacientov s chronickým
srdcovým zlyhaním a pľúcnej hypertenzie sú uvedené v tabuľke 1. Etiològia chronického
srdcového zlyhania v prvej skupine bola v 57 % ischemická a 43 % neischemická.
V kompletnom súbore 24 pacientov (23,7 %) malo diabetes mellitus, 30 (30 %) pacientov
bolo obéznych a 43 (42,6 %) pacientov malo artériovú hypertenziu.
Medzi parametre ľavostrannej srdcovej hemodynamiky sme zaradili: LVEF , CO a SAT ,
pravostranná hemodynamika bola charakterizovaná: TAPSE , CVP a PAP .
Tab 1. Klinická charakteristika pacientov
Kompletný súbor
(n=101)

CHSZ
(n=78)

PH
(n=23)

Vek

53 (48 - 59)

53 (48 – 58)

59 (37 – 68)

Muži; ženy

69; 32

63; 15***

6; 17

SAT (mmHg)
NTpro BNP (ng/ml)

87 (85-90)
86 (83-87) **
92 (88-96)
3 296
(2 400- 3 843
(2 706- 1 656 (751-2560)
4 191)
4 979) ***

Sérový kreatinín (µmol/l)

102 (94-110)

110 (101-119) ***

77 (68-86)

eGFR CKD-EPI
m²)
EFĽK (%)
TAPSE (mm)
PAPs (mmHg)
PAPd (mmHg)

1,2 (1,1-1,3)

1,2 (1,1-1,3) ***

1,5 (1,2-1,8)

25 (20 - 35)***
15 (14-16)**
46 (42-50) **
22 (20-24)

60 (60 - 70)
18 (16-20)
62 (50-74)
27 (21-32)

(ml/s/1.73

30 (20 – 60)
16 (15-17)
50 (45-54)
23 (21-25)

PAP (mmHg)
34 (31-37)
31 (28-34) **
43 (34-52)
CO (l/min)
4,3 (4-4,5)
4,2 (3,9-4,4)
4,6 (3,9-5,1)
CI (l/min/m²)
2,2 (2,1-2,3)
2,1 (3,9-4,4) ***
2,7 (2,4-2,9)
CVP (mmHg)
7 (4 – 13)
8 (4 – 13)
6,5 (5 – 13)
Hodnoty sú uvedené ako medián (95% CI), * p0,01 CHSZ vs. PH, ** p0,05 CHSZ vs. PH,
*** p0,001 CHSZ vs. PH
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Výsledky korelácií parametrov vyjadrujúcich hemodynamiku ľavostranných srdcových
oddielov
Všetky tri vybrané premenné indikujúce funkciu obličiek významne korelovali s ejekčnou
frakciou ľavej komory (graf. 1). V kompletnom súbore sme našli významnú negatívnu
koreláciu medzi ejekčnou frakciou ľavej komory a sérovým kreatinínom ( r = -0,26 , p =
0,0098 ) a významná korelácia bola medzi EFĽK a eGFR ( r = 0,214 , p = 0,036). Po
rozdelení pacientov do skupín nebol tento vzťah štatisticky významný. Srdcový výdaj a
sérový kreatinín, ani eGFR nekorelovali v žiadnej skupine .
Zsitili sme významnú koreláciu medzi srdcovým výdajom a renálnym perfúznym tlakom (r =
0,232, p = 0,0225). V skupine pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, sme zistili
významnú koreláciu medzi srdcovým výdajom a renálnym perfúznym tlakom (r = 0,254, p =
0,0278) . V skupine pacientov s pľúcnou hypertenziou bol tento vzťah štatisticky
nevýznamný.

Graf 1. Vzťah medzi EFĽK a eGFR, (r = 0.214, p = 0.036).
Výsledky korelácií parametrov vyjadrujúcich hemodynamiku pravostranných srdcových
oddielov
Nedokázali sme žiadne štatisticky významné korelácie medzi centrálnym venòznym tlakom
a hladinou kreatinínu v sére alebo eGFR v žiadnej zo sledovaných skupín. Dokázali sme
významnú negatívnu koreláciu medzi TAPSE a sérovým kreatinínom v kompletnom súbore
pacientov (r = -0,396, p = 0,0008), v skupine pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním (r =
-0,429, p = 0,0029), nevýznamná korelácia v PH. V kompletnom súbore boli významné
korelácie medzi TAPSE a eGFR (r = 0,351 , p = 0,0033), v skupine chronického srdcového
zlyhania (r = 0,417, p = 0,0039) , nevýznamné v PH. Nezistili sme významnú koreláciu
medzi TAPSE a renálnym perfúznym tlakom v žiadnej skupine.
U pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním hodnoty tlaku v pľúcnici (PAP) korelovali s
parametrami definujúcimi renálnu hemodynamiku a filtráciu - PAP a renálny perfúzny tlak (r
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= - 0,345, p = 0,002) , PAP a sérový kreatinín (r = 0,238, p = 0,041) , PAP a eGFR (r = 0,299, p = 0,009) (graf. 2) . V ďalších dvoch skúmaných skupinách neboli tieto korelácie
významné.

Graf 2. Vzťah medzi tlakom v a. pulmonalis a eGFR, (r = -0.299, p = 0.009).
Diskusia
Cieľom našej práce bolo definovať kardiálne parametre, ktoré by mohli signalizovať neskorší
vznik obličkovej dysfunkcie. Pri našom výskume sme potvrdili významný vplyv tzv.
ľavostrannej hemodynamiky na funkciu obličiek. Potvrdili sme významný vzťah medzi
ejekčnou frakciou ľavej komory a eGFR. Driers a spol. dokázali zvýšenie kardiovaskulárnej
mortality u pacientov s kongestívnym srdcovým zlyhaním, u ktorých bola hladina kreatinínu
v sére iba mierne zvýšená (pr. 26,5 µmol/l) (7).
Dokázali sme významnú koreláciu medzi renálnymi parametrami a tlakom v a. pulmonalis.
Z echokardiografických parametrov sme potvrdili koreláciu medzi TAPSE a renálnymi
parametrami. Podľa Ljungmana je hlavným faktorom ovplyvňujúcim funkciu obličiek
u pacientov s chronickým srdcovým zlyhávaním perfúzia obličky. Uvádza, že zníženie
srdcového výdaja (CO) má za následok neprimerané zníženie renálnej perfúzie, ktoré
následne vedie k zníženiu glomerulárnej filtrácie (8). Chronické srdcové zlyhávanie sa
vyznačuje nielen zníženým srdcovým výdajom a následne zníženou perfúziou orgánov, ale
aj zvýšenou venòznou kongesciou. Doteraz bola väčšina štúdií zameraná na vzájomný
vzťah medzi zníženým srdcovým výdajom, funkciou obličiek a mortalitnou prognòzou
chronického srdcového zlyhávania rozličnej etiològie (9). Našou prácou sme nepotvrdili
teòriu, že nízky srdcový výdaj ovplyvňuje zmeny renálnych funkcií . Korelácia medzi funkciou
obličiek a invazívne meraným srdcovým výdajom bola nevýznamná. Domnievame sa, že
srdcový výdaj nekoreluje s funkciou obličiek v dósledku intaktnej renálnej mikrocirkulácie
našich pacientov. Zaradení pacienti boli všeobecne mladí, s minimálnymi alebo žiadnymi
komorbiditami. Predpokladáme, že intaktná renálna mikrocirkulácia je doležitá pri
rekonvalescencii obličky pri poruchách navodených poruchami hemodynamiky. V populácii
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pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním je porucha renálnych funkcií spósobená
zhoršením perfúzie ako aj renálnou kongesciou.
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Klinika detskej hematològie a onkològie DFNsP Bratislava, 2Ústav lekárskej mikrobiològie
LFUK a UNB, 3. HPL Bratislava
Úvod
Aj keď je v súčasnosti celkové 4-ročné prežívanie (OS) detských onkologických pacientov
76%, onkologické ochorenie je stále druhá najčastejšia príčina úmrtia v detskom veku (1).
Život detských pacientov neohrozuje len základné onkologické ochorenie, ale vo významnej
miere aj infekčné komplikácie, ktoré ho sprevádzajú, rovnako aj jeho liečbu. Prvá infekčná
komplikácia, zaznamenaná u detských hematologických pacientov, má málokedy iného, ako
bakteriálneho póvodcu (2). Viaceré zahraničné štúdie potvrdili, že u detských onkologických
pacientov hospitalizovaných na JIS, u ktorých sa rozvinie bakteriémia a následne septický
šok, sa mortalita pohybuje v rozmedzí 13,5 – 17% (3, 4, 5). Ako najdóležitejšie rizikové
faktory vzniku bakteriémie boli identifikované: pacienti s hematologickými malignitami (AML,
ALL), pacienti s neutropéniou trvajúcou dlhšie ako 7 až 10 dní, pacienti podstupujúci
chemoterapiu vo vysokých dávkach, transplantáciu krvotvorných buniek, pacienti s
reoperáciami, so zavedeným centrálnym venòznym katétrom (CVK), močovým katétrom
alebo stòmiami. (6).

Metodika
Retrospektívna analýza výskytu bakteriémií u detských onkologických pacientov, ktorí sa
liečili v období r. 2009 – 2011 na Klinike detskej hematològie a onkològie v Bratislave.
Sústredili sme sa na analýzu rizikových faktorov vzniku infekcie u pacientov
s hematologickými aj nehematologickými malignitami: typ CVK, dĺžka zavedenia CVK,
prítomnosť neutropénie a febrility nad 38,5°C v čase odberu hemokultúry (HK), trvanie
neutropénie s absolútnym počtom neutrofilov (ANC) ≤ 0,5. x 109/l a s absolútnym počtom
neutrofilov (ANC) v rozsahu 0,5. x 109/l - 1,0. x 109/l. Zdrojom zbieraných údajov bola
nemocničná elektronická dokumentácia. Neutropéniu sme zadefinovali ako absolútny počet
neutrofilov ≤ 0,5. x 109/l alebo ≤ 1,0. x 109/l s predpokladom poklesu pod 0,5. x 109/l.
Horúčka bola definovaná ako výstup telesnej teploty nad 38.5 °C v jednom meraní.
Výsledky
V rokoch 2009-2011 bolo na Klinike detskej hematològie a onkològie Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bratislave hospitalizovaných 350 pacientov, s miernou prevahou
dievčat (1,4:1). Vekový rozsah bol 0 – 259 mesiacov (priemer 102 mesiacov, medián 82,5
mesiaca). Odber hemokultúr (HK) sa realizoval u 216 (61,7%) pacientov. 45,5% pacientov, u
ktorých bola izolovaná pozitívna HK, tvorili pacienti s ALL a AML (spektrum diagnòz
podrobnejšie zobrazuje graf 1).

216

3%
3% 3%

1%

5%

4%

33%

4%
5%
5%
8%

14%
12%

ALL
AML
Tumory CNS
Nugroclastpm
NHL
EwingSa
OsteSa
Wilms TU
Ostatnh
STS
TU qgegng
Morbus Hodgkin
Rgtjnoclastpm

Graf 1: Spektrum diagnòz u pacientov s dokumentovanou pozitívnou HK (n=116)
U 116 pacientov z celkového počtu 350 (33,1%) bola HK pozitívna, u 90 (25,7%) negatívna.
Bakteriémie tvorili až 94,8% prípadov pozitívnej HK (v ostatných prípadoch šlo o mykotické
infekcie).
V skupine pacientov s dokumentovanou pozitivitou HK (n=116) bolo implantovaných 165
centrálnych venòznych katétrov (v priemere 1,7 CVK na jedného pacienta), z toho 75 krát
šlo o Port-a-cath, 63 krát CVK typu Hickman, 25 krát dialyzačný CVK, 5 pacientov CVK
nemalo zavedený. Priemerná dĺžka zavedenia bola 165,5 dňa (rozsah: 1 – 1258 dní). Spolu
sa v sledovanej skupine pacientov uskutočnilo 154 exrakcií CVK, z toho najčastejšou
príčinou vybratia bola infekcia krvného prúdu so suspekciou na infikovaný CVK (39 krát –
25,3%), druhou najčastejším dóvodom exmplantácie bolo ukončenie terapie (29 krát –
18,8%) a tretím nefunkčnosť katétra (18 krát – 11,7%). Priemerný počet dní od implantácie
CVK do záchytu prvej pozitívnej HK bol 212,3 dní (medián 99 dní).
U 53 pacientov s pozitívnou HK sme v čase jej odberu detekovali neutropéniu. U 36
pacientov sme zaznamenali 63 epizòd febrilnej neutropénie (FN). Neutropenická epizòda sa
u pacientov objavila v priemere 3,5 dňa od začiatku hospitalizácie (medián 3 dni). FN, s
nálezom pozitívnej HK, pacienti rozvinuli v priemere 23 dní (medián 18 dní) od začiatku
hospitalizácie (v priemere sa jednalo o 6 hospitalizáciu v poradí). Trvanie neutropenickej
epizòdy s ANC ≤ 0,5. x 109/l bolo v priemere 47 dní, medián 30 dní; trvanie neutropenickej
epizòdy s ANC v rozsahu 0,5. x 109/l - 1,0. x 109/l malo priemer aj medián 5 dní. V prípade
neutropénie s ANC ≤ 0,5. x 109/l sme zaznamenali vyšší podiel febrilít v čase odberu HK
(96%), v porovnaní s neutropenickými epizòdami s ANC v rozsahu 0,5. x 109/l - 1,0. x 109/l
(4%), čo dokumentuje graf 2.
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Graf 2: Percento pacientov s febrilnou epizòdou v závislosti od ANC

Diskusia
V súlade s literárnymi údajmi, v sledovanej skupine pacientov s dokumentovanou pozitivotou
HK, temer polovicu tvorili pacienti s hematologickými malignitami (4). Výsledky našej práce
naznačujú, že ANC ≤ 0,5. x 109/l je jeden z najdóležitejších rizikových faktorov pre rozvoj
febrilnej epizòdy s protrahovaným trvaním neutropénie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť
výskytu infekčnej komplikácie, predovšetkým bakteriémie.
V pokračovaní našej práce, ktoré realizujeme v súčasnosti, rozširujeme analýzu rizikových
faktorov bakteriémie o sledovanie hladín cytokínov (IL-6, Il-10, TNFα) ako skorých markerov
bakteriémie. Porovnávame ich pozitívnu a negatívnu prediktívnu hodnotu s konvenčnými
markermi infekcie – s CRP a prokalcitonínom. Zámerom štúdie je určiť význam cytokínov
ako skorých markerov bakteriálnych infekčných komplikácii u detských onkologických
pacientov. Z týchto komplikácii je v centre nášho záujmu bakteriémia zaznamenaná u
pacientov s hematologickými malignitami. Užitočnosť cytokínov spočíva predovšetkým v
schopnosti správne identifikovať neprítomnosť bakteriémie (vysoká negatívna prediktívna
hodnota) počas febrilnej neutropénie (7, 8). Tento údaj, ktorý je k dispozícii ešte pred
dokumentovanou pozitivitou/negativitou hemokultúry móže prispieť k racionalizácii ATB
liečby a zníženiu selektovania rezistentných kmeňov baktérií. Za zváženie taktiež stojí
preskúmanie ďalších perspektívnych možností skorej diagnostiky sepsy u detských
onkologických pacientov, a pediatrických pacientov vóbec, a to v prípadoch diagnostických
modalít, kde je pre detský vek minimum dát. Na základe adultných štúdií tieto podmienky
spĺňa napr. nový biomarker sepsy - presepsin, alebo PCR analyzačný systém SeptiFast.
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Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LFUK a UNB, 2Mikrobiologický Ústav LFUK
a UNB
Úvod
Infekcia popáleninovej rany je najčastejšou z komplikácií rozsiahlych popálenín. Rezultuje
do predĺženia času hospitalizácie, zvýšenia nákladov na starostlivosť o pacienta, zhoršuje
výsledný funkčný a estetický efekt liečby ako aj výrazne prispieva k mortalite popálených.[1]
K najčastejším patogénnom vyvolávajúcim infekciu
v popáleninových ranách patria
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
koaguláza negatívne stafylokoky, Klebsiela pneumoniae, Enterobacter spp. a Acinetobacter
spp. [2] Ranové infekcie sú stále častejšie spósobované multirezistentnými baktériami.[3],
ktoré majú tendenciu vytvárať na povrchu poškodeného tkaniva biofilm, čo ešte zvyšuje ich
odolnosť [4,5].
V tejto súvislosti je nutné spomenúť prácu Kennedy et al. [6], ktorá dokázala prítomnosť
bakteriálneho biofilmu aj v popáleninových ranách in vivo.
Biofilm je spoločenstvo jedného alebo viacerých druhov mikroorganizmov prichytených na
živom alebo neživom povrchu, rastúcich v extracelulárnom matrixe biofilmu, ktorý im
poskytuje ochranu pred antimikròbmymi látkami a mechanizmami imunity.[5,8] Intenzita
tvorby biofilmu je ovplyvnené genetickým potenciálom jednotlivých kmeňov
mikroorganizmov, ako aj faktormi prostredia [7]. K esenciálnym súčastiam popáleninovej
medicíny patrí pravidelná aplikácia topických antimikrobiálnych liečiv už od prvotného
ošetrenia pacienta a to za účelom prevencie a liečby ranovej infekcie. [9] Práve vyššie
spomínaná biofilmová forma bakteriálneho rastu móže znižovať účinnosť topických
prostriedkov a tým brániť hojeniu rany. [10] Prihliadať treba aj na skutočnosť, že pacienti sa
do nášho popáleninového centra nedostávajú okamžite po utrpení úrazu, ale od vzniku
popálenín (ktorý je spojený s bakteriálnou kontamináciou týchto rán) po ich prvotné
ošetrenie uplynie istý čas. Toto obdobie vytvára časový priestor na formovanie sa
bakteriálneho biofilmu v popáleninových ranách ešte pred prvou aplikáciou topických
antimikrobiálnych prostriedkov.
Pre vyššie uvedené bolo cieľom tejto práce overiť v róznych časových intervaloch intenzitu
tvorby biofilmu multirezistentnými baktériami izolovanými z popálenín našich pacientov.
Súčasne bola v tých istých časových intervaloch testovaná antimikrobiálna účinnosť
topických antimikobiálnych prostriedkov používaných na našom pracovisku
Materiál a metódy
Laboratòrne testy boli vykonané vo Výskumnom laboratòriu Mikrobiologického ústavu LFUK
a UNB. Na testovanie boli použité multirezistentné kmene baktérií
izolované
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z popáleninových rán pacientov Kliniky Popálenín a RCH
LFUK a UNB (2 kmene
P.aeruginosa, a po jednom kmeni S.aureus, E.coli, E.faecalis a A.baumannii).
Testovanie tvorby biofilmu podľa Stepanoviča et al. [11]
Do trojíc jamiek polystyrénovej 96-jamkovej mikrotitračnej platničky bolo inokulovaných po
200µl bakteriálnej suspenzie jednotlivých testovaných kmeňov v LB-bujńe s denzitou 1.106
CFU.ml-1, Paralelne sa inokulovali 3 mikrotitračné doštičky, ktoré sa inkubovali pri 37°C
4hod, 6hod a 24 hod. Po inkubácií sa médium odsalo a jamky sa 3-krát premyli PBS, aby sa
odstránili bunky neasociované s biofilmom. Nasledovala fixácia metanolom a farbenie 0,5%
kryštálovou violeťou. Po zliatí farbiva, jemnom opláchnutí jamiek s biofilmom a vysušení sa
farbivo eluovalo 99% etanolom. Intenzita sfarbenia, ktorá bola úmerná kvantite vytvoreného
biofilmu, bola meraná spektrofotometricky pri 570 nm (MRX Microplate Reader, DYNEX
Technologies, USA) Intenzita tvorby biofilmu sa vyhodnotila semikvantitatívne podľa kritérií
uvádzaných Stepanovičom et al. [11].
Testovanie účinku antimikrobiálnych prípravkov pre lokálne použitie v in vitro modeli
popáleninovej rany podľa Hammond et. al [7]
Pripravili sa 3 monobakteriálne kontaminované modely popáleninových rán :


Model A - rana 4 hodiny od aplikácie bakteriálneho inokula



Model B - rana 6 hodín od aplikácie bakteriálneho inokula



Model C - rana 24 hodín od aplikácie bakteriálneho inokula

Na všetkých troch modeloch sa semikvantitatívne hodnotila účinnosť 11 topických
antimikrobiálnych prostriedkov v róznych liekových formách, ktoré sa bežne používajú
v popáleninovej chirurgií:
Testované prostriedky
Roztoky:
Acidum aceticum 1% (príprava magistraliter)
Nitrofurantoin 0,2% (príprava magistraliter)
Betadine², EGIS Pharmaceuticals (povidòn jòdovaný 10%)
Octenisept², Schülke Mayr (oktenidindihydrochlorid 0,1%, fenoxyetanol 2%)
Aqvitox²-D, Aquasystem (< 0,03 % HClO; < 0,03 % NaOCl; 0,0001 % ClO2)
Krémy: Sulfadiazinum argentum 1% (Dermazin crm., Sandoz Pharmaceuticals)
Kombinácia: Acidum aceticum (1%) + Sulfadiazinum argentum (1%)
Impregnované textílie:
Acticoat² SMITHandNEPHEW (obsahuje striebro)
Aquacel²Ag CONVATEC (obsahuje striebro)
Ialugen² Plus IBSA (obsahuje hyalurònovú kyselinu a Sulfadiazinum argentum)
Actilite² Advancis Medical (obsahuje med medicínskej kvality)
Postup testovania: Na Petriho misku s Luria-Bertani (LB) agarom boli uložené tri celulòzové
disky.
Na každý z nich bola aplikovaná bakteriálna suspenzia (10µl suspenzie
s koncentráciou baktérií 104CFU/ml) . Misky sa kultivovali pri 37 °C pre vytvorenie modelu A
4hod, pre vytvorenie modelu B 6hod a pre model C 24hod. Následne boli disky prekryté
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gázovým štvorcom (veľkosti 5x5cm) obsahujúcim liečivo (2ml roztoku, 1g krému alebo
masti), resp. impregnovaným obväzom rovnakej veľkosti a zaťažené sterilným sklom. Ako
kontrola slúžil sterilný gázový štvorec neobsahujúci žiadnu prísadu. Všetky misky po
aplikácií liečiva sa ďalej inkubovali 24 hodín pri 37 °C.
Potom bol každý disk prenesený do skúmavky s 1ml LB bujònom a baktérie sa z disku
uvoľnili 6-minútovým intenzívnym trepaním vortexom. Z obsahu skúmavky sa desiatkovým
riedením pripravili 4 riedenia Následne sa z obsahu póvodnej skúmavky a zo 4 riedení
aplikovalo po 10µl na Petriho misku s LB-agarom . Po 20 hodinách inkubácie pri 37 °C sa
spočítali CFU a prepočítali na CFU/disk. Za účelom prehľadného hodnotenia získaných
počtov vitálnych CFU bola vytvorená klasifikácia účinnosti testovaných liečiv:
Účinnosť
Označenie liečiva
0

slabá

+

stredná
výborná

+++

Interpretácia
počet CFU po pósobení liečiva zhodný s počtom CFU po
pósobení sterilnej gázy
počet CFU po pósobení liečiva menší ako počet po pósobení
sterilnej gázy a
súčasne väčší ako póvodné inokulum
počet CFU po pósobení liečiva menší ako póvodné inokulum

Výsledky
Intenzita tvorby biofilmu
Všetky testované bakteriálne kmene boli schopné tvorby biofilmu, avšak
intenzita
u jednotlivých kmeňov a v jednotlivých sledovaných časových intervaloch bola rózna. 4
hodiny od inokulácie 3 kmene (A.baumannii a oba P.aeruginosa) tvorili biofilm len so
slabou intenzitou. Ostatné 3 kmene tvorili slabý biofilm až o 6 hodín po inokulácii. Po 24
hodinách sa u kmeňov P.aeruginosa a A.baumannii dokázala silná produkcia biofilmu, u
E.coli a E.faecalis stredne intenzívna a u S.aureus len slabá tvorba biofilmu.

Nr. Identifikácia 4hod
6hod
24hod
1
P.aeruginosa +
+
+++
2
P.aeruginosa +
+
+++
3
S.aureus
0
+
+
4
E.faecalis
0
+
++
5
E.coli
0
+
++
6
A.baumannii +
+
+++
Tbl.1: Intenzita tvorby biofilmu hodnotená klasifikáciou podľa Stepanovič et al.
0 kmeň neprodukuje biofilm
+ slabá produkcia biofilmu
++ stredne intenzívna produkcia biofilmu
+++ silná produkcia biofilmu
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MODEL A
AA1%
FUR
Aqvitox
Octenisept
SS1%
AA1%+SS1%
Ialugen plus
Acticoat
Aquacel Ag
Actilite
Betadine

P.aeruginosa 1

P.aeruginosa 2

S.aureus

E.coli

E.faecalis

A.baumannii

+++

+++

0
0

0
0
0

+
+++

+++

0

+
+++

0

+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++

0
0

0
0

+++

+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+
+++
+++

MODEL B
AA1%
FUR0,2%
Aqvitox-D
Octenisept
SS1%
AA1%+SS1
%
Ialugen plus
Acticoat
Aquacel Ag
Actilite
Betadine

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++

0

0

0

0

+++

+++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

P.aeruginosa 1

P.aeruginosa 2

S.aureus

E.coli

E.faecalis

A.baumannii

+++

+++

0
0

+
+++

0

0
0
0

+++

0
0

+
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++
+++

+++

+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++

+
+++
+
+

0

0

+++

+

+++
+++
+++
+++
+++
+++

+++
+++
+++
+
+
+++

0
0
+++

0

0
+++

0
0
0

MODEL C
P.aeruginosa 1
P.aeruginosa 2 S.aureus
E.coli
E.faecalis
A.baumannii
1
AA1%
0
0
0
0
+
+
2
FUR0,2%
0
0
0
0
0
0
3
Aqvitox-D
0
0
0
0
0
0
4
Octenisept
0
+
+
+++
+++
+
5
SS1%
0
0
0
0
0
0
6
AA1%+SS1% 0
0
0
0
+
+
7
Ialugen plus 0
0
0
0
0
+
8
Acticoat
0
0
0
0
0
0
9
Aquacel Ag
0
0
0
+
+
+++
10 Actilite
0
0
0
0
0
+
11 Betadine
0
0
0
+++
+++
+
Tbl.2: Účinnosť topických antimikrobiálnych liečiv testovaná na in vitro modeloch
popáleninových rán po inokulácií multirezistentných baktérií (0 slabá účinnosť, + stredná
účinnosť, +++ výborná účinnosť) (AA1% - Acidum aceticum, SS1% - Sulfadazinum
argentum, FUR0,2% – nitrofurantoin)
Účinnosť topických antimikrobiálnych liečiv
Účinnosť testovaných liečiv sa odlišovala v závislosti od typu liečiva a tiež od
mikroorganizmu, ktorý bol inokulovaný na daný model popáleniny. V prípade modelu A malo
na všetky testované kmene výbornú účinnosť 6 liečiv (Octenisept, Sulfadiazinum argentum,
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kombinácia Acidum aceticum+Sulfadiazinum argentum, IalugenPlus, Acticoat a Betadine).
V prípade modelu B mali na všetky testované bakteriálne kmene výbornú účinnosť len 2
liečivá (Octenisept a IalugenPus). V prípade modelu C bola účinnosť väčšiny liečiv rovnaká
ako účinnosť sterilnej gázy. Ani jeden prostriedok nebol schopný potlačiť bakteriálny rast
všetkých testovaných kmeňov. Výnimkami boli len Octenisept a Betadine, výborne
pósobiace na S.aureus a E.coli a AquacelAg výborne účinkujúci na S.aureus. Vo
všeobecnosti bolo možné pozorovať, že čím dlhší interval uplynul od inokulácie bakteriálnej
suspenzie po prvú aplikáciu liečiva, tým slabšia bola účinnosť testovaných topických
antimikrobiálnych prostriedkov.

Diskusia
Na základe vykonaných experimentov je možné konštatovať, že čím dlhší čas bol umožnený
bakteriálny rast, tým intenzívnejší biofilm produkovali testované baktérie. Rovnako čím dlhší
interval uplynul od monobakteriálnej inokulácie ranového modelu po aplikáciu topického
antimikrobiálneho prostriedku, tým bola jeho účinnosť nižšia. Zatiaľ čo v modeloch A a B
(rany 4 a 6 hodín od inokulácie) bolo možné pozorovať u viacerých liečiv výborné pósobenie
na všetky použité baktérie, v prípade modelu C (24 hodín od inokulácie) sa účinnosť takmer
všetkých použitých topických prostriedkov rovnala účinnosti sterilnej gázy.
V dostupnej odbornej literatúre nie je veľa informácií o testovaní účinku lokálnych
antimikrobiálnych prípravkov v in vitro modeloch kontaminovanej rany a rózni sa aj ich
metodika, čo sťažuje porovnávanie výsledkov. Štúdie niektorých autorov však dospeli
k podobným výsledkom, aké sa dosiahli v našej práci. Huang et al. [10] potvrdili, že
vytvorenie biofilmu bráni topickej liečbe eliminovať baktérie.
Porovnanie účinnosti topických prostriedkov sulfadiazinum argentum a AquacelAg na rany
4hod a 24hod od kontaminácie MRSA v in vivo podmienkach vykonali Roche ED et al. [12].
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 so zisteniami aj našej
práce.
V snahe pretransformovať získané výsledky in vitro testov do klinickej praxe je možné
predpokladať, že aplikácia topických antimikrobiálych prostriedkov na popáleninovú ranu 24
hodín od jej mikrobiálnej kontaminácie nie je dostatočná na potlačenie rastu
mikroorganizmov a s tým spojeného rizika vzniku ranovej infekcie. Jedným z dóvodov je
pravdepodobne vytvorenie bakteriálneho biofilmu.
Projekt podporený grantom Univerzity Komenského č. UK/347/2012 a č. UK/250/2013.
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Úvod
Ischemické cievne mozgové príhody [ICMP] sú 3. najčastejšou príčinou úmrtí, najčastejšou
príčinou trvalého zdravotného postihnutia a najdrahším ochorením vo vyspelých
priemyselných krajinách [7].
Rozsiahle hemisferálne infarkty, pri ktorých dochádza k skorému rozvoju mozgového
edému, vzostupu intrakraniálneho tlaku a útlaku mozgového kmeňa, tvoria špecifickú
podskupinu ICMP. Vzhľadom na ich nepriaznivú prognòzu a najčastejšie postihnuté cievne
teritòrium bol pre ne zaužívaný názov „malígny“ infarkt arteria cerebri media [1]. Malígne
mozgové infarkty sa od ostatných ICMP líšia povahou aj spósobom liečby. Ich
najvýznamnejšou charakteristikou je vysoko nepriaznivá prognòza napriek poskytnutej
najlepšej konzervatívnej liečbe, ktorá nemusí byť efektívnejšia ako paliatívna starostlivosť.
Novšie štúdie dokázali, že včasná chirurgická dekompresia u indikovanej skupiny pacientov
s rozsiahlym hemisferálnym infarktom vedie k zlepšeniu prognòzy. Zverejnením záverov
RCT z 2007 [1,4,5,6] sa chirurgická liečba vo forme dekompresívnej hemikraniektòmie
definovala ako nová terapeutická paradigma a doporučuje sa v indikovaných prípadoch ako
štandardný spósob liečby tohto ochorenia [7].
V metaanalýze troch euròpskych RCT sa dokázalo, že pravdepodobnosť prežitia pacienta s
malígnym mozgovým infarktom sa zvýšila z 29% v konzervatívnej skupine na 78% v
chirurgickej skupine. Oproti výhodám chirurgickej liečby, t.j. zníženiu mortality a zvýšeniu
počtu funkčne nezávislých prežívajúcich, však stálo desaťnásobné zvýšenie počtu funkčne
závislých pacientov (31% chirurgických verzus 2% konzervatívnych). Počet najťažších
prípadov odkázaných na trvalú starostlivosť bol pritom v oboch terapeutickych skupinách
približne rovnaký (4% chirurgických verzus 5% konzervatívnych) [1,4,5,6]. Výsledky tak
naznačujú, že k poklesu mortality po chirurgickej liečbe móže dochádzať za cenu prežívania
pacientov s trvalým neurologickým deficitom.
V rámci ďaľšieho upresňovania indikácie chirugickej dekompresie sa aj naďalej študujú
ďaľšie aspekty liečby. Zvláštne miesto zaujíma štúdium prognostických faktorov, ktoré majú
vzťah ku klinickému výsledku liečby. Diskutuje sa o zmysle stanovenia vekovej hranice pre
operáciu, optimálneho načasovania operácie, včasnej predikcií malígneho priebehu, veľkosti
infarktového ložiska, dominancie hemisféry, potreby špecifického prísupu s ohľadom na
rózne etiologické faktory infarktu, technické aspekty chirurgickej dekompresie atď.
Ďaľším posunom v liečbe ICMP všeobecne sa v súčasnosti javí vývoj a zavádzanie
rekanalizačných metòd do praxe, čo pravdepodobne zníži počet pacientov s dokonaným
mozgovým infarktom. Možno však predpokladať, že u časti pacientov s rozsiahlym
dokonaným infarktom bude k malígnemu priebehu dochádzať a stanú sa potenciálnymi
kandidátmi na chirurgickú dekompresiu aj v budúcnosti.
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Voľba optimálnej liečby malígneho mozgového infarktu aj naďalej zostáva závažným
medicínskym, etickým, spoločenským a ekonomickým problémom. Akokoľvek, v platnosti
zostáva fakt, že voľba chirurgickej dekompresie pre expanzívny mozgový infarkt u
individuálneho pacienta závisí na jeho akceptácií prežívania so stredne závažným
postihnutím [6]. Zdórazňuje sa tým želanie a spoluúčasť informovaného pacienta alebo jeho
najbližších príbuzných pri voľbe operačnej liečby, pričom táto filozofia móže po zohľadnení
ostatných faktorov zmysluplne napomáhať pri rozhodovaní o liečebnej stratégii u
konkrétneho pacienta.

Cieľ
Uvádzame vzťah prognostických faktorov ku klinickému výsledku liečby u pacientov po
dekompresívnej hemikraniektòmii pre malígny mozgový infarkt.
Súbor a metodika
Prospektívna konzekutívna monocentrická štúdia 40 pacientov po dekompresívnej
hemikraniektòmii pre malígny mozgový infarkt operovaných v rokoch 2006 – 2012. Klinický
výsledok liečby bol hodnotený Barthelovým indexom u každého pacienta rok po operácii.
Vplyv prognostických faktorov u pacientov bol štatisticky analyzovaný.
Výsledky
Vek pacienta je najdóležitejším prognostickým faktorom vplývajúcim na výsledok liečby
(Kendallov korelačný koeficient τ = -0.32, P=0.006). Významný je tiež predoperačný stav
vedomia (τ = 0.34, P=0.006) a objem infarktového ložiska (τ = -0.24, P=0.04). Vplyv
načasovania operácie, strany lézie a pohlavia pacienta na výsledok liečby sa štatisticky
nepotvrdil.

Graf 1

Graf 2

Graf 3

Graf 1 Neparametrická lineárna regresia medzi klinickým výsledkom [BI] a vekom pacienta
Graf 2 Neparametrická lineárna regresia medzi klinickým výsledkom [BI] a predoperačným
stavom vedomia [GCS]
Graf 3 Neparametrická lineárna regresia medzi klinickým výsledkom [BI] a objemom
infarktového ložiska [ml] a zobrazenie typu postihnutého cievneho riečiska (červené body parciálny infarkt ACM, šedé body - kompletný infarkt ACM, modré body - infarkt ACM a inej
cievy (ACA alebo ACP))
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Záver
Vek, predoperačný stav vedomia a objem infarktového ložiska sú významné prognostické
faktory, ktoré majú vzťah ku klinickému výsledku liečby u pacientov po dekompresívnej
hemikraniektòmii pre malígny mozgový infarkt.
Výsledky umožňujú upresniť si predstavu o predpokladanom klinickom výsledku v prípade
vykonania operácie a napomócť pri rozhodovaní o operačnej indikácii obzvlášť v hraničných
prípadoch. Cieľom práce je tiež spropagovať vykonávanie dekompresívnej hemikraniektòmie
pre malígny mozgový infarkt ako novšej liečebnej metòdy v indikovaných prípadoch a
prispieť k zlepšeniu prognòzy pacientov s týmto potenciálne fatálnym ochorením.
Literatúra
1. Vahedi K, et al. (Sequential-Design, Multicenter, Randomized, Controlled Trial of
Early Decompressive Craniectomy in Malignant Middle Cerebral Artery Infarction DECIMAL Trial) Stroke 2007;38;2506-2517.
2. Hacke W, Schwab S, Horn M et al. ,Malignant, middle cerebral artery territory
infarction: clinical course and prognostic signs: Arch Neurol 1996; 53: 309-315.
3. Wijdicks EF, Diringer MN. Middle cerebral artery territory infarction and early brain
swelling: progression and effect of age on outcome. Mayo Clin Proc 1998; 73: 829836.
4. Jüttler E, et al. (Decompressive Surgery for the Treatment of Malignant Infarction of
the Middle Cerebral Artery (DESTINY). A Randomized, Controlled Trial) Stroke
2007;38:2518-2525.
5. Hofmeijer J. et al. (Surgical decompression for space-occupying cerebral infarction
(the Hemicraniectomy After Middle Cerebral Artery infarction with Life-threatening
Edema Trial [HAMLET]): a multicenter, open, randomised trial ) Lancet Neurol 2009;
8: 326–333.
6. Vahedi K et al. (Early decompressive surgery in malignant infarction of the middle
cerebral artery: a pooled analysis of three randomised controlled trials) Lancet
Neurol 2007; 6: 215–222.
7. Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie, 4. Überarbeitete Auflage
2008, S. 654 ff, ISBN 978-3-13-132414-6ô Georg Thieme Verlag Stuttgart,
Modifiziertes Delphiverrfahren und Diskussion des Gremiums bei einer
Telefonkonferenz am 17.1.2012.

228
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Úvod
Morbus Hirschsprung je najčastejšie sa vyskytujúca vrodená porucha motility čreva. Porucha
funkcie čreva je podmienená nedostatkom, alebo úplnou absenciou buniek odvodených od
neurálnej lišty- črevných nervových buniek. Patomechanizmus vzniku neurokristopatií sa
odohráva v ranom embryonálnom vývine, kedy je narušená migrácia buniek neurálnej lišty
z ich póvodného umiestnenia.
Neurálna lišta je unikátna štruktúra, existujúca len ohraničené časové obdobie. Jej bunky
migrujú rózne dlhé trasy, po rózne dlhé obdobie, až kým nedorazia na ich svoje konečné
miesto- tkanivo, alebo orgán, v ktorom vykonávajú funkciu, na ktorú sú predurčené, v úplne
diferencovanej forme. Bunky neurálnej lišty sú jedinečné pre svoju pluripotenciu, plasticitu,
migračný a diferenciačný potenciál. Tieto bunky umožňujú vznik širokému spektru orgánov a
orgánových štruktúr, niektoré z týchto buniek si zachovávajú svoju plasticitu a diferenciačný
potenciál- sú to kmeňové bunky, využívané v modernej medicíne. V príspevku poukazujeme
na embryonálnu súvislosť niektorých patologií s porušenou migráciou buniek neurálnej lišty
u pacientov s primárnou diagnòzou morbus Hirschsprung, ktorá je najčastejšie sa
vyskytujúcou neurokristopatiou. Výchádzame z predpokladu porušenej migrácie buniek
neurálnej lišty, ktorá sa prejavila ako kongenitálny megacolon. U pacientov sa zhodne
vyskytujú pridružené komorbidity iných, morfologicky vzdialených, resp. funkčne
nesúvisiacich orgánových štruktúr. Vysvetlením embryonálnej súvislosti týchto patològii
prinášame nový pohľad na morbus Hirschprung ako na komplexnú diagnòzu,
s komplikovanou patogenézou, vyžadujúcu multidisciplinárny prístup.
Materiál a metódy
Retrospektívne sme analyzovali 130 detských pacientov s najčastejšie sa vyskytujúcou
neurokristopatiou - Hirschsprungovou chorobou, ktorá bola verifikovaná histopatologicky.
Zamerali sme sa na morfologické abnormality (stigmatizácia tváre, defekty končatín a
skeletu, vrodené vývinové chyby srdca a ďalšie), ale aj na údaje o poruche funkcie štítnej
žľazy a týmusu, a na prípadné neurologické alebo psychomotorické odchýlky. Údaje sme
analyzovali v zmysle možnej súvislosti s poruchou migrácie buniek neurálnej lišty.
Výsledky
Viac ako polovica pacientov v súbore s Hirschsprungovou chorobou (50,1%) malo okrem
aganglionòzy čreva aj inú vrodenú morfologickú alebo funkčnú anomáliu. U 26,1%
sledovaných pacientov sme odhalili pridružené morfologické vrodené chyby. Najčastejšími
funkčnými poruchami (viac než 13,8% pacientov) boli primárne poruchy celulárnej imunity,
znížená funkcia štítnej žľazy, neurologické a psychické poruchy, s alebo bez morfologického
korelátu na úrovni CNS. Konkrétne zastúpenie jednotlivých patologických stavov uvádza
tabuľka.
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Tab.1 Výskyt komorbidít pacientov s Morbus Hirschsprung, pri ktorých predpokladáme
poruchu vývoja buniek neurálnej lišty.
Pridružená vrodená chyba, anomália
Primárny deficit v bunkovej imunite
Močovo-pohlavné anomálie
Neurologické a psychomotorické deficity
Anomálie kostry, svalov alebo končatín
Vrodená hypotyreòza, resp. agenézaštítnej žľazy
Iné anomálie gastrointestinálneho traktu
Vrodené chyby srdca
Vrodené chyby očí
Kraniofaciálne vývinové anomálie
Vývinové chyby mozgu a miechy

Počet jedincov
18
16
13
10
9
8
7
5
4
3

Percento výskytu
13,8 %
12,3 %
10,0 %
7,7 %
7,0 %
6,2 %
5,4 %
3,8 %
3,1 %
2,3 %

Diskusia
Neurálna lišta je dočasná, multipotentná embryonálna štruktúra, pochádzajúca z
neuroektodermy. Jej bunky podstupujú počas 3. a 4. týždňa vývinu tzv. epitelovomezenchýmovú transformáciu, v rámci ktorej sa oddeľujú od póvodnej neuroektodermy a
putujú do celého tela po vopred určených trasách a v mieste ukončenia migrácie sa
diferencujú na konkrétne typy buniek (1-4). Porucha v niektorej z fáz tohoto procesu je
pomerne častá a zapríčiňuje až tretinu všetkých vrodených vývinových chýb. Ako prvý
upozornil na danú skutočnosť americký detský patològ Robert P. Bolande v roku 1974 (5)
a pomenoval túto skupinu róznorodých vrodených chýb ako „neurokristopatie“ (lat. crista
neuralis, angl. neural crest – neurálna lišta). Tento termín si nachádza postupne uplatnenie
medzi výskumnými aj klinickými pracovníkmi. Neurokristopatie zahŕňajú róznorodé
neurologické, endokrinné, gastrointestinálne, nádorové a iné choroby spósobené narušeným
rastom, migráciou alebo diferenciáciou buniek neurálnej lišty. Príčina ich vzniku je
multifaktoriálna. Okrem genetickej záťaže zohrávajú dóležitú úlohu aj rózne teratogénne
faktory vonkajšieho prostredia (6).
Neurokristopatie móžu postihovať jeden orgán, avšak postihnuté móžu byť aj viaceré orgány
a orgánové systémy, ktorých normálny vývin je spoločne podmienený bunkami neurálnej
lišty. Hirschsprungova choroba, či už s alebo bez pridružených ďalších vrodených
vývinových chýb, patrí medzi typickú neurokristopatiu (7). Štúdiu komorbidít pri ochorení
Morbus Hirschsprung sa venujú viacerí autori (8,9), v našej práci so súborom paciantov,
ktorý je veľkosťou porovnateľný so zahraničnými štúdiami potvrdzujeme ich závery,
a
navyše upriamujeme pozornosť aj na funkčné poruchy na úrovni štítnej žľazy a týmusu,
prejavujúce sa ako hypotyreòza, resp. poruchy imunity.
Podporené grantom UK/468/2013.
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Úvod
Hemodiafiltrácia (HDF) je mimotelová eliminačná liečba, ktorá kombinuje dialýzu
a hemofiltráciu. Hemodialýza je vo všeobecnosti procesom, pri ktorom sa odstraňujú
dusíkaté
(a ďalšie) odpadové produkty metabolizmu a upravujú sa poruchy elektrolytovej, vodnej a
acidobázickej rovnováhy spojené so zlyhaním obličiek. Podstatou dialýzy je difúzia vody a
solútov s malou molekulovou hmotnosťou cez semipermeabilnú membránu v smere
koncentračného gradientu. Hemodialýza neupravuje endokrinné poruchy prítomné pri
renálnom zlyhaní, a ani nezabraňuje kardiovaskulárnym komplikáciám (1).
Hemofiltrácia umožňuje klírens solútov výlučne prostredníctvom konvekcie, keď sú
rozpustené látky splavované spolu s rozpúšťadlom tokom cez semipermeabilnú membránu v
smere efektívneho tlakového gradientu. HDF kombinuje teda konvektívne ako aj difuzívne
odstraňovanie renálnych retenčných solútov a ostatných látok z krvi, ktoré prechádzajú cez
polopriepustnú dialyzačnú membránu. Odstraňujú sa pritom pomerne vysoké objemy filtrátu
(> 40 litrov počas jednej procedúry), ktoré sa nahrádzajú substitučným roztokom. Tento
roztok musí byť ultračistý, s minimálnou kontamináciou endotoxínmi, pretože sa podáva
priamo do krvi pacienta. Potrebná je aj vysokopriepustná veľká membrána, vysoké prietoky
krvi a presná kontrola objemu náhradného roztoku (2).
Hemofiltrácia umožňuje lepšie odstraňovanie látok s veľkou relatívnou molekulovou
hmotnosťou (napríklad β2-mikroglobulín, koncové produkty pokročilej glykácie a pod.),
zlepšený klírens uremických toxínov s nízkou relatívnou molekulovou hmotnosťou a lepšiu
kardiovaskulárnu stabilitu a kontrolu krvného tlaku oproti tradičnej intermitentnej
hemodialýze. Zlepšujú sa aj markery zápalu. Je veľmi prospešná hlavne pre pacientov, ktorí
sú na dialyzačnej liečbe veľmi dlhý čas bez vyhliadok na možnú transplantačnú liečbu, alebo
pre pacientov s veľkou hmotnosťou a/aj výškou, u ktorých nie je možné dosiahnuť
adekvátnu hodnotu indexu adekvátnosti dialyzačnej liečby (Kt/V) pri bežnej hemodialýze. Pri
hemofiltrácii a HDF je nižší výskyt intradialyzačných komplikácií. Krátkodobé štúdie
preukázali pri týchto technikách vyššiu hladinu sérového albumínu a vyššiu koncentráciu
hemoglobínu, znížený výskyt pruritu, zníženú potrebu podávania látok stimulujúcich
erytropoézu (ESA, erythropoiesis stimulating agent), zvýšené hodnoty Kt/V, zníženú potrebu
chirurgických zákrokov za účelom dekompresie pri syndròme karpálneho tunela, zníženú
potrebu užívania fosfátových viazačov, zlepšené indexy nutričného stavu a možné zníženie
mortality. Udáva sa, že pozitívne účinky HDF sa prejavujú u pacientov hemodiafiltrovaných
dlhšie ako 3 roky (3-4).
Hromadenie odpadových látok a uremických toxínov vyvoláva okrem iného aj dysbalanciu
oxidačného statusu. Zvýšený prooxidačný status móže byť navodený čiastočne aj
mechanicky samotnou HDF.
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Cieľom práce je sledovať zmeny oxidačného statusu po jednorázovej
hemodiafiltrácie u chronicky hemodiafiltrovaných pacientov s a bez diabetu.

aplikácii

Materiál a metódy
Súbor tvorilo spolu 21 hemodiafiltrovaných pacientov vo veku 60 ± 13 rokov (47,6% mužov),
z toho 7 pacientov s diabetes mellitus (71,4% mužov). Hemodiafiltračná liečba trvala u
pacientov v priemere 3,9 ± 2,7 roka. Pacienti boli v dobrom nutričnom stave, na čo
poukazujú napr. konecentrácie albumínu (po HDF u mužov 29,6 ± 4,7 g/l a u žien 34,3 ± 5,0
g/l), suchá hmotnosť (údaje neuvádzame) a BMI (klasifikácia podľa WHO) (43% pacientov
bolo obéznych, 19% malo nadhmotnosť, 33% normálnu hmotnosť a iba 1 pacient (5%) trpel
podhmotnosťou). Odber krvi bol uskutočnený zdravotníckym personálom dialyzačného
centra pred a po ukončení 4-hodinovej hemodiafiltrácii. U všetkých bola použitá „high-flux“
(vysokopriepustná) membrána. Všetci pacienti boli z jedného dialyzačného strediska a
k účasti na štúdii podpísali informovaný súhlas.
Stanovovali sme 6 ukazovateľov oxidačného statusu spektrofluorometrickými a
spektrofotometrickými metòdami, a to celkovú antioxidačnú kapacitu (TAC), schopnosť
redukcie železitých katiònov (FRAP), produkty pokročilej glykácie (AGEs), produkty
pokročilej oxidácie proteínov (AOPP), fruktozamín a látky reagujúce s kyselinou
tiobarbiturovou (TBARS). Metòdy stanovenia týchto ukazovateľov boli zavedené
v laboratòriu ÚMBM na základe publikovaných prác v odbornej literatúre (5-11).
Analýza TAC (total antioxidant capacity) je metòda na určenie celkovej antioxidačnej
schopnosti plazmy, ktorej princípom je spektrofotometrické stanovenie (pri absorbancii 660
nm) koncentrácie antioxidantov na základe farebnej reakcie 2,2'-azino-bis(3ethylbenzthiazoline)-6-sírovej kyseliny (ABTS) v prítomnosti peroxidu vodíka a v acetátovom
pufri.
Analýza FRAP (ferric reducing ability of plasma) je metòda na stanovenie celkovej
antioxidačnej schopnosti plazmy a princípom je spektrofotometrické stanovenie (pri 593 nm)
antioxidantov na základe redukcie železitého katiònu z FeCl3 na železnatý katiòn a
vizualizácia prostredníctvom 2,4,6 tripyridyl-s-triazínu.
Analýza AGEs (advanced glycation end products) je metòda stanovenia karbonylového
stresu, ktorej princípom je spektrofluorometrické meranie AGE-asociovanej fluorescencie
plazmy (pri λex.= 370 nm, λem.= 440 nm), ktorá je výsledkom Maillardovej reakcie.
Analýza AOPP (advanced oxidation protein products) je spektrofotometrická metòda (pri 340
nm) na stanovenie oxidačného poškodenia proteínov. AOPP vznikajú najmä
myeloperoxidázovou reakciou a oxidačné poškodenie sa kvantifikuje oxidáciou chlòramínu
T.
Analýza koncentrácie fruktozamínu je metòda na určenie glykácie proteínov s využitím
spektrofluorometrie (pri 530 nm), založená na schopnosti fruktozamínu pósobiť ako
redukčné činidlo v alkalickom roztoku.
Analýza TBARS (thiobarbituric acid reactive substances) je metòda na stanovenie
lipoperoxidácie, ktorej pricípom je spektrofluorometrické meranie produktu (pri λex. = 515
nm, λem. =535 nm), ktorý vzniká reakciou produktov lipoperoxidácie s kyselinou
tiobarbiturovou.
Na merania sme použili platničkový spektrofotometer a spektrofluorometer (Saphire II,
Tecan, Rakúsko). Výsledné koncentrácie markerov poškodenia bielkovín AGEs a AOPP
sme korigovali na albumín.
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Hodnoty premenných dvoch skupín pacientov sme porovnávali nepárovým Studentovým ttestom, na porovnanie priemerov pred a po dialýze sme použili párový Studentov t-test. Dáta
sú prezentované ako priemer ± smerodajná odchýlka. Za významné sme považovali p<0,05.
Na štatistické vyhodnotenie sme použili program Microsoft Excel a GraphPad Prism 5.
Výsledky
Priemerné hodnoty koncetrácií ukazovateľov oxidačného statusu sa pred HDF u pacientov
s diabetom a bez diabetu nelíšili. Po HDF sa priemerné hodnoty FRAP líšili, diabetici mali
zvýšené hodnoty v porovnaní s nediabetikmi. U všetkých pacientov sme po HDF pozorovali
zníženie AGEs, u diabetikov zvýšenie AOPP, u oboch skupín klesli TAC a FRAP. Pri
TBARS sme sledovali signifikatné zvýšenie u pacientov bez diabetu (Obr. 1, Tab. 1).

Obr. 1: Koncentrácie jednotlivých ukazovateľov oxidačného stresu (AGEs, AOPP,
fruktozamín, TAC, FRAP a TBARS ) pred a po hemodiafiltrácii. nDM – nediabetickí pacienti,
DM – diabetickí pacienti. * = p <0,05; **= p <0,01; ***= p <0,001.
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Tab. 1: Porovnanie koncentrácií biomarkerov oxidačného stresu medzi jednotlivými
skupinami pacientov pred a po hemodiafiltrácii – p hodnota t-testu
Biomarker

DM vs nDM DM vs nDM pred vs po pred vs po pred vs po
pred
po
spolu
DM
nDM

0,0578
0,3013
<0,0001
0,0395
0,0003
0,7874
0,0600
0,5933
0,0188
0,5144
0,1561
0,0570
0,2237
0,1094
0,7064
0,7939
0,2784
0,0001
0,0156
0,0006
0,6816
0,0153
<0,0001
0,0156
0,0001
0,7371
0,8896
0,0004
0,0625
0,0017
TBARS
Pred – pred hemodiafiltráciou; po – po hemodiafiltrácii; nDM – nediabetickí pacienti; DM –
diabetickí pacienti; ALB – albumín; tučným písmom zvýraznené signifikatné rozdiely (p
hodnota).
AGEs/ALB
AOPP/ALB
Fruktozamín
TAC
FRAP

Diskusia
Antioxidačný status u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek móže byť pozmenený
hromadením metabolitov a uremických toxínov. Samotné mechanické čistenie krvi móže
čiatočne indukovať oxidačný stres a navyše sa počas HDF odstraňujú aj malé
nízkomolekulové látky ako napr. vo vode rozpustné vitamíny. Dialyzovaní pacienti musia
dodržiavať relatívne prísnu diétu, preto aj ich príjem antioxidantov zo stravy móže byť
značne znížený.
HDF najviac ovplyvnila ukazovatele celkovej antioxidačnej schopnosti plazmy FRAP a TAC,
k čomu mohlo prispieť odstránenie nízkomolekulových zlúčenín po koncentračnom spáde
počas dialýzy. HDF mierne (ale významne) znižuje nahromadené cirkulujúce AGEs
u nediabetických pacientov. Predpokladáme, že ide o odstraňovanie dialyzovateľných AGEadduktov (voľné AGEs a malé AGE peptidy). U diabetikov prekvapivo nižšie hodnoty AGEs
ako u nediabetických pacientov móžu súvisieť so striktným dodržiavaním indikovanej diéty
diabetikmi. Hyperglykémia u diabetikov indukuje vo všeobecnosti zvýšenú tvorbu
fruktozamínu, toto sme však v našej štúdii nepotvrdili. Hodnoty fruktozamínu sa nelíšia
medzi DM a nDM pacientami a nie sú významne ovplyvnené ani v priebehu HDF, čo ukazuje
na dobrú kompenzáciu diabetu. Zvýšenie AOPP po ukončení HDF u diabetikov poukazuje
na aktiváciu leukocytov a AOPP modifikované bielkoviny sú neoddialyzované v priebehu
HDF. S AOPP korešpondujú aj koncetrácie TBARS. Pri TBARS podobne ako pri AOPP sa
zvyšuje koncetrácia vysokomolekulových zlúčenín, ktoré sa akumulujú počas dialýzy a
zvyšuje sa tak oxidačný stres.
Zistili sme, že nami vybrané ukazovatele oxidačného statusu nemajú u HDF pacientov s
diabetom a bez neho rovnakú dynamiku, a teda HDF ovplyvňuje oxidačný status u
diabetických a nediabetických pacientov čiastočne odlišne. HDF sa eliminujú molekuly
prispievajúce ako k antioxidačnému (TAS) tak aj prooxidačnému statusu (TAC). Celkový
oxidačný status v plazme by nemal byť stanovený len jedným ukazovateľom, ale mal by byť
založený na zoskupení markerov oxidačného stresu a antioxidačného statusu. Silnou
stránkou tejto štúdie je, že sme získali vzorky od relatívne veľkého súboru pacientov
liečených HDF v uspokojivom nutričnom stave. Žiaľ, nemali sme ďalej možnosť sledovať
týchto pacientov dlhodobo. Podľa našich vedomostí ide o prvú prácu na Slovensku, ktorá sa
zaoberá oxidačným statusom u HDF pacientov.
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Úvod
Obezita - nadbytok tukového tkaniva v organizme - je najčastejšie sa vyskytujúcim
metabolickým ochorením 21. storočia. Svetová zdravotnícka organizácia ju označila
za najväčší zdravotný problém na celom svete, a varuje pred globálnou epidémiou.
V súčasnosti sa stáva obezita závažným zdravotným problém nielen u dospelých, ale aj
u detí a dospievajúcich (1,2), u ktorých spósobuje ochorenia, ktoré sa donedávna považovali
výlučne za ochorenia dospelých, ako napr. diabetes 2. typu a ateroskleròza.
Okrem dobre známeho vplyvu obezity na ochorenia kardiovaskulárneho systému, pľúc či
kĺbov, sa v ostatnom čase upriamuje pozornosť aj na úlohu obezity v rozvoji a progresii
renálnych ochorení (3). Prvými klinickými príznakmi s obezitou spojenej nefropatie sú
hyperfiltrácia a mikroalbuminúria – vylučovanie malých množstiev proteínu albumínu do
moču (4). MA u dospelých je považovaná za nezávislý prediktor kardiovaskulárnej
morbidity a mortality u diabetikov, starších ľudí, pacientov s hypertenziou,a ale ja vo
všeobecnej populácii (5,6). Už vylučovanie podstatne nižších množstiev albumínu do moču,
ako zodpovedá MA, je prediktorom kardiovaskulárnych ochorení u dospelých (7).
Patofyziologický mechanizmus, spájajúci MA s kardiovaskulárnymi ochoreniami, zatiaľ nie je
celkom objasnený, význam sa prikladá generalizovanej disfunkcii endotelu a mikrozápalu.
Zmeny, vedúce k manifestácii kardiometabolických ochorení, sa začínajú rozvíjať už
v detstve. Preto je na mieste otázka prevalencie MA u detí a mladistvých, a jej možný vzťah
k ukazovateľom kardiometabolického rizika. Informácie o prevalencii MA v tejto vekovej
skupine sú nedostatočné, a zistenia o vzťahu MA ku kadiovaskulárnemu riziku protichodné.
Slabá, ale štatisticky výzamná korelácia medzi renálnou exréciou albumínu a inzulínom na
lačno bola zistená u zdravých adolescentov (8). V klinických štúdiách mali vyššiu
albuminúriu obézni adolescenti v porovnaní so štíhlymi (9). Štúdie na všeobecnej populácii
adolescentov však priniesli opačné zistenia – v štúdii NHANES bola prevalencia MA vyššia
u štíhlych ako u obéznych adolescentov (10), v 3L štúdii bol preukázaný inverzný vzťah MA
a BMI (11). Doterajšie zistenia o MA u adolescentov jednoznačne poukazujú na špecifiká
tejto vekovej skupiny a paradoxné rozdiely voči dospelým.

Metódy
Predkladaná štúdia je súčasťou projektu „Rešpekt pre zdravie!“. Hlavným cieľom projektu je
prevencia kardio-metabolických a iných chronických ochorení. Má charakter neintervenčnej,
observačnej štúdie, ktorá zahŕňa zber epidemiologických údajov dotazníkmi, biochemické
vyšetrenia zamerané na kardiometabolické rizikové faktory a antropometrické merania
včítane testovania telesnej zdatnosti.
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Štúdiu schválila Etická komisia Bratislavského samosprávneho kraja. Účasť v štúdii bola
podmienená písomným súhlasom mladistvého, u neplnoletých probandov písomným
súhlasom rodiča.
Údaje sme zbierali od novembra 2011 do decembra 2012 na stredných školách, ktorých
zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Antropometrické merania sme v spolupráci
so študentmi Verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
vykonávali priamo na školách. Výšku sme merali výškomerom u bosých probandov stojacich
vzpriamene (pozerajúcich vpred) pri stene na vodorovnej podlahe. Hmotnosť a percento
telesného tuku sme merali digitálnou váhou s meračom telesného tuku (Omron BF510,
meranie tuku bioimpedančnou metòdou použitím 4 senzorov). Obvody sme merali
u vzpriamene stojacich probandov ohybnou neelastickou ciachovanou páskou. Obvod pása
vo vodorovnej rovine v polovičnej vzdialenosti medzi spodným rebrom a hrebeňmi
panvových kostí, obvod krku v mieste štítnej chrupavky u probanda stojaceho so
vzpriamenou hlavou pri pohľade vpred. Vypočítali sme BMI a index centrálnej obezity
(pomer obvod pásu k výške v cm).
Biologický materiál bol po odbere ihneď odoslaný do centrálneho laboratòria, ktoré
zabezpečovalo analýzu vybraných hematologických a biochemických parametrov

(krvný obraz, glykémia, celkový cholesterol, triglyceridy, dHDL cholesterol, LDL
cholesterol, albumín, urea, kreatinín, CRP, kyselina močová, hsCRP, inzulín,
homocysteín, albumín a kreatinín v moči, špecifická hustota moču). Koncentrácie
albumínu a kreatinínu boli stanovené vo vzorke prvého ranného moču na prístroji Advia
2400 (Siemens). Vylučovanie albumínu do moču sme udávali ako pomer albumín/kreatinín
(albumin to creatinine ratio, ACR). Keďže sa renálna exkrécia kreatinínu líši u oboch pohlaví,
referenčné hodnoty ACR sa udávajú zvlášť pre mužov a ženy. V súčasnosti neexistuje
konsenzus o definícii MA v detskom veku či adolescencii, zvyčajne sa používajú referenčné
hodnoty deklarované pre dospelých. Ako MA sme klasifikovali pomer albumín/kreatinín
v rozmedzí 2,5-25,0 mg/mmol u chlapcov a v rozmedzí 3,5-35,0 mg/mmol u dievčat. Ako
normoalbuminúriu sme označili hodnoty ACR nižšie, ako proteinúriu hodnoty ACR vyššie
ako uvedené intervaly.
Z viac ako 4 000 stredoškolákov zapojených do štúdie sme do vyhodnotenia zahrnuli 2 685
(49% chlapcov) vo veku 14-20 rokov, od ktorých sme mali k dispozícii antropometrické aj
biochemické údaje. Z analýz sme vylúčili probandov s podpzrením na cukrovku (glykémia ≥
6.9 mmol/l) alebo nefropatiu (eGFR < 1.0 ml/s/1.73 m2).
Vzhľadom na rozličné hraničné hodnoty sme chlapcov a dievčatá vyhodnocovali
samostatne. Premenné, ktorých rozdelenie nebolo normálne, sme pred ďalšími analýzami
zlogaritmovali, pre prehľadnosť udávame všetky výsledky ako priemer ±SD. Údaje sme
vyhodnotili multivariačnou štatistickou analýzou – analýzou hlavných komponentov (PCA) a
diskriminačnou analýzou ortogonálnych parciálnych najmenšich štvorcov (OPLS-DA). Na
porovnanie dvoch skupín sme použili Studentov T-test, za hladinu významnosti sme zvolili p
< 0,05. Na štatistické hodnotenie sme použili program Microsoft Excel, SPSS v.16 a Simca
v.13.
Výsledky
Údaje o prevalenci mikroalbuminúrie a proteinúrie u chlapcov a dievčat uvádzame v tabuľke
1. Vzhľadom na malý počet chlapcov aj dievčat s ACR v oblasti proteinúrie sme týchto do
ďalších analýz nezahrnuli.
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Tabuľka 1:

Normoalbuminúria

Mikroalbuminúria

Proteinúria

chlapci

96,7 % (n = 1272 )

3,2 % (n = 42)

0,1 % (n = 2)

dievčatá

96,5 % (n = 1321)

3,3 % (n = 45)

0,2 % (n = 3)

Multivariačná analýza nám umožnila hodnotiť súčasne všetky premenné – antropometrické
a biochemické ukazovatele kardiometabolického rizika. Na kvantifikáciu významnosti
jednotlivých premenných v modeli slúži VIP (variable of importance for the projection). Ak je
hodnota VIP ˃ 1, premenná významne prispieva k separácii skupín, hodnoty 0,5-1
poukazujú na hraničnú významnosť, ak sú nižšie ako 0,5, premenná je v modeli
nevýznamná. OPLS-DA potvrdila, že hlavným komponentom zodpovedným za separáciu
skupín s normoalbuminúriou (NA) a MA je ACR (VIP = 5,1). Ukázalo sa, že chlapci
s vyššími hodnotami ACR majú tendenciu k vyššej koncentrácii močoviny v sére a vyššej
špecifickej hustote moča, ale naopak k nižšiemu pomer pás/výška, obvodu pása, BMI, %
telesného tuku, hmotnosti a pulznému tlaku (VIP 0,8 – 0,5 ). Na potvrdenie výsledkov
multivariačnej analýzy sme jednotlivé ukazovatele porovnali medzi skupinami Studentovým
T-testom. V porovnaní s NA chlapcami mali chlapci s MA signifikantne nižší obvod pása
(75,8 ± 6,4 vs. 79,6 ± 9,1 cm; p < 0,001), pomer pás/výška (0,42 ± 0,03 vs. 0,45 ± 0,05; p <
0,001), BMI (21,6 ± 2,7 vs. 23,2 ± 3,8; p < 0,001) a % telesného tuku (14,8 ± 5,5 vs. 17,6 ±
7,3; p = 0,003).
Za separáciu skupín v OPLS-DA modeli zodpovedal aj u dievčat v najväčšej miere ACR
(VIP= 5,3). Percento telesného tuku bolo inverzne asociované s ACR (VIP=0,8),
koncentrácia sérového albumínu bola spojená s vyšším ACR (VIP=0,51). Porovnanie
priemerov Studentovým T-testom ukázalom že dievčatá s mikroalbuminúriou majú
signifikantne nižšiu hmotnosť (58,1 ± 10,5 kg vs. 60,3 ± 10,2 kg; p = 0,032) a % telesného
tuku (27,6 ± 8,3 vs. 30,4 ± 6,9; p = 0,007) ako normoalbuminurické.

Diskusia
Prevalencia mikroalbuminúrie v populácii bratislavských stredoškolákov je nízka – 3,2%
v porovnaní s údajmi zo štúdii podobných vekových skupín - 12,9% (3L study, 12-17
rokov)(11), 8,9% (NHANES, 12-19 rokov)(10). Tieto rozdiely móžu byť podmienené
spósobom zberu biologického materiálu. Naše hodnoty boli merané v rannom moči, nie 24
hodinovom, preto sa vo výsledkoch neodzrkadlí prípadná posturálna mikroalbuminúria. Vo
všeobecnej populácii chlapcov a dievčat sa nepreukázala pozitívna asociácia MA s
kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, stanovenými za bazálnych podmienok. Naopak,
medzi albuminúriou a ukazovateľmi výživového statusu sme pozoroval inverzný vzťah, čo je
v súlade s výsledkami NHANES či 3L štúdie (10,11). Predpokladáme, že na vyšie hodnoty
albuminúrie u chudých móžu mať vplyv odlišné anatomické pomery. Výraznejší inverzný
vzťah MA k ukazovateľom výživového statusu sme zanamenali u chlapcov, u ktorých bola
navyše MA asociovaná s vyššou koncentráciou močoviny. Je možné, že štíhli dospievajúci
chlapci prijímajú v potrave či formou výživových doplnkov väčšie množstvo bielkovín,
a taktiež sa vo väčšej miere venujú fyzickým aktivitám, čo móže ovplyvniť vylučovanie
albumínu. Potvrdili sme odlišnosť významu MA u tejto vekovej skupiny v porovnaní
s dospelými. Z našich zistení vyplýva, že screening zameraný na mikroalbuminúriu vo
všeobecnej populácii adolescentov pravdepodobne nemá význam v prevencii rozvoja
kardiometabolických ochorení.
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